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A MISERICÓRDIA DE ESPINHO
( Subsldlos para a sua História)

FRANCISCO AZEVEDO BRANDÃO



ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA
DO CONCELHO DE ESPINHO

JnJ

1.1 - Fundação

A Associação de Assistência Pública de Espinho, foi fundada a 24 de Fe
verciro de 1917 por iniciativa do dr. José de Barros e Sousa, Juíz de Direito da
Vila da Feira. A primeira notícia de que se iria constituir uma Comissão de Assis
tência, «como fim de socorrer todas as pessoas necessitadas e acabar com o de-

DR. JOISÉ D\EBARROS E .SOUSA

primonte especuiculo da mendicidade», veio a lume no sernaaãrio «Gazeta de
Espinho», no seu número 843 de 6 de Maio de 1917, acrescentando que tal
iniciativa se devia ao emão Juiz da Comarca, dr. José de Barros e Sousa.

Com efeito, no dia 17 de Maio desse ano, reuniu-se na Escola do Sexo
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Masculino, um grande número de cidadãos, 51oba presidência do Juíz dr. José
de Barros e Sousa, secretaniado por António Soares Vila NoV1ae Francisco de
-Resende, «a fim de tratar da orgamização de uma grande Comissão que tem em
vista a extinção di mendicidade nesta p:naiia))(l).

Nesta reunião, o dr. José de Barros e Sousa apresentou as bases da organiza
ção desta Comisssão de Assistência, por si elaborada e que eram as segintes :

« É constiiukía em Espinho uma Comissão de. Assistência com os segumtes
fins:

1.0 - Impedir a mendicidade neste Concelho;
12.º - 'Obstar a que pessoa alguma de Espinho, com validez suficiente pa

ra trabalhar, viva de esmolas ou de qualquer óbulo de. assistência pública ou par
ticular;

3.º - Angariar trabalho remunerado às pessoas válidas do Concelho que
1e1x.~~u5ivame.11Jteou principalmente do seu trabalho tenham de viver 1e que po1r.si
só o não possam obter:

4.0 - Socorrer com o ·~nd1i1spe1nisávielpaira a sua alimentação, vestuário e
abrigo, às pessoaisd., Concelho que, não tendo meios de subsistência, não os pu
jc1;:oremobter pelo seu trabafho, ou por não poderem trabalhar ou por não terem
trabalho;

5.ª - Empregar o máximo esforço para que todos os habitantes de Espinho
a quem a velhice ou doença possa conduzir à necessidade de assistência, constituam
entre si uma ou mais sociedades de previdência, paira que, quando inválido ou sem
trabalho, continuem a viver, até onde for possível, do produto do seu trabalho
anterior e das economias que amealharam no tempo da sua saúde, radicando as
sim em todos eles os nobres sentimentos de independência e dlign,iJdadeque neoes
sáriamente frui o tra balhador honrado que só do seu trabalho vive;

6.º - Auxiliar por todos. os meios as pessoas de Espinho que, condenadas
por algum orírne, a fim de não terem de, curnprér ~a·I'pena el de -oontlr~frem o
hábito de resistirem a toda a sugestão, criminosa:

7.0 -- Promover a metrícula 1efrequência nas escolas primácias de todas
as crianças deste concelho em idade escolar, e a criação de caixas económicas
escolares e mesmo de sociedades infantis para a cultura e prática da .Fraternidade
e da Dedicação: :

8." -- Vigiar, amparar e proteger as crianças e adolescentes, da freguesia
abandonados ou entregues à ociosidade ou a urna degradante imoralidade, esfor
-çando-se por lhes fornecer, além do ensino gemi e elementar, a aprendizagem
de um /ofício, internando-os para isso se for possível, em alguma colónia agrícola
ou industrial, ou casa d€ correcção, ou ao menos, pondo-os sob tutela de quem os
possa habituar ao trabalho e aos bons exemplos;

Nesta Comissão deverão entrar os srs. médicos, pois será a perícia médica
que dirá quem pode trabalhar e até onde vão as necessidades dos 1i1nvMi1dos.

A Comissão esclarecerá bem o público nos seguintes pontos:
a) - - Os socorros aos necessitados não deverão ser mais dados como. até

aqui, miaissomente por meio da Comissão, à qual deverão ser entregues todos os
óbulos, para que só sejam socorridos os. verdadeiramente necessàados e todos
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equitativamente o que não quer dizer que alguma pessoa; que o queira, não
possa encarregar-se por s•isó da assistência de algum pobre arrolado corno tal
pela Comissão,

b) -" Estes socorros nunca deverão incitar ninguém à preguiça ou dissipa
ção das próprios forçais.e recursos, pois o que s:ei pretende é precisamente o oon
trário, 1eé incitar cad» um a viver honesüameaüe de si I~:por si, despertando e ide
senvolvendo todas as suas forças e energias latentes para exercer a máxima acti
vidade produtora de maior felicidade.

Deverá a Comissão estudar o melhor modo de obter as suas. receitas, mas
deverá contar com:

a) - A parte do fundo de Assistência Geral a que Espinho tem direito;
b) -- Dádivas com que deverão contribuir, em dinheiro ou géneros, as

pessoas do concelho que compreendam e sintam o dever de moralizar e engran
decer os seus concidadãos e a sua terra;

e) · O produto de espectáculos públicos, peditórios em ocasiões de Iestas
etc.ii.(2)

No fim da sua exposição e aprovadas por unanimidade todas as alíneas
das bases da organização, foi constituída a Comissão de Assistência que incluiu
representantes do Centro Democráeico e evolucionista. Grupo Desportivo, Asso
ciação Comercial, Associação dos Caixeiros, jornais «O Oceano» e rrG!atZcita de
Espinho» e outras individualidades(3), fazendo parte dos primeiros Corpos Ge
rentes da Comissão de Assistência os seguintes elementos: Direcção: Dr.Amónio
Augusto de Castro Soares; Luís Soares Martins; José Manuel da Silva; António
Gonçalves Rodrigues; Alberto Milheiro; Agostinho Tavares e António Marques
Hespanha. Subcomissão Recenceadorai P.° Joaquim Teixeira da Silva Amaral;
António G. Rodrigues; Francisco Alves Vieira; Joaquim Luís Rodrigues; Do
mingos Fernandes de Oliveira; Narciso André de Lima; António de Lacerda; José
Francisco Guedes: Manuel de Paula Rosado; Dr. José de Oliveira Salvador e n•
Fernando de Matos. Comissão Organizadora de Receita: Alberto Camacho; José
Manuel da Silva; João Marques dos Santos; Eurico Carlotti Pousada- Lino Coe
lhe Brandão; Aílberto Milheiro; Manuel Joaquim Simões Pedro; Manuel Ribeiro
Nunes; Aruónío,Claudino de Morais; António Augusto Rodrigues da Gama e
Cristóvão dia Siíva Guetirn, (4) ·•

~-·i.coua1s~iimcriada a Associação Pública do Concelho de Espinho, cujos
Estatutos foram aprovados pelo alvará rn.º 777 de 24 de Agosto d:e 191<7, ema..
nado do Governo Civsl de Aveiro, e a sua sede estabelecida na rua 1i6 n.c 113.

Os Estatutos foram assinados pela Comissão Municipal da Assistência,
constituída por António Augusto de Castro Soares, João Marques dos Santos,
José Correia Marques Júnior, Fernando Francisco Pereira e José Xabregas Jú·
nior: e pela Comissão Organizadora, constituída por João Marques dos Santos,
Luís Soares Martins, António Gonçalves Rodrigues, Francisco de Resende, Ma
nuel Ribearo Nunes, Bernardo Pereira, José Francisco Guedes, José Paula Lima,
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P'.• Joaquim Teixeira da Silva Amaral, P.' António R. Moreira Garção, Manuel
Joaquim Simões Pedro, José Manuel da Silva, Alberto Camacho, António Lacer
da, António Oudino de Morais, Narciso André de Lima e Manuel de Paula
Rosado.

1.2 -- Ldncação e Previdência Infantil

Para além da extinção da mendicidade, a Assistência Pública de Espinho,
preocupou-se também com a protecção à infância e à educação mais escolas.

Tal nrcocupação estava já laeente nas bases gerais da criação da Assis.ên
eia, quando o seu autor estabelece a criação, em cada uma. das iescol:asprimá'
rias de Espiho, de CAIXAS ECONÓMICAS INFANTIS, «tendo em vista o du
plo fim de fazer desenvolver nos cérebros e corações as práticas salutares da Eco
nomia, da Fraternidade e Dedicação hurnanasstêi.

Não satisfeito, o benemérito Juíz, dr. José de Barros e Sousa, concebeu ain
da alguns PRECEITOS DE MORAL INFANTIL, que deveriam nortear e educar
os alunos das escolas primárias de Espinho, princípios que eram os seguintes:

«Todos os alunos desta escola prometem cumprir e fazer viver a seguinte
doutrina:

1." Nenhum aluno deixará um só dia da sua. vida sem fazer alguma
coisa em benefício de alguém, em cada novo dia procurará' praticar mais actos
destes do que praticou no dia anterior;

2.º ~ Procurará em cada dia, fazer o trabalho preciso para merecer o que
consigo dispendeu na alimenração, vestuário, etc., esforçando-se por ser cads
vez mais útil, prinoipalmenie a seus pais e superiores, ajudando-os nas suas
ocupações;

3.º -- Não causará dor, sofrimento ou desgosto a ninguém: e quando,
mesmo involuntaniarnente, molestar alguém, pedir-lhe-á perdão. (Mas, desgostar
alguém, quando tal não quiz fazer e só se quiz cumprir delicadarnente o dever
não é falta de bondade, pois esta nunoa pode 1pre~'eriro dever, e, se o preterisse,
converter-se- ia em fraqueza de carácter, negligência, indisciplina);

4.º - Nunca fará sofrer animal 1aJgu:m;,a não s~r para dele se defender ou
alimentar, mas procurará sempre o menor sofrimento;

5.0 --- Não danificará; coisa alguma: e só utilizará aquilo de que precisa
e que nãd .pertença a outra pessoa

6.0 -- Antes de dizer ou fazer alguma coisa, procurará saber o para quê
e o porquê do seu acto, para só proceder trabalhar com utilidlaide)para' sii\e para
os outros e sem nunca infringir o:s.preceitos anteniores, Mas, quando for mandado
por um superior, obedecerá prontamente e só depois se esforçará por descobrir a
utilidade do acto;

7.0 -- Prestara toda a atenção ao que uiver de fazer ou aprender para que 0
faça ou aprenda o melhor possível, esforçando-se e trabalhando parra saber cada
vez maisv.I'')

Grande quantidade de exemplares contendo estes Preceitos de Moral In-
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fantil, foi distribuída a todos. os professores das Escolas Primárias do Concelho
que as deram aos alunos.

Ouanro às Casxas Económicas, por 1irniciat.i1vado professor Marcelino Jo
sé de Oliveira e Silva, da Escola do SeX'O Mascuííno, teve lugar na última se
mana do mês de Junho de 1917, uma reunião; com todos os professores Jo con
celho para resolver a sua criação, em cada uma das escolas, o que assim sucedeu
e cujos fins eram os seguintes:

1 .° - Socorrer os alunos pobres, fornecendo-lhes livros, material escolar,
vestuário, calçado, propinas de exames, se a lei as exigir e, quando .possível
uma rcle.ção diária nos dias da escola, e na doença uns remédios

2.º - Despertar e cultivar a solidariedade enntre todos os alunos, criando
desenvolvendo e arreigando neles sentimentos de amizade e estima reciproca

3.0 - Promover ou auxiliar festas escolares com fins educativos e excur
sões de .::'.udo; cultivando-se na primeira a música e o canto coral, a literatura
e poesia, a arte de representar e a ginástica e exibindo-se trabalhos manuatis
dos alunos e procurando-se na segunda que os excursionístas estudem e inrerpc'cm
os fenómenos naturais, históricos e sociais que se lhes deparem, 1edirectamente
observem trabalhos industriais, agrícolas, arrísticos, científicos e burocráticos, em
execução ou já executados;

4_co - - Crrac, quando penmieirem os seus recursos, uma oficina escola, onde
os alunos arrendam e executem, devidamente dirigidos, os trabalhos manuais pró
prios da sua idade e sexo e destes instjuuos: um jardim ou campo de cultur.is
agrícolas e uma biblioteca, um museu e um Iaboratório escolares e ainda uma
cantina: que funcionarão segr ndo regulamentos especiais para esse fi1melaborado:

5.0 -- Promover Jogo que possa e entendendo-se para isso com outras
Caixas Escolares dL1 Concelho ou das povoações. próximas, com a Comíssao de
Assistência Escolar, Câmara Municipal e Junta de Paróquia e outras beneméritas
entidades, a aquisição, em comum, com outras caixas, duma lanterna de projecções
e de fitais cinematográficas próprias para o estudo da natureza, das ciências, das
indústrias, dos factos hiseóncos e sociais, e a montagem e organização dum ser
viço de projecções luminosas para instrução e educação da sua população escolar
e do povo. (7) J

1.3 - Extinção da Mendicidade

Mas o fim principal da fundação da Assistência Pública foi, sem dúvida,
a extinção da mendicidade e consequentemente o problema da Assistência aos
pobres e indigentes do concelho.

Pana tal «desiderato» muito contribuju a imprensa local, chamando, inu
meras vezes 1a atenção da população de Espinho para tal problema, apelando pa
ra todos ajudarem, na medida das suas possibilidades a grande obra que se ini
ciava. ao mesmo tempo que dava o devido e merecido relevo a todas as activida
des da Associação.
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1.4 - Cantina Social

Uma das primeiras preocupações da Associação de Assistência fo,
errar urna Cantina Social para fornecer alimentação a todos os indigentes e, iuva ·
íJ'idos.Assim, em fins de Julho. la Direcção anunciava que já tinha alugado uma
casa para instalar a Cantina e que começaria a funcionar a 1 de Setembro, data da
sua ,inaugurn.ção oficial,

A partir, pois, daquela data, a Assistência começou a fornecer a .indigentes
inválidos do nosso concelho, duas refeições diáriasf"),

Como dissemos acima, a Cantina Social de Assistência Pública de Espi
nho, foi inaugurada em 1 de Se.embro de 19'17, nas instalações remodeladas onde
tinha estado instalada a Padaria Baptista.

Na inauguruçãc desta «grandiosa obra.», nas palavras do crorusta da «Ga
zeta de Espinho», estiveram presentes, representantes do Senado, da Câmara Muni
cipal, o Subdelegado de Saúde e muitas outras pesscasí'').

À Cantina Social começaram a acorrer, pois, OlS pobres e indigentes <lo
concelho, provenientes, principalmente, da classe piscatória e de tal maneira, que
já durante o mês de Fevereiro do ano seguinte se distribuiu 5.91O refeiçõestw)
subindo em Março para 6.808( rn) e em Abril paria 8.558('1'2).

No Natal e na Páscoa a refeição em sempre melhorada, graças à generosi
dade de alguns espinhenses, que contribuíam com os seus donativos,

Assim, por exemplo na Páscoa de 1918, a refeição, que nos outros dias
se resumia a sopa e pão, foi constituída a por uma subtanciosa sopa, um prato de
arroz de bacalhau e pão de trigo espanhol», mercê da generosa oferta dos nrs.
Joã10 Marques dos Santos, José Pereira da Costa, Joaquim José Baptiste e D.
Libânia de Carnpost rn).

No Natal de 1922 o sr. Alexandre Brandão, sócio da Fábrica de Conservas
«Brandão Gomes & C.•, e na altura, Presidente da Associação de Assiseência,
n;~ndou distribuir a expensas suas, um bodo a todos os pobres profegidos pe.a be
nemérita Associação, distribuindo a cada um 400gr. de ürigo, 250gi:. de baca.Jh.au.
500gr. de ba.atas, 500gr. de castanha 'e 1$50 em dinheiro ))~14). E para melhorar
a refeição de Natal e do Ano Novo a Associação recebeu ainda donativos de ou
tras pessoas beneméritas.

De assinalar ainda que iailgumasdatas comemorativas de factos de Espinho,
eram também assinaladas com refeição melhorada.

Assdrn em 1823, houve refeições melhoradas em 22 e 24 de Fevereiro,
comemorando o 11.º aniversário da morte. do Dr. Manuel Laranjeira e o ·6.º do fa
cimento do Dr. Joaquim Pinto Coeilho(íl.5).

1.5 - Asilo-Hospital

Depois da criação da Cantina Social, a Direcção de Assistência pensou logo·
meter ombros as outras grandes iniciativas, como a fundação de um asilo ou um- al-
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bergue «onde permanecessem e dormissem os nossos pobres inválidos» e um hos
pital --- pavilhão hospitalar «onde... os nossos enfermos fossem internados e tra
tados 1>( l•o ).

Para Í'>SO, 10 seu presidente na altura, João 'Marques dos Santos apelou para
a impremia local no sentido de «versar o assunto e a todos os nossos conterrâneos
o de medetarern e apresentarem o alvitre».

Acorrendo ao pedido, a «Gazeta de 1Espinho11,escrevia, na sua edição de
23 de Setembro ele 1917.

"...A propósxo do convite que ...é feito à imprensa, local, pela nossa parte
remos a dizer que o assunto a versar hospftal-asâlo, já nos mereceu as devidas
arenções e a ele nos referimos na série de artigos que a Gazeta publicou sob .J

título «Urna Ouestãon,C17).
Quando se pensou em constituir a comissão encarnegaidiade receber e admi

nistrar o dinheiro dos casinos, da qual' a Gazeta e o Partido Democrático local
faziam parte,os representantes destas duas entidarles, bem como a maioria dos
delj~gado.stdais ioutra- coleotividades, concordarem em que, da quan:tiJaa receber
pela comissão, fosse desviada da verba de mil e quinhentos escudos a favor da
assistência, destinada à construção dum pavilhão que 'obedecendo ao projecto do
futuro hospítal-asilo, lhe servisse para cozinha, dispensa, arrecadação e lavandaria
--- fosse utilizado imeditamente, após a sua construção, a cozinha e refeiaór.o da
Assistência.

Deste .modo a Assistência poderia colocar, numa destas dependências, duas
quatro ou oito camas destinadas aos mais necessitados, aos quais o pessoal, que ~.
Assistência utiliza 1pall'acozmhar, poderia prestar-lhes os cuidados necessários.
Isto eira pouco, pouquísimo mesmo. Concordamos, Mas tinha a grande qualidade
de ser completamente viável...1)

Por sua vez, a Direcção da Assistênncia levava la efeito, no Teatro Aliança
uma sessão de propaganda dos fins da instituição. Assim no dia 21 de Outubro
o P." Dr. Castro Meireles, pronunciou uma conferência sobre a Assistência Públi
ca que foi presenciada por vasto público que enchia o velho Teanro Espinhenset 17).

Mercê da campanha levada a efeito pela imprensa local e pela Direcção da
Assistência, muitas pessoas aoormiarncom donativos, em .géneros e dinheir-i, que
vieram a contribuir para que OS pobres do cooceJho t,ÍVBS6'1emllCSISC ano urna me
ffüo1rceia de Nauaá, salientando-se nesses donativos, Alexandre Brandão, sócio
da fábrioa ·de Conservas «Brandão Gomes», e João Marques dos Santos, presidente
-da instituiçãopw).

Também a Comissão de Propaganda de Espinho enviou à Associação de
Assistêrmcia a quantia de 500$00, sendo 250$00 para a própria Assistência e
250$00 para a assistência hospitalar aos tifosos que se recolhiasn no chamado
«Hospital da Ponte de Anta« , da iniciativa de uma comissão constituída por D.
Isabel NogU1.iraLoureiro, D. Rosa Zélia Vita, D. Alcína de Casstro Uma, D.
Zulmira DidLSLoureiro e O. Maria Amélia Rosa Moueinho.t-")

Recorde-se aqui que no final de 1917 tinha eclodido em Espinho uma epi
demia' de Tifo «que chegou a matar 643 pessoas numa semana »(211 ).
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Entretanto a 16 de Junho de 1918, teve lugar uma Assembleia Geral da
Assistência, no Teatro Aliança, onde sreelegeram novos Corpos Gerentes:

Direcção. João Marques dos Santos, Manuel Ribeiro Nunes, Marcelino
José de Oliveira, Manuel de Paulo Rosado, António Gonçalves Rodrigues, José
Manuel da Silva, Francisco de Resende, Evaristo José da Cunha, Armínio Alves
Vieira, Manuel Joaquim Simões Pedro e Narciso André de Lima. Conselho Fis
cal: P.º António Moreira Garção, António Claudino de Morais e Francisco Alves
Vieira, Comissão Revisora do Cadastro dos Pobres: P.° António R. Moreira Gar -
ção, Bernardo Pereira e António Gonçalves Rodrigues ..Comissão Organizadora de
Trabalho e Previdência: Manuel de Paula Rosado, António Claudéno de Morais,
Manuel Francisco da Silva, José Dias Coelho, José Gomes da Silva Mateiro, Pedro
da Silva Godinho, José de Brito Paula e Jeronimo Alves Moreira, Comissão de
Patronato: Bernardo Pereira, juiz de paz, Alfredo de Berredo, administrador do
concelho, P." João Ferreira Guedes de Morais, dr. José Correia Martins e Marce ·
liuo José de Oliveira e Silva. Comissão Renressora da Mendicidade: Joaquim Pi
nheiro, P.' Moreira Garção, Manuel R. Nunes, José Ferreira da Costa, José Fran
cisco Guedes, José Manuel da Silva , Vicente Monreiro, António G. Rodrigues,
Carias Vieira, Alfredo de Berredo, José de Sousa Martins, Serafim Fraucisco
dos Santos, Joaquim Pais dos Santos, Manuel Lopes Vieira, Manuel Pinto Cardo
so, Manuel Joaquim Pais, Joaquim Oliveira Reis e Araónio Coelho Alves, Co
missão Augariadora de Fundos para 1> Hospital-Asilo-Escola: João Marques dl•S
Santos, António dos Santos Correia, Joaquim 1eixeira de Carvalho, Francisco
Alves Vieira, dr. José Correia Marques, Eurico Canlotti Pousada, dr. Manuel
Augusto de Sá Azeredo, Francisco de Resende, Manuel Ribeiro Nunes, Augusto
de Castro Lopes Brandão, Alberto Milheiro, Alberto Carlos Loureiro e Alexandre
.Hrundão. Comissão Tutelar de Menores em perigo moral, repressora da libertina
gem e protectora do casamento: P." Joaquim Teixeira da Silva Amaral, Alexandre
Brandão, João Marques dos Santos, Afüedo de Berredo, Agostinho Tavares, P."
Amónio Garção, e José Francisco Guedes. Comissão Escolar: P." José Ferreira
Guedes Morais, Marcelino J. Silva, Alfredo de Berredo, Manuel R. Nunes, D. Ca-
11ofonaSarrou, :J. IPa.lmi:rade Sousa Branco ·e D: Alcina de Castro Lima. Cernis
são Angariadora de Sócios: João Marques dos Santos, Mannuel R. Nunes, António
J. Rodrigues, P." António Garção, Francisco A. Vieirra{José F. da Costa, Joa
quim Pais dos Santos e António Montenegro dos Santos(l~).

A Comissão Angariadora de Fundos parra o Hospital-Asilo, começou logo
a sua actividade, com a recolha de donativos paira a sua fundação.

Entretanco decorreu mais um ano e a 20 de Junho de 1919 era eleita no
va direcção que tomou posse a 1 de Julho e que foi constituída! por= João Mar
qu~~ dos Santos - - presidente; Alberto Carlos Loureiro - vice-presidente: FraJ1-
·::lis,code Resende -- 1.º secretárno; Joaquim Pereira da Silva - 2.º secretário e
Francisco Alves Vieira - tesourei:ro(23).

Logo a 29 de Junho a «Gazeta de Espinho» anunciava que contava ccini
ciar no próximo 'número a publicação de uma subscrição que sob os auspícios do
nosso ·pezado amigo Francisco Alves Vieira e outros dedicados amigos da Assis
tência tem recolhido já donativos importantes destinados uns à construção de um
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Hospital-Asilo-Escola e outros ao fundo especial para a sua sustentação» (2'1),

promessa que cumpriu no número seguínreê=).
Com ia organização de festas, e com donativos dos sócios e outras pessoas

se foi juntando (fü1heiiropara a tão almejada uniciativa.
Assim por exemplo, organizou-se em 1923, 2í4 e 25 a «Festa da Flori: a

favor da Assoriacàc de Assistência, Constava esta festa, da venda de flores pelas
ruas de Espinho, por 3€nhoras e senhorinhas da melhor sociedade do tempo, 'Ven
da que em 1923 arrecadou urna receita de 7.345$.25(26) em 19-2!4, 12.676$90('27)
e em 1925, 8.551 $183(28).A fosta de 19'26 efectuou-se no dia 16 de Setembro,
época 1C1lta de veraneio nessa época na nossa praia

Do seu êxito, )v-a;J,ea pena transcrever parte die uma crónica publicada no
semanário 1c<Ü Informador»: «Escrevemos sob a agradável impressão que em to
dos produziu o magnífico resultado da festa da flor, aqui realizada no' domingo
,eim, benefício d!o::. pobres do concelho.

Deviam ser 14 horas quando umas 50 s·enhorais(219) escolhidas entre as
mais famosas, cada urna com a sua saca de flores em que se lia Para a Assis.
tência de Espinho, e trazendo no braço esquerdo um dístico com a mesma legenda
saíram do edifício da Assembleia, todas ao mesmo tempo, dando-nos assim a
ideia de que se havia aberto a porta de um grande pombal.

Tornando cada grupo o seu rumo, não foi necessário esperar muito para
que reda a gente surgisse fio-rido!

E que as sendoras não perdoavam e não haviam forças humanas que re
sistissem ao seu pedido gentil. Podia lá ser!...

Deve diizer-se que !a festa foi por todos tão bem compreendida, que os pró
pr ios cavalheiros se dirigiam às. senhoras pedindo a venda da flor, tendo havido
alguns de sentimentos tão generosos, como por exemplo o sr. dr. Costa Pinho que
a1~pagou a 50$00!

Um rapaz houve que já não tendo mais dinheiro, pagou com um relógio
a última flor!

Â ~ '17 horas todas as senhoras se dirigiam ao Grande Hotel de Espinho,
onde 0:1 iseus prc.prietás-ios, num requinte de amabilidade lhes ofereceu um chá
!finíss:imamenteservido ...,{lU). J.

O projecto para a continuação do Hospital-Asilo foi apresentado à Câmara
em 1923. O semanário «O Informador», na sua edi'ção de 20 de Janeiro desse
ano informava que «foi finalmerue aprovado pela Câmara o projeoto para a cons
trução do Hospital-Asilo-Escola destinados à As1sii111tênciia1l(3'1)

Entre-tanto a 1O de Janeiro de 1925 é deliberado, por proposta do vice
-presiden:e da Associação de Assistência, sr. Rodrigues Pereira, a criação de um
posto de socorro anti-eif'ilítico.

A proposta enviada por carta dirigida ao presidente da Direcção, sr. Car
l1os' de Oliveira e foi lida na sessão ordinária da Direcção de 1O de Janeiro
daquele ano e era do seguinte teor: «Ex.?? Sr. Carlos de Oliveira, digno Presi
dente ü:i Associação de Assistência de Espinho: Numa conversa ontem, sob a carn-



panha que o Governo da República dos· Estados Unidos do' Brasií encetou conera
a propagação da sífilis, o nosso dedicado colega da Direcção, Fransisco Alves
Vieira sugeriu a ideia da nossa Associação de Assistêncía estabelecer mia sua secre
taria um posto de socorros aos sifilíticos pobres. Por isso lembrou que se deve
ria conseguir dos médicos [ocais o serviço gm1tltütodurante uma ou duas horas
por semana fornecendo' a Assistência os necessários medicamentos. A ideia é tão
bela e pode ser ele tão gra9de beneffcio para a1 pobre população dei Espinho
(e para a das. freguesias ,proximas a que o «posto» ttambém deveria atender) que
eu penso não dever perder-se um minuto em dar-lhe execução realizando V. Ex.•
Sr. Presidente, as necessãrías diligências penante 01;; Ex."= Médicos, no sentxlo de
conseguir-lhe o seu concurso e o seu aplauso. IE, 00010 eu sempre desejo contrí
buir, dentro das minhas modestas possibilidades, cariahosamente e dedíoadarnen
t~epara o bem do público e do progresso de Espinho, desde já ofereço à Ass, de
Assistência a impontãncía de Eso, 1.000.00 (rnel escudos) para os primeiro, me
dicamentos que se destinam a essa obra humanitária.

A respectiva importância será emregue por mim logo que esteja, assegura
da a coadj uvação médica indispensável à ioauguoação e manutenção de tal upos
to» a fim de que a Assooiação de Ass.isJtênda1não necessse tocar noutros «Fundos»
do seu orçamento actual. Tenho o maior prazer em repetir-vos com toda a estima
e a mais elevada consideração, de V. Ex." ... (a) Manuel Rodrigues Pereir'al>(32).

Nessa sessão, o presidente da Assooiação, disse que, a esre respeito já tinha
falado com os médicos, drs, Correia Marques e Sá Azeredo que se incumbir.im
de talar sobre o assunto aos seus colegas.

O dr. Correia Marques disse que «quer oomo vogal da Direcção quer co
mo sub-delegado de saúde, acha magnífica a ideia que é de grande vantagem para
a 'sociedade e de grande humanitarismo pelo que só tem 1ai felicíear o 0.r. Vieira
pela sua lcmbranca e o sr, Rodrigues Pereira pelo s:eu acolhimento que lhe deu
ldiler1e1~endologo mil escudos para a pôr em prática».

No final da sessão foi então deliberado o seguinte:
«1.0 ---Que o p01S1to seja instalado no prédio oferecido para secretaru pelo

sr. Alves Vieira.
2.c --- Aceitai o oferecimento d:o sr; dr. Correia Marques, vogal dest-i Di

rcção e sub-deíegaao de saúde, palra estudar e propor as condições de instalu , J_) e
funcionamento do posto.

3.º -- Aceitar igaalmence, e desde já muito gostosarnenee o oferecrmcnto
de serviços do srs. drs, Leite Machado e Benfeitor Pinto»,

4.0 - Convocar oportunamente, e depois de instalado o posto, uma reu
.nião dcl câínicos residentes em Espinho paira acordarem na dissribuição de ser
viço:

5.0 - Criar um fundo especial paira este serviço, fundo esse que iniciado
pelo donativo do sr. Rodrigues Pereira, já teve mais donativos: de Manuel Fran
cisco Guerreiro, por intermédio do vogal desta Direcção, sr. José Manuel da Silva
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que é de 77$26; do nosso Director Honorário sr, Francisco Saldanha da Silva, por
i1n1terrnédiodo vogal desta Direcção, sr. dr. Manuel Augusto de Sá Azeredo, que
é de 500$00 ...

6.º --- Sancionar a compra já feita pelo sr. Alves Vieira e pm mim secre
tário (A. Lopes da Silva Júnior) de: .irrntrumell(l:os,utensílios, etc. qure furam neces
sários ao funcionameneo do postrni(;jll).

Na sessão de 10 de Dezembro de 1927, foi deliberado construir um asilo
para inválidos, uma creche para cnianças, uma escola e uma cantina;

1Vua,ntoao asilo, à creche e à escola, 1I1ãopassaram do pmjeoto

1.6 - Saraus

Entre as varras irniciativas para angaoiação de donativos em favor da AIS

sociação de Assistência, tiveram Lugar preponderaníe os Saraus levados a. efeito
em casas de espectáculos de Espinho, saraus esses que atraía públiao nume
roso que 'enchia completarnenre OlS recintos,

Assim, um dos primeiros saraus de arte realizou-se no dia 29 de Setembro
de 1925, promovido por António de Sousa, Conde das Devezas, e dr. Jaime Afreixo
que, segundo os: jornais da época, resultou uma festa brâhantíssirna ... e um
resul.ado que ultarpassou toda a expectativa, pois que o seu rendimento atingiu
a quantia de 5.622$70»(34).

1.7 - O Bairro «Diário de Nctieias»

Um tremendo ciclone ocorrido no dia :;:){)de Dezembro de 1925, desvas
teu quase todo o Bairro Piscatóoio de Espinho, causando feridos entre a popula
cão e avultados prejuízos que se calcularam em mais de 1.000 contos, pois dezenas
de casas derruíram alguns barcos despadaçaram-se contra muros e casas deixan-
do a população na mais triste miséria. J.

Perante 1~stacatástrofe, que a imprensa da época quer local, quer nacional
levou a todas as partes do país, as forças vivas do.•Concelho e do país lançaram
-se na ajuda e socorro aos sinistrados.

No parlamento o dr. Sampaio Maia apresentou um projecto de 'ei paria
uma dotação de mil contos, tendo sido a sua proposta apreciada pelos deputados
dr .Alfredo Nordeste, Oonde de Águeda, dn Aníbal Beleza e dr. Amâncio de
Alpoirn e pelos senadoras dr. Elísio de Castro, dr. Querubim Guimarães e dr.
Ferraz Chaves.

No dia 22, o Presidence da: República acompanhado do Ministro da Instru
ção, dr. Santos Silva, veio a Espinho a fim de se inteirar dos prejuízos morais e
rnaterias provocados pelo ciclone, tendo entregue do seu bolso, a quantia de
l.000$00 pana ser disrribuído pelos sinistrados.
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De toda o parte do país surgiram iniciativas' de solidariedade para com a
população piscatória de Espinho.

O «Diário de Lisboa» abriu uma subscrição nacional; em Vila Nova de
Gaia e Coimbra reahzararnse bandos precatónios; a Companhia de Deciamação
de Ilda Stichini e Rafael Marques deram um espectáculo no Teatro S. João, no
Porto a favor das vítimas; um grupo de jornalistas do Porto organizou várias
festividades de angariação de fundos e o cc Diário de Notícias» abriu também uma
subscrição cujo produto final foi entregue à Associação de Assistência e com o
qual, se construiu o Bairro «Diário de Notícias» de que falaremos mais à frente,

Em Espinho o auxílio também não foi regateado. A Cantina da Associa
ção de Assistência começou a servir ainda mais refeições a perto dei400 pessoas.

Foi constituída também uma Grande Comissão de Socorro aos Sinistrados
presidida pelo Governador Civil de Aveiro e com representantes de várias colec
vidades locais, entre as quais a Associação de Assistência que numa <las reuniões
da G1ande Comissão de Socorro foi incumbida na pessoa do seu presidente, Ma-

BAJIRRO •«DIAEWODE NOTíCilAS»

nuel Joaquim Simões Pedro, de se encarregar da compra de terreno para o Bairro
·«Diário de )\J0itící:t1s1>(35).
. Esta Comissão de Socorro aos Sinistrado, constituída pelo Governador Ci-
\;il de Aveiro. udruinistradoor do Concelho de Espinho, Manuel Rodrigues Pereira,
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dr. Manuel de Sá Azeredo, Francisco Alves Vieira, dr. José Correia Marques
Júnior .e Manuel Joaquim Simões Pedro, deslocou-se a Lisboa para agradecer
ao Presidente da República a visita que tinha feito a Espinho e ao mesmo tempo
solicitar do M inistro do Interior as verbas destinadas aos sinistrados de Espinho.

Nestas diligências foi a Comissão acompanhada pelos deputados, dr. João
Salema, dr. Beleza, dr. Sampaio Maia, dn Elísio de Cast110 e dr. Pedro Chaves,
tendo .obtido daquele ministério a quantia de 600 contos que por Portana(3G) foi
posta à ordem da redenida Comissão de Socorro.

Como dissernon o jornal «Diário de Notícias», tinha aberto 'Ilias su.as colu
nas um subscrição nacional a favor dos sinistrados do ciclone de 20 de Dezembro
de 1925.

Com o produto apurado construiu-se o Bairro que tornou o nome daquele
jornal lisboeta e que fiicou constituído por 1'2 casas, situadas no quarteirão das
ruas 2, 4, 31 e 33.

Estas casas ficaram conciuídas em 2 de Junho de 1931.
Em deliberação de 10 de Dezembro de 1927 a Associação de Ass.stência

Linha projecêado construir no mesmo terreno um Asilo para inválidos, uma cre
che para crianças, uma escola e cantina, mas tal projec.o como já se referiu nunca
chegou a 'Serexecutado.

Quanto ás.casas que, como dissemos, tinham sido concluídas em Junho,
ainda .se encontravam desabitadas em Janeiro de 1932, facto que é denunciado
no «J ornal de Espinho» nos seguintes termos: «Ao tempo que estão concluídas .as
luxuosas mas impensadamente delineadas casas daquele Bairro, parece-nos qqe
já deveriam produzir algum rendimento que, pelo menos, auxifiasse a sua conser
vação.

Nada di~,so,porém, sucede porque contmuarn desabitadas e isto mercê de
uma torpe propaganda que verdadeiros imbecis fizerm junto da olasse piscatória
a propósito, de que elas eram para os sinistrados do ciclone quando afinal se v'e
rifica, insofisrnávelmente, estes não existerem,

Ninguém ignora o estado de miséria e arrti-higiénico em que se encontram
os moradores de alguns palheiros outrora chamado Bairro da Raínha, vivendo
numa promiscnidade que chega a ser ímoral., é ·uih crime que os prédios conti
nuem sem inquilinos ... i>(:l7)

Na verdade, tanto a construção do Bairro ;:Diário de Notícias» como a
.sua ocupação não foram pacíficas. T,anto uma como outra situação foram acerri
mamente criticadas pela .imprensa local, mormente na «Campanha de Moraliza
ção», que veremos mais adiante, JYaqual o direccor do semanário « Defesa de Es
pinho», acusava, ainda em 1934, um elemento da direcção da Assistência, de pre
potência, incapacidade •eneghigência na gestão administrativa, pois tinha sido «com
toda a autoridade que a sua vontade lhe outorga que ele, a certa altura, suspen
deu :as obras no estado em que ainda hoje se encontra, tendo deixado deteriorar
basüante rnater iul... )J

Mais tarde as casas foram finalmente alugadas a inqujlinos de fracos recur-
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sooeconómicos e hoje encontra-se numa delas o Centro de Dia para pessoas da 3.ª
idade.

1.8 - Decadência da Associação de Assistência e a Campanha de Morali
zação desencadeada pelo semanário «Defesa de Espinho»

A Associação de Assistência aiosPobres de Espinho, que em 19:18. tinha
sido tornada como exemplo de como se praticava a beneficiência, num artigo pu-
ttl·icado .no Boleuim n.º 4 da Sociedade de propaganda de Portugal (Anexo 2)
sofreu nos princípios da: década de 1tri1nta,um certo declínio, denunciado pelo se
manário «Defesa de Espinho» que lançou, durante alguns anos, verdadeira campa
nha de moralização, mo sentido de fazer despeetar da letargia em que tinha caído
uma Associação que tão valiosos serviços tinha oferecido aos pobres de Espinho,

Assim, num artigo intitulado «Mendicidade e Assistência», o director do
citado semanário denunciava «que nos últimos anos 'ª Associação de Assistência
vem falhando, [amentavelmente a sua missão, nada deixando transparecer que jus
tifique a sua existência» e mais adiante concluía: «Ü que é necessário é que a
(Associação de Assistência) se torne acessível a toda ia gente, que se imponha pela
sua boa orientação e pela sua exemplar administração, em suma que inspire con
fiança e simpatia a todos os habitantes conscierues desta Vila ... »(38).

A esta denúncia respondeu por carta enviada aquele semanário, o então
p.tesidente da Associação, Alberto Camacho dizendo que se a Assistência local já
1:.1:nih·a,preetado grandes serviços, esta oontinuava a pnes·tá-lose se mais não ninha
c~e.i,toeira porque o número de pobres era muito maior do que aqule que existia
noutros tempos e as receitais tinham baixado considerávelrnente,

E quanto à administração, afirmava que a Assistência de Espinho tinha a
intervenção directa do Estado, que lhe aprovava o orçamento, cominas·e relatório,
que fiscalizava todos os actos e que conhecia todos os seus bens, pelo que, concluía
o presidente, a gestão da Associação 'estava completamente caucionada pe.Jo pró
prio Estado.

Em rro:a, o director ido semanário replicou que acreditava plenamente que
a administrração da Associação não afectava a honorabilidade das pessoas que de
la faziam parte, rrras que era inegável que a sua orientação 1nãotinha sido de mol
de a satisfazer a opinião pública e que ISelhe retirasse 01 caráter hitleriano que o
revestia (Anexo 3).

Em Fevereiro de 1933 o semanário volta a tecer críticas à actuação dos ele
mentos directivos no que se referia sobretudo à gestão financeira e à entrada de
njnvo~sócios: ((..:F a sua grande acção financeira, a única solução que os seus
cérebros superiores C la S'U:aboa vontade parturejaram foi reduzir ais despesas corn
a mantença dos pobres sem curarem de saber com quantos famintos estômagos.
essa redução irriacolidir. Ora isto é um critério vesgo... Nada se fez. E não conten
tes ainda com isto, até obstáculos têm posto à entrada de novos sócios...JJ(39) ..

E a campanha prosseguiu cada vez mais acérrima e crítica. Noutros núme-
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ros do semanáeio escrevia-se: ((A Associação de Assistência de Espinho não pode
ser uma confraria pertença de meia dúzia de indivíduos, tem de abrir as seus bra
ços acolhedores a todos que a pretendem auxiliar ... Há que escorraçar dos seus
meios capciosos para a mantença do penacho ... Há lá homens que estão queima
dos, há lá uma perpetuidade que não se admite se não se tiver sacrificalo um pro
gresso constante de beneficiar, E pelo contrário, tem-se andado para trás e muito.
Lego impõe-se a sua retirada, a retirada que o seu brio deve traduzir num pedido
expontàneo de demissão ... n(4º).

Num dos seus números de Abril e Junho ((D.E.» continuava a S'Ua campa·
nha em prol da reorganização da Assistência, e na necessidade de substituir os
seus dirigentes parra se resolver o magno problema da mendicidader'").

Perante esta campanha, a direcção da Assistência de Espinho demitiu-se,
tendo-se procedido à eleição de novos Corpos Gerentes, que ao fim e alocabo fo
ram «quase nodos os antigos e alguns elementos novosn{4:l), pelo que, segundo as
críticas que corninuaram a ser feitas, a orientação que estavam a seguir era a
mesma da anterior: « .•.Os novos dirigentes dia Assistência, embom não q ueíram
dar o 'braço a torcer, devem estar mais que conhecidos da inrnti1lidiadede remar
contra a maré, da necessidade de cortar o mal pela raíz, sem o que a referida
Associação não poderá voltar a ser sequer o que já foi, antes de se tornar' feudo
de um grupo de obececados pela magia do C. R.n(43).

Ora só no fim de Dezembro de 1933 é que se sabe qual o elemento dia
Direcção que é visado na campanha da «D.E.n.

Com ef'ei.o em ediroria! de 10 de Dezembro, o director do semanário
apontou abertamente o que julgava ser o culpado dai má gestão - o Tesoureiro
da Associação, Francisco Alves.

Assim, nesse ru~toiri1al,diz entre outras coisas o seguinte: «Depois de mui
to se dizer nas colunas deste semanário sobre a má orientação que tem caracte
rizado a Associação de Assistência de Espinho, nos wtimos anos, da sua deíicíên
eia, do descrédito em que oaim no meio espinhense, da teimosia dlo seu «perpé
tuo» tesoureiro em não abandonar o cargo que 1durn1111temuito tempo tem exercido
xlirator iaílmente» ... e mais adiante: « .. :O que se vem passando na Associação em
que o sr. F. V. vem partdcipando de há anos a esta ipa,nte,com manifesto prejuízo
rlos pobres de Espinho: - 1Épreciso que se saiba qw o Tesoureiro da Associa
ção não foi seu 1fiundladotr,corno muita gente supõe ...n(43)

E o editoralista prosseguindo na sua CAMPANHA DE MORALIZAÇÃO
--·como ele próprio intitulava a sua intervenção, - não deixava de 1s1einsurgir
concra a actuação do citado tesoureiro, que na sua opinião e na de muitos leitores.
se deveria afastar do cargo, para que desaparecesse a animosidade do público pa
ra com a Associação de Assistência. Dizia ainda neste editorial que tinha sido num
espanto ao saber-se que o sr. F. V. continuava a fazer parte da nova direcção
após a simulação de eleição há meses reahzada, na pessoa de seis ou sete pessoas
apenas ... ))e que pela ineficácia da Direcção iria continuar a campanharw), não
porque «tivesse qualquer questão ou incidente com o sr. F. V.... mas simplesmente
pelo facto de reconhecer que se tornava necessário a sua demissão dos Corpos Di-
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rectivos da Associação para que se pudesse resolver o problema da mendicidade
e soem ro aos necessitados.

Acusa, sem rebuços o sr. Francisco Alv:es, de teimoso, ditador e capri
choso que não permitia, nãio se sabia porquê à entrada de novos sôcim:.(46)

Entretanto a Direcção da Associação ideAssistência enviava uma carta ao
D. E. assinada pelo seu presidente, engenheiro Ricardo Gaioso, aoornpanhadi de
uma nota do resultado do peditório feito peliomesmo senhor e pelo dr. Correia
Marques para o Natal dos pobrezinhos.

Ao comemtar a oaota e a nota recebida, o director do periódico espinhense
afirmava que a iniciativa dos dois dignos membros da Associação de Assistência,
cujo resuítarto .sedevia ao prestígio pessoal do dr. Correia Marques e não à Asso
ciação a que pertenciam, não lhe ia fazer modificar os pontos de vista que tem
exteriorizado sobre a eua orientação, pois, em sua opinião, não em apenas com
o esforço pessoal de dois dos seus membros que a Assistência conseguiu im
pôr-se 1a:oconceüo do público- o que era preciso era fazer aumentar 10número de
sócios.r?")

E a sua crítica prossguia, agora analizando eis balanctes, mensais, que, a
Associação de Assistência vinha fornecendo à Imprensa. Assim notava, reduzido
número de sócios e os poucos benefícios ql!ledavam aos necessitados que se rcsu
mia na «focnecimento de um mísero caldo, duas vezes por dia a trinta e tantas
pessoas » t· verificava que o déf'icite se acumulava de mês pana mês, prova de uma
desastrada gestão da Associação.

O crítico, neste me:smo rtigo, apontava a solução para debelar o desastre
fi~·ia:ncefroda Associação e que era «arranjar 1.000 sócios, desde qrneos seus di
rectores (exceptuando o tesoureiro) sie dispusessem a trabalhar nesse sentido» e
concluía dizendo que os mapas de receita e despesa da Ass. de Assistência eram
documentos comprovativos da razão que ilhe assistia e que eram a condenação
da incapacidade das suas últimas adeninistraçõests").

Em F1e:V1e1Peimdo mesmo ano acusa ia Associação de Assistência de não
ter Ieico o Hospital, o Asilo, e o Dispensário, resumindo a sua obra a
uma tijela de caldo, doos. vezes' por dia aos n:ecesrs,~pdos(49),o qwe vinha provar
que a Acsociação tinha caído em mãos inãbeis 01u perniciosas, sobretudo com a
entrada de Francisco Vieira para a sua direcção e administração. Aí, segundo o
articulis:a, a decadência da Associação, que outrora tinha criado prestígio, come
çava, os sócios fundadores e antigos directores tinham abandonado pouco a pouco.
Frrancisco Vieira tinha ficado só. Que a sua crítica visava não a honestidade do
tesoureiro, mas sim a acção contraprocedente na condução dos destinos da Asso
ciação(5IO)

Neste artigo o tesoureiro é acusado de ter deixado deteriorar bastante ma.tie
ação de Francisco Vieira no caso do Bairro «Diário de Notícias».

Em Março nova «catilinária » apareceu nas colunas do D. E., contra a actu
rial de construção, principalmente madeiras que chegava para construir algumas
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casas e que o que se passava no referido Bairro era uma autêntica e indestro.ível
vergonha, em crise imperdoável, tanto mais para notar quanto em certo que o sr.
F. V. tinha chamado a s.i1 .a direcção, a admmistração e fiscalização das referidas
obras, tinha sido o superjntendeme gerai], único e absoluto, que não admitia a mí
nima objeccão ou reparo de quem quer que fosise(51').

Perssne esta campanha. o sr; F. Vieiea continuava, impávido e sereno, a
ocupar o cargo, pelo que algumas pessoais pensaram criar urna nova instituição
que viesse, de facto, prestar assistênoia aos pobres de Espinho, visto que a Asso
ciação de Assistência, que iti1nha oaído nas mãos. de F. V. se <tinhamosttmdo inca
paz de continuar 'ªobra tão brilhantemente iruieiada pelos seus fiu1ndadotes(521.

Numa canta aberta publicada no aD.B.n de autoria de Francisco Resende,
anngo membro da. Associação de Assistência, demoveu o sr. Francisco Vieira em
deixar o cargo, pois nesta cana, o signaitá1r1iodiz textualrnente «Pertenço ainda ao
restrjto urúmero dos que se reousam a classificar de cnirninosa ia administração do
meu velho amigo Francisco Aives Vieira, mas o que não posso nem devo é dei
xar de classificar a sua teimosía de se conservar à frente de um-ai instituiçào, que
tão prestante pedia ser, de funeatíssirnas consequências para o futum dessa instl
ruição ... (Anexo 5).

1.9 - Comissão para a Extinção da Mendicidade

Dissemos 1ai!Jrás qu·e algumas pessoas tinham pensado em criar uma nova
Instituição paria prestar assistência aos pobres de Espinho 1edeste modo extinguir
a mendicidade.

Tal iniciativa coube à «Liga dos Interesses Gerais de Espinho» que numa
reunião e1l1egeu os membros para a Comissão para a Extinção da Mendicidade e
que foram os seguintes: Manuel Ribe1110Nunes, Augusto Gomes de Pinho e Mário
Victor Guimarães pela liga dos Interesseis Gerais de1 Espinho, António Trindade
el António Lacerda, pela Associação Comercial e Industrial de Espinho; Albino
Alves Estima, pelos. Bombeiros Voluntários de Espinho; Elísio Ferreira Baptísta,
pelo Sporting Clube de Espinho .

.Frn 21 de F1ever1ei1110de 1935 esta Comissão reunia com a Direcção da Asso
ciação de Assistência de E1spinho, representada pelo eng.º Ricardo Gaioso Hernâ
ni Barros 1e dr. Anãónio Ferreira de Barros, com .o fim de expor a esta Associação
o seu uonto de vista, tendo apresentado «urna moção de cujas cláusulas depende
r ia a solução do problema da Mendicidade em Espinho».

Em 10 de Março, porém a «Comissão Pró-Extinção da Mendicidade», não
imha ainda recebido resposta da Direcção da Associação de Assistênoia à moção
qu~ lhe foi apresentada na citada reunião.

\Em .Mauo desse no a Comissão Pré-Exoinção da Mendicidade foi dissolvida,
porquanto o A•drn~n1it<itmdordo: Concelho de Espinho, na altura, o tenente Nunes
Banros, cha mou a 'SÍ a iniciativa de levar a caibo a extinção da Mendicidader-").

Pu.P tal re1L11.rni.uno dia 12 de Junho de 1935, com os :deJegado<hdas Asso-
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ciações espinhenses a fün de apreciarem e discutirem o Regulamento da «Protec
ção à Mendicidade dleEspinho (Anexo 6) que foi aprovado e posto em execução.

A vida financeita desta Comissão foi, aprincípio, sati5fatória, pelos números
apresentados n05 seus relatónios, rnas um a111JOdepois a Direcção dia «Prorecção a
jMle1nclicida1ae·queixava'se de que a receita ia escasseando para fazer face aos em
cairgos que eram cada vez maiores. Para minorar este déficite teve de realizar sa
raus de beneficiênoia, o primeiro deis quais se efectuou no .Grande Casino de Es
pinho eru 26 de Agosto de 19(36(53).

Enuetarsto a Associação de Assistência ia fazendo o que podia com as IP'a
gras receitas que obtinha, ia maicr parte das vezes com déifaoi'l:le(Anexo 7). A fu
são da Associação de Assistência com a Comissão Pró-Extinção da Mendicidade
foi algumas vezes sugenida, para que a união de esforços das duas instituições fos
se mais eficaz na excinção da mendicidade.

Mas nem uma nem outra quiseram fundir-se, e uma e outra solicitaram às
ins.âncias superiores a transformação das suas instituições em Misericórdia, tendo
ca bido. corno se sabe, essa honra à -Associeção de Assistência de Espinho que foi
convertida em Misericórdia por portanía de 24 de Julho de 1937, publicada no
Diário do Governo n.º 174 II série de 28 de Julho de 1937.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ESPINHO
2:1 - Transformação da «Associação de Assistência de Espinho» em "San

ta Casa da Miserícérdia de Espinho»,

A !l::~ansformaçãode «Associação de Assistência» em «Misericórdia» foi de
liberada em Assembleia Gemi da mesma instituição em 31 de Outubro de 1936,
e <J']'ff,OIV<C:do o projecto dcs respectivos estatutos.

Nessa Assembleia foi também deliberado transferir as instalações da Asso
ciação de Assistência para o novo Bairro e aí «estabelecer um banco de consultais
externas, com enfermaria anexa».

Mas antes o nome dai Misericórdia tinha sido já .•ventilado, Com efeito, o
Conde de Águeda, amigo e frequentador da praia de Espinho, faleci.do em
15 de Maio de 1930, conhecendo a obra da Associação de Assistência em prol dos
desvalidos, tinhra deixado no seu testamento, um Jegado de 30 con.os à Misericór
dia de Espinho, nome com que quiz distinguir a «Associação de Espinho».

Após a deliberação dia Assembleia Geral, o pedido dai fundação da Mise
ricórdia fot enviado ao Ministro do Interíon Quase um ano depois a Associação
de Assistência aos pobres de Espinho transformava-se em «Misericórdia, de Espi
nho», como já vimos, por •portiarriade 214de Julho de 1937, publicado no «Diário
dJoGoverno», ltl,º 174 II série, de 24 de Julho die 1937 que aprovou o novo com
prornisso da Misericórdia, o qual mencionava a referida transformação.



A IM'ISERIOóRJDIJA DE iElSIPINHO

Criada a «Misericórdia de Espinho», o Governador Civil de Aveiro, no
meou, como 'era de sua competência, uma Comissão Administrativa constituída
pelos Engenheiros Tristão de Almeida, Engenheiro Gaioso, Dr. Correia Marqueis,
Dr. Calheiros Lobo, Dr. António de Pinho e Dr. José de Campos Vieira Neves.

Algum tempo depois, o Engenheiro Tristão de Almeida era eleito como
primeiro provedor da mésericórdia.

2.2 - O Primeiro Hospital da Misericórdia

Er,1 Outubro de 1938, A Misericórdia de Espinho transferiu para «l rua 14
a sua sede, cantina 1eposto de socorros, com duas enfermeieas-parneiras, tendo os
respectivos serviços de enfermagem novo chefe, o enfermeiro José Pereira d0 Je
sus e dircetor Clíruco, o Dr. José Correia Marques.

O PIRIIMEJIRO HOSPITAiL DA M:JJSEJRliCôRlDIA

Acanhadas que começaram a ser aiS instalações da rua 14, pela grande
wfluência de doentes <enecessitados, a Misenícórdia mudou-se, no' dia 1 de Setem
bro de '1941, para a ma 8 onde hoje funciona ia sede do P1aiT1L~doComunista, e aí
fL:tnda o primeiro Hospital da Santa Casa da Misericórdia, inaugurado em 1 de
Setembro desse mesmo ano.

Aqui são instalados então :Yários serviços: uma enfermaria de partos, duas
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enfermarias para homens e rnuéheres, posto de socorros e curativos, sala de ope
rações, servida por uma equipa médica constituída pelos drs. Correia Marques,
Gomes de Almeida, Castro Soares, Cândida Tender, Gemeniano Vicente, Cândido
Lopes, que ali urabalha gratuitarnerne na sua especialidade.

Em 23 de Novembro de 1943 deliberou-se a compra do primeiro aparelho
de raios X, por proposta do dn Emídio Neves e que seria instalado numa das sa
.las do pavimento unterior da misericórdia e inaugurado em Abril de 194.t~-

Em Maio de 1946 é criado um serviço de transfusões de sangue que ficou
a cargo do dr. N eves Estime que para sensibilizar a população no sentido de cap
tar dadores do precioso líquido, fez uma ipalestra na sede da Misericórdia sobre
o assunto .

.Aqui é justo salientar os nomes de alguns médicos que a1l1iprestararn ser
viço gratuito: Dr. Gomes de Almeida, Dr. Correia Marques, Dr. Henrique Estima,
Dr. Pinheiro de Morais, Dr. Daniel dei Pinho, Dr. Rui Fael, Dr. António Pinto,
Dr. Moreira da Costa e muitos outros.

O Dr. Manuel Gomes de Almeida seria nomeado director clínico do Hos
pital, no dia 23 de Agosto de 1944, tendo al1iprestado os seus relevanteis serviços
de cirurgião até à sua morre.

Em 16 de Março de 1947 o Hospital da Misericórdia é visitado pela Co-
1mi;s,sàq <las Consnruções Hospitalares que, vendo as precárias condições cm que
o hospjtal funcionava, deliberou a construção de um novo hospital que viria a ser
construído 'acima da Avemida 24 e inaugurado em Julho de 1957 e que é o que
ainda hoje presta os seus. serviços,

Para que o sonho do hospital fosse urna realidade, teve de haver, ao longo
dos anos, muita canseira, muita iniciativa paira se angariar fundos parlaia sua ·
construção. Para isso muizo oontribuiu toda a população do Concelho de Espinho
através de peditórios, saraus, bailes e cortejos de oferendas, alguns dos quais é
.usto aqui recordar.

2.3 - Peditório, Saraus, Bailes e Cortejos de Oferendas

O primeiro peditório a favor da Santa Casa da Misericórdia, realizou-se]
a um domingo dia 19 de Setembro de 1937 ,e esteve a -eargo de um grupo de se
nhoras e meninas que perconreram as ruas mais movimentadas de Espinho.(55)

No dia seguinte realizou-se mo Grande Casino de Espinho o «Baile das
'larlatanas», cujo produto reverteu a favor da Misericórdia,

Nesse e6rpeotáouloque-, segundo a Imprensa da época «tinha atingido um
brilhantismo superior a toda 'a expectativa, suplantando todas as festas realizadas
este arno>J,(b•5)interveio uma paute coreográfica ensaiada por Maria Isabel Lou
reiro Brandão e música executada por Fausto Neves e o víolmista espanhol
Celso Diaz.

A Comissão organizadora deste festival foi constituída por D.'' Julieta
Abrantes, Condessa das Devezas, Jllídia Ferreira de Almeida, Alzira Oliva Teles,
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Maria Ga•i(1SO, Maria Emília Calheiros Lobo, Maria Teresa Vieira Neves e Ro
sina Barbosa.

Em 1943, no úi%imodia do mês de Janeiro a Banda União Paramense rea
lizou na sua sede em, Paramos, uma récita pelo seu corpo cénico com um progra
ma aliciante: a representação dia opereta «Bocácio na Rua» e das. comédias «Cria
do Distraído» e «Dispa eL'>SaFarpela»,

!\'esse mesmo mês, aproveirando a digressão ao norte do País, do Orfeão
Académico de Coimbra, a Misericórdia convidou esta colectividade universitária a
dar uma récita em benefíoio da sua instituição.

O espectáculo realizou-se no Teatro Aliança, sob a direcção do maestro
L. Raposo Marques e 1aikiançoua receita bruta de 5.915$00, produto destinado u
instalação do «Dispensário Infantil» que a Misenicórdia tinha criado na alaura.

Para recepção aos orf'eonistas a organização do baile que se efeotou no fim
do espccrãculo, foram nomeadas duas Comissões constituídas pelos seguintes de·
mentes:

Comissão Feminina: D." Branca Maria de Carvalho, Fausta Valente, Feir
nandu Guedes, Fernanda Morais, Felicidade Marcos, Guilhermina Pinho, Madília
Dias, Maria Joana Ferreira Alves e Maria Emília Carneiro.

Comissão Masculina: Dr. Va1SCO Luis Marqueis, Aotenor Costa, Fauto N<Wes,
Síi ;ério Vaz, Albe.to Barbosa, Jerónimo Reis, Manuel Fernandes, Higino Vires,
Amparo Santiago, Elísio Baptista Júnior, José J úlio Corte Real, António Santos,
Mário Ramos, Sérgio Gonçalves e Victor Hugo Martins,

No dia 10 de Junho, ou:tro sarau de arte é realizado no Teatro Aliia1nç·<i.
Sob; à cena a peça «Coroa de Rosas», de Carlos de Moreis, inserpretada por ele
mencos do «Centro Cultu,·.1a1IGil Vicente», de Espinho, que se apresentavam pela
primeira VD7 om público.

Um ano depois, no mesmo dia, novo sarau é efectuado no Teatro Aliança
•.'l)l11 o seguinte programa:

1 Parle -····-Orquestra Almeida Cruz.
lI Pia~1te- - Concerto de Violoncelo - pelo prof. Luís A1nitune3e «Avé Ma

ria» de Schubert, cansada por Maria Joana Ferreira Alves..
lll Parte --- Representação da Comédia ~O Comissário é uma Jóia», inter

p, etado pelos actores amadores Amadeu Morais, Aomando Morais, Cassiano Mar
ques, Joaquim Morais, Roberto Fernandes, Álvaro Tannagniné, António Vieira,
Manuel Silv;:l e Helena Vasconcelos Tamagnini .:.,

No dia 12 de Junho de 194'5 é exibido no Teatro Aliança o filme «Milio
nário dE Ocasião», com Frank Sinatra. A afluência do público foi total.

Em Junho desse ano o seman:áro «Defesa de Espinho» pela pena do seu
director, lança a 1ideiada realização de um Cortejo de Oferendas a favor da Mi
sericórdia,

No seu editorial podia ler-se: «Espinho tem permanecido impassível entre
esses por vezes grandiosos espectáculo, cujos produtos têm permitido às instirui
ções beneficiadas melhorarem os seus serviços e ampliarem a sua missão humunl
tária.
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D. E. lança a ideia de se organizar um cortejo de oferendas para a nossa
Miser icórdia no qual colaborem todas as freguesias do Concelho ... »

Esta ideia só viria a ser concretizada, dois anos mais tarde, no dia 14 de
Setembro de 1947, com o 1.º Oortejo de Oferendas que obteve tal êxito que me
receu grande reportagem no jornal «Defesa de Espinho» na sua edição de 12 de
Outubro:

Eis alguns excertos:
«Belo, .impcnente, grandioso foi o Cortejo de Oferendas reaâizado no do·

mingo antecedente a favor da Saruta Casa da Misericórdia de Espinho»,
Para darmos um relato .rninucioso e justo desse notável acontecimento p:re··

cisaríamos do dobro do espaço do nosso jornal e necessitaríamos de bastantes ho
ras vagas para o escrever ...

No capricho que pôs no Cortejo e no esforço que para o mesmo dispen
deu a população do Concelho revelou, dei forma eloquente, aos olhos de milha
res espectadores, que, surpreendidos, maravilhados com a sua grandeza e .impo
nência, assistiram ao seu desfile, a sua dedicação a Espinho, o seu reconhecimento
à obra da Misericórdia, o seu bairrismo, o seu espírito progressivo em suma ..

Eram 14 boms quando os seus dirigemes deram ordem ao início do desfile
que seguiu o trajecto anunciado: ruas 62, 16, 7, 8 e 19, dispersando depois de ter
passado os Paços do Concelho,

Abriam o Cortejo os prontos-socorros dOL'>Bombeiros Voluntários de Espi
nho e Espinhenses, seguindo-se a Banda de Música da primeira Corporação e os
corpos activos daisduas insnituições, com as suas bandeiras.

Seguiu-se a representação da zosa norte dei Espinho, constituída por 2D
carros, entre os quais se destacavam o das: «Bonecas», «Holandezas», «Tirolesas»
e «Caridaidie>l...

Depois a Freguesia de Anta que levava à sua frente a sua Tuna dárigida
pelo sr. Joaquim Teixeira ... Alguns carros alegóricos: «Primavera», «Socorres a
Náufragos», «Castelo de Guimarães» «Palheiro» ...

Seguiu-se a Feeguesia de Guetim cocn a banda dos «Zés Pereiras» e 14
carros ...

Depois a Freguesia de Silvaide, com banda de ~ombos e .tarnbores a fren-
te apreseotrarn-se com apenas 4 carros..; •

A zona 1S1ulde Espinho apresentou-se com 18 carros, dos qua·is se destaca
vam: «hosd'ore·i1raPortuguesa», Fabrica Hércules», «Fábrica Progresso» ...

A Freguesia de Paramos trazia à frente uma banda de Música e alguns
carros ...(" 1).

O rendimento total deste cortejo aproximou-se dos 300 mil escudos
Em 1950 realizou-se outro grandioso sarau organizado pelo Orfeão de Es

pinho que representou no dia 17 de Junho, no Teatro S. Pedro a peça «O Canto
Celesüial».

Err: 1951 realizaram-se as seguintes iniciativas para angariação da fundos:
um sarau de ante organdzado •por Carlos de Moraes, um arraial minhoto, pelo Or·
feáJ de Espinho, uma «Festa da Misericórdia » no Salão Nobre do Casino e
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e 2.º Corteje' de Oferendas que rendeu à volta de 300 mil escudos.(59)
Outros-saraus, espectáculos, peditórios e contejos de oferendais foram reali

zados antes e depois da construção do Hospital dle modo a anga1ria1ros fundos ne
cessários para a sua construção e manutenção.

Assim, por exemplo, e 1110que se refere aos Cortejos de Oferendas, realiza
ram-se 1acim:iaos seguintes: em 1954, o 3.º que rendeu cerca de 2.400 contos(6or
em 19155,o 4.º que deu ;140 mil escudos(l611~; em 1957, o 5.º que rendeu 121J·mil
escudosr=): em 1960, o 6.0 em que se apurou 146 mil escudos(63); em 1962, o
7.º do qual não nos foi possível saber o seu apuramento e em ·1965, o 8.'' que
rendeu à volta de 180 mil escudos(64): em 1968, o 9.0 que apurou perto 269 m'i]
escudos.

2.4 - Novo Hospital de Espinho

Corno já foi referido, o processo da construção do novo Hospital da Mise
ricórdia de Espinho iniciou-se no dia 16 de Março de 1947, com visita da Co
missão das Construções Hospitalares ao velho Hospital da rua 8, que, perante as
.precár ias condições das instalações, resolveu asseruar a construção de uma nova

NOVO HOiSPL'DAjL DIE E6PIN1HO

unidade hospitalar que sanísfizesse as necessidades sanitárias do Concelho de Espi
nho em ft anco crescimento demográfico.

Um amo depois, o jornal <cDefesa de Espinho, no seu editorial de G de Mar
ço -insistia na necessidade urgente da construção de um novo hospi1tall! "2- altura
das necessidades da sua população».



l'.!.J :ElSPINHO- BOLETIM CULTURAL

Dois anos mais tarde anunciava que o Ministério das Obras Públicas tinha
escolhido o terreno onde devia ser edificado o futuro hospital da Misericórdia e
que a escolha tinha recaído nas gl1ebalsda Avenida 24 pertencentes à Junta de
Fr.egue~'ia.(º8)

Em Junho de 1951 era aprovado pelo governo o projecto do hospital.
Em 20 de Novembro de 1953 realizou-se o concurso particular para a adju

dicação nendo aparecido as seguintes propostas: Joaquim de Sousa, 2.672.000'.DOO;
Domingos F. G01S1t•a,2.680.000$00; Manuel Ferreéra Martim, 2,.665.000SCiO: José
D. Almeida, 2.183.900$00; José Sousa Rocha, 2.22'6.800$00; César Couto Leite,
2.342.000$00; Eng.º Napoleão Cadinha, 2 ,220$00.

A empreitada seria entregue a José Domingues de Almeida por ter sido a
proposta ma is baixa,

No dia 1 de Dezembro perante as atnoridades do ConoelhojMeso, Adrni
nístrativa, Corpo Ciinioo da Misericórdia e rnuiro público, procedeu-se à cerirnó
nia do lançamento da primeira pedra do Hopital Sub-Regional de Espinho, de
que se encarregou o dr, Gemes ide Almeida.

Na sessão da Mesa Administrat iva da Misericórdia, realizada cm 91de
Agosto de 1955, foi deliberado dar ao novo hospital a denominação de «Hospital
d.e N.ª Sr.ª da Ajuda,

Embora a eua inauguraçãol oficial tjvesse tido 1ugar em Julho de 1957, o
hospieal começou a funcionar em fjns de Junho do ano anterior com a transferên
cia dos doentes da rua 8.

A ·Mesa Administrativa sob cuja égide se construiu o novo hospital cm
const ituída pelos seguimes cidadãos: José Miguel, provedor Antenor f:eri'eir:i da
Costa, tesoureiro; David Figueiaedo, Manuel Francisco de Oliveira Pinto, Artur
Dlircm Cruz: e Fausto Neves.

A Junta de Freguesia que doou os respeotivos terrenos era consraufda. na
adturu, por José Monteiro Valente, presidente; Fifrpe Rodrigues Vjtó, s,_creLário,
e Manuel Fernandes da Silva, tesoureiro.

Em 1975, com o inovo regime político saído do 25 de Abril de 1914, o hos
pita l da Misericórdia era nacionalizado, voltando-se a Misericórdia a parcir desta
altura, pruria os problemas da 3.ª Idade, para a qual fundou um Centro de Dia no
BaíH10 «Diário de Notícias» inaugurado no dio 16 de Junho de 1980, um mini-lar
na TU<', 1!4e neste momento está a construir no lugar de Pedregais, terrenos ofere
cidcs pelos dr. Pereira. Pinto e José de Oliveira Carvalho, um Lar para a 3.• Idade.

Em 22 de Janeiro de 198'2 a Santa Casa da Misericórdia, de Espinho foi
e.leita canonicamente, como instituição católica ...(Anexo 6).

2.~i- Algumas Mesas Administraéívas da S. C. da Miserrcõrdía

Este rrabalho não ficaria completo se não se referisse, como é de justiça, as
pessoas que fizeram parte da sua administração e que com o seu trabatho, esforço
e sacriftcio, contribuíram para uma obra de tão grande alcance social dentro e fora
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do nosso Concelho,
A prnneka Comissão Administrativa da Sanita Casa da Misericórdia de Es·

pinho foi nomeada por alvará do Governo Civil de Aveiro n.º 91 de 6 de Agosto
de 19:.n e era constituída pelos seguintes elementos:

Eng.º Fiancisco Tristão Ferreira de Almeida
1Eng.0 Ricardo Gaioso da Penha Garcia
Dr. Agoatinho Calheiros Lobo
Dr. Jos é Co' reia Ma rques Júnior
Dr. Alberto Vierin J\i eves
Dr. António Ma1ria dei Pinho

Esl,a mesa manteve-se desde Agosto de 1937 a Outubro de 1!!40.

A segunda mesa foi constituída por:

Joaquim Orlein Vantaciclos
Dr. António Ferreira de Barros
JOtSé F11a1n:ci;.::uda Silva Júnior
Aneenor Ferreira da Costa
José xte Pinho Faustino

Em 1942 assumia o cargo de provedor o Dr. Augusto Braga de Castro
Soares.

A 3!· mesa foi constiüuída por:

António Frederico Alcoforado
Delfim de Casto Lima
Dr. Joaquim Cadinha
Manuel Fernandes da Silva
Antenor Ferreira da Costa
António Dias Coelho
Fausto Neves
Esta gerência administrou até Maio de 1949

.:

A 4.• mesa:

Eng.º João dos Santos Silva Ruivo
António Diais Coelho
Manuel Fernandes da Silva
Antenor Ferr1eira da Cosfa
Artur Dias Cruz
1F1aiUJ&Lo Neves
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A 5.e mesa entrou em funções em 13 de Novembro de 1950 e era consti ·

tuída 1por:
Manuel Ferreira de Oliveira Pinto
Airtur Dias Cruz
Antenor Ferreira da Costa
David Figueiredo
Fausto Neves

Alguns meses depois ena nomeado provedor José Miguel, que viria a en
cabeçar a mesa que tudo faria para construir o Hospital.

Em 1960 a mesa era constituída por:

Capitão José Horta Monteiro
Paulo Ferreira Reis
An tenor Ferreira da Costa
Alvaro Antunes de Moura
David Figueiredo
João Lopes da Fonseca
Alberto Bastos Maia

Em 1951:

Eng.º Carlos Amândio T. Pinto
Pauto Ferreira R1e1]s • 1 L 1

Arnrtern10irFerreira da Costa
Alberto Bastos Maia
Da~id Figueiriedo
Joaquim Ferreira de Sá
Sebastião Ferreira do Couto

,
A 6 de Setembro de 1964 foi eleita a seguinte Mesa Administrativa:

Eng.º Carlos Amândio J. Teixeira Pinto
João Lopes da Fonseca
Antenor Ferreira da: Costa
Paulo Amorim
Alvaro Anrunes de Moura
Angelo F1errei1naCardoso
David Figueiredo
Fernando Amorim Balona
José de Oliveira Soares
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Em 1968 faziam parre da mesa:

João Lopes dia Fonseca
Antenor Ferreira da Costa
Aívaro Antunes de Moura

A 1 de Dezembro de 1974 era eleita a seguinte mesa:

Arq.º Jerónimo Ferreira Reis
Eng.> Eduardo António Júlio Melo Teixeira
Antenor Ferreira dia Costa
Joaquim dos Santos Almeida
Augusto Fernandes Cancela Júnior
Jerónémo de Sá e Silva
Ruben A111turda Veiga Henriques Estima
'Marçal de Oliveira Duarte
Edmwdio dos Reis Baptista

:\ 5 de Janeiro de 1977 era edeita nOV1amesa:

Marçal de Oliveira Duarte
José de Sousa Marques
Domingos Cálix
Manuel Alves Pereira
Fernando Amorim Balona
Higino Ramalho Mendes
Carlos Ledo da Fonseca
Arstón io Pereira de Jesus
Angelo Ferreira Cardoso

A 5 de Novembro de 198'1 era eleita a seguinte mesa:

Dr. Amadeu Morais
D, Luciana Marques
José Domingos de Oliveira
J ó Admeida
Eng,> Amílcar Chambel
Joaquim dos Santos Almeida
Delfim José dos Santos
Joaquim Ferreira
Joaquim Tor,r;e15

11 e
Espinho, Setembro de 1983.
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NOTAS

(1) -· «Gazeta de Espinho», n.º 845 de 20 de Maio de 1917
(2J - - «Gazeta de Espindo», 11.º843 de 6 de Maio de 1917
(3) -- «Gazeta de Espinho», n.º 845 de 20 de Maio de 1917
(4) - Gazeta de Espinho», n.º 848 de 10de Junho de 191!7
(5) - «Gazeta de Espinho», n.º 850 de 24 de Junho de 1917
(6) -- «Gazeta de Espinho», n.º 850 de 24 de Junho de 1917
(7) -- «Gazeta de Espinho», n.º 852 de 8 de Julho de 1917
(8) - «Gazeta de Espinho», n.º 859 de 26 ide Agosto de 1917
19~- «Gazeta de Espinho», n.º 860 de 2 de Setembro de 1917
110) - «Gazeta de Espinho», n." 886 de 3 de Março de 19118
(16) - «Gazeta de Espinho», n.º 863 de 23 de Setembro de 1917
;17) - «Gazeta de Espinho», n." 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862,
de 2~ de Julho; 5, 12, 19, 26, de Agosto e 2, 9 e 16 de Setembro de1917
(18i - «Gazeia de Espinhon.n.v 867 de 21 de Outubro de 1917
(9) -- «Alexandre Brandão, 20 quilos de Bacalhau, 40 quilos de carne, 20
quilos de castanhas, 15 quilos de figos, 15 quilos de arroz, 3'litros de azeite,
João Marques ldio1sSantos; 130 quilos de carne, 100 bolinhos de bacalhau,
100 rabanadas e 100 maçãs; Alberto Moleiro, 1$00; José António de Oli
veira, 1$00; P.e António Garção, '1$00; Delfim da Moita Nogueira, 1S50;
P. Inocência Rocha, $50; Redacção de -o Oceano», $50; D. Filomena Go
mes Loureiro, $50; etc .... Agradece rtambém a Comissão de Assistência 'is
meninas Zulrnirq Dias Loureiro, Lucinda Rodrigues, Maria Arnélii Rosa
e Guilhermina Dias Pinto, que se dignaram tão gentilmente servir os pobre
zinhos da Cantina, cotizando-se entre s1i,e angariando pelas suas amigas d i
nheiro para enfeitar a Sala da Cantina, entregando ainda em benefIcir 1

Assistência a importância de 1$56n (Gazeta de Espinho n.º 879 de 13 de
Janeiro de 1918).
(20) --- «Gazeta de Espinho», n.º 886 de 3 de Março de 1918
r21) - José Freire Antunes. (in «A Cadeira de Sidónio ou a Memória do
Presidencialismo», Publ. Europa-América. J;,:isboa,1962).
(10) - <e Gazeta de Espinho», nn.º 886 de 3 de Março de 1917
<WA) ~ Gazeta de Espinho, n.º 891 de 7 de Abril de 19<18
(10B) - Gazeta de Espinho, n.º 896 de 12 de Maio de 1918
(111 - Gazeta de Espinho, n.º 891 de 7 de Abril de 1:~)18
112) - Gazeta de Espinho, n.º 896 de 12 de Maio de 1918!
:(13) -- Gazeta de Espinho, n.º 891 de 7 de Abril de 1918
(14) - «O Reformador», n.º 9 die 31 de Dezembro de 1922
(1b) - «O Reíomrador», n.º 29 de 2 de Maio de 1i92.3
(22) - Gazeta de Espinho, n.º 903 de 30 de Junho de 1918
(Z·l) -- Gazela de Espinho, n.º 934 de 20 de Junho de 1'91'9
1(24) - Gazeta de Espinho, n." 933 de 29 de Junho de 1919
(25) - Gazeta de Espinho, n.º 934 de 216de Junho de 19119
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(26) - «Ü Reformador», 1n.046 de 16 de Setembro de 1'923
(27) - O Reformador, n." 99 de 21 de Setembro de 1924
128) - O Reformador, n.º 153 de 4 de Outubro de 1925
(29) - «Estavam inscnitas aJSseguintes senhoras: Maria. Carolina Seixas,
Maria José Seixas, Maria Helena Seixas, Mania Isabel Fernandes, Rosa
branca da Fonseca, Glória Júlia da Fonseca, Gerrnana Oliveira Maia,
Helena de Castro Soares, Carmem Martins, Mariete Martins, Regina Go-
1110s, Clarice Ramos Pereira, Ermelinda Vilano, Rosina Barbosa, Maria
Luisa Barbosa, Maria Monteiro Cruz, Elisa Monteiro da Cruz, Noérnia
Oliveira, !dália Oliveira, Ilda Moreira de Sá, Maria Luísa Paula, Regina
Santos, Glória Pinheiro, Palmira Pinheiro, Ofélia Oliveira, Ca1ciM1JOliveira
Nemi Almeida, Maria Luísa Taborda, Adelina Lage, Adelaide Freixo,
Maria Câindida Taborda, Maria Alice Taborda, rGuilhermina Vireira, Ma.ria
Figueiredo, Julieta Figueiredo, Maria Eduarda Wanschereider, Maria Mo
rais, Laura Azevedo, Maria Azevedo, Carolina Azevedo, Lucília Silva,
Beatriz Cruz, Maria Amélia Lemos Pinheiro, Margarida Seixas (c<'ORefor
mador», n." 46 de 16 de Setembro de 1923).
(30) - O Reformador, n.º 47 de 23 de Se.embro de 1923
(3í) - O Reformador, n.s 64 de 20 de Janeiro de 1924
(32) - « in O Reformador, n.º 125 de 25 de Março de 1925 (Aota da Ass,
da Direcção de 1O de Janeiro de 1905)
(33) - Idem
(34) - O programa do sarau foi o seguinte: PRIMEIRA PARTE - I R1a
sódia Portuguesa (sexteto); II A Caridade {quadro), versos de Carlos de Mo
rais; III - Piano, por D. Maria deã Pi1!1a.rP. Ramos; IV -- Canto, por An
nio Coutinho; V - Versos, por dr. Fernando Matos; VI - Can.,o, por D.
Maria Alarcão: VII - O Sonho elo Poeta (quadro), A Primeira Carta (qua
dro); VIII - Confidências, por António Lemos; IX - Canto, por Gastão
Mineiro; X - Guitarradas, pelo dr. Fernando Matos. SEGUNDA PARTE
1 - Coro de Senhoras; II - Piano, por Maria dei Pilar P. Ramos; !II -
Canto, por Gastão Mineiro; IV - Versos, pelo dr. Jaime Faro; V - Canto
por Maria Alarcão; VI - Verses, por Antónjo de Lemos; VII - Canto,
por António Coutinho; VII - Coro de Senhoras; TX - Música (sexteto),
(eO Reformador» n.º 153 de 4 de Ou.ubro de 1925).
(35) ~ «O Reformador» n.º 172 de 211Março de 1926.
(36) - Portaria: «Para cumprimento do disposto no art." 1 da Lei n.º 1828
de 8 de Janeiro de 1926, na parte respeitante à povoação de Espinho, asso
lada pelos temp, rais de 2 de Dezembro de 1925, manda a Governo da Re
pública Portuguesa, pelo Presidente do Ministério do Interior e pelos Minis
tms dais Finanças e do Comércio e Comunicações, determinou o seguinte:
Art.g 1.0 - Do Crédito abento pela referida Lei n.º 1828 é destinada à po
voação de Espinho a quantia de 600 contos, levando-se em conta a de 20
mil escudos autorizado em 22 de Janeiro de 1926 sob o n.º 1685.
Art." 2.º - A mencionada verba de 600 contos será administrada pela Co-



13o ESPJINHO- BOLETIJM OUlJI!UIRiAlL

missão nomeada por portaria de 26 de Março último, publicada em 30 do
mesmo mês, e que entre si escolherá o Presidente e o Tesoureiro.
Art.º 3.º - O presidente da Comissão requisitará à 3.ª Repartição da Di
recção Geral da Contabiãidade Pública, a favor do respectivo tesoureiro, a
importâncias que forem necessárias, empregando parai esse fim os modelos
n.> 72 e 73 do catãlogo «Díversos» da Imprensa Nacional de Lisboa
Ar!t:.º4.0 - Com excepção da primeira requisição, todas as demais deverão
ser acompanhadas de documento justificativo da aplicação que haja sido
dada às importâncias anteriormente recebidas pela Comissão.
§ ünico - A 3.e Repartição da Direcção Geral da Contabilidade Pública
não dará andamento às requisições que não satisfaçam ao disposto deste
artigo.
Art.º 5.0 - As funções da Comissão de que todo o arsigo 2.° são gratuitas.
Art.º 6.º - É considerada oficial a expedida pela mesma Comissão. (ccO Re
formador» n.º J-86 de 30 IdeMaio de 1926)
(37) - «Jomal de Espinho», n.º 65 de 1O de Janeiro de 1932
(38) - «Defesa de Espinho», n.º 6 de 15 de Maio de 19312
(39) - «Defesa de Espinho», n.º 47 de 12 de Fevereiro de 1933
(40) - «Defesa de Espinho», n.º 49 de 26 de Fevereiro de 1933
(4'1) - «Defesa de Espinho», n.º 56 de 16 de Abrirl de 1003 e n." 63 de
4 de Junho de 1933
(42) «Defesa de Espinho», n.º 65 de 18 de Junho de 1933
(43) - «Defesa de Espinho», n.º 87 de 19 de Novembro de 1933
(44) - «Defesa de Espinho», n.º 90 de 1O de Dezembro de 1933
(4'5) - «Defesa de Espicho», n.º 93 de 3,1 de Dezembro de 1933
'(4'6~- «Defesa do Espinho», n.º 94 de 7 de Janeiro de 1·934
(47) - «Defesa de Espinho», n.º 94 de 7 de Janeiro de 1934
(48) - «Defesa de Espinhai>, n.º 97 de 28 de Janeiro de 1934
i(49) - «Defesa de Espindo», n.º 98 de 4 de Fevereiro de 1934
(50) - «Defesa de Espindo», n.º ·99 de 11 de Fevereiro de 1·934 e n.º 100
de 18 de Fevereiro de 193:4
(51) - «Defesa de Espinho», n.º 103 de 11 de Março de 1934
(52) - «Defesa de Espinho», n.º 151de10 de Fevereiro de 1·935
(53) - «Defesa de Espinho», n.º 164 de 3 de Março de 1·935
(54J) - «Defesa de Espinho», n.º 232 de 30 de Agosto de 1936
(55) - «Defesa de Espinho», n.º 2s7 de 19 de Setembro die 1937
(56) - «Defesa de Espinho», n.º 28'9 de 26 "tle Setembro de 1-937
(57) - «Defesa de Espinho», n.º 811 de 12 Outubro de 11947
.(58) - «Defesa de Espinho», n.º ·937 de 12 d:eMarço de 1949
(59) - «Defesa de Espicho», n.º 1019 de 7 de Outubro de 195·1'
(60) - «Defesa de Espinho», n.º 1·183 de 28 de Novembro de 11954
(61) - «Defesa de Eisipinhoii,n.º 122)9de 16 de Outubro de 1955
(62) - «Defesa de Espinho», n.º 1341 de 8 de Dezembro de 1957
(!63.J-1 «Defesa de Espinho», n.º 1948 de 11 de Outubro de 1.960 '
(64) - «Defesa de Espinho», n." 1740 de 1 de Agosto de 1·965 '

1 - t



ANEXOS
1

Arti1g>o publicabo no .So•l;e1t~mldla 'S.acied'ad:e Ide P1ropa1g«11nid!a·de Port'Ugal a respeito
do Assoctaçâo de 1A1s.si'stênciade 16spin'ho

«0 Exemplo que conhecernos mai1s1fri1S\a1nltleda chamada tben1efidênda que se des
tina esrpeda1lme,nite ia aoabar com 01sm:e'nrdigo.s ip1úlb.lico1Sé 10 qule nos dá IEisipi1n.ho.Ne.s.se
praia se fundou em Agosto ,do ano 1p:aiss1aido·uma Colle•dti'v.ide.de «Ass. ·dle Assistência Jd10
Concelho ldle Eslplinho», 1aque! 1se DiESTllNA A OBSTAR 1qu!equalquer pessoa de ES\l)tnho.
com vali:díez s'IJ'fkieinte para traba#iar, N•iiva de esmolas ou de qualquer ébulo da AS'SilS
tência 1Púb}f.i-oaou 1p1air11l~ou1lar;AN·GAiRllA:R lt1raba~ho às pessoas válidas do Concelho, que
exclusivamente ou prjnrciipalmenrtie do seu' /tmab1a1lhotennem de v1i1ver1e·que, ;por si só não
possam obter: socorrer com o índlspensável para a 1sua la1~1'men1ta-çã10>,V!es1tuário e abrigo
as tpes1so-aisdo Conceého que, não tendo meios dle subststêncüa, oo não puderem cbtee
pelo seu trabalho; PROMOVER ·a ia-g1remiílação·em Sociedade de P~e1vidênda dos habitan
tes de Espiinlh10; FA1VtOIR1ECEfl'ª' i1nst1nu1çã•o1d:a1criança: PH.OT,EGEfl ·a;s ic1niía.nç:a1s.aiban.dloinadais
e etc ..

A ilsto se de&l'iinia a· Ass, dle' A·S1s1is1..do Concefho d'e EiSfp'ilnihoque vive há quase .um
arre e CIUjo fruto começa já s 1ne:V!e11ia1n-s1e.

Efeo'ti·vament\e no primeiro !J)eiri'odo da sua ge;11ênc.fa,os fundadores dets1ta adrmrá
v el colectivkíade, 1de1r..oisde 1pCi61S'Uirnmtodos os meios 1111ece1s1sáliiospraira pro:tage1r a po
br-eza local, fomecendo-lnes •a1llime1ntio~.roupas e iabrigo, realama.raml 1cia autoridade IU'm'a
repressão .impl1a1cável dia mendlcidade com 01 funldamento do qll/e rnendiqar em Espinho
não tinha razão de ser, visto aos vjerdadleirns nada fla•l'tar para poderem viver sem esmo
las. A neiOl1aimia1çiã101fo1i.01u1V1ilcf1a,1e1hoj1e5eg:u111dioimos -ílnlfio,nma1namos dirig1e1n1~e1sda Aets., em Es-

REGULAMENTO DA PROffCÇAO A MENDICIDADE DE ESP1NHO

NATUREZA ·E 1FINS

Art.' 1.º - Os ti1n!Sdia «Proneoçâo à Me1rndiid1d'adedie 1Es1pli1nlhio~>isâo:
1.e - Supe1ríntend'e r em todo-, os serviços de reorassão à m e:n·diicida:de e ·ass·istê n

e ia em Espinho.
2.º - Prover os socorros inid'i•spen.sáv·eis 'ª todos cs pobre's qce pelas colectivida

des existentes dE! assistênlla lhe não possam ser fornecidos.

RECEITAS

·A1nt.º2.º - <001n1S1~i:t1u1em101s1~u1rndlo1sdai «Prourjcçâo à 1Me1n1d1i'.C~daidsid1e1Eispi1ntho».
ia) - Ais cotas 1e qiu1a1lqu·e1ridlo1n1a1t1i1V10dos sócios e p·e1s:s101a1s·QU1e,d1e1s18'j1aimc10111con1er.
b ) - Os 1sulbsi,dfos que ;'.he forem fornecldos peJa Adrníhistraçâo do Concelho e

Câmara Municipal, •e qualquer subsidlo q1ue lhe venha a ser conceotdo pe:i:o Es•t.a1do.
e) - O p1nodu1to dle 1~6\S/tla1s:,1s1ubc1r1i1çõ1e1S,elt.ei..

DIRECÇAO

Ant.' 3.º - 1A Dimcçã10 corrrpõe-se de 12 membros 'ª sa1b1e1r,sendo os1 B P'f1imeiiro-.;
nomeados pe<11man.sn1t1eme:n1t.e,plama1aisua ·Qo1milS/sã10Ex•c1urt,iva:

Adm i·n•istmdor do .Co:nce1liho, q:uoe será 101p1re:s:ide1n1t1e;
P101rum delegado da Associação Cornerclal:
Pai.o Pároco da Frequesra de Sspinho;
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2

Carta da Ass,ocia''âo e A.s•o:,:s;tên_ia aos PclJres• d~ Esiplnho, ao «D. E.>;
L~. ·i.o, Hl de Maio de 1932
Ex.mºS1·.Director de a «Defesa de Esp•·~ho>>, Ex.""'' Senhor
No ei:" ir.o número de .:-1eucorLC·irno,fo JO',ml fez V. Ex." umas ccnsldereçõ'es sobre

a fl.ss ·sl;;11 ia e.e fs.p1nho, ouc cerccem de· ser •e1s:c:lan:1c.idas.
Com' ça V. Ex." por ·dizer que o µrobfoma ela Assl.stência é fácil de resolver, e

E.srn li!o seu prinw,ro e1r,1ç,a110'pos s·e· V. Ex." rons1.sse bem .na rna.jn tude do caso o na
d if~1C1uí'.I(~2ides que ;trc é1c:1s· 1Z1s -r111·1~iC!J~iü6rd-es e cio:rn1is1~1ôe1s de .A.s::1i~1tê•n1c ~1a; ·€1n1c-cnt1r1a1n1 pa r1:1 _o
sotuc.oncr. via loJO qu13 sie tal acontece. é p1cirqu1e o caso não é ·a·s.•;irn tão cómodo dle
resolver, i:;p;que se fo_,s1s n1ó ver..a V. 'Ex.' o núrnr.'.;ro·ds mendiqos oumentar eampre, co
mo .e;•st~ a0ont 1c'éi.óo por te da a -oarto.

A s•eg·uir diz V. Ex." que a .A.s1s:1st!ênc.ialocal já p111e1staugirandsrs serviços, e eu
complete e seu p::n·1a111c:;11to C1flnm1&1n.clc1que airrda os p.r1e121t1a..e s,e mais não faz é porque
o número d's pohr!2,s é rnu.to maior do que aqu1e1!laque 1eixi.st.i3 no tempo a que V. Ex.ª
se re1;J1n:1ta e pnnque, rnu.to f91sipie1c al•mie:I_ 1t.e 1ais ·raroe11t:a1s da ni:-.::ir::.:!E1a Assocraçào baíxanamcon
sidEr>v•,1Jme;n1te. A nossa Asscc'açâo não FALHOU, o que FALHOU foram as ne1cie·iit1::i1s.,e.,
evícentemcn.e que, corn uma ri2ic1e1,ta 10 vezes menor e corn um aumsrrto no custo dos
géne:r1c1s de 15 vezes rreis nào há iS1n1·i1:dBde a1'.9L:irnia que possa manter ais seus: serviços
n10 flllil•Sm•o reoirne. J· rbo t.ud'O rpo1~i"IO prová-:o 'ª V. Ex." 'ÜIU:a quem quer que seja, que •Se
d!er ao 11n,...ór11:o:dode vE1r os nossos 1-g~tffiicos13~a •Ó'"Jc.u111,entação co111 01:1ho.::; de ver. sem
PARTl-F-R!S, nâo o f3z,srK!o• já porque o ide V. Ex.' nã1J• cornponta urna exposição de; tal
rr.açnituds.

F!cl1an1t1e 'tal 1dersic,1u llill:.tio ont;·Js a receita :e a d!e,spe«•a, a nosse Assistênca s'8gliiu·
o único cr1·l·~A·:oque l·;1·i~1~·.a tc1,,1 1r ..1~:d1u. -,l· -s·e '3 c'.·t:~.1~1e•sa,ou s:s:ja o nl;.J·1K:;r10 de beneficies
c1us distribL ..a. m·2'3 fh} :c1n11..!.1;~1i.::) :e11r~diano rv1ts DE A8R L FCRfJ1CCEU 5'640 refeições.

Povtento vê V. ex'ª que a1,,1j1a mesmo ,e1T1 tempo de íY·Sn"·'a a no.is a Assistência
justific1, a :~u• Ex 6i~nc.ié\ e q:ü(J ainda t ..mo s mui.os ·;..;1b~:e13que de3,,3;3m o barn :c;estia
mesa dúzia de C.i':\f10LASque, cio seu' aouso. r~r;.smitiqam .a fome ssrn lhas perquntar
pelos ANTECLDU~TES e s'.rn ·llhEs imi:;1c1r quaiqrJ1v,r cond.çâo p. évia.

Quanto aos nu. ·EXio's dcchi.le..s, danres tambérn tmha.r.os <:1nosso carqo as suas
d1.1e·~•s, t1n•1t'é:/rn121n•t!:~1s1médiic'Os .B o ·r1::1~.e:iTuá~rio, iíll1a1s ti1.ve1rfi'':iS Qi:J:J· ._.upri-'k·•S, bem como
ltr,.t•rn•€nlro •ant·i-,s'ifc1,iitic.oe cutros, ,p•elus mo uvos ecrma cx.iosto s porque rni.la91.s1s nào
estii n1 nossa mão faz~-!cs. l:nd3•gu,V. üc." quento cu.La •ahos:;.i,i•w.l!::lad'a de um p•Jbire
no Hospt.al d!e St." Anton.o e o preço cki1s me:ciLcarn·8•n1t101s e V. Ex." verá.

Em çier•I 1con1und1. -se DSiS.~tência pl..lbr1-.1c:a,. con1:a1s1s.!.~1tê1f1ci1a111:.:irh.,:adJ,e :die·sta contu
são r2:s.ultarn mutos juiz os e;r11çdos. A NOSSA ft.SSISTtJJCIA É U:l'v1AIN~J'fiTlJIÇAO cria
d" pare urna acção 1Ls•n.:'..,i:k.·a •pa ·li.ciu1:1<:1rrs1élll'1 1,19 .su~1t;enrté'.1:.1a. r.:r':~1s cotas d::·s seus sóccs
;c!cnat\·os evenrua's cwe r.unca ';Jode1 ter a ,iati<tude d3 assistência pública. Conhece V.

Ex.• o.s beneficlos c:csia em Esrp·inho•? í00,rque mâo irxbr:a~
Relat1:varn1,.11.te u sut1u1aç1ío dos s.ni ruados (1925), csee assursto já foi tratado· com

todo o ·d1e1::1e1nvoI1viinento1.J')rmim n.as colunas do «Diário de Nol ibai:;», sendo portento
f.&1st!d:·o1:0 ,rtD~'Lt~r un.a .ex1pc1:..içã.o 1prol:ixia qu1e n121dia vri1ria,..:2.J!i·c:inta1r .2:0 C;!JSo e que rrào
sab arno s p:~ra qt1.~ venha à :1içu, a 'll•:':o ser pana '2<!1me1nita1r o jo:y.a ·:;:agra1d:o.

E remeta V. Ex." o seu a,11t.1go, IN CAUD/\ VEf·;EMUN, c1c1n10urna tremenda ca
ti'~nár\;; s1ch1e a o:i1c:r1ta,ção da .As,ê1i•s>té1 .i:;i.a, não erciqiu:eice:nd10 1a sua FS·C:RLJ.PULOSAADM!'
NISTRAÇÃO. Quanto a e':ta última, que quer dizer V. Ex."? Que· velada lnslnuação con
Vé~1 e·::',as suas :pa1.avr·as? Como V. Ex." n~,o expõe clararue. 1t2 a sua 11nt'.?:nçào não pode
mos ciar-Ihe con.o 11esnosta ;:.,·,~x'·sa ·:I tcrminunte, lno e•ntant·'l ·E•S!fll5'1ornos que V. !:x' con
cret1t1e bem o scnt do das suas ·i:;1a1\av1r1a·spaia orientaram as nossas.

A nossa Assistência r.m a 1nteir111e1nç5odirecta do Est ado, que lhe aprova orçamem
tos, contas e relatórios. que flscalíza todos os actos e conhece todos os S'ê tf S bsns. A
nossa g•e1stiío está portanto completamente cauciomada pelo próprio Es1t.ado. Que mais
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quer V. 'Ex."? E oorquo esta insólita 1a:ti1udle.oomra a Asststência. quando V. Ex." nos faz
sentir o oeso da sua ira contra •ou1t1rl&1sen1tidia1d.e15que receoem subsudios sern prestar
cpntas a 1ninguém?

A luz que V. <Ex' .pede para as COISAS da Asslstêr cja está semore ícita toda ·a
documentação 1Eístásempre p131t.ent1ea quem sendo e.süranho à nossa Associaçâo. a quei
ra ver. d18sdeque nos qaranta que 1miani~fes:t1ampubli·:-:1a.mE1nl1eo C,\Jeviu, com o necsssá
rio .dr21s1a.s•somhromoral de toco aqueie que c'o'mslte um acto honesto. Isto mesmo já :se
msntfestou numa reunào de co:r1112•sp1onü2n1te1s.cJ:e1jormais convocada para este fim. já q.ure
não oodsrnos r.ublieia1rm11atór1i0ispor a sua 1impre1s1sãoser custosa ;e vir, oortanto cercear
mais ,as receitas que aos pcores p18<1!tenccrn.

O que 'ª nccsa As1s1oi:::.i,~·çãone1C1es.s1:1taé que não alvejern csmpsnnas. <«21dcdiurn»
como sempre '<llDDnite'ceern Es1pinh10qu"rndo al.gu:óm·te1nrl1a1E•ng1ue1ro que quer que .se1j1a
C que a nossa A1ssi1sitênciapr·e1c!1Daé d2.i ser aLL'Jd3dapor todos. 1e\speC'iatmie.ntepor aqu•e
les, que. não sendo dela .sócios. rn<ailsrrtadamam contra ,e1la.

O que idece1j.aimosé que todos a .ne1bL:1ste.çamcom •a sus acitivi:d!adeou oorn os se·uis
donativos, pa1r'aque as 1neoeita1squ12 sâo hoj,e 'de uns miseras 8 contos (sendo 4 d'e cio
tas t 4 dados 1p1eloEs1ta:d<o)·lhe propcrcionem 101smeios de voltar ao a1nitiigoexoleridor
que V. Ex." c.tou, 1po.,-quei1n1f.e1~izrnente,rrão ·é corn odiel..•tios idis1s1aréidi,tosque aljrrrerutarn
os famintos.

Pela publicação destas :1inhasse confessa muito g-naito.
De V. i::x.•, M.º Atenciosamente.
Pela Assoe.ação de Assistêncla

O Pr:esi1d':!nt;eda Direcção, a) A. Camacho

(NOTA DO DilRECTOR: ... Devemos esclarecer que consideramos ·a AslSo<c:!1a.çãodie
As'3istêncl.:a aos Pobres de Espinho, uma obra g1r;andio·s1aqu,2. vevo oroíundsmente ca1la1r
n:i nos1so íntimo ...

Ora nós acrerl.üarnos plenamente que a sua edministrsçâo não atecta 'ª honomb1ifi
dade das pessoas que dela íazern parte e reconhecemos até ·a dedicação de a'.1gunsno
exerc!l:.ío 1dios1s1:lurscia··rrg!o:s.

O que porém, é i'negável é que a sua oríeotação não tem sido de molde a S6t'Í'S
Iazer a opin.ào púhl:i'c'a...

. ..Em Espirrho -- 12.com prazer o d'l111u<il(;)a1mos- a1ilndahá uma boia dúzia de 1a.lmais
de ele1içã:oque poderíarn auxiliar os d'ir::gientie'sdeesa cora gnandi'osa! Hemcde'ern a P··Sso-
01~ção! RiJ'.,wern-lih1eO ·C1\RÃCTER HJT:LEiRl1AiNOque 'a revestel Demonstrem 'ª Espinho .a
c-r:rte1za·dleque possui urna As1s11:;.tê1n\ci1a"que é rrossa. rnu1i1t10n'OIS's1a,,e que merece o 1aux1j.lo
de todos.

E ver5o em s1e1g1u.1:.lia,e 1111u1rnespsço de 1tie1mipor:el•a1tiV1aime1n1t1ecurto, como o proble
ma é miais fácil do que pa1r<ac1tcorno ais 1rie1c:eHa13a1urn1eint·arn,corno .a Assoclaçâo orospe
ra, como <J povo se cena. como nós perdemos a suposta mania e... COMO DE FACTO
NÃO É COM O 1DESCR:=DITOQUE SE ALIMENTAM .OS FAM:NTOS!

E não só teremos prazer em poder t·ornt<iibui-rpaira 'Ô pw.s1pl2ri!diad€do irnS'tituiç.ãoe
nunca para a disperção de elemc ntos de qualquer forma aprovcltáveis ). ·

(in «Defesa de Espi1r,;hitm,n.º10 de 29 de Março de 1932)

3

CARTA DE FRANCISCO RESENDE AO DIRECTOR DO «DEFESA DE ESPINHO»

Sr. Director do D. E.
Pe.rrnita-ms que o .mals modesto coloborador do qrande homem de bem e hustre

rmigistrado, de saudosa memória, que •tan1tohonrou a magis1t1na1t:u1éaiportuçuesa. o Doutor
José de Barres e Sousa, lhe diga, para que o purb:l·iqu.eno seu jornal, que não foi sornem
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te a Sociedade :d:e P.ropagooda de: Portug1al que conseçrou a cnaçêo dia Associeção de
Espinho, a que estava reservado tão gi'.oriloso viver,

A Assoc'eçêo de Assistêncíe do I001n1c1elh101de Espinho t:ev.e 01U1t1rasconsaqnaçôas
q1 e por muito tempo a lrnouserarn à ·oo.rus1ide:raçã•o·de q,ua1n1toside;11a1tiV1eT1arn·001nitlecimeinto,
uma das q:u1a:is~' a m1a1is;si·gn1i1fi:e:altiiV1a,,fio:i •a dio Governo dia• .Rep;úb'l:i•c1a,itJ.e1rmandado irn
nrirnir os seus ·esi~altuto.s na lrnerensa N:aoionial ·e· ter :dislt1ribuído· por todas as frequasias
;e PO'rtugail urn exemplar, que ·a'iinda.d!ev;e ex·isi:n arquivado na Secretaria da Juntai de

Paróquia .. Outra de não menos i:m1po:rtâ1111a~afo,i •a disünção concedida ,ai uma das suas
mais dedicadss colaboraooras, D. Zu1'.mi1rla1Dias :LolJl"e:iro, 'ª quem 1\oi ico:ic1a:diida a tltulo de
Caveleiro dia Ordem de O~ilsito, 1te1ndoo Governo de entào sido ine1pre1ó•Bn~1adona hrii;ln1a1n
tíssima •ce:rílmó1n.iapelo seu 1Mini•S1t1wd!a J1u.s1ni1çae .Oi·ne1c~o·rG:e1ria~id'a AsiS:i!s1t1~n.cilaPúb.ioa,
que 'ª 1Esip1unrhov•ie1ra1m.e1xpne1s:s1am1e1íl>11e1a1s1si:mcorno 10 reverendo bi1spo do Pooto e oumnas
indiv'1d:U:aJi:d:alde1sdo maior destaquo.

Pertenço ·ainda ao restrtto número dois que 1S1e~e:c,u!Sólm1a.q!asrs1ilfiloa1rd;e, ori:mi:no1S1a
adminilstraçã10 do meu ve'ho amigo Rnarmi:sioo All\/1e.sVieira. ma:s o. que :não oosso nem

devo é dei1~ar de clessificar ·a -sua '1leimo1s:ilade SI<' conservar à ·fne1rnte1d\e. u1ma •i:ns,t'~tuiÇ'ão
que tão :p1r,e1s1ta1n1tep:o1dila1s1e1r,de rfiu1ne1s1tITTs1sJlma1s:001n1S1e1qiuê1n1c1_üs,,\p1a1r1aio futuro dessa insti
rulçâo,

•P·eidind·o-lhe para me dlesou'.ip:ar o espaço que. füe tomo, se julqar estas linhas mal
alinhevedas d-ign:as de publicaçêo. ,firmo-me com o íll0'is 1s1ubildioip:ne1go.

Espfi·llho1, 20/2/1935.
Arniqo muito 1a1t.º

Frencisco Resende
(;in «Defesa de Espinho», n.10 153 de 24 de Fevereiro de 1935)

4
pinho não ,s)e,pede ie1sm1o+apella1s ruas. Quer diz1e1n:Por via dai i-nlhcli1ativaoartlcuiar. elcan
çou-se aquilo que do Estado iamais' lpodli·a obter-se. O exemplo é Misa1nHSJsimo, .e se o
&. porq1u1enão hão-de ias outras praias, .esrt:1ações•'de álg1uas: e p1onltos de t:u1rismo se.g-ui'-fo
pana se limparnm de v1a•ga:bu1n1dloise idlos ma1ttnapilhos que pedern iesmo(o• e· que as to1r1n;arn
por vezes rinabitáv·e·rs? P:o1rq,uenão hâo-de em seu próprio p:r:oveit10' todas ·as estações
de Merã10idfe,iPontuiga1t1c1ui'da:rdia 151u1aihJig1üemi1s:o1c·i1a1I,fazendo ltu1d10p1a1naque 10 mendi:go
ss infecta de1s1a:pa1~eç1aé 1t:rata-iSle•1a1p1e1n1a1sduma, questão de boa vontadle, de onerqia, de
eomo pe,110que é n'O'S·SIO•e d1e1v1e1Co1n1st·iltu1i1ro nosso 01r1gullho,quer ·se1rdei m:eilihor que 1há 1n10
mundo . .Po1nv1e1ntu1ranão terão ne1nhum peso a considerações desta natuoeza, teita no pró
crlc in1t•e1re1s1slede todos?

Só com ·01~ganí2laçõeis de beneficência 1ta1i1scorno ª'Ide Es,p1inhopode tornar-se efe1c
tiva <a1rep1reissãooficial d!a, mre1n1di1cii1d!ad1epomque há me1n1ái.g1os1q(U1e1rnã•opne1cfrsam de pedir
outros há que paira os quais a: esmola .é 1i1ndisp1en·sáve1I".E como vão idlelirxar 1e1s:mpilarn1ão
representa deixar morrer os 1pobrleis à fome, já que 'O ,Ejs.~ado, ,;:io :si' só, não pp!die fazer
tudo, que se a1do1ptero slsterna m1u1i1t:o1e1xpe1niim1e1n1tJa1do:em •Esfpíi,nlhia,a 1qua1Itão benévolos
resuôrados eern icfadiol. E asslrn, dssde 1q1u1es1e 1e1rncon1~reem, 1pl1ein1a1execução em toda a
psrte onde aflluurn rsacionaia re .e1stran~i1ro,s.. Po1nt1ugalnão té:rá que: se enverqonhar, dian
te dois ·,tu1r'ist1asque o visltern pelo que à 1rfep1nes1sãode rnre:ndliici!dade 1s·e.nefe1re a este de
siqruo que :s1etem ern v.is:ta. i: isto o que .se:1p,r181te111dealcançar., Por 1slem:e1lthant1e·1ne~1ultado
tem 'ª •So1c1i1edadedei 1P1r:op:a1g,a1nlda::d:e1.Po:rltug1aii' 1p1u1g1n1a1dosempre. No .sisterns muito pra
ticado em Es1p1iln:ho,com os 1p·a.ntloullaine1sa isocorrererr» 01s pobres e ais entídades o impe
cl·r que :e•l'eismenidlig1u1empnidie· mui:~o· bem 1re1S·ildi.r'ª 1s101'.lução1im1e1di1a1~ado ipr'dblema da
me:n:d]a1daidle em Portuqal Cuidemos- 1p101rtanrt:o1de o expe1ri·mernt:a1rna mais ·la1rg1a1escala
possível e quanto antes,

«<Bo111et'1m,1n.o 4, da Socieda1d1e dle Pro1Pa•gaITTJda d'e Port:111g1aU:,de IAJg<l!S!to die 1l9illll>>..

(1D. E. n.º 152 de 17 de Fevereiro de 1935).
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Por .urn delegado dia· AISD01C1i1açã10de S01001nnosMútuoo; . "'
» » » ido Sportirrq de 1Esip1~nho; ' ·-·
)) )) )) dos Bomoe! ros V. 1Eisip'i1n1ho;
)) )) )} dos Bomb2l1ros· V. fsip,inhenses;
)) )} )} dia 1Ll1g1a1dos J1n1t.e1rie1s1s1e1sGeir1a1~sde ·Esp-i1n<ho
)} )} )} da- ~mp1rens·a Lo1oa1J;
)} )) da Cornissâo de Jn1ilc1i1Ej!;1ilV!ase Turismo:
)) )) )} da Jurnta. de 1Rre9ue.sii1ard!e·1Es1pinho;
)) )} )) do Orfeão •e do 1Rja1nich10JUl'{"e1n•iii.

Art.º 4.º - À~Com~:São compete:
a•) ,. Regiuia1rt e di:s1tributr os suiviços de A!Ssistêncie-;
b)i;- Elaborar o flegis.to dos Pobres; 1 •

e) - Fazer parte das Festas. e apresentar suqestões que houver por bem;
d) - Proceder aos Sábados à di'e:tri'bui,ção ide génems, ali1t1igos de ·veos1nuárioe ou-

iros donativos: ,
e) - Regula!r a ihi'c'.i:a~iva e d'lr:ecção de .tod'as as msdtdes que· conduzam ao m:e

lho.· fim que se pretende:
§ único - A Dírecçâo reunirá quando convocada piel10 Presldente da Comissão

Executlve:
A•rt.0 5.º - À Dlrecção compare:
·a) - Oo1a1di1uv:a1r.a-Comíssâo 1Exe1cu~·j,vaquando. e.s,ta· lhe soli!c.iite o seu. concurso:
b) - Ain1gia1r1ila111id:ona1t~vo1s;
e) - •Ra1zer1pan~edais 1F1e1slt1a1se ap1resien1t1a1r<S1uge•sitõ1eisque lhlOiuver p101r\bem;
id) - Comparecer às reuniões quando convncarías.
DISPOSIÇõES GERAlS
.Ar:t.º 6.º - ·A IS1e1dieda <çP1101t1e1cçãoà Meinldlicildlarde» e Omecçâo Sup.e1ri·ar de todos

os serviços .d:e A.ssisitêirnci!a de fas~iniho té 111umg:abiin;ete ialdiju1nt10ao do a:dministrador do
Concelho. 1iodas 1a·sdes;pl2:S1asde i1rns1tia1l1aç1ãioi.ie1scti11Ju1r1aç1ã101,ilru1z,m101bii1liiári10<e odii1v1e1rso1s!Ser
v.iços, oã10 1s1ã10idlai re1s1p101n1élJ1bl:lltildia1die1f.ina1n1c1e1i11a!dia <~Rn01t1e1cçã10à IMleindi1c~diade».

A1rt.0 7.º - 1Se po111ve:n11:1uriaüv1E1r1qiu1e·<se1rdis·sO''.iV'~diaia1 «Prorecçâo à IMe1n·di'o~d!adm»
os seus .f'Liln1d1ose.xlls1t1ein1teis1s1e1rã10de1sJtiin1aidoi5·aio •füm qiu1e a: Comilsisão j1U1!1gia1rrnals oonven i
einte.

A1nt1.º8.º - Pode 1:1a1mlbiém1a1·<{Pir1ort1e1oção.à Merndfüc\ilc±a1de»1a1s1s1u1m:iria. diine1cÇão de rúo·
dos 01s a1s1s1u1n1vo1s1d!eiAlssii's1têin1oila•se 1ais·Ã!l'SIOICli1a1çõeseXJis\tiEfn.1:1esidleille1g1aire1minie~a: ais siula(s
funções.

A DrliRrEICÇÃiO: 1A1d1mi1n1i1sitria1dio1ridlo: Con1ae1l:ho; Assoclação Oo1m1erc'iiall1; O Pá roco 1dfa
f=;regues:i~·; '5ii:;rniti1nig oCillulbledfé(•6s1plnlho; Assoolaçâo B001mbellnos ry_ 1dle :851pii1nih10·;Aasooiaçâo
Bornbejnos 'íl/.. 1E:~1p1'1nlh•e1ni':1e1s;1l.Ji1gados J1n1:1e1ne1sis1esGeira,is .db ·E•s;p1i1nfho;l1m1p1rlelnis:a•Local: Oo
rr.iissão •die l1n1:1ailalti1v1a1se -y;U1riilsm10;Ju1n11Ja11dle<FrlEjg1ueisi1a•;.Q.nfeão e· 1R1a1n1ciho1J1u1v1e1n.i!f;Associa-
ção de .Socorros 1MÚiUUIOIS." •

AS1SiQOliA.Cõ6S OE ASiSil1SiHN:O!IA 1EX1JS1TBNT.ES
·Assi:ciaç•ã·o de Ais1s:i1s1tê1n1c~1de f1~p1inihio, Cine1clhieide •S. V1i.ce'rlte1de P1a1u1'.l3e Conéerên-

eia de S. Vi1ae1nlt1ede 1P1a1u1lla. '
('D. •E.,ni.º 171 1d);;:\30 J1u1nlho•ide· 1935)

5

DOM ANTôNW FERREIRAALVES - (Bispo do Porto)

fla<21emo.srs1a1henSUle 1tiendro-1111oss:i1d101pre•s1ern~e1s1e1ne1qiueir:i1dla11a1aipnoMa:ção dos 1Est1atu
X.!· da <<lllRMAINIDAIDiE1D1AS,ANíliA :QAS'A JOIA Ml&8RIPôR.DIA OE r8SP1llNHO» da ·Difooe.se
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do Porto, üi1S1trHu de 1Av:ei;~o,,

H'AM5MOS POR BBM:

- Exigir cenontcerneme e. conifünmiar em p;esrsroamoríal 1erd!le1siá1stic:a,,a ·«IR-MAf\JDA
DI.: DA SAN.TA iOASA DA IMJS1Erf'\11Có1RlD1llA!DE ESPINHO», 1ta1mbém 1d'ernom~nadra ((~~ISE
RICôRDIA; 1DIE<ES'P~NHO».

- A;pimvrarr os 1E1s11la1nu1to1si,tq'Ll:' 10D1n1st1aimde 1s1e1neCa(p{]itu1lo1Sre sesserms e sete Arti
qos, p101nforça Ido• ID'ilnetht101Ca1nó1nvooGe111a1t·•e Pio1!1tU1gpiê1s1eide hianmio1niracom o in,.º 4 1dio Airt.º
1.' d:o1sEstíatuto.s 11:J1re1s:ern1te1'1,icJie19ig1nradams1n1~:(n10.que •nes1pei11la1aio•s1a1rtigo1S34.º e 36.º dia
Reqularnerito Geoal rd!as As1s10.c1i1a1,çõe,s1R1:t11iigi1os1as1di0<s1Fii.éisdle ,23 die •Maio de 1937.

Porto, Paço E[pri1s1c101p1Pa1'1,22 de .Janeiro ide 1982.

{+ António. Biepo do Porto)

.•
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INTRODUOAO

Com alguns defeitos e boas intenções decidi empreender oom a colabo
dação dos meus la\liuinrn.uma •11eco~hade Iendas, crenças, versos, provérbios .po
pulares, enquadradas todas estas visões do mundo num filosoíar espontâneo.

Diffcil e ingrata missão que empreendi, pais não sendo nativa nem criada
nesta cidade, vnme obrigada a mtimr o pó de alguns arquivos, 1a: contactar
com pessoas até emão desconheckías, mas que a1oa:rimihai11anna minha intenção
e me po1s1s·ibi.!1ilt1a111aima rea~izaçãodo ta1l •tll"laiba:lihoque muito me enriqueceu e
alligu!JJ~aegredos me desvendou,

Dais pessoas que me ajudaram 111a reaüização de rtialempreendunenro, q11.1e

ro salientar o sr. Abel Teixeira e 10 sr. A1va·roPereira para além dos meus di
digníssimos alunos e seus familiares mais idolSIOIS'.

A todos a minha homenagem de graoídão

-MARIA BEATRIZ ~EREIRA
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ESPINHO - O INÍCIO DA SUA HISTÓRIA

~ curta a húlSitÓltliiaida Praia de Espênho, oueta unas oorfoisa.
De onde veio à 1pr1bmiltivacoíónra que a fundou
Do Furadouro, ou melhor de Ovar.
Diz a •tmlClliçãio,e iOOnrfirl1l31mvários factos conhecidos de e:nt1t1eos quais se

destaca a semelhança de momes entre 01sfütmHiaisde' pescadores de Espinho e
de Ovar, e •O dar-se a naturalidade dessa vila aos indivíduos da costa de Espi
nho cujos, prímeíros assentos apareceram no registo paroquial de Anta.

Todavia a mesmo tradição acrescenta, que em Espinho já se íleooava
quando lá aportou Af]'llleliacolónia, muito embora essa pesca fosse ~e~uapor
1haV1na\d1otl'e~.ribeininhos, homens inexperientes e pouco dados às lidles do mar,
que faziam dela aníes um diveruimeato, qup o exercício quotídiano 'e lucrativo
de iuma mdúsntia .

.O que vinia essa gente fazer a Espinho?
Os vareiros ou ovareiros {de Var ou Ovar, nomes por que tem sido eo

nh)ec1idpo rio ou esteiro que corre junto à formosa v~~avareira e desaguai na,
nia de Aveiro). A ria de Aveiro banha uma "Veigaf,enti:lisrsima,serpenteando
por ela fora pelos seus canais ou esteiros dois dos quais saiem do norte até ao
Carregaíl, Ribeira: de Ovarr, Puchadouro e Bunheiro, e o de nordeste até Es
'1íaJr·ej1~,Salreu e Canelas habitaram pnimieivamente em Cabanões, pequesa
a'ldda ao nascente daquela vila, e ena de illá que iam pescar à rim. Porém, de
pois dl~1438, murntas.das' famílias de Cabanões d1esoemamaté junto daquele
esteiro e aíi mandaram construir casas que passaram a habitar,

Foi deste núd1eo de construções que no correr rlias1 tempos saiu Ovan e
foi também depois desse acontecimento que os seus pescadores resolveram
ir pescar ao mar, fundando parra isso a conhecida Costa do Furadouro qu,
lhe fica aio rpolenrt!ere1111apraia de mar, Em abundanee nesses tempos a pes
ca da sardinha, mas pior falra de meios rápidos pana a transportar aos melho
res centros consumidores e além disso, peêa enojme distância a que aquela
costa, ficava desses centros, acontecia que a maior, parte dela não era levantada
da praia por isso tinha de ser vendida aos lavradores para adubo das terras
ribeirmhas, •

Mais onde foram os primeiros colonizadores da nossa Costa buscar o
nome Espinho que lhe deram? A aJJdeiaque mais próxima ficava do lugar,
onde pela primeira vez aportaram, ao Espinho da freguesia de S. Félrx da
Marinha e que demora a nordeste da Praia, Ainda hoje o povo das cercanias
chama àquela aldeia o Espinho da temia, e· à Praia dá-lhe o nome de Espinhe
dei (mar ou súmpEel81m~nltie- O Mar.

Em que ano <apontouà Costa de Espinho essa colónia?
Pod)e-sreiatfi:mn1aa'que esse aconeecimenro teve ~ruga:rrairntlesde 1737, por

que a '17 de Junho, e diia~.seguirrtes, desse ano, houve em Ovar uma revolta
contra o administrador do Pinhal da Estrumada, que vinha de ser semeado
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e segundo a tradição, nela tomaram parte pescadores da Costa de Espinho,
T1on•eii:ria:e '.S. 1Ja1C'inlo,'Wpre~1emit1a1ndo-1sieno centro da vii11a,armados de paus
(bordões) e pedras fazendo grandes K]l.istúrbi{)s.

Qual foi a 1pr~rneiirncompanha?
Há quem afirme que a primeira companha, vtindla do Furadouro se chr

mava a campanha da ((A1a» nom:e que parece bem apanhado, porque aquele
bando de homens não ·e111ana verdade uma: ala de namorados, mas sim de
rudes e humildes trabalhadores que deixaram as suas casas e a sua pátria e
vieram costa acima em busca. de um locad, ond\e com mais proveito que até
ali pudessem exercer a sua indústria, Mas fosse ou não fosse esse 'O de pri
meira campanha que ali aportou, o que é certo, é que ela deixou o seu no
me vinculado à trarfição. Dela nos falam 'OIS velho« pescadores de Espinho .e
até nos seus cantares lhe fazem referênoias.

Como em o viver dias primeiros pescadores?
A primitiva colónia não fixou logo residência em Espinho. Pescava, quan

do o mar o permrnia e quando ele se fechava ou emboaveoia, recolhia a: Ovar.
A Ovar ia pelos mantimerrtos precisos para a semana, conservando se de

pendente daquela v1llaicomo se nela residisse.
Se em Espinho lihe nasciam filhos ou ilhe fafeoiam membros da família,

não os baptizava ou 1erntle.rr1a1Viaem Anta, transportava-os paria Ovar e era lá
que fazia realizar esses aotos.

Terminada a época 1Pismtó1Ji1asó voleava •parra Espinho no princípio dia
época do ano seguinte. Daí vem que só tarde apareceram nos livros do regis
.to panoquiaã dte rAnta.

Nos primeiros tempos esta população mantinha-se na Crosta de Es:pinho
apenas nos meses da safra. recolhendo-se em palheiros precários até nos pró
prios barcos variados nos vastos ·ameai1s,regressando ao Furadouro nos meses
de Inverno. E a&'l1im, durante anos, montaram e desmontaram aqui os seus
abrigos mal construídos, até que algumas famílias resolveram fixar-se definiti-
vamente. •

A fixação dessas famílias deve ter sucedido na segunda metade do século
XVII, pois já em 1771', num livro de assentos de baprssmo da freguesia dle
Anta está registado o baptísmo de um indivíduo nascido ITTa Costa de Espinho
e em 1774 um assento de óbito de rMaria d~ Ofü1eira, naitumJ d!e Ribas de
Ovar e falecida nambém na 'Costa de Espinho. Presume-se por iiSSIOque é a
partir mais ou menos desta altura que Espinho passa a ter população perrná-
nente. - --- -- -- -~--

É curta a história de Espinho, cunta mais curiosa re foi por mera curiosi
dade que eu. uma vareira dle Ovar, i·rntegrado no tevaotamenro de uma a.ativi
dade 1111ftioo-fabulliadomdo Concelho de Espinho, vim a descobrir a tão ínti
ma ligação qure existe entre os vareiros de Ovar e Ol~ viau-efoos de Espinho,
ermgradlos do Furadouro/Ovar.
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LENDA EM TORNO DO NOME ccESPINHo,,

~- «Em recuadostempos, um naufrágio deixou, sobre as águas do
nosso mtacr-,dois espamhois, naturais da Galiza, qrne,baldadamenee, pro
curavam alcançar o aire1ail,só conseguindo forçais, mercê dum voto fei
to 1aNossa Senhora, de construir uma oapelenha em sua honra, se ela
os ajud'.aisse a vencer as <iguais, o que 1suoeidi;,ue ü1V!ewa.upor mjlagre,
quando seruírarn chão ifürmedebaixo dos pés!

Passou-se esta lenda através de gerações. más a dár-lhes foros de
verdade, tivemos a primeira capela.

( ... , Conta-se que os db:is galegos, Eugénio ,e Márcio Esteves, uma
vez alcançada a praia, agarrados a uma prancha salvadora, se deram
ao cuidado l'.fo verificar de que madeira era feita e, enquanto que um
dizia ser de castanho, o outro afir'mava peremptoriarnence, se'rlde pinhc
e, assim, no ,,,eu falar galego, exclamava: NO ÉS/PINO! e que, desta
discussão, teria nascido o nome de Espinho».

-- Nas memórias .sobre os forais Portugueses, pode ler-se:
«Creio que Espinho deve o seu nome a uma penedia espiniforme
a qualquer espinhaço da praia: Há ali um lugar chamado Espinho da
Terra, indicando um Espinho do Mar».

- Segundo investsgações, 'e em documentos dos aneis 1055 e 1058,
falava-se na «Vila spinho», Eram abundantes no seu iareal pequeninos
arbustos de cor! acizentada e eriçados de espinhos, bem como espi
nhosos cardes, que ali reuniam abundância de p1iJrutasis~lgos,servindo
de sustento pried/,Lecito.

Na opiniio de Á1lva1l'oPereira, daf deve ter nascido o nome de Es
pinho.

LENDA EM TORNO DA ORIGEM DE ESPINHO
.

«Segundo reza o (Dicionário Corográfico de Portugal Cónti
tal e Insular) idl~Américo Costa, Espinho teve a sua origem num vasto
amai! denominado «Espinho/Mar» e que com' «Espénho/Terra», cons
tjtuia em meados do século XVII o lugar de Espinho, da freguesia de
S. Félix dll Marinha, Ido conselho de VcifaNova die!Gla1iai(...,
É ainda do dúcionário aiiudádo,o seguinrec «Mais tarde, «Espinho/Mar»
paL,GOU à freguesia de Anta, pelo facto que se transcreve:

Um dia apareceu afogada na lagoa que existia ao. norte de Espi
nho e que o mar, com o seu avanço foz id1eisia1partecetr,uma rapariga que
se dirigia a casa de seus pais em Avanca 'OU suas proximidades, para
com ele.' consoar. As duas margens dessa eram pertença de S. Fé-
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lix da 1Marinha e por isso 01smoradores de Espinho mandaram dizer
<to pároco que viesse com sua gente buscar o cadáver para lhe dar
sepultura no adro da igreja. O pároco de S. Félix respondeu que o
levassem para o adro de Anta e deis assim o fizeram: mas como os
dois párocos andavam desavindos por causa dos lri.mi1tesdas duas fre·
guesias naquele Local, o pároco de Anta apressou-se a participar o
acontecimento ao Bispo da Diocese, o qru:a[ ordenara que l!e1vnrn1:1a,~;s1eo
a:wt\o do ifoqto ie procedesse àJS devidas invesoigações poe meio de prova
testemunhal .. 1Slendolhe [1emc1tiido esse assunto 1eouvidos os párocos das
duas freguesias, Sua Eminência sentenciou que, desde então em diante,
acolá na Jj3goia, a margem nonte, liiruha reera dia iernt111ald1anela do rio
Largo ou Regueirão, pertencia a S. Fólix da Marinsa, e a margem sul,
idem a Anea ».

- «Ü 1l1uga1rdle Espinho aparece num assenno de óbito, de 1857,
mais tudo 1Ue1v1aa crer que aánda sei tratasse do 1\1uig11rpertencense, hoje,
à freguesia ldle S. Félix da Marinra e, naquele resnpo, à Paróquia de
Anta»,

LENDA EM TORNO DO INíCIO DO CULTO DE
N.• Sr.•:DA AJUDA EM ESPINHO

«Ü início do culto a Nossa Senhora da Ajuda em Espinho esteve
sempre aré alülsl111101s1"'ºL'·dias, envolto em contos e lendas que, contendo
alguns resquícios de verdade, nunca foi totalmente averiguado pelos
sos his1tm';iadlo1r/elSlocai» 'e regionais,

Benjamim dia Gosta Dias, 1110seu trabalho «Narrativas e Documen
tos», publicado no semanãrío «Defesa de Espinho» escrevia:
«Em época que não podemos precisar mais que deve andar próximo do
amo 1800 vieram para Espinho ... alguns, cidadãos galegos ... e manda
mim construir uma pequena oapeãa de pedra sob a invocação de Nossa
Senhora da Ajuda. Nessa capelinha se rezou, missa pela primeira vez
em 1805. p

O professor Arlindo de Sousa, numa série de art1igo1s1sob o título
«Nossa Senhora da Ajuda de Espinho» que pubhcou no referido serna-
1nál'io em 1952, escrevía também sobre o assunto o seguinte: « Pouco
se sabe 'ªº certo ido ,j1níaiodo ouil/tode No1sL'iaSenhora dia Ajuda em Es
pinho. Oo111itla1L'1;;1ide vários modos, a origem e a data do pnimeiro item·
pio espinhense desta invocação». E acrescentava: "Dizem uns que ela
se deve a um 1arcrtode devoção e ntJ011het·.i1ll11emúoide um ,f1.i1Iho de um
M;orgado de Cassufus, salvo m.i1llagrm1a1me1n1t1e,dle morrer afogado, um
cria que :::::efizera ao mar- num pequeno barco. o náufrago, em luta
aflitiva e desesperada com ai'! vagas, teria invocado Nossa Senhora ra
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Ajuda que, sernp:e misericordiosa, lhe valera».
«Narram outros, ainda, que dois galegos, os mesmos que reriam

dado o nome a Espinho, tendo naufragado ao largo da costa e tendo
abordado à praia, agradecidos à Senhora, que tão pedosameote os ti
nha ajudado, mandaram consrruir uma capela c·Cm a inv::/:ação de Nos
sa Senhora da Ajuda, perto do ki;;al a que tinhaerr arrolado».
Alvaro Pereira na sua «Monogaafia de Espinho», declara: Não <e oo ·
nhece ao certo a data da prcolamaçãn de N·' Sr ' d a Ajuda por parte
to 1d:agente espinhense, cerno padroeira dia freguesia, O culto de N.
Si'.' da Ajur'li, em Portugal, já vem de Ionge, mas em: Espinho só o
cc.iheceu na veüra capela deis Galegos que foi consmiída, segundo pa'
rece, em princípios dlo S•~C. XIX, rezando-se missa em 131Ü».

Ora perante aquelas lendas que, aqui e além têm o seu fundo de
verdade, juêgarnos ,rn~srte momento, poder estabelecer die1fini1tiva1fü~nt2,
baseados em documenãos d11 épcca, o início da. construção da capela
de N.ª Sr.' da Ajuda ~que quando foi criada se chamava N.' Sr'.' da
Guia) e consequentememte o começo do seu culto pelas gentes piscató
rias dle Espinho».

LENDA EM TORNO DAS INV ASõES DO MAR

«Era crença, erure os vareiros, que o mar viria até à feira, pois
era vulgar ouvir'se aos mais fat0rr,i:sitl.1s,que eco mar vinha buscar o que
ena dele», vieto que supunham que as águas já tinham coberto a po
V'Oaçã10de Espinho!

A da1r visos de verdade a esta afirmação, há o farctto de· terem sido
encontraráas conchas, na abertura de poços, n:o interior de Espinho,
bem corno c:i~~.Jde pedra, que atravessa a povoação em dhgonui, com
a [chamaida pedra negra do 1J11J:i1r,e com as arestas polidas, como se
tivesse passado por sobre dias o movirneneo dl'.!s.fa·giuas,durante séculos».

LENDA EM TORNO UE UMA VAREIRA

«Os mais velhos lembram a história de uma linda vareira, que um fi
dalgo de Braga mp\t:ou e levou para o sesn solar, onde da viveu e se
minou enclausuraría, na saudade da sua terra e das águas do seu 1indo
mar!»,
Em homenagem. à mulher vareira fica a expressão popular em verso
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Em a Maria. Vareira
A mais formosa peixeira
Que, pelas ruas de Espinho,
Desde manhã à n10.iiü111ha
Apregoava a sardinha,

De Espinho! De Espinho viva!
Vivinha, qruem quer comprar?
ó freguesa, venha abaixo
Saiu agora íresqninha,
'Stá mesmo boa p'ra assar!

No seu rii1sode vareira,
Riso franco, riso aberto,
A rná sorte era maereira,
A desgraça vinha perto.

Andava um banco a pescar,
'S!taqao mar de maresia,
Lá vinha o Manel do Mar,
Que era e Manel da Maria.
Levantouse o vente norte
E ruma onda mais forte
Bateu no barco de lado.
Mas ena a onda da morte,
Da morte d\llim naufragado.

:
LENDA EM TORNO DA CONSTRUÇÃO DA IGREJA MATRIZ

«O Padre Amaral ia, de porta em porta, pedindo subsídios para
a construção, sendo sempre bem recebido pelo povo', que -:~m1x1eo au
xilíou maempresa, Um dia balteu à porea de um habitante de Espinho,
que, ao vê-lo e depois de inteirado a sua missão, Oh'efoz 111101!ar,embora
muliitorespeitosamente, que não em católico,

A resposta do Padre Am111ml foi pr101111tae concludente: - É que
eu mão venho ·s1aibe1rdia sua religião. Eu peço para ias obras da Igreja e
ela é de todos os Espinhenses».
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LENDA DA FONTE DO MOCHO

«Era :sii1ruarl1aiao 11110[1tede Espinho, peno do local ondé, hoje, se
ergue o Pavilhão da Associação Académica de Espinho, ei 'foi sacnifi
ca:c'b à urbanização pela necessidade de se conSl~lll1~rla!Rua 20, e abrir
perspectivas pana norte, Tri1ruhaurmiaágua muno 1purra,que servia para
10chá, e paira preparar as bebidas mlaiis requinrarías.
Em um jpasseio muao agradável, a dizia-se que, quem bebesse a água
da Fonte do Mocho 11111.mrelamais safa ide Espmho.
Possuía aio ilJalà~oum grande tanqae, onde mufütagente alalavar a roupa,
que as. 1av1aideliim1s·anunciavam, como mais bem lavada, se o fosse pela
água do Mocho. Há '50 amos, Espinho, sem po1l1ioi,ame1111to,era presa
fá,aiil dOISganmos e desordeiros, que cometiarn roubos e desacatos sem
quaiquer respeito pelo próximo, nem ipeUIO1pod1~rjurli1a~a:l, que não
temearn.

A tais factos se deve a criação do célebre tribunal do Mocho, onde
eram julgados todos os transgressores que assolavam Espinho, a cober
to da impunidade.
O julgamento era foi!ro1 a horas monas, e 1a1sentença em aplicada no
.próprio local, de consequências bastantes desagradáveis para. os con
denados, que nessa ocasião juravam a si próprios não voltar a ESPI·
NHO, mem mesmo paria ver o rnar».

LENDA DO ((MENINO DE OURO»

(21 / Março / 1903)

-·
aConta-se que o balão Lu1s~tlmrnosubiu várías vezes, e, de uma de

las subiu com César 'Ma11quesdos Santos, miüto. dado aos desportos, e
que foi conhecido por ·<<IMeni.11'0de Üll!PO>>.

O balão subiu nos. jardins dlo Pa11!á~oio1djeCristal, no Porto e, con
ura tudo o que se esperava, rumou pana sudoeste, quando os balões
sondas tinham indicado o vento para terra,

Aba:ixo de Lavadores, tornou urna direcção que, desde logo, se
afigurou perégosa, em vi[11Judede o vento o fü11çiaii·pelo mar dentro.

Ainda :fbi VJi1s,lloeim Espicho, e diz-se que um cargueiro que passa
va ao lado viu :<:ii,rnaii1saflitivos, mais 1111adapode fazer,

Assim desapareceu o balão Lusitano, com os seus ocupantes, em
bora a esperaça 1.iilveDse ficado, para muitas pessoas de que elie poderia
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ter pousado em qualquer terra tmaii1sdesabstada, ao [argo das praias do
Atlânsico, chegando a correr o bceüo de que ninha pousado em Marro-
COI'!.

Até hoje, nunca mais se snube de: arrojados aeronautas».

LENDA EM TORNO DA RAÇA CIGANA

((A raça cigana, como não poderéa deixar de ser, também assentou
atraias em Espinhoí ...)

Quase se pode dizer que os ciganos de Espinho formam uma raça
diferente.

Conta-se que era hábito, nos arrutiigoscasamentos dois ciganos, par
tir uma cântara, ·e, quantos cacos ela desse, .quantos filhos teriam. Per
guntada uma cigana, respondeu pronramente:

((- Nam senhor! 1É memeira!Na,m conte lá isso, senhor! A gente
ajunta se e é ané .à morte. A:J,guns. ané vão à igreja. De calquer maneira,
sabemos guardar respeito« .
Aqui fica a 11'c1rndae o testemunho pessoal».

A CHAMADA AOS DESAPARECIDOS (LENDA)

«Quando havia um naufrágio, era vulgar que nem sempre as vítimas
dessem à costa, no prazo habituad, que era, geralmente, de três dias-,
Então as vareiras, com velas. acesas 1eem grupos, percorriam a beira-
1mar. chamando, em 1a1ltosbrados, os ausentes, pelos seus próprios no
mes.

Era crença que eles ouviam o chamamento e que. na manhã se-
êlllirnte, QIS seus corpos arrola varri à rprla1i:a», .:

LENDA DAS SETE CRUZES

(Defesa de Espinho 28 / Setembro / 1935)

«Era uma vez .um pescador de Espinho que 1tie1nltou varias campa
nhas de pesca, rnas era sempre infeliz, Cada tentativa, cada madogro
uma desgraça.

Lm dia bi11ce1uà pnrta da depositária das esmolas dll1s alrnmhas das
Sete Cruzes, ·a pedi:r c~inhe:iropara seus trabalhos piscatórios. O pesca
do começou a sair abundante! Eraa abastança que lhe· entrava pela
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po~tl denn J. Pôde pagar. não só ,G dónheirn, que tinha pedido, mas
ainda quis ser tão igie1n,emmque ofereceu o dl.i1n.heiin:ique tinha pedido
pana a construção da capela.

A capela das Sete Cruzes ·foi consteuída por urna sobrinha dos
condenados Sás, Franoisoa Alves de Sá Oli:,V1e1ima,d).J lugar de Idanha,
An.a, e benzida a ~O ide folho de 1885, pelo enrão 'abade de Guetirn
Padre Jocé Alves dos Saoros, da Casa do Outeirai, de Serzedo. O di
nheiro para ais despesas, foi suborito pelos parentes dos Sás, mais foi
a.q~:e·'.1aFmamósoa de Sá, que, 1c.clnibbu1iucom a macor parte, Seria ela
que emprestou o \liiinheii[lo ao ,tal pescador de Espinho? Na maior parte
do dinheiro com que contníbuéu, andaria ailiguma. generosódade daque
le pescador? Ouem sabe? A lenda tem 15•err-1pre um fundamento histô
rico, 'por maiiisténue que de seja»,

OUTRA VERSÃO DA LENDA DO PINHEIRO
DAS SETE CRUZES

«Foi no tempo das' invasões francesas, Os exércitos do ocupante
cesvastarern 101scampos, violaram mulheres, roubavam haveres. Farros
do jugo 'e1s1bminge1!1110,as popuãações sublevavaarrse um pouco por todo o
lado, Fonmavan-se grupos de salteadores ie guerrélheiros que atacavam
de surpresa os. destacamentos franceses, anatando soldhdos, saqueando
abastecimentos, anmando-se à custa do 'ÍJnijm~go.

Assóm accnceceu também em 1ve1i·r1Je.que hoje são de Espinho e de
seus arredores. Entre muitos que dja:sua V'i:dafizeram luta contra o irr'
vasor, houve um homem a quem chama vla1mde CATA FULA e que.
com outros homens guemilha fez, armado de mosquetes e outras coisas
.menos próprias mas igualmente eficientes na 1~1ritede anatar.

Escondidos nas fdorestas da região, a guePrirlrhad1e Catafula ataca
Via os franceses que passavam rra e:01tlria•dia·nacional que unia o Porto a
Lisboa como trajecto qrne hoje mais ou menos 'lhe conhecemos, Assim
guerreou durance muito tempo, até que os franceses lhe resolveram dar
fim, pelo que inve,tiga:ria1m1auicfo!d1os:ame1nJte a maneira dle o fazer. E
tendo descoberto que o pãroco da freguesia de Anta costumava ouvir
em confissão o Catafula 'e os seus homens, b prenderann >e10 puseram
a tormento, sem conseguirem arrancar-lhe urna 1pa1!1avr1aque fosse.

Vieram então reforços, 't·::c:pasmais 1rnu1meruc111s,melhor armadas.
Cercaram ia guerrilha, c"J-1p:o1:1sde aceso combate, com baixas de ambos:
03 lados, conseguennm prender a Cia1:,afu:lae mais cinco companheiros,

A eles os .evaram, e mais ao panoco de Anta, pa:a um sítio onde
hoje ·: Mozelos, e nuena árvore jun;o à estrada nacional, os enforcaram
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a todos os sete,
A árvore ainda existe, e o povo chama-lhe J pinheiro das sete cru

zes, Afü se construiu também urna capela, em memória dos sete enfor-
cados». '

LENDA EM TORNO DA ORIGEM DA PALAVRA PARAMOS

«Sobre a origem da palavra Paramos. conta-nos a lenda que diz
que os Pintos de Paramos, quando chegaram ao local onde ergueram o
seu nobre solar, encantados pela beleza da paisagem, exclamaram: Aqui
pararmos.

Também .seconta que um general, que vinha â frente dais suas tro
pas e tendo que acampar gostou do lugar e disse: Aqui paramos.

No entanto sabe-se que PARAMIO, já existia no século X, en
quanco que a «Quinta e Honra» dos Pintos de Paramos, data do século
XVI».

LENDA DA MOIRA ENCANTADA

«Em Paramos, a menos de uma légua do oceano, erguese um
monte escarpado que contrasta com o desenho calmo das colinas e pla
nuras em redor.

Ali, a floresta é miais densa.
No alto do monte, em tempos há muito passados, ergueu-se um

castelo e nele viveu uma moira muito jovem e bela, que um dia por
amores desobedeceu a quem sobre ela podia _por costumes e leis da·
época. E por assim ter procedido, lhe coube castigo de encantamento.

1É assim, que, em noites de luar, quem passe ao monte escarpado
que se ergue sobre as águas calmas da pequena ribeira ouve a moira
encanrada entoando melodias muito tristes e muito belas.

(... ) Mais se diz que só o nascer do sol detém o lamento dais suas
trovas, ou então a presença de alguém 'aiotentar aproximar-se demasia
do do seu esoondorijo feito de folhas e ramos, Os poucos que a viram
ao longe, contam que o seu rosto é de uma formosura que não se mos
tra por palavras, mas que elaio esconde com os seus cabelos muito lon
gos banhados pela prata do luar. !siegummente,as gotas de orvadho que
,::1lpicam os campos nas madrugadas frias do ano são lágrimas chora
das pela moira infeliz, por amores unida oom castigo de encantamento
e que, em noites de luar, canta âs estrelas a sua história infeliz.
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LENDA DA GRADE DE OURO

«Em Paramos, existe uma grade de ouro que fará muito rico a
quem a achar. Contudo, conta-se que a grade só pode ser encontrada
por um lavrador que aili, vá por seu pé, quando passar iameia-noite de
um dia de noite escura.

Em tempos que já 1á vão, assim resolveu fazer um camponês. E
numa noite sem estrelas, caminhou ao longo da margem do ribeiro em
direcção ao sítio onde se devia encontrar a grade, Porém quando jul
gava estar já bem perto do looaã, o vento [evantou-se com sussuros
ameaçadores e ao; árvores multiplicaram as sombras de tal modo que
•:cda a floresta parecia povoada de aparições, fantasmas; almas pena
das de outros mundos.

Foi tão grande e susto do pobre camponês, que deitou a correr
em 'pânico, e só parou em sua casa, jurando a pés juntos nunca mais
lá voltar.

Sabendo do acontecido, ninguém foi à procura da grade de ouro,
apesar das promessas de riqueza fáicill, e de aparecerem no leito da
ribeira de quando em vez panelas cheias de moedas valiosas».

LENDA DA BICHA DE SETE CABEÇAS

«Junto à Ribeira de Sidvalde, nas proximidades de uma ponte
que foi romana, e que já não o é por obras e wontade dai gente de ou
tros tempos, existia um campo e dele tirava sustento uma mulher, oom
a força do seu suor e trabalho. E assim da estava, como era hábico dos
dias, quando viu em sua direcção aproximar-se bicho nunca visto, que
só de cabeças tinha muitas, e de cujas intenções a mulher fez tal juízo
que :Jogo deitou 'ª correr no meio de gi'an& gritaria. E porque estas
coisas do susto s:epegam como pestes e maleitas, com ela fugiram todos
os que por ahi mourejavam, sem causa ou nome de tamanho alvoroço.

Com a noite ficou maior a canseira e, apesar do acontecimento ten
perturbado o sono de muicos mais que alguns, acabaram todos poli
adormecer sobre os seus receios" Assim estava o povoado quando, :aiJtas
horas da 1no1itte,o despertou súbito alarido, feito de baãido; e cacarejes
e tudo quanto é fala e canto de animais de criação, C{JUTI mostras de
grande medo. Acorreram todos a currais e capoeiras, mas nada mais
viram que os despojos da confusão, entre animais degolados e feridos
de rnorte certa, a:l:tmde muito sangue espalhado pelo chão.

Foi assim que decidiram os camponeses que um deles ficaria a
vigiar durante a noite, enquanto esperavam pelo nascer do sol par:a ver
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o que melhor conviria fazer. E porque ·Selembravam ainda do que a
mulher tinha vis:o e contado, mais decidiram que o que fosse escolhido
para vigiar tocaria uma corneta para toda a gente chamar se algo de
novo acontecesse.

-~

LARGO

BlrnA 1 CABfCAS
';'\ ' 1;.

Começava a aurora a render a noite, quando se ouviu a corneta e,
como estava combinado, todos acorreram ao chamado. Então, o que
de entre eles tinha sido escolhido para vigiar o sono de todos, lhe con
tou que viria uma bicha que só de cabeças tinha muitas, e que lhe ti
nha batido com um ancinho, mais que ela tinha Iogo fugido para a flo-
resta vizinha, destruindo hortas e culnivos.

Ouvindo o que ora se contou, ajustaram os camponeses matar o
monstro, pelo que se armaram de paus, varapaus, foucinhas, ancinhos e
o mais que à mão encontraram; e pe1'.lrnscampos fizeram batidas e no
povoado esperaram dias e noites até que lhes aparecesse a bicha, o que
veio a aconteceu numa tarde cinzenta e chuvosa. Uns fugiram logo, mais
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outros a atacaram com redobrada força, golpeando-a em vários sítios
e órgãos, só :s1edetendo quando a julgaram muito. morta. Então um dos
homens dela se aproximou, mas a bicha o fez pagar com a vida o seu
caíram os camponeses e com outros tantos g1olpesa mataram de vez.
atrevimento, golpeando-o no pescoço. Desta feita, sobre ele de novo

Oonta,:13m-ilheas cabeças e acharam com número de sete. Em se
guida eruerrararn-na junto a· um pilar da velha ponte romana e ali
construiram uma capela para celebrar o acontecido.

Uma cheia ido rio terá [evado a capela. Hoje, resta uma pequena
placa em azulejo a co:ntar a lenda aos que ali' passam». (Semanário
Maré Viva· n.> 398 de 12/7/84).
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ANTOLOGIA ESPINHENSE
CJq_RL08 DE MOR/AE8

- Poeta dr Serenidedde e do §q_mor

Faz dez anos no dia 5 de Outubro que morreu Carlos de Moraes com a
provecta ddadede ,88 anos.

Com a sua morte, Espinho perdeu um dos seus maiores amigos, perdeu um
poeta que cantou e exaírou o pitoresco das suas ruas, o coionido e o movimento
das suas praias, a beleza das suas vareiras,

Com efeito, nos seus versos perpassam toda a vivência à beira-mar, um amor
acr isolado a uma terra, que não 'sendo a do seu bervo. foi a na sua vida e dá
sua mon.e,

Natural de Serzedo. do ooncelho de V. N. de Gaia, cedo viria para Espinho
onde casou e constituiu o seu lar. A esta terra que ele amou profundamente dedi
cou muicos anos da sua longa vida, em prol' dias genteis, sobretudo dos humildes a
quem ele, aliás, cantou em muitos d!o'sseus· melhores versos:

«Amo o povo que sofre suplício,
Suas tragédias íntimas ausculto!
Tortura-me o sabê-lo pobre e inculto,
Suas virtudes louvo, e até seus vícios!»

A vida exige ao povo sacriffcios,
E o povo tem direito ao nosso culto!
Efe sofre a penúria, a fome e o 1insulto,
E afronta, heroico, a morte e os sacriffcios!

J

Espinho muito lhe deve, quer através do seu esforço pessoal em colectivi
dades que ajudou a singrar, quer através dos seus livros; nos quais divulgou as be
lezas narurass da nossa terra.

Recordemos, por exemplo, ()1S seus livros de poemas:
«Rosas Desfolhadas» (1914); «Aleluias» (1925; «Chão Movediço» (1949)

e as peças de teatro: {(A Coroa de Rosas· (1:91:9); <(A Mulher: Adúltera» (1949) e
«No Seio das Ondas»: que chegando a subir à cena no velho Teanro Aliança me
reciam do público e da crítica os mais rasgados elogios,

Nos seus sonetos e poesia, sente-se um lado de ternura, de serenidade, de
compreenão a traduzir um coração onde vivificava o amor: das coisas e das gentes
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oue o rodeava.
E como que em oração, extasiado diante do mar imenso «rendas de espu

ma, que Carlos de Mora'es, canta oom a voz series do ~iu:estar- palavras magoa
da.. àqueles vagaâhões que, impiedosos e insensíveis, destruiram os cirus!ebresdcn
pobres pescadores,

Recordar Carlos de Morais, recordar o homem e ó póeta, é prestar umá hó,
menagem a quem, de alma e coração, sen.iu nas entranhas do seu ser, o sortilégio
das águas do Mocho que o fez amar a terra e o mar de Espinho,

Faz dez anos que partiu e nesta despedida não podemos deixar de relembrar
a sua última vontade, escrita em verso, oomo epitáfio gravado a letra de oiro, pa
ra a posteridade saber que existiu em Espinho um poeta - um poeta da sereni
dade e do amor:

«Quando eu morrer -- com que amargura o digo!
Quem que vão buscar à singeleza
De estilo duma casa portuguesa
A planta para erguer o meu jazigo

Telheiro branco, e um lindo alpendre a•t11~igo
Cheio de rosas, de imortal beleza,
Para onde as aves possam ir, em reza
Nas ·:ardes calmas, conversar comigo,

Depois aves e rosas, pelo Outono
Embalarão, unidas, o meu sono
Num terno idílio, plácido e feliz...

E na voz de ciprestes vigííantes
Hão-de passar nesses versos triunfantes
-- - v:s vemos que sonhei, e que não fiz!»

Publica-se aqui 16 poemas de Carlos de Moraes, saídos nos jornais locais,
«Ü Oceano, de que era director e «Jornal de Epin~O>J,no ano de 1917.
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Ciumenta

Fazeis-me pena com os teus queixumes,
Minha adorada 'e encantadora amiga.
E no entanto perdoa que eu te diga
São .irnisórios esses teus ciúmes,

Eu S'OU a flor dos solitários cumes
Que a neve queima e o vendaval fustiga,
A qual não chegam mãos de. rapariga
Nem desce a pro.ecção dos altos Numes.

E tens ciúmes duma pequenina
Em cujos olhos .leio a minha sina
E é toda a luz da minha solidão!

Porque te assusta o amor que lhe dispenso?
Olha que Deus bondoso e em tudo imenso,
Também me foz rmenso o coração.

Divino Canto

•P,a1~ao AlJBEf!TO BAIR.BOSA

Cantai. cantai, ó Poetas' VoS'Socanto
Nascido de tnistezas e agonias
Enxuga a mu!itoisolhos o seu pranto
Transforma muitas dores em alegrias!.
Cantai o Belo num supremo encanrol
Cantai o Amar em brandas melodias!
Dai a cada nudez um aureo manto, ·•
Enchei de sol as almas mais sombrias!

Cancai as flores, o vento, a solidão,
O Mar e a Terra, e 'enquanto vos conduza
Perfume, Paz ,e Amor ao Coração!

Embora a vida seja uma Mentira
Nunca vos abandone a vossa Musa
Nunca se extingue o som da vossa Lira!
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A Uma Doce Pequenina

Tenho aqui na minha frente,
Rindo entre um molho de cravos,
O raminho que me deste
De avenoa e morangos bravos.

Há neíes o quer que seja
Que existe na framboesa,
E o seu discreto perfume
Lembra a maçã camoesa,

São tão Iindos que eu ao vê-los
Cismo até se eles terão
Ficado assim tão bonitas
De passar pela tua mão!

Fazem lembrar-me, entre a avenca,
Rosados e pequenitos
Das tuas mãos caprichosas
O.- inqu:e,tos deditos,

Morangos bravos: Que lindos!
E eu nunca cinha notado
A graça desta existência
Entre as verduras do prado!

Foi pr1eoisouma criança
Trazê-los à minha mão,
Para eu os ver cem os olhos
Que tenho no coração.

Minha doce pequenina:
~- Nas morangos que me deste
Vejo o.:; teus lábios abrindo
Num beijo casto e celeste!

Nem são mais, os moranguitos,
Na candidez que os rouca,
Que os sonhos da tua alma,
Que os beijos da tua boca,
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Tempos Idos

«Oh tempo já passado! Quão presente
Te vejo abertamente no passado».

(Camõea)
ccRecoroar-se. consolar-se »

(Hercuísoo)

Recordo sempre a quadra encantadora
A transbordar de esperanças e alegnias.
Em que nu, serena e linda, me surgias
Como ridente, embalsamada aurora.

Que profundas saudades sinto agora
Dessas horas de amor tão fugidias,
Horas que tu, com 'Ileusorriso, enchias
Duma fulva quimera embaladora!

São mortas esssa, horas, e, no entanto,
São elas que dão vida ao meu encanto,
E agora, mais que nunca, ando a contá-las.

Mas, por feliz me dou no meu sofrer
Após o mal supremo de as perder,
Ficou-me ainda o bem de recordá-las!

Jornada Inútil

Debalde tento compreender a vida,
Que dia a dia aumenta de mistério!
Indago, escuto, observo e encaro a isiério.
O que é uma farsa eterna e repetida, "'

Juro não mais voltar à insiana lida
Das falsas ·i1lusões,do sonho etéreo
Que é tão magestoso o seu império
Que eu volto sempre ao ponto de partida.

Num voo semelhante a um rastejo,
Eu parto, desprezando o que desejo,
E voüo sempre sem saber o que aprendi...

E só então lamento o desperdício
De tanta força e tanto sacriffceo.
- - Piara perder num sonho o que vivi!
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Spleen

Momentos de alegria e de tristeza;
Horas serenas, horas agitadas;
Esperanças vivas, outras sepultadas;
Odio explodindo, a alma posta ,em reza,

Sonhos de glória e ânsias de beleza;
Caminhos idos sempre em vão passadas;
Tristes saudades mortas despertadas;
Na alma o Outono e em festa a Natureza.

E o céu azul, sereno, ao sol que espíende,
Olha a Terra, olha a vida, e não compreende
A Justiça do humano pessimismo,

Assim o meu olhar, que a Dor esmalta
Pudesse atravessar de vista alta
A lama deste abismo!

Sonetos Íntimos

l

Não sei se são saudades o que sinto,
Não sei se é de saudade que estremeço,
E tenho na alma um travo de absinto
Cuja fatal origem desconheço.

:.
Da minha carne o animai insJi.nto
Nem uma vibr:aço lhe reoonheço.v. •
Sorrir não posso, mas chorando minto,
Pois afinal é um bom o que padeço,

Da tua graça etérea me sustento.
E assim me encanta o gozo e o tormento
Nesta paixão profunda e singular!

Bendigo o sofrimento que me ordenas,
Que a vida para mim reside apenas
Na luz do teu olhar!
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II

Fico-me às vezes a pensar perplexo,
Que sou apenas uma sombra alada
Do que tu és; um pálido reflexo
Do sol que canta dentro de ti, mais nada.

Num deleitoso, espiritual amplexo,
Enlaça-te a minha alma desvairada,
Se a tua boca, num ricmar complexo,
Oscular a minha boca insaciada,

Prisioneira do Amor, as minhas penas
Têm aroma subtil dais açucenas;
-·São oomo pombas mansas num pombal;

Benvinda serias tu à minha cela
. Anjo da minha guarda, minha estrela,
Sublime encarnação do meu Ideal!

III

Dizem que os beijos cansam, que enfastiam.
Que sl o prímeiro beijo tem sabor ...
Nem sempre. listo depende do fervor
Das delicadas almas que os viam.

Aqueles que florescem, que irradiam
Do mais intenso, do mais puro amor,
Quanto mais repetidos com ardor
Mais saborosos são, mais enebriam.

Vê tu os nossos beijos, minha Amada.
Como na sua essência aerfumad
Atingem, dia a dia, a perfeição!

f que os beijos de Amor são milagrosos!
Morrem, a rir, nos Iábeos amorosos,
Para ressuscitar no coração!
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Eterna Mentira

«Folgo em que vós folgueis, de encobrir
vossos males, que o pesar' ha este bem. Inda que
não aproveite para doer menos, aproveite para
ISesofrer melhor».

Pede a minha alma críste soluçar,
Meu coração vestir pesado luto
Que vereis sempre o meu olhar enxuto
E a minha boca a rir e a cantar.

Minto, bem sei, velando o meu pesar,
Maisneste mar da vida em que labuto
Em tudo quanto vejo ou quanto escuto,
Noto sempre mentira a dominar.

Meu mal, por mais que eu chore, não abranda,
Porque o sentido alheio alheio anda
A dor que me envelhece o peito moço ...

Por iS1Soeu canto, e finjo ser contente,
Para enganar sequer outra gence,
Já que a mim mesmo enganar não posso.

Ignoto Amor
«Amam metade 0\3 que amam com esperança;
Amar sem esperança é o verdadeiro amor».

E1u9éin1iiodle Castro

Só de a ver passar na rua, ideal, franzina,
Prendi-me do seu garbo à emaranhada teia ...
Porém, Ela ao saber-se amada como Egina,
Fez-se em crueza irmã da esffngíca Cianeia,
Nem um l'l101nriso seu me aquece •e me ilumina,
Nem um olhar, sequer,me afaga e lisongeia,
E dia a dia mais me prende e me domina
Esta mulher fatal que é toda a minha ideia.
E rude o meu suplício, amando-a tanto,
Sem nunca ouvir dizer aos lãbios seus: - Sou tua! -
Sem nunca o seu amor doirar meu negro encanto ...
Mas hei-de amá-la sempre, embora a não possua,
Beijando humildemente a fímbria do seu manto,
Que é assim que eu amo o Sol, é assim que eu adoro a lua!

163
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Madrigal Antigo

Moço de sangue ardente, namorado
Ao vosso claro olhar tão português,
A vossos pés deponho, subjugado,
O coração, a lansa. o arnês,

Se em tomeio de amores eu tenho o brado
Dum destemido campeão gaulês,
Perante vós, Senhora, sou dotado
Da mais branda e es.ranha timidez.

Fui, por amor, sagrado cavaleiro,
E é por amor também que de guerreiro
Vou ser em breve o mais fiel Romeu,

Das armas abandono a força rude,
E vou pedir à lira e ao alaúde
A força de vencer quem me vencer.

Tristítia Mea

(A fosé Pinto de Ri-Balda)
«E para que tudo mais me maguasse, nem
tam somente me foi deixado, à vossa partida,
o conforto de saber para que parte da terrra ieis,
porque descançariam OJ meus olhos em levarem
para lá a vista».

Nem sequer me ficou, nesta tristeza,
Descanço nos meus olhos magoados,
Que os gasto pelo céu na incerteza
Da terra onde os teus vivem descuidados.

Lá segue atrás de ui, com ligeireza,
Meu rebanho de sonhos desmanchados ...
E vazia. de sonhos mais me pena
Agora a alma em ânsias e cuidados.

Melhor nunca te vissem olhos meus,
Já que tão breve deles escondeste
O claro, alegre Sol que vi nos teus!

Assim me deste a luz e me cegaste:
Pois se fui grande o bem que me trouxeste,
E bem maior o mal que me deixaste.
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A Tísica

Ao rebentar da folha foi levadald
- Diziam-me os vizinhos tristemente.
Fui vê-Ia há pouco ainda, e vim doente ...
E um sol a pôr-se, em plena madrugada!

Já nada resta, nada mesmo nada,
Dessa beleza rara e atraente
Que era o enlevo espiritual da gente
Da minha aldeia linda e sossegada.

Os próprio, olhos, tão azuis, tão calmos,
-- Os olhos cantados já por mlni:.~U5 líras -
Ao f'itarem-me, tristes como os salmos.

Duma piedosa e mística novena
Tinham o brilho estranho das safiras
Boiando em cisternas de gangrena

Amor e Saudade

J a uma vez subimos a este monte:
Recordas-te? Era então a Primavera ...
Chamava-nos a água desta fonte
E estava aqui o Amor à nossa espera ..
Ma:s filósofo que Platão ou Oomte,
Ninguém melhor que nós se convencera,
De que não existia outflo horizonte
Além da nossa .fündae azul quimera.

Mas foi passando o tempo. Veio o Outono
Que amadurece os frutos e as paixões
E o nosso amor fanou-se, ao abandono ...

De novo aqui nos une a intimidade,
Mas quem nos guia hoje os corações
Não é o Amor de outrora, - é a Saudade.
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Alma Invisível

Tomam-s'e-me as pupilas sonolentas,
Cançadas de buscar-te nestas plagas,
E nunca me apareces nem me afagas
Neste inóspit-, Cabo das Tormentas.

E és tu, que a minha febre dessedentas
E como um vinho loiro me embniagas
Que andas a escarnecer das minhas chagas,
E a encher-me o peito de amarguras en.as!

Mas ainda tenho esperança. Em breve Outono,
Há-de embalar-me num estranho sonho,
Que já mo adivinhha o coração ...

E tu, que 'em vida nunca me sorriste,
Irás levar então, piedosa e triste,
Os goivos da saudade ao meu caixão.

Às Feias

Passa por nós uma mulher famosa
E desde logo, a nossa fantasia
Mil belezas ideais lhe empresta e criiai
Numa bizarra concepção pasmosa.

:
Não há virtude adguma, esplendorosa
Que não lhe toque a alma de harmonia, ·•
Num sentimento claro ou melodia
Que não provenha dela em cor radiosa

Mas ai de nós se um dia a conhecemos!
Das mil virtudes que, a sonhar, lhe demos
Nem a sombra, sequer, nos aparece ...

O Feias, que escondeis nas solidões
ü; vossos magoados corações
-- Nenhuma mulher linda vos merece!
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- As privações de Espinho e a sentença
dum Salomão realista

Crónica do dr. 8ou"a Costa

:

Crónica publicada no Jornal •O Primeiro de .Janeiro s de 6 de Outubro de 1984



ESPINHO NA IMPRENSA
Não há dúvida, onde está o pró, está o contra. O bem e o mal caminham

irrevogavelmente, cingidos 0!0 estatuto dia 1rdaitil\lidade, que condiciona todos OiS

fenómenos e todos os factos na alçada do juízo humano. Nada vem á luz ou á
sombra que se <Subtraiaa esta lei uniforme. O pior. á semelhança do melhor,
apresenta-se sempr~· sob duas faces, pelo menos duas - a que lhé assinala. o
que o Iame.ntr e a que lhe descobre o que o Iigitirna, ou quantas vezes, que o
Ies.eia. Até a3 cataclismos vulcãnicos. Pompeia afogou-se na lava do Vesúvio.
No repente da iniundação perleu mjllrare» de vidas humanas e séculos de tesou
ros de arte. Mas tornou-se, por isso mesmo, a sorte grande das condutores de
caravanas turísticas, que por lá: passam sem ver, para dizer que viram. E, a cena
já 110 trame em que rni!lhõres1dei cidadãos e centenares de monurneru.os crepitavam
no mar de togo, inimigos e invejes esfregavam as:mãos de contentes.

Até os cataclistas sísmic1ots-.1Éver o lberrhmotlode Lisboa~ e as cordas dais
forca; em que se espernearam os ventueíosos? que se cevavarrr IJl'OIS despojos das
vítimas. E aqui é possível que esfregassem as mãos saiüsfeitos .os modernistas- o
que antepunham «ás vias ton.uosas 'e aos estilos arquitectónicos de Iinhas sofregás
de altura. º; suas isioolen1tas.ias· viás párãlelãs, o estilo ãlgébrico, modelo livro
caixa, :~ãoao quero posso e mando do ínclito Marques. O ,estüo da linha recita -
á mais curta distancia entre mandante e mándátónio.

Até a morte do nosso amigo ~ é rico do herdeiro do seu lugar. Até a
queda do roble centenário ~e á flor e o fruto dá háste ãntes viüvã dó sól, Até
a bofetada do nosso compadre - é' o rancho melhorado no quartel do padroeiro.

De sorte que. a vida de Espinho - perdão eu por mim, considerando-a
em seu vulto sump.uárâo e !emrsleu liaboll'progressistas cem furos acima de tan
tas cidades da Metrópele, continuo, ouvido mouco ao formulário administrativo
a chamar-lhe cidade. De sorte que, dizia eu, a oidáde de Espinho nà hora angus
tiosa de nova invasão das marés de novos e patéticos desrnórónamentós não po
dia furtar-se ao código dlos prós e dos contras rem vigor' nos tribunais colectí-
vos da massa gregária. -

É verdade. Fui á cidade de Espinho, a'!imld10 pelos vagalhões do Mar e pelo
esrriuor dos desmoronamentos num domingo de sól jucundó- nó periódo trágico
dal úJtima invasão sofrida pela cidade.

Concordo. o sol pleno 1semdó nem piedade á primeira vista, dava-nos o
rrepio confrangedor do jubileu á hora do ..sufrágio. SQ:le sombra. Calor e frio,

Riso e luto. Vida :e:morte A impressão desfavorável desvanecia-se, porém ao
venficar-mos' que o süil plenãrio, 1embor1ano seu pluvíai de fe1s.tanão tinha em
mente legalizar a obra sinistra, ido invasor todo poderoso cujós bramidos de fé já
espalhavam cala fniros,de lés a lés, cujos braços .t~:ániaOiShirsuto, de espuma se
levantavam no' ares, Não senhod, Ao contrário: - sentia-se claramen, ..e que o seu
intento era tornar mais viisií:ve'l,mais nítida, mais criminosã, a noisisrosolhos e a
nossa conscíencia a cruenta arremetida do Ferrabrás conora vítimã indefesa que
nunca lhe fez mal- ,

E não. Nunca lhe fez mal. Só lhe faz bem. Só procura fazer-lhe bem. Nos
domínios do 'temporal e do espiritual. Na roda do ano a enriquecer-lhe a testada
de palácios, monumentos, passeior ·e balaústres. Apenas surge a canícula à
pagar-lhe tributo que os sultões da Turquia receberiam por saboroso milagre.
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Nãc tem conta as 8.ul~:ana.s,que entregue ao gozo dos s:eus braços no curso da
estação própria. Brancas, morenas, negras - conforme o jaspe do braço e os
.banhos de sol, Obras primais de carne e osso. Ás vezes com mais osso -qi,e
carne. Outras com mais carne ,e pouco osso.

Ele recebe os benefícios d'! praia Iibralfssima fingir de santarrão: - a
bocejar, a espreguiçar-se. 'ª abracar e a beijar, a boca à baber-se de espume, as
lindas sulranes.

Pois chegado ao Inverno, o:monstro no auge da força de soberbia, paga-lhe
"''' Iavorels cobrindo-ia de ruínas.

Lá estão, em frente, á direita, ·á esquerda. Prédios desmoronados, Passeios
fendidos. Balausoradas em cacos, A Piscina Monumental, .na extrema esquerda
com um dos plancois devorado pelo monstro.

Ouve-se o clamor da Piscina, de olhos feitos no tirano em nome de todos
.os sacrificados, como no)s tempos dos gladiadores. como nos diars de Verão. gri
tando ao monstro irnpossível:

-- «Ave Mare, mudíture te salutanti».
Nu entretanto meu Deus! que insondáveü abismo ó dó coração! ali, á cin

quenta, a cem passos, restaurantes, pastelarias. tabernal'>,regurgilarn; ae vozes e
risc::, jubilares. Os Iregueees, a rirem, acham divina à carne regãda com às lágri
mas dos sinistrados. IE também, eu mesmo, que vim aqui falar do próximo. tam
bém bebi, também me regalei.

De súbito. á eaída idio refeitório, ouço uma voz tóniroante de Pontífice ou
Profeta pregando no átrio.

O que diz? O que quer? Diz, sem 1tim1r.nem pôr, que é preciso que o mar
arrebat toda a zona de Espinho, que vai dá praia á linha férrea. Tudo mora
d11a1» hxeis, casinos, Piscina, britada pelas ondas!

Porque? IÉ isto ·o que ele quer: - porqoe 1sói'assim a linha férrea pode ser
transferida para o lktdiooposto da cidade, Porque 1só assim poderá converter-se
em avenida e piso vinculado aio trilho da: locomotiva. Porque so assim ele poderá
descer da sua residência aluaneia áo passeio Jiá avenidã, pateoteando ao ar livre o
seu temo de hnho e o .seu nariz impertinente sem, que a locornoeiva lhe ofenda o
nariz com o fartum de carvão e o terno com a desconsidera =aodais faúlhas!

Aí fica, à consideração dos próceres dia terra e mar, a douta sentença deste
salomão realista -- que, na demanda entre mar e terra, olhà cego a ruína, ouvido
surtia ao pranto, coração impe1rmeáveda dor, ~ó acesso dei1riquezas desbaratadas
de ninhos desfei1.lo'se de almas penadas, sobrepõe a castidade do seu terno ·e at:
doçuras do seu nariz, ""

Bem haja o salomão integérrimo!
do tribunal supremo. Eu só peço ao Senhor se tal se der. que contunda Salomão
no Império dais águas - ou nas profundas do Inferno.

Já agora não me despeço da cidade de Espinho sem deixar o meu cartãc
de agradecimento aio seu Senado Municipal. Deixo-o em meu nome, e em nome

E possível que Neptumo lhe confirme a sentença, nos recônditos marinhos
da" minhas grazínsirnas protegidas: - as árvores das ruas pràçàs e avenidas, este
ano pen:obra benemérita do Senado- rsentas de degola iracunda dos Heródes de
serrote e cutelo.



Dorürnentos

Publica-se a seguir o uRelatório de Contas >J da Assembleia de Espinho, re
ferente aioperíodo compreendido entre 31 de Julho de 1899 a 31 de Julho de
1900, que foi impresso num opúsculo de 15 páginas, pela Tipografia Gutemberg,
da ma do Souto, 160 a 6•5,na cidade do Porto, em 1900

Trata-lse de um documerr.o curioso que, aãém de apresentar o relatório e
contais referente ao exercício da administração daquela empresa no ano acima re
fe.ido, publica ainda a lista dios obnigaciorristas e a dos accíonistas com o respec
tJV·J núrne.o de acções que cada um possuía,

O Documento pertence ao Arquivo Histórico do «Museu de Etnografia e
de História de Espinho», em formação.

:
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DOCUMENTOS lí4

Senhores Accionistas:

Cumprindo as disposições dos Estatutos vimos prestar-vos contas da nos
sa gerência do anno findo, depondo ao mesmo tempo nas vossas mãos o nosso
mandato que deve terminar este anno.

Atravessando a nossa sociedade uma época difícjl, por não estar de posse
doo rendimentos dos baixos do edifício que temos alugados, veio a epidemia da
peste bubonica que se desenvolveu no Porto, agravar enormemente a: nossa situa
cãc. Como vereis pelo mappa da receita e despeza adiante publicado, houve uma
diminuição nas quotas dos sócios de mais de 50% baixando a receita d'esta verba
a 607$-500 reis, qundo no ano anterior ooha slildo de 1 .257$000 reis, Para ver
des bem o effeito que produziu a decãaração officilail da peste em fins d'Agosto,
basta dizer-vos que as quotas que n'este rnez tinham produzido reis 581$000 des
cerarn 001 Setembro para 26${)()0 reis e em Outubro para 600 reisl!l

Em vista d'isto reduzimos proporcionalmente todas as despezas, que ainda
111s.<>11mabsorveram o saldo do armo anterior de 535$145 roils, ficando ainda em dí
vida os juros do empréstimo hyphotecãrío na importância de reis 420$000, e so
juros de 1:5obrigações na importancia de ·45$000 reis

Oomo nenhum d'estes credores exigiu o pagamento immediato, não nos foi
preciso recorrer a novos emprestimos, conforme a auctorisação que nos foi dada
em Assembleia Geral, sendo, porem, de necessidade que se olhe com atrenção para
o estado critico das· fínenças d'esta casa aggravades agora com a diminuição dos
rendimentos d'ella, e da &cltaque virá a fazer mais tarde o não recebimento da
totalidade das rendas d'este anno.

Espinho, 31 de Julho de 1900. :

OS DIIBIECTOIRIES,

JOÃO FRANCISCO PEREIRA RAMOS
BERNARDO DE LENCASTRE
JOÃO FRANCISCO DA SILVA GUfTIM



A IMl!SERDCôRDIA D!l!l iEBPIIN'HO

LISTA DOS OBRIGACIONISTAS

DA

ASSEMBLEIA DE ESPINHO
EMPR1ÉSTIMO DE 21 DE DEZEMBBRO DE 1886:

Manuel Gomes Teixeira
José da Si~vaCarvalho

18
17

EMPRÉSTIMO DE 22 DE JANEIRO DE 1887:

Joaquim Vaz da Costa Simões 2

EMPR1ÉSTIMO DE 27 DE JANEIRO DE 1887:

João Ooelho Brandão
Dr. António Velloso de Araújo

6
9

EMPR1ÉSTllMODE 1 DE JANEIRO DE 1888:

Joaquim de Sá Couto
Alexandre Silvestre Correia

1,
2

EMPR€STIMO DE 1'9 DE MAIO DE 1888:

Joaquim de Sá Coueo ...
Manuel Coelho de Carvalho 5

61
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BALANÇO GERAL

FECHADO EM 31 DE JULHO DE 1900

ACTIVO

EDIFICIO -- Valor do edifício da Assembleia

MOVEIS - Importancía dos existentes

CAIXA - Saldo em caixa .. . . .. . ..

1Z,()()()$000

4.246$806

58$620

16.305$425

PASSIVO

CAPITAL - Importancia de 330 acções a 10$000 reis ... 3.300$000

OBRIGAÇÕES - Importancia de 61 obrigações a 50$000 3.050$000

DIVIDENDOS A PAGAR - Saído d'esta conta ... ... 56$790

EMPRÉSTIMO HYPOTHECARIO - Saldo d'esta conta 6.000$000

EMPRÉSTIMO HYPOTHECARIO - Juros em dívida

JUROS D'OBRIGAÇõES - Juros em dívida
DELCRÉDERE - Saldo d'esta conta .J. ..

.420$000

46$000

3.433$635

16.305$425

O GUARDA· LIVROS

LOURENÇO MAGAU1ÃES



MA r A a A . RE e [ 1TA [ a E s ~ [ s A a A As~ [ M B.l.tl A a [ ES r 1N ~o a [ 1~ 9 9 A 19 o o
· Desde õl de Julho de 1899 a õl de Julho de 1900

RECEITA DESPESA .. "
Saldo do ano anterior 535$145 Dividendos pagos . 1$000

1
Quotas dos sócios . 607$500 Despesas Gerais (Secretaria) . . 165$275

Rendimento das mesas de jogo 10$060 Pago à música e aluguer de piano . 282$200

Pago ao pessoal . 260$510
Juros d' obrigações pagos . . . 138$000
Iluminação (luz eléctrica) 247$100

Saldo em caixa 58$620

1

1.152$715 1.152$705 1
1

Espinho, 31 de Julho de 1900
O Guarda-Livros,

Lourenço de Magalhães
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'Ilendo examinado as contas que nos apresentou a nossa Direcção, encon

tramo-las d'acordo com a escrípta e respectívos documentos, em vista do que:

Somos de parecer que devem ser approvadas.

Espinho, 31 de Julho de 1900.

J.OÃO AUGUSTO 1DJ\ 10U1NHA SAMPAIO MAllA

JOSÉ ANTONl10 if'll'RiE1SOE 1RIES16NDe



LISTA DOS ACCIONISTAS

DA

ASSEMBLEIA ESPINHODE
Com o número de acções que cada um possui conforme o livro de registo

,J1Jb1nalhiamCohen JuirH-or. Colmbna
AJdir'i:ainoide Sá More1~na Pi1nlto, Olelnos
Dr, Ag101s1tlí1nih10d ',A1~mie,i1diaRe1go, Gey.a
1A1dnano ,Pene,i1radia ,SilvlB' ...
A:lbe1rto iBung1e1sde Castro, Porto
AJ:1be1rto16v1a1ni1sit\oFetíx ,dia Oo1siNi1. Póvoa rle Verzlm
Albe:rto ,Me1l1l101V1a1l1ein11le1A1ll1:ln1,do Porto
A1llbe1ntoP1e1nerina1l.Je+te,Oa1be1ceiras die Ba9ito
D.r. ,A'.1ex,ain1dineSio1ane1sAlb.erga1rPa, Qil:ilw1ina d"A,ze1me1i1s
A1l1exa1rnd1ned'A1libiuqu1e1rque T1a1v1a1re1sLobo
A1l1ex1a1nidn~Se1a1hna.Aniadia
A l1e,x1aindreSill1vteosirreCorrêa, Gfii,jó
AUredlo M.ani:a Oo1nte,z Meolrado, .Aveitlo
AJ'.:fredo .Oouguiat Lopes Chaves, Porto
U. Alrnn1a,A,ug1LI's1tlaOorrêa 1die Ri1n1ho,f,e1i1na
iD. Aln1niaé.mi1~i1aCorrêa Lea1f,Paços ide Brandão
D. A1nin1aNu1n101sd',AJ1im1eida,GaY'a
Anselmo A1ugu1sln0>Oo,e1'.lhode Oa1rv1a1lih10,Ponto
D.r. A1rntóin1iloAuqusto de Ca,s1t1roSoeres, Espinho
An1tó1nli10Blemerdo Coírnore, F1e,irn . . . . ..
Aotónlo Oastilho Fialic1ãode Mein1dio1nça, ,Mainig1Ua1lde
Dr, A:nitóniD de Castro Pereira Corte-Real, Feira
f'.• Ãlntó1n1io•Domi1ngo1s dia Conceição. Fe:i1na
Aintó1n:i10Joaiqiul'm B1a1rlbos1aide Oa,rv1a1111ro,
Alnitón1io Fie,nrnandes. Esipiiniho
A1111tóin1i101Fira1ndsiao Tavares, Ores1tuma
Dr, •Alntónit> 1Finandsc101Pe1ne1i1na>Riamos, Es1moriz
Antó1ni:o Gomes dia S1:11v1aB1a,rnos1a,Gayia
Amón:i10 da Mo1nna V1a1'.1e1n1tie;,,Gião •..
Anitóni10 1Pinlto d 'Alme1iidia e Oastro. ,fai1na
AnrtJóin,i,o.José da Motta Ma1nquie1s
P. e .AJn1tóni10iR1odri9u1e1sid!a Costa, 1E1smor1i,z
Alnitón1i10Teixeira Lopes . . . . ..
An1tóniio Luiz d 'Ohi>vte1i1ra1Gu1ilma1r,ãe1s
,A1ug,usno•Rialllho de Cias1tro, Albrantas
Aug usto Fnancisco 1Reffl.i1na,Esp inhio
o-, Bento Teixeiira Pigiuei1nedo,Amaina,\, Villa Heia1I
Or. Bento José ,P1into da M'D1t1~a,,Fe1i1na
Be1nrna1rd10,l.Jencasmne, Porto
B1emandlo T1el'.•lesMa1l:a1~al~a.S. Pe:clit'o do Sul
D. Branca 1Mo1rnt;ene,91ro,Chaves
üa1e,t1a1n10de M'ell1110Menezes ,e Oa1sltr01.Gay.a
P.• Oa1nd:ido José Ayre1si de 1Maduid:e.i111a,Gaya
Carlos Evia1ristJo1Fe11ixdia Costa Jun1i<o1r,1E:s1pµ,1n1hio
Conde da Bonnal!lhla, Bnrna1lhla
Conde Ida Foz d'Arouce, A1n1aldta

•··~
..

Acções
1
1
1
5
1
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
4
1
5
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Conde de Ribeiiro da .Silva, Lisboa
Condessa dia Samodãee •.•
Chrjstovâo dia Si~Vla >Giuetlim, menor
Corns1tJa1ntin:o:P1001S,Grijó ••. . •. ..
Domiingos Femand es da S1i1J1v<1.Vreirgiada
D1r. Dominqos M911oUEI Eis1t1e1vies'Pii1nEIS.01V1a1r
Domn1rgos M.arti1ns FiernrnandlesGuimiarãe1s., Pooto
P.0 Domi1n9os rRroo1r:ig1u1e1sda Si1l1V1a,Feira
Edmundo Me1i1aCampos S1i1Jrv1a ••.
Edu<11nd10Augu;srtJo Plueid1eisd '<01lli1V1é•i1nae Sii1l1V1a,Gaya
Edill1a.nd·oAuqusto Teixeire Beroosa, Pein1a1fie1l
Eid1U1a1nd1oV1a1zd'iQ1'.1irviei1na,F1e1i1na
Fe1rn<11ndoAinse1l1miodlêi 1MejJ1oGii1na1ide1sS1a1mipiari'Ode Boubon.
Fernando Mont1ene9no 10h<11V1es,(menor)
Fo1nt1unart:.oAinitónfo d 'A1llme1ida, Aive:i1no
Frnancisco Corrêa dos S1antos Ponto
Dr. Finaincis100,fu1nnado de M1e1l110.,Ainaidli1a
Franc i1sico J1oisé de Mraurna J1U1nri10,r,,fieirna
Fria1rnoi1s100·lrzi:dO«J M<i1rqiu1esiR1odr:!iQ!uie1s,Avi1nrtes
F11a1rnoi1s1coJ101séda 1Sill1va T1a1V1ares, Feii1na
Fnan1c1051c;,oiP:e1nê1i.naLeltão, Cantannede
Fina1ndsoo dos Santos S:i11Me1i1naJ'U1111vo1r,Llsboe
Dr. Frnnci1S1aodia Si IMa Castro, V s~laid1a1nes
Ga.51p1air.Joaqeérn Bongre:sde !Oa1sitmo,Feina
Guseavo J1usr!Ji1rnoFenne:i,raPlürnm1B1a191Jo,Ponto
D. Henoíqusna Aug.usta Bandelra de Castno, Gaye
D. Henriqueta Aug'USl~a Corrêa de .Pinhro, Feiffia
Henrlqu e Cezar 1gn1aic.:10,Po rto ...
Henriiqiu1a:A1i'Vre1sPin1t10iB1nan1dlão.•F1e1i1na
Hemme1rneg:ildo Correíe de Sá, ,fe1i1na
D. l1gnez d 'Ai!meida 1Prrn1101Mro1ne;ina,Paços de Brandão
lzidom Ma1nq1U1eisHo1dnig1ues, Avin1tes
J!eremilas Pares id 'Alme1ida . . . . ..
J oâo A-u9rus1noda üuinihia S1ampa1i10Ma:i,a. ~arços 'die1Brandão
João Cerdoeo V1a1l1enne ... . . . ..
-Joâo Coelho B1naindão, Hiome1ã10
João Ooerllho de CaorVlaillhio,T·albo·a1ço
Joã10 Corrêe d'.QiliiV1ei1rla,S. Pedro do Sul
J'ºªº Fna1rnoi1sicoP•i1rna.Fe i1na
João Francisco da S.íl.v,a Guetim, oEs1p~nho •.. .s.
João Joisé dia, Sio1uzia.Ma191ailhã1e1s,1PIOT1to
Jo1aiq1u:i1T11aEmi'.lia Corrêa Bandeira, Feiina
Drr.• J101a1qru1imA1'.4lie1t11lo1de Sousa r001u1ro.•fieiina .,
Jo1aiq1uim ,Aug1u1S1toFiernaiz de 1Mene2:12.s•.•
Dr. Jora1qu:im 1Ma.ri1ardtt Fo1rnseoa, Esrnorãz
J!o,aqiUJtmJosé 1dr'Oliil\lle1i1ra,F!e~~a ...
.P.• .Joaqum !Mo.reira Coe1l1ho,Sil111alldiB(

.Joaqulm PlnniooFem-eii1ro.Fei1ra
Joaq1u:im Pereíra Fula, Gaya
Joaiqiu.~m de Sã Co1U1VO,.Qllie•i1n0>s
JoaqrUiím Tí~l~es Ma1lraDaiia,S . .Pe:cl!io ido ·Siu:I
Jonge F.e11111e1ira..Porto

. Jorrge rPJe1~e1'ina1f'i1rnt1o1die C.a19tinoe Lemos, (menor)
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DIDLIOCQALIA
BIB:LOS iRievi•sitada Paculdade de
L'et~as de Go,imbra. Mrscelênea em
honna de f1e1nnaindoMart~, v1orume
LTX 1983.

Este torno de 518 páqlnas pre
tende orester homenagem ao piro
fessor Douuor F1em1aintllesM1a1nti!rns,
fa Iecído no fii:na:Ido ano de 1982,«
figura que pa1ne1c1i'ade outras eras.
pelo ecencredo i'ide1a'.1bmoque nor
teiaiv1a,,mais que mergulha;va Pro:fun
damente no nosso ternoo pele rna
rneiria intensa, como vivra e comner,
ti1lhava os seus prioblemaos rneis 'aju
dos res101liv1e1n1J10'ª cada 1mom1~muono
seu foro in:timo o conflito, que Sltl
adtvlnhava, entre o seinúdio conqé..
oito da d~s·c:iipl1iin1ae uma tsndência
tarnbérn inata para a rebeldíe ... »:

Pana t>al 1cfusidierat.o. 1puibiiic:aesta
valiosa revjste 1cu~~nu•raldia 1faculda
de da l1e1trade Coimbra, urna m~,s
C·EWlwneade 1a1S1tuidioisidle 1am:i1go.s11:1
dilsdipu1los do 1adv·og;arlo :pir'ofesS'OU'
que se passa rnrnenctonar .

<4Cio1nfSJudle1r1a•çõeiss1o'binea id.im1ein
são ciooti*ica da [aculdede de let.r·S!S
de M i1fu1eí\ B1aipitiis~aPe!rei-ra «Peoa
uma eutonornía da Unive1rsidiade
·Po·ntU1gU1eSll!.d1e Ab·i;Jiio Hei narudez
Cardoso: <-0Óontni.butopaira a clia1ri·fi
cação do P'ªIP'Elildas .faculdades de
1letlras, no si'S<temaeducetívo Portu
quês de M1a.n1u1eJV1regasAbreu Coo
itinho; «A vocsção dais .fo1au1lda1die1s
dle 1l1etra1s1e a ~o'l'ma:ção ipsi,ooip9da
góg1iaa de proteesores, de Marila
J1reine fltllm;ailh.o 1dle Scusía, 1Ma1rt1i'n<S
A. K·ayman, Graça .A!branches; «
Coimbra no 1seu qu1a1dlnonegi1onal. «
de J. M. iPere:ira de Ol1i1vie;i1ra,«A
g1eog1na1~~aflsi.aa em cojrnora ,<-0dle
Fe:nn1ainrl'oHebe1lo: «A Seca de 1980-
81 e as secas anteriores, de M!!ria
no Fe!o e V:irginea H•e1n•riqu-e1s,«so
bne ia ocorrência do m1itro:codli1um
no compíexo cenozoico a norte dia
teona de Sin1Ura, « de Antóruo de
Brum Fe:rrnj.ra; «Tipos de tempo no
no nort.e e centro dePo•rt:Ufllal, <de
Lúcio José Sobraé da Cunha; «Lófi
ca e m1eitodio1l101g1i1aem Fnanoisco
Cri9to 1a seu eontexo reoescerrtista

de Amândio Couto; «Santarém é

uma sorve «de Américo da C06~a
R!a1ma1l'ho;«Places end Palths iln Ja
ne Evre: sorne Vi'erois ou Womein's
exlstencial soace. «de Graça Abran
ches: « .Oie A1ufaissiung von Welllt
S1tad'len Wa1n-d'el der Thernsen auf
u1~id MerlS!Clh :in de1r Dicch:tung Erl.tS•t
dem Wege zum E·><1p1r1e·ss1ilon1i'S1muin~«
de Ludlno1i•g•tlran'Z •Sahe1idl; <-0Ree1Jiida
de briS1tóiri1c'a e utopsa reqressiva
em Die Brirste ides Ka1isen ide .Jose-
1Ph R101th.,<-0deIHa1t111a Agu-rar de Me-
if:o.
.Pieil'a :Sll.la •filaig11a:n1nea1atlu1a1J1vdadle,

transcreve-sa do :a1rti1gopara uma
aunonorrua ... da Uniiver1sidade Portu.
guesla, de A:bil:i10 Hemandee Oa1rdo-
1so. as ·s'e1g1U1i1nt:e1spas-s1ag1ein1s:

«0 1t1ema dia ·a•u:tlonomja 'tem
1ao1ns~i!tuJ1do.mos úilibilmo.sanos paira
leis uni.v1e1rlsitár.io1sPortug1u1eis1~smo-
111vv10perrnaoente die 11e1flexão.Oom
refe~tJo.apeser de ia autio:nomi1a ser
jà um dimt.to consiqnado na con
st!ltuijçâo 1P!ontugu)e51a,a p1avbk cta
1982, a Ur;iveMi'dla1dlecontlnua sem
1a>l1aa1niça1r10 .~ecoo.he1c:imernt10de um
18'Sit:a1tluil10que ponha rt·ertmo á 0kmga
tradição de ·oe1niliralismo e die iin-
1)9rtlleJr'êindladli1re~itla e a.b<J1s,_üv1adia
6s1t1a1d:oem 1pna1ticiamentetodos 01s
1as)pie·o~O!sida sua vida innemna.

As reststên cies: .iJ im;,tia~açâ o. de
um fie:gj!me ra1u-noniólmieio~air111 •Ili
u1n1ive1~s~d'a111eisi.01s aidliarn1tam1e1nrtlois
~u1ae1ss~v:oisque se itêm ve1nilfroadlo
ma elaboreção de uma lei - que
dro da ia~1roin.omi1a.jus1tific•am a
neeesstdade de cootin\Jlar a refl1ec•
.!k sobre o '!lama. É pa1r1aessa refle
xão q1U101esi1Íebrev1e estudo prérén·
d:e con1t1d:ibui~r... »
« ...A jus•Ui1fi·aaçãodie ·um re.g1i1me
ia1U1t101niómílc:oparia as 0uini1ve.rs,j:dla1d'e1s
al!içersa-se em dio.i poneos básicos

6m pirlm:erro 1~ug:ar. na iidleia fiu:n·
merrtal de urna sioioi:edade damooré
~i1aanos seus princjpros, descenei
li•z,ad1ar.ia sua ong1a1niz1ação1e inde
penderrte na sua dimensão nalC'i:o
nal, 1fo1na da q1u1a1inêo é possivel
t1rla1n1s1f0:r1ma1nem- e1xipe·rii1e;ndia'VCivlida
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"" 1prqp1rílo 1c1oin1ce1iltode autonomi1a
1Em s1e,gundo ~u1g;e1r,n1a n1ec1e1ss1idla

idie de ai11equ1a1re Ulr:1i'V1Brnid1adeá
re1a1iiZJação dos seus objactlvog ú'.
Jtlijmo1~. .S1e1ndo, ou devendo ·S1e1ra
Uin1ilv1er1S1ida1d1eum dos egeirntes de
trian1sfo1rm1a1ç1ã10dia c1omuin;i1d1aide ern
quie se ]n1rt1negia1n10 se1n1ti1dodo seu
pl1ein10 de1sernro1lrv1ímen1to cu1l!tural e
d~enlti1frco, só é viáMel numa socle
d81de como aque1lla qLile 1a1c,ima se en
rt1eojjp1a, 1eJ1a1de1vie, pnílmei1ro, co1n1slti
tui1r~se corno um modelo dia pró-
1p1r:i\as:ooiedia1die iplaira ou1j1a consnru
ção 1e .cons1o:l1dla1ção p1ne1te:nidlecon
tlniibuiir. Para tanto, é inHs1pensávle,I
que a U1n1ilv1e1rs1idadese <afiirme coma
um lugar de produção e a transrnie
ssão de c101nihie1c,jjmien1no1s,sem dúvl
da. 11Tl01S,sobretudo. corno um lug1a1r
da ,neifliexão dilaló.gi1oa de in1tlenrog1a
çâo, 'CU"iitioa, em s1u1m1a,corno um
es1paço livne 1e 1pliu1rail...»
«...O exercicjo dia auronornêa 1es
teinde-:sie 'ª du1ais g1na1nde1s ánaas: ª'
dia ou,linu.ria, do .ensino e da in:viesit·i
gação ·ciein1tiifü1c1a,por um lado, ·e a
da adirnjininsrtnação por outro, IJ.ell'e
ipo,i"s ser reeonneeído ás universi -
dades o di,ne1ltlo á autonomia cultu
ral pedaqóqlca, cilE!11t.fica, admmts,
tra1tltva e fi1n1ainioeiira.

VeLI1amo1s·ern que oonis,vste cada
uma derces .a1u1tloin1om1i1as:
A au\tonomii.a aUiltuy:atl 'Siign.if.ioa

que a un]v1e1rsidal1e pode realizar 11!i
v:rame1n1t1e es .s•u1ais ad:iiiv1ida1die,s de
criia1ção init101J1e:anu1à11,1a1rtis1r~oa1e cien-
1li1fnaa, garanitrndo ia plu'f1aifidade de
lou1trn111ase de métodos 1que, no ple
no respe1i•tiQ pelos• pr:ece·irtos cons
titucionais, favorecarn ia formação
c.u~nura1I1e cienitlfüioa dos seus esrtu
dlainneis. Compete 1por [sso á Univer
1s~dade 1el1aibomr 101s seus pllano.s de
aiatbv,iJd1adleisJ1ou~nu:na;i·s (,aU1r.rk1u11e1res
DIU e>atlna 1ou11doul1a1nes)1t1endo em vis
na 1es1p1ed1a,lm1e1nrt1e.as suas releções
com a oornunldede 1n,aci·ona.I .e ,regio
1na1I em que se intne•g1a.

A l:i'b!e1r!aldie no c1amp<o1 ralilt Uírél1l
está em estrit:a conexão com a li
bsrdade de que ·a Univarsidada dé
ve u~ufruir nos domlnios p1Bdlagóg·i
cos e den:tifü:;os.

No exercício dia autonomêa ple
daqóqica pertence á Universldade
'ª criação e suspensão 1cl<e'curses.
a e.liahocação oos seus ;pi81f'l'Os de
estudo e oos 1pirogr1aim;as da1s d.i!s
dpl~inias, deflnição dos métodos de
ensmo. a ,e:s:c'()llha :ctos processos de
a~ailiação dei conneoirnentos, 'ª' pro
ouna de nova e~p:eriêncila ,pedagógi
ca ,e o 1rec1nu1t1aim~nit101e forrnaçâo
dois seus. docentes :e .in:ve5ltiig1ado1-
111e1s,dentro do :limite1s fix1rdo1s na
(1ei' frente ás condições de ingrésoo
te' dle plro1mio1çiã:o nas' ries1pe1ortlil\/la1s
1aa1rne11nas;

A autonomia cientifica consiste
le!m• re1coinlh1eoet,r>á tln illfers j·d'adle o
;po:dsr dei d1e1fini,r e ,pno•gdama1dos
seus 1p1l:a1n101sde a1c~Jv1idiades 1C'iien1tü
f í1cia;_s, itom•a)n'dio -é.Js1i.n}cj:a1~iiV1aspior
eía conisiiide1na1da1snecessárlas á 1exe
ouçã o de projeotos de 1inve1S1tjg1açã10
1001n1diU1Zi1ctos:s:empre• seguindo .a o
ri'E\niM1ç:ão e os crjtéríos de rígor
C1iJe1nlti!fi<~o1lli1vreme1rnt1e.adoptado1s pe
la U1n1iv1e;risidade 1e 1Ple!l101sseus ln
ve1s1t1i1gadorres...

A 1a1u1tonomlila1a1dim1iln1~s1tna1t1i•vla1t1ra
duz-se 1nio pode1r de a Un1i1v1e1rsiidade
p1na1"i:c1ar actos 1a1dimi1n1is1brati'v'D1Sde
fün1iüvos 1e11exe1c,uiti:v101s,ou s1e1j·aactos
em :raliação acs quia}SI rnao poasa
haver c1a1b.i1me1n1tJopara recurso
h1i1e1ránq1u,i1co,mais 1aipenas coneenoíoso

Desta :fi01rlm1aois1 Jacl~o1s radlm1iin1is-.
dia Un i:ve1,s:i1d1adiesó 1poderã10 ser
reapreceadoa 1po1r urna 1i<n1stân:cia [u,
:nnsdÍ!aiKJin1a1Iie. u1n1i1aa.mieinte,ern fun
ção de c1ni:téri•o1Sde leg1aiti1dade.
No que ~es;pe.ita á 1aiut1on10miafi

mi1n1:1e.inareil1a s1i1gni1fülc:ano essenclal
piaria a Universjdade não só o po
dclr dispor dio is1e1upatrimónio e ele
g,erir J1iw1elme1n~eas verbas q:ué 1ilhê
são ia1tnilbiu1ildia1sno O rça m1e1n~n geina1I
dlo e1s1tado, mias rtíambém 'ª aapalC"i
dlade di~ obter' rece i1M1s 1p1róp1n11as,
ipno1ven1ite1nit1eisdo exercrcao das sues
1aCitiv:i.dla1dle:s,1e ide as aoílcer. sreg1u1n
do ori1tiérilo1s próprios mi s1a~1isfação
das suas despesas, 'aMavés de orça
rnerrtcs pri1v:alt:i1v:01s.

E sem dúvida neste dorninio que
se a.figura mia1i1sdlilfilcil di~altlar a :a1u
tonornla <la univ1ens1i1dadle,urna vez
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que •ais suas neic1e1lUa1Spróp1riiais ,soo
a:iar1am1:1n<teinsufidBntes o que pro
,~~1m 1dlais1d<DI~Jçõ'etS do Oyçamenrt.o
k;,ein::.111dlo Elslt1ado (a1Jojais 1r1e1sl~riçõe1s
as uni1ve1~s1iidia1d1e1sbem 001n1hie1C1élm)a
cobe1nUu1r«1pana 'ª qura:s1eto<t1a•Ii1dlade
dais .su.ars de1é1peis1a1s... »

REVISTA LUSITANA - Nova Série -
n.0 4 - Instituto Nacioal de Investi·
gação Científica - Lisboa 1982-1 983

éisit,e imip1orta1n1Ue1a1nqu,iv10de esítu
doe 1füollúg1~c101se .e1Uí.101l•óg1i1cosire•l•at1i,
v101sl'ª .Pointug1:.llvem, 1nie1S1beseu qoa.r
'llo número da nova série, conflrmar
o va 110r oi1e1n1tifi,c.ode tail pu1bJ.11cia1çã•o
ip1ilis 'D se1u conteúdo é ·dle mo Ide a
ijn1tle•r•e1sis1a1r·tod101saqueles quie :a és -
tlé1s pno1bl1em:1s dedleern o séu ri1n1té
nssse.
Do seu 1v1aJiio1s101sumá nlo destaca

se: <~Vi1clc11sde S'!linltioi5de um rnanus
ani1to 1Ail1oo<b:a1oonçe,:Viidia de T·airs1ils,
V1iidiade urna Meo.J1je,Vi1dlade Sarrua
Peláqía, rMo·ite idi21S. Je1rón1i1mo.Vi
são de T únrdailio», por l•vo Castro.
A1r.1a1Miairi1aM1a1r1ti1n1s,Luis ·Fag1um:les
Dura1nt.e,José 1Miainiu1e·IFe1io, P-inri'da
Vijl1arve1ndie Gonçaíves: «A Vi1da dé
Re1o'iusia1e:a sua •iinfl1u1êinc1i1arra idade
médra, pior Mário Martins; «Serrnó
frca da C1arnti·gra (IGanltliig•as rnedte
vais como si'gnif'icant.es Poéticos de
s1i19.nrilfiioa1dos1a1n~noip1olllóg·i'c101s},1por
S<te1pih1:\n1Reiake1rt; N1olt1a1sdé q~n'Ogra
fila do Barroso. Cases com pá tio e
ponta ,aa·rna:I:Casas oom p.á•ti10 des
cobeoto: pior Joaquirn Limo da Sljva
«Conüos de, mal"Jhia e artimanlha na
UütetaltllrJa 1t1na1dli:oi1oinia1IPort•uiguff&a;
por Ain1a Cristina Macário Lopes;
«Tuãna. Cerirrrónia Japonesa 1e o Ou~
'to de S. Seba,st:ião ; ipo1nMas•ash
Hayasbrida. Completa o vorurne es
ruas e recensõés.

De ia Vida ftl:lc.l1u1s1ae ia sua in
fluê!nda na ldade média; de Mário
Martins trsnscreve-sa 'ª séquint é

• f.)IJ'S's;argern: «...Havia re·clunae 1p10.r
tioda 1a -fa1ro.p1acristã ·e algumas ide
ffia1sg-a1.nanam fama de sainlti'diade, a
pooto d2: D. J10,ã10Jconsultar não só

o emip13<reda1dioJoão da Barroca

rrsas tamiblé.m p.edi;1r ais o .açõ eis ICHl1s
R1:1cl•UiS1a1s'Ma1,1gra.ri1d!aAoa e 1Mani13
E1slt1e1vleln1s.Oraçõés por é:llé é 1pélo
nairro conforme conta Fernâo Loces
é concedeu á1s dU<a1sm<U!'.1hene1squa,
tro ·Sro1J1do!Soor d4a.

Á be~~a dos aami1nho1s. j,u1nlto dais
~g.ne{:aise p18i1to dors mosteí ros, 101u
enrão •r,Jaiguimia1sie1nrc1nu1Ziilihadiase tu
dio ~unto L!lma oa1s1inh1a1p·a1nao cape
lão se a i191r.e•j,a1e1sitav1alonge, onde
podiern 1e1n.cher-.sieviendantes de.
s1am11J1air<a1dlorsna 1noí1te_ sem que f·O
ssern •c.avalllhe1i1no1san1d1a1nlt1esou coisa
;p1a1re1c1i'da.es ernpareoadas •dooén1p121-
n1h1avam uma cerna mii1ssão so1c1Jdl,
i[i:am re: rezavam ba1stan1te e ~azi.am,
pDlr vrez,eis. de dilne1atlo•ré1sé•s1p1irilt!l.la1ls

«Não 1er1a1s6 o mestre de Aviz a
•ajud~·r ais ,ne1d!u1s1a1s.S.-, l1sialbnliso 15'81U

t,e1Sitl<::lm1einrtode 1327. deixou 300 1lii.
bras «a todas as 1e.imp•a1;1edada1sde
L.!i1sbo1a,ldia, ·Soa1nrtiairém.de ôbidos,
de Le1i1rli1ae d!e Co1imbra. quê énam
ais rtien~aism1a1i1sª'º a1l1ca1n1cedia seu
01llhrar... »

«... Em 1rigro1r, iti111h1amde monar
dia e noite numa cele ou ermida.zi
n!ha sem IPorta ... »
«... a 1rslclusão começava por ce
rimónras fi1túrgicas a1p·101pri1adas.c1CJ1n.
forme 1~mo.s no Serilti1um 1in1c•l1urdendio
na Ma1nuga'.1e:ed U.sum Percelebrls
Boc!Ie1~1i1e·S;;;1Jí:3ibu1ril€1u1s•i1s... »
«0 mcll1uis10ou ernoareidtido j ej1u1a.

ve. na1véspera, -a pão .e água, 1e1p•as-
001va ra in10111t1ea ré·z1a1rna 1ig11e~1a,de
t\Jlelfü1niam ã10. Ao ·aim1a1nlheceer j unta
va-se o 10101V10.em t1Drno dlo Bi1s1po
(ou do 1piaidre) e do re1Sltlo,do 1c:l1e1rlo
e su10Ji1c1aiv·i:lfmtodos ao S1s1nlhorque
rlvessa cornpalxâo do ~rmiparedado
ou da reclusa ... »

TRABA.LHOS DE ANTROPOLOGIA E
ETNOGRAFIA - Vol. XXIV - fase. IV
lntituto de Antropologia ccDr.Mendes
Corrêa - Faculdade de Ciências do
Porto. 1984

O.i:ri1g·idapor Santos J un ior e. pu
b'.ii1c1a1diope;Ja S<odedladie Portuq uesa
de An1tropo1:ogi1a •e Etnolog:ira• 1sls·
di'érdia no tnsrt1iillu1nod'e Antnoipol·o1gk1
D. Mendes Correi·a, saiu mais um
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~a1tiou1lio d'e1sita excelerné révista.
Ne1:;rt1euorno o Du. Alórito Medéi

ros Rne,it,a1se J JR. Sc1n1voisJ únior dão
conaa dos lt1ratJ1a1liho1sr~iz•c.do·s na
9i.º ·c1arn1rp1:i1hia1de e1êlc1riaMaçõe1sno
«Castro dia Coralha: Ain1tóni10 Joa
q1U1i1mda Ei1~a e iC01st:a a1presen1tla-no1s
em «1A ~ailia que fllP'emii na Al1déia.
die1 Quin1tã-·Campe.ã, cor-ce'ho de Vi''ª He1a1J.;1a I!1nig1u1aig:em1popui1!a1rda-
que'.1a a'lde.jJa transrnorjtena: ,

B1anro1S10ilia ,fioinite ·e3C::1~eMé1&10bré
«0 H11~om;i1noB1a1nno,são.»

N,e1srte\t(Jk.1me fo1'.1a.~e,6!'inda da 32.'
campanha de escavações no Cas
rOro. de Ganv.a1lih1e1!1hois,no Castro da
C'a1rv1a1llhia,na C·a1mpi'Mlha ,e, treoetnos
no Ciasnro de Sabroro, e,c,
Do l\:ií)aibllllho «1A dança dos Man

cios na foste de S. Gonç-a111i1nt10em
A111e1ilro1;de JJR. Samos Júnii'or. í1n
d.1ui1dlo ai:nda 1neis1uef1ascicufo respi
g,a.,s1e 10 S1egui1n1te

«... Füi oeste eno de 1984 que t'i
v1e qpo1rt1u1nii1dlade de i:r 'ª Avelro á
fosna 'de S. Goinç1a1:1i1nh:o,psra ver 'ª
dança idos mancois, sing.1.11I1arrnanis ,
~eSitaçião de outto e e1doo.ração 1a S.
Giooçal1i1nlio, que item. e sua aapel1a
no 1ain1t:i1giobaírro pi1sca1tó-ri10da Sie1i1ra
Ma1r, 1n1aFre191ues1i)a:de Vera Crl.IZ, da
cidade de Av1e1i100.

O ·S. Go1n-ç1a,H1n:hode Aveiro é uma
extensão do S. Gon1ça11iodeiAmara11-
1te, cerno 1110-1110e111s1in1ao ,eriLJdi1to
1p1ulbili\cisita R1e1v.º S. .João Gonçalves
no seu lh1rin.ho S. Gonçaio de Ama
rnn1te de Giu1im1a1r1ã,e,spor Arnanante
até AV1e1i1ro...Tif. «A L1u151i1tâni:ai,Ave1i.
1no, 3.' 1P.1á191i1n1ale 3.ª figa' ... »
«....A dàita dia re1a1Hz1a1çã10da festa

e no dli1ai 1 O de Jane1i1ro ou no Do
m1ing10 seguint1e ... »

«...O 1a1ti1ra1rdas oavecae que se
i1ni1cilou naquela itairde de dornínqo,
p1vüme·iro d!ie de fes-ta, nepetiu-rsà
1rnas1tardes de s1e191uin1dae de terça-
1iêíir1a,e mesmo l"lla 11101itede domín-
910 é de siegu1ndia f1e~na. 1: urna bem
cerecterlstloa 1e· mig1inal manifes<ti!
ção de •tirilb1u1t10aio cul<t10 e venera
ção preisltirndbs ao Sarno p1al101Sro -
meirors ... »

«...Antieis de se começar a a1tirn:r
as cavaces (do oisc superior da ca-

pera) há que tanqer 'ª s1r1:,t1a cem
repeJid·EiS ,_, bem S<ona1n1t1e1sbeda:!a
crars, ·que vi qu1a13:esem1pre ma111t,e.
rqm-1<:~e •1C!p\:txida1s e ·v•:ibirj:i1111ne·sen
.q:u1a1n1t10dura1v1a o arremesso.
E o avi so ás pe1s1s101a1sque 1c•stãio no
teoraço emparedado na ~r~1nte da ca
pela imediatarm.trte álguma1s :pie.5s.01as
abrem g1u1a1nda--oh<ul\lla1s,que, p~g1a1d10.s
por:it.elnais ficam aio 1alto postos em
00111c1h1apraina melhor ·ap1anhanem no
ar 1a1s cavacas q;u1:;t :tie passem ao
alcance. Mocetões que 1s121errtscam
a varas die dois a do1i1s rnetoos e
meio d:e oomprnme1nto, com .noda-1~0
111ea1ma1nrlaid10na 1p1otna, 'ª que 1ouv1i
c'hirm:ar 111a131s,a,.léipiido·s 01s soerquern
prontos a pescar ll1'0 ar '<JS cavacas
•q\L/18'hra1bl:!lfl1€.n,t,e,pos~!,}m\ 1ocn l'lg<L'i ,.
1eineafirar no saco de rede dia pen na
das V·9f"a6

Qiu1a1si:isempre 1au:1na>-s1eíurrra oa,
oavaca de ceoa vez, quem atira
uma pedra, e joqada com íorça ...
Foi um'a vt~rídade'i'na sa.aívsda de
qa1via1aa1s1,ern que <du~a1ntre poucos
rn:i1nutos dlev1em ter s1ido atínadas
basrenze' mais de 100 c1a1v:a1c1a1s...
«...o ia!tinar d1a1scavacas rua ~e's1t1a

de S. Gonç1a1!li1nihioe um velno ·e i1n.
-v1e1te:na;c.fo·costume dla1quél1a rnovii':

rnenrede festa.
E ve:lh'a Ll'S'a1nça.ssm dúvida ·e 'in

bulda de iSenti~n-to re1!1i191i'os10,mas
aio mesmo tEJmp"O, 'C-::rrreg'aid'elclio'

isentidn 1mágfoo do arremesso, no
qual podemos c1o:n-sfrliera1rpelo rné
n101s 4 e lementos

E que sempre quê sê taJtiira 01u
1a1~remers's1aiqulaJlqu1e:r1dc1;1s1a\hiá qué
··éftlenit1a:rao que se a:tira. corno sé
1aíl:ira, paira onde se aitka. com que
fiUéflrcfad:e se ia-tira é ain'.d'a, como é
LI'S!Uail em <aillgum·as prát;i1c1as r~1t1u1a1j,5
aos diz1eres ou fórmu1Jas votívas qué
ain1t1e1c.e1diern{JIU 1a1c101m1p1a1n'h:arno 1a1c1tio
símoóüco do arremesso ... »
«...E grcrnd'emente embaraçosa 'ª

proc!u1na da razão do arremesso dais
caveces, .e confesso oão ·a1t.j1n1a1rcom
a sea interpretação ... »»,

ARQUEOLOGIA - Publicação se
mastral do Grupo de Estudos Ar-
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queologla do Porto • n." 1O, Dezem
bro de 1984

Esrt1e •ll'Úm-ero 1espéci1al é con1s1a-
grad:o á icrd'ad'e do Porto e 1foii. por
isso S1uibiS1idi<aid101pe1l:a Câma1na Mun1i
cipa11, pelo Governo Ci1v,ill daqu:e1:1a
dd'adie e •a•fr>da piello M in i1s1t1ério das
R1ej1aiçõeis Extleni101ré1sida Fr1a111çia,da
Fundação 6rng.º António d:e ,Almls•i
d1a, e 1pel1aCãrnera Muini,iitqial de B1a.
rião,

·A·qu1i se puibil1i1oarn, ipoi1s 1als actes
do 1Semi1náriio 1dle A•rq.u1e01l•o.g1i1aPor
tuense, ré:a1ri1ziadoém Ju1ílih10de 1973.

Ei1s 'º s1uirná1rio: «A P1né<hi1stó•ri<l •nia•
ZJ001aihiurb1ainia~>.por Femando ·A. S.
S1KllV'a; <d1rnvte1n1táriode Objectos dlo
p1e1ni1odo dia ro1m1a1n'iiz1a1ção.;por D.
Dio1mii1ni91u1e1stB·rarnfã:o; «0 Dlário dias
escaveções ido ,P~oif. D. iMeindejs
Conrê'a», por R. A. Huet .S. Gon
Ç1abv.e-s; «As Escravações de Mein.
Corrêa». 1por Mário J. -B1arr101oa;«1-
niédiitos de ·ArqU1el01hogi1aM.ediié1v1all».
por :Mla1n1u.e1IL. 1Riea1I;«Noras ia propó
si1tjo 1dle urn erco gióiti1co». p101rJ. G.
Hi'g1!l'llld die, Sbuser «Vesitig1hos ida
presença 1Ms1tóriba», por G e1na1lidioJ.
A.C. 0'815'; ·<~All1g1u1nism1ate1~ila'i1sarqueo
ló191i1001S~>,1p101r1Ma1111u1eU·F. de 1Meind01n
ça1; <~nqiueologi'a urbana em 1983;
por fnaond"sco S. LBlll'Qs; «Sernlnário
tfle Alrqiu:e101!1og1na;Aol~tu1g.u1eis1a(C10n-
·C!busões) ;<6011Yila1g1e1mia1:jqru.e101l1qgi.aa

ina 1Ptaç1a ida Híbeira«. por Anmando
C'o1elllh10F. dia S:i'llv'a; «·A:rqiu1e1o:l109i1a
Pof1!iu'E!n:s€; p•e;'.io A<nq:UiMo ti:i1stóri100
Rea'i; <d3füt8ogna11ii1ade •arqueo~ógi.a
Portuense: ,pellio A11qul1co 1hli1stóriilc10
da C.1M.iP. ; «Dateção 1peki ·radfo
oerbono», pior J oâo M. IP. e ·A1nitó
·íl'i10M. Soa1reis; <~Fie1clh1a1sde 1nad!i1ooar
bono 1p1a1na1ell 1meg1al1iti1smo»,po•r Gleir
món D1e1lilbe,sde Castro: <-00 casno de
Gmrrii1nllS>>,por C. T. Le Roux; «:Son
d!aga.ns <1101Rabaç~1'»>.ip101rMi1s1u101J,Pe
SS1olae Sade.e da ,P.01n1Ue; Noras so
bre 'ª ocupação metdi e!Vial érn B1a,ifai
por ManulEll J. B:a1nr1o:ca;«Estações e
•Mon1LJ1men1tos; Cêrro da Vi1'.1a por
José L. •die M1a1to1s1e «Castro oé Vi
'ª ediçâo.» Conne1Sjp1oindêrnoi1a«Mu-
seus». «1l1n1slti1tiuiçõe1s~>,E1n1s1inio; Ar-
qo.« 1por J. 1M. H!ildal1910; Completa

queolóqicos: P.ubqi1cações recentes .e
«N101ti;ci1a:s
Do ltnalbiafüo «A ~ré Hi1s1tó1ri1ana

2!01na Urbana dia cidada do •Flotlltio:
Contj-jbuiçâo 1pa1~a uma •anãl'i1s1een
tlea, <de Fe1nnia1nid!oAiu1gus1to Péréirai
da Stlva, s•a11'ie1ntlamosa s·eguiinlté p'!l
sitagem:

«Um séou!'.10 de •i1n1vle151ti·g1a1çã10pré
his1tóni1oa na oildiade do P1ort10 - Os
Primeiros t·ra:ba111las de que 1há •oo-
1nheoimen·to e qué datam da siég.un
da meibade do ·séJoulo xlx. devém-sé
aio E1111g.ªVasdncel101s 1fl<ereim C.albral
o quail, em .e1stuidio1s que ráa1Iizave
.sobrs os depó:sito1s •SILJ/pe1nf.i:oia1isda·
ibaic.ia do Douro, descobri a a1g-uns
seixos qiu1art'zi1~i1V101scom 1.an9amento
e que, sieg1u1ndioeille, enam in1diustri1a-l·s
hum1an1as do tipQ de •ou•tras eocon
tradas em Fina1nçiade época pa1\810-
,liit1i1oa.·A ,JJ'!l'l't'i:rdestes pe1ça1s encon
tra dais umas nia -Erv•illlhia 1e outras a
cerca de 130 mertro1s IP'ana s1u1cleste
do Cesteío do Qu1ei1jo, 'ª ·E~l1a1bor.ar
u1ma cormnnoação que 1apre•s.en1narra
mais ·11a1rdie em 1880 ou XI Conqres
SJO 'de A1u:l:\l1C>lp•ollio1g:i,a1e 1Arqu1ei1ho1gnt
Pré- Hietóricas qoe nessa ano sé
realizave em Lisboa •e, 1nia q1u1a1I.dé
.f.e1nil!ila1o caraoter ihiu1mano idie tia1is :i1n.
dúis1tri~as, ffH;an:do·- ais no pie1ri.01doPa·
leo1kti:co:

Contudo 'ª'5 suas concjusões 1nã10
~f101narnialaeitets 1ple!l1oslldon191~els:si·sita::,
os quais inag;eram o .car.a1oter mter-
1n\a1aiioin1al~dos 'ª fte1i1ç101ameln!tos'Ve1rifü
cados no1s, 1q1U1antz•itospelo qU1e e1n
ltlr1a1ram em de1Pós:iito nos .serv1i•9os
g1llo~ó:glibotSi-~dle IA01rtu!g1a11,ai filaa:ndlo
eté ao ide 1915, a'.ltu,ra em qu1e: J101a
qiu•im 1F101nrtes,iniulm estudo sobra tos
!1n1sitrurniE:·nt~osp&1lei0Htilcos .die1P101s1i1ta.
dos nesses 1s1e·rvii:Çio1soh1almo1u'ª a1ten
ção 1Pa<na>'ª feii1ção h1umta:n1adi:s mes
mi()1s ,e ·hndu1Idos também no Pa'.1ea
l1itico dl2: fá.ceii1s chelense,

A ipart :·r de•stia id1ata• it1onnoiu-61e um
um facto 1a1s1s:e!llt·equé 'OIS uteniiil1i1os
obt!i1dto1s 'ª 1p1arti1r de lançamentos bi
fa,c;ifais de seixos quartzrticos de fo
mato pmnte1aig1u1dlo, ieram 1i1n1dústri·as
humanas da fase 1ma1üsan1:iga do P,a.
l1e101liti1c10.

Como não t1iv1e1s'.8!emSiido detéc-
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'~a1claGmais peças die1s1t>etipo, dévi·do
it1aU1v1ezao die'Siiint.e1rés1slé man!iféstadlo
pete. maior parte dos jin1v'e'siti1g1adorés
.dia época, o essento 1oonfomou1-1s1e
ao 1ain1t9'riilo1nm1e1n1tieé1s,ua1béllié1a1la10até
á :allitu'I1a1em que se cornéça ca 1v1ál"Í>
.fü1C1a1r•Lllm 1a1urn1ein1to11n10 núme•ro dle
1eX1e1mpl1a1re1sconh éoldos. 1a1umlén1t•aindo
·a áre1a de di1S1Mbu1iç1ã10dos mésimo1s
c•on·ti1rnu1a1ndoporém o Castelo do
e :a '6nv1ilihia1a1llar o m1a1ilo1r1n1t1mero dé
1exempJl1a11e1s

AJ 1ma1i1orde1c1e1S1hdladedais 'ª'c:haiáoo
ohemou ia 1atenção de um jóvém in
v1e1sitig1a1iorpio1r1tu1ein1S1e.Hui dé Lé rpa
Rinto o ·q.ueil, nurn a1rtigo de introdu
ção á A1rqul!!IOll10191i1a.:,P,01ntu1ense, pu
billilcado n10 ano de 1927 em «0 Tri
pe<i'{'oi; 1001n1Dacorn .as cronoloqjse
·a1111t1e1niloi~me1nt·é1és1t1abéiléic(idla1s por
vesconceeos ·P19'11e1ir'aCebral 1e .Joía
qu111m fümtes, icr:1a1s1s1,1fOoando1a1lgumaos
desses lndustrles corno ·a·st1uri0enses
tendo 1pel0 se•u fado essinalado tarn
bém .a1llg1u1n1s1uterJ1S1i4ilo1sern recio1llh1a
de '5'Ulllerfide na iErvi1~h1a,no l.uga.r
dla•e T1ri1n1ohe1ina1s,que 1ol,a151snf;,cou
como i1ndu.s'tiri,as hu1rrnmas do Palto-
11i1ti1colnmeri1or... :
«... ·E15,tlabe1l1eic1i!diaa nova nomencle
t1ura cte novo a irw1esti.g1açã·o conne,
ceu uma 1p'a·~a1g1em,ll1i·nidla que •se
cootinuassern a v9'rtfiicar echedos ao
mesmo 11lemip10que os 1inMe,stigado
r1e1spootuenses se voltav am pairai ou-
1t11asáneas. sem n1a1!ade no.v10,1a1o"e1s
centerem eo anlte1r1i1anmente conhe-
c ióa »

« Zbyisrenki eseínaíou a1inda·
v1e1s1tig1i!oisde ·um 1oon1che1i1nono oais
•tel.o de S. João dia Foz essoclado a
«otcos »,1Eimbona las noticha1s que
die1st1e.achado •n101s1dâ não sej,am de
m.ei'.1ho:r e lereza ipielilo que tornemos
nota da ·9Ula 'ilíl'fio·nmaiçã10com '815 de
v:itd!alS reservas. 1a1g,u1a1ndaindaque da
dos «rreis 1001nqie1to1s,51eJarn c101n:hed
dos ...»

«... Ne1s<t1a,g'três úl~timas décadas.
·ou11jn01s1i1n1v1e1stílg1a1dlo1re1s,1s1e 1s1e1ni1liir1am
atraldos p1E11io assimto ipar1tk<.u.lar.
m1en1Je10 P1rof. Santo15, Júnior •e. 1oorn
àmbjto im1a1~s ·a.'1arg•a1dio.1001ílldli1zent1e
com ia ~un1çã10 que 00L1pa 1n10rnuseu
Etnoqráíico do Porto Dlrector, o Ar-

qoitecto Fern~ndo Sannae. tendo si
do este último que, conjonternente
corn D: D:ornli1íllg,uies de Pinho Bran -
dêo, rnais, reco!'.lhas ds1 superflcle
tem fei1to, 16f.,a1rgandloe·sp·eoialm1éln·le
a área d\e, · coohecírnento deste s
uit,e1n1sUíos ... »

«...Rlil3<11oev1ai· :a1i1n1da para o Dr,
Rulsireil Cortez o •qiu1a11.pelo seu *ado
·também ais1s:i1n1a1!1oiu1a1lg.uinisouertzjtos
!la l:h1a,dlo1s,sem q.uie. porém .fo1ss ali'
te nado o quadro desta i1ndús1tlfo... »

«.. :De tu1dio 1e q1u,e 1a•tlá1sfilc1o·u di
to füica-no•s 'ª senseção de q1u1ernul,
to pouco fiai fe:i1to no d01m~ni'o da
inv1es1t1i1g,aç,ãopré-:hi1Sitó-ri1c.a na zona
unb;a:rva.da ci1dla1!1edo Porto ... »

REVISTA DE GUIMARÃES - Vol XCIII
Janeiro/ Dezembro, 1983 - Guima·
rães,

'A solCl~edadle 1Ma1.p~i1n15iLeme1n)t'o
de Gui1m1arã1esipubll:i.cou rnais um rrú
'mero da •S·U'ap1ne1sit1i1g•i1adarevista. de
cada aos proibíi1ema1s·~tódkos. atno
g1ráifi:cos e erqueolóqícos.

D10 seu 'bem reeheado 's1umá0ri10.
'die•sitia,aa1mo1s:

«·U Ant no1pómm10 «Vímaoa» 1e 'ª
sua toponí1m:i1a: «de A. de A:lmailda
Fie1rln1a1nldles';·,<dApo1nitlé.\m.enito1s1P1aira 1a
!hii1Sltóri-ado Corroerho de Gu1i!mla1rã.e·s
Marnu1s~r!i1tois dl:, A:'.1~nedo ide Taqllde
<de Jo1sié M1a1ni1aGomes Alves: «Les
ej1encilt'Ois ~219.u11ia1r.e15tendoramenos en
lia ,P~si1n1S1u111a.lbéni1c1a y 1el IP'!'Olblema
del prEJteor.1di1do {~Li1me-s Hi1s1p1ani1cus
de , 1Adol1fo J. Oo1ming1ues 1Mon121de1ro
«d. M\;'1n1í1rdos Gllególio-s (SN'v•es)
«de Má1ni10 V:amM Gomes; <-0N1oltiidais
da .•1a1c:tivida1dieou1lill~a·I. «de José Ma
ri1a ·Gom.e1sAlves 1e ilniclu1i ias ·S1eg,u11!n
tes rubri'oa1si; «Sessão Solene do 9
de M1a1r90~> ; ·Ex1pois1i0çõ1e1sde ·~ot.o
g ra1f1ila e ,prnsrt::ai:s»; Sem i1nário lnt1e1r·
nlad0in1~ «Portuq a::1 e os Portuque.,
:s;e1s: ·raiz,e<; ,e ho1ni1zon·te1s»; Exposi
ção :de ,P,i1nltura de,Artlist1as V.i1m1a1ra-
1n1e1n1s1e1s>»1V ·Eirnoontlno id:e N1Uimi:s1ma
'ta151- '1983; «Col óquío ·lnlte1r-- Onli·
versitárlo oe ,AJnqiu1eol109i,ado Noro,
1e1slM»; «Cornernoreçâo do 1.° Cen
<tenádo do Nas1ci1m.e's'bode Leonerdo
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üo1[1mbna1«;«Sessâo Solie1n:edos Ser
v~:ços A1s1Sli151tlenk::1i1a1i1sdia Ordern de
Mia.ft1a;«Sê.minári10 de estudos Hu
manis1t1i1cn:s:«M1u1s1e1uetc ...

De comunicação «pan:orama glEIO
hfrsltónico ie N1um\ilsmát1ilc10dla1 - ilM
Idade Média lbérãoa Oailde1nt1ail»a
pr.e1s1entadla1P01dN1e1s1to.rOHV1etl1aFa
tila V'iltaJ mo l•V Encontro de Nus-
1mism1ata5 extratmos 1a1s 151eg.ui1n:t.e:s
passaqens:

«...É ,r.edunda1nt1e1a1firmairqiue •tam
bém a Num1i1smá1ti1c·at~I como a Ar -
qu,e1ill1og·ia,1constiltu1iuma Ciênda au
xi'1'i1airda 1h"i.:tóni1a1e, ais:s.im. rtest.emu
oh10 i91u1a1:1m1e1n:te1V1endla1dciroda l1eli
tudia 1a1utênit1ic:a:desta, razão porque é
in:de:s:pe1n1sáv1ell.e.xi19ir urna rad:a· vez
rn1a1i1o:reproedmação entra erqueolo
qos e Niumusmatiaispo.is ambos com
pl.e1tam'ª lnvestlqeçâo dentro de ipa
rãmetros IE~·e'cüvois,co1h~·cide1nite:s.

Pormanto, um dlomi1rni10de ílnrter
d~sdip1l:1n1airida1d1enuma e1stneoirtare1l1a
ção 'enlt.re ambos, em duiplo sentjdo
re:mlEltia1ráem rnútea vantagem para
<iiq;u1e1~a•i1rwe1sít'iga:çãoe em erxequé
oi1manrto gl-obla:I ido patrjmónlo Ms-
1tér~i100naoiona'I ..»
«... Dal 1sendioa Hrstória da Nurnis
rnátíca uma «•dlilSldiµil'ina:hi1s1tóric<e~>.
o numi1sima1to:te1n1n1ade pesquisar a
evolução da núrnáría de um povo,
mo co.nij<Un!tode fiaic~os desse !PQl\/IO
o:u dai ·negfã.o•einl\/101!1v,e1ntt1e,piois que
essa -ev101Uuiçã10não se p[Och.Júa «ad,
htoc», arntes responder ás -nei::e'>!>i-

dades 1e·xi-gid!a1spe+a comunidade e
resolvrdia1s pelos qovemantes

Mas, paira i1sso, o nurnrsme.a i•n
vestig1a1do1r,dado o carácter especi
fi'co e tóonico ido campo em q1.11e
atva1n1çanos •318U.s1tralbia•lhos,item de
re1U1ni1rvárias quaMdades que andam
ine:r:E.tntesa quasquer hlstorlador ':1
q1.1e111ã10re-s1is1ro1em ~a1z•eruma pe
qiuen1a sintese, ~ali como o refertdo
Mesrtre (Proif. Mar.ceJo Caemano)
·aplre;s'Elntla, corn des1e1nivoJ'vi·menrt1Q
ne, referida oibra: (histórtca do di
reito Português):

CURIOSID·ADE epetêncía d'e
pt10gredir n10 conhecmento

Paciêníta: conhecer o tempo 8'
xigive:I á pesqursa:

TENACIDADE: capacidade d:e
1p.er51istên1cifa,perante as id~fi;culda
des.
- IMAG:INAÇÃO: faculdade de ra;
cons1tFtuiç·ão Ido passado. face 'áos
fontes coévas:
- BOM S5N:SO; cuidado nes solu
ções propistas.
- ESrP11iR1l~OCRlTl:CQ: poder de O
pção enrtne o verdadelj-o é o falso
- PROf:BlüAD-E: cauteta em irão a
·fiinm-air,certezas que não passarn de
1pr.esunções
- HONESHD:AD-E: não dar cjtações
coco obra soa.
- HUMILDA•DE: reoonhecer as suas
limiit·açõe:s.»
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