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lEVANTAMtNTO IND~STíllAl ao CONCElHO Dt ESrlNHO
1. ·- INTRODUÇÃO

O presente levantamento industrial relativo ao concelho de ESPINHO,
foi efectuado por um grupo de quatro professores profissionalizandos, no âmbito
das actividades previstas no Piano de Formação Geral da Escola Secundária
Dr. Manuel Laranjeira, para 1982/83.

O grupo lançou- se ao trabalho com o máximo empenho, pois sabia, à
partida, que !W~ contactos que fosse estabelecer, se apresentaria como represen
tante de um «satélite» trudicionalmente fechado ao meio, que é cada uma d1s
nossas escolas. E ainda ::Y is, seria um grupo representante dos «executores» de
um actual sistema educativo acusado de ineficácia por todos os sectores da vi
da nacional, incluindo o da educação, através de professores e seu ministério.

Por outro lado, durante as nossas entrevistas, representávamos a escola
mais tradicional, que cm todas as regiões tem o seu quê de mitologia, numa
antítese perfeita com o sector consultado, que é a vanguarda das sociedades
locais -- o produtivo.

Entrar nesse mur do algo muito renovador, pelo facto de «esta escola s
se apresentar a equacionar problemas que, no passado, todos lhe julgavam
alheios.

Mas, de que seiviria uma reflexão local da indústria ou das relações,
actividade prcdutiva-sistema educativo na era das comunicações, em que as
distâncias são calculadas cm tunção do tempo demorado em as vencer em vez
dos tradicionais q uilórnetros de separação?

De que serviria um levantamento regional, num mundo cm que as con
dicionantcs da economia aíectam quase em simultâneo todo o globo ou pelo
menos, sectores geográfico- político-económicos?

No nosso levautamento industrial procuramos não nos render a um tra
balho restrito a nível de concelho, pelo contrário, demos-lhe amplitude maior,
com a seguinte estrutura:

a) Caracterização da economia portuguesa face à Europa da OCDE, '-fLW
inclui uma análise das condicionantes estruturais da crise em geral (pg 17), e
outra das condicionante'.' históricas portuguesas (pg 18).

b) Indústria transformadgra da zona centro, na qual fazemos o estudo
dos distritos mais industrializados e dos sectores industriais mais representados

e) Implantação industrial no distrito ele Aveiro, onde foram estudados os
sectores mais representado.s e os "concelhos com maior número de indústrias.

d) Caracterização da indústria do concelho de Espinho, que inclui os
seguintes estudos:

Sectores de acrividade mais representados;
- Número de empresas por sector, grupo e subgrupo em mapas elabo

rados de acordo com a CAE 64
- Estimativa cio número de postos de trabalho na indústria transforma-
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dora do concelho;
dimensão das empresas do concelho com base nos estudos «EX
PRESSO --- JfQUATRO»;

- Inquéritos direcios a empresas do concelho;
Análise da situação industrial com base nos inquéritos e depoimentos
de entidades ligadas ao meio empresarial nacional;
Análise do número de trabalhadores, carências de mão de obra e sua
relação com a evolução tecnológica e o papel formativo da escola

2. CARACTERIZAÇÃO DA ECONOMIA PORTUGUESA EM RELAÇA.O
À EUROPA

Para caracterizarmos a situação económica portuguesa cm relação à Eu
ropa reportamo-nos ao estudo da economia portuguesa cfcctuado pela Comissão
de Exame das Situações J.:rnnúmicas e dos Problemas desenvolvimento d::!
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OCDE em 28 de Setembro de 1982.
A crise mundial generalizada só por si não pode constituir justificação

da grave crise económica pm .uguesa.
As estatísticas qut apresentamos são suficientemente elucidativas da nossa po
sição na cauda ria Europa. Resta-nos o conforto (?) de se deparar um país
ainda em pior situação, a Turquia, que aliás de discutível inserção na Europa.

Fazemos uma chamada de atenção especial para um dos indicadores
normalmente utilizados p.tra definir o nível de vida relativo de um país e que
permite a correspondente comparação entre vários países - o Produto Interno
Bruto por habitante (PIB/h) que fornece a indicação aproximada do rendimen
to por habitante. ·~ considerado nos meios económicos um indicador perigoso
só válido em relação a países de estrutura social idêntica. Esse indicador serve
na perfeição o caso presente, pois os países considerados assentam numa base
social semelhante.

:
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2.1.1. COMPARAÇÃO DOS PAíSES POR ORDEM DECRESCENTE DO

POSICIONAMENTO NOS VARIOS íNDTCES CONSIDERADOS

2.1.1.1. PIB/ HABITANTE
(dólares)

Bélgica 11.820
Suíça 15.920 Finlândia 10.440
Suécia 14.760 R. Unido 9.340
Noruega 14 020 Itália 6 910
Alemanha 13.310 Espanha 5.650
Dinamarca 12.950 Irlanda 5.190
Luxemburgo 12 570 Grécia 4 210
Islândia 12.410 Jugoslávia 2.516
França 12.140 POR.TUOAL 2.430
Holanda 11 8SO Turquia 1.170

Relativamente ao .ndice mais esclarecedor - PIB/HAB. - Portugal
apresenta um rendimento por habitante seis vezes menor que o do país que se
situa em primeiro lugar -- Sulca; cinco vezes menor que a França, situada c-1:1
oitavo lugar e 2,36 vezes menor que a nossa vizinha Espanha que ocupa o
14.º lugar.

Será curioso notar que a Grécia, nosso companheiro tradicional, tem um
PIB/h sensivelmente duplo cio nosso.

Mais pobre do que Portugal, apenas a Turquia, que é um país discutível
de inserção como já se reteriu noutro local deste trabalho.

2.1.1.2 CONSUMO PRIVADO/HABITANTE (dólares)

Finlândia 5.720
Suiça 10.128 Austria 5.650
França 7.690 R. Unido 5.581
Suécia 7.630 Itália 4.270
Islândia 7.560 Espanha 3.950
Bélgica 7 540 Irlatida 3.310
Luxemburgo 7.430 Grécia 2.750
Dinamarca 7.270 POQTUOAL 1 790
Holanda 7.200 .Jugoslévle 1.343
Noruega 6.600 Turquia E'51

Cada Português consorne anualmente 5,65 vezes menos do que um Suiço
e metade de um Espanhol. que ocupa o décimo quarto lugar.

Apenas a Jugoslávia e a Turquia têm consumo privado por habitante in
ferior ao nosso país.
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2.1.1.3. N.0 TELEFONES/ MIL HABITANTES

França 415
Suécia 772 Austria 375
Suiça 770 Bélgica 352
Dinamarca 609 Itália 318
Luxemburgo 547 Espanha 214
Holanda 486 Grécia 281
R. Unido 480 Irlanda 174
Finlândia 470 PORTUGAL 132
Alemanha 434 Jugoslávia 79
Noruega 423 Turquia 39

Também neste mdicador Portugal ocupa a antepenúltima posição.
Este índice é seis vezes menor do que o da Suécia, menos de um terço do
Francês e menos de metade cio Espanhol.

Apenas a Jugoslávia e é. Turquia têm menos telefones do que Portugal
por cada mil habitantes.

2.1.1.3. APARELHOS TV J MIL HABITANTES

França 372 Suíça 285
Suécia 363 Austria 247
Finlândia 363 Itália 224
Dinamarca 338 Islândia 241
R. Unido 324 Irlanda 193
Alemanha 308 Espanha 185
Luxemburgo 293 Jugoslávia 199
Bélgica 286 Grécia 127
Holanda 279 PORTUGAL 76
Noruega 270 Turquia 39

O número de aparelhos TV por mil habitantes é .tinco vezes menor que
o de França, que ó o país com um índice maior (372), e menos de metade
do Espanhol, situando-se este país no décimo sexto lugar,

Novamente atrás de nós está apenas a Turquia.
Para que todos os portugueses pudessem ver televisão com os aparelhos

existentes, seria necessária uma utilização equivalente a 13,2 pessoas por apare
lho, que na prática é uma impossibilidade.

Concluímos amargamente que ainda é muito grande o número de portu
gueses que não têm acesso a este meio de comunicação.
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2.1.1.5. CARROS/MIL HABITANTES

E<::OFINHO-· BQ:_.ETIM CUL'l'URA.L

1Lillit1ii.:.)• ~~·~ -~".;t. ....;..,....,~~}!• -~~·$---v;,.-...••..........•

Alemanha 346
Suécia 345
Islândia 339
Suíça 329
França 327
Bélgica 302
Holanda 288
Noruega 282

Austria
R. Unido
Finlândia
Dinamarca
Espanha
PORTUGAL
Jugoslávia
Grécia
Turquia

272
256
235
219
178
118
85
80
11

O país com maior número de carros por mil habitantes é a Alemanha
(346), equivalente a cerca de três vezes mais do que Portugal (118).

Apenas os Jugoslavos, Gregos e Turcos têm menos automóveis do que
os Portugueses.

A propósito destes valores muito haveria a dizer, já que à luz das nor
mas internacionais, uma boa percentagem dos automóveis que circulam em Por
tugal não o poderiam fazer por não satisfazerem as condições de segurança
exigidas.

2. 1.1. 6. COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL

Islândia
11,5
11,8
12,4
13,5
13,9
14,3
14,3
26,0
33,4

Luxemburgo
5,4 R. Unido
6, 7 Finlândia
7, 7 Alemanha
8,5 Austria
8, 7 Itália
8,8 Grécia
10,0 PORTUGAL
11,1 Jugoslávia
11,2 Turquia (desconhecido)

Se todos índices estatísticos apresentados são importantes para se avaliar
da qualidade de vida de um povo nos padrões seguidos neste conjunto de paí
ses, este é sem dúvida um dos mais esclarecedores acerca do «estado social»
de uma população. .t

Ao deixar transparecer o grau de eficiência da nossa assistência médica
este coeficiente de 26, O sugere-nos igualmente indicações sobre o grau de cul
tura, hábitos de higiene, etc: ·~

Lembramos que a Itália é considerada como um dos países da Europa
onde a assistência médica se encontra mais degradada e mesmo assim, o seu
coeficiente de mortalidade infantil ( 14,3) 6 «apenas» metade do índice de Por
tugal.

Pior do que Portugal, apenas a Jugoslávia e presumivelmente a Turquia
cujo valor se desconhece.

Suécia
Finlândia
Suiça
Holanda
Dinamarca
França
Espanha
Bélgica



~º' ESPINHO - BOLETIM CULTURAL

2.1.1.7. SUBIDA DE SALÁRIOS/ SUB. DE INFLAÇAO

Luxemburgo 6,1 -
Austria 7,4 - 5,3 Holanda 6,1 - 6,0
Bélgica 8,'l - 6,4 Noruega 9.4 - 8,4
Dinamarca 11,2 - 10,2 Espanha 25.7 - 18,6
Finlândia 11.1 - 10,7 Suiça 2,B - 2,3
Alemanha 6,1 - 4, 1 R. Unido 14,9 - 14,4
Grécia 24.2 - 16,3 PORTUGAL 14,5 - 21,5
Islândia 43.4 - 41,5 Turquia 35,5 - 50,5
Itália 27,6 - 16,6 Suécia 9.9 - 10,5

O presente indicador - salários/inflacção, dá-nos uma óptica dinâmica
de principal importância, pois a partir do seu conhecimento é possível inferir
o «estado económico geral» de um país.

Analisando atentamente o quadro verificamos que apenas Portugal e a
Turquia apresentam inflacção superior à subida dos salários o que significa a
continuação da degradação da qualidade de vida nestes países já tão modesta
como se viu anteriormente.

Embora a Suécia apresente também o aumento dos preços ligeiramente
superior ao aumento dos salários, não será de atribuir a este facto o mesmo
grau de importância, pois o significado prático para Suecos será bem menos
gravoso de que para os Portugueses.

2.2. BALANÇO 82 - PREVISÕES 83 PARA PORTUGAL PELA OCDE

2.2.1. BALANÇO 82:

- Agravamento do déficit corrente (2,7 biliões de dólares em 1981
11,4% do PIB)
Desvalorização do escudo: 0,75 ao mês, 9,4% em Junho 82 e 2% em
24. Março. 83. A deslisante passou para 1% ao mês
Taxa de inflacção: 81 - 20%; 82 - 23%; 83 - 20%.

- Descida dos salários reais apesar do seu acentuado aumento nominal.
- Consumo privado: + 1% (abrandamento).
- Consumo do estado: não abrandou.
- Exportações: crescimento ligeiro em relação a 1981.
- Importações: aumento acentuado devido ao peso óa energia.

Crescimento do PIB: inferior a 2% .
Resultados do turismo: medíocres.
Custo do serviço da dívida: aumentou
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2.3. RELANCE SOBRE A IMPOSSIBILIDADE HISTóRICA DE PRODU
ÇÃO DE BENS EM PORTUGAL

Díziamos atrás na página 6 que a crise mundial generalizada só por si não
pode constituir justificação da grave crise económica portuguesa.

Procuraremos num relance histórico breve extrair alguns motivos de re
flexão que nos permitam ajudar a compreender o presente que temos ou pode
mos ter e assumir o futuro de que sejamos capazes.

No século XVII, o Brasil era o grande trunfo português e de facto, na
passagem do século XVIII para o XIX, a prosperidade do império luso brasi
leiro era incontestável, porém, para o conservar. foi necessária muíta acomoda
ção aos interesses insaciáveis dos impérios em ascensão no século XVII, sobre
tudo o inglês.

Na verdade o império prosperou, primeiro com o açucar, depois com o
ouro (a partir do século XVII), e mais tarde com o algodão destinado aos tea
res ingleses.

Quando os exércitos de Napoleão invadiram Portugal (18u7 a 1810), a
corte transferiu-se para o Rio de Janeiro e os Ingleses podem, enfim, impor,
sem rodeios, as condições do seu «auxílio».

A independência do Brasil (7 de Setembro de 1822), ajuda a condicio
nar o tradicionalismo Miguelista (a partir de 1827) e os dramas e a cisão na-
cional da guerra civil (1832 - 1834), )

Portugal encontrou-se pela primeira vez desde o século X' r sem império
condenado a ser Europa, objectivo para que aponta a política económica e a
dministrativa de Mouzinho da Silveira.

Mas em vez de se assumir europa via da industrialização, o país reas
sumiria a sua mítica «vocação» agrária, condenando-se a uma função produtora
essencialmente agro pecuária perdendo a sua função histórica de plataforma de
produtos coloniais sul-americanos, caminhando abertamente para uma ainda mais
estreita dependência de países como a Inglaterra e a França.

Este fracasso no desenvolvimento económico «agro - pecuário» inspirou
o lançamento português na aventura colonial africana que mobilizou mais o
país à medida que se caminhava para o fim do século XIX.

Aos arranques industriais da passsagem do século e a partir de 1950, a
que correspondem os dois movimentos mais importantes da «industrialização»
portuguesa, correspondeu a estagnação da agricultura também a partir de
1950, década em que se iniciou o êxodo migratório em direcção à Europa no
mercado comum:

Hoje mesmo, que Portugal regressou de África assiste-se à procura in
certa de um caminho que não vai ser fácil encontrar. Por muitas razões, o ca
minho que vier a haver terá de vencer o peso das rotinas ancestrais e terá de
reafeiçoar as coisas cm termos inteiramente novos.

Parece impossível uma via que ignore a indústria que terá de desempe
nhar a acção activadora decisiva que por natureza lhe pertence na «transforma
ção» de um país.
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2.2.2. PERSPECTIVAS PARA 1983

- Taxa de inflacção: 20% - esta previsão só é possível devido a um
crescimento mais moderado dos salários.

- Crescimento dos salários: mais moderado.
- Remessas dos emigrantes: ligeiro aumento.
- Consumo privado: ligeiro aumento (em consequência do aumento an-

terior). r
- Investimento privado: continua a diminuir.
- Crescimento de exportações: abrandamento.
- Taxa de aumento do PIB: descerá para 1,5%
- Taxa de desemprego, aumentará para mais de 9% .

Em 21.3.83, a propósit'o de uma conferência sobre o trabalho, a Secre
taria de Estado do Emprego confirmou esta previsão ao divulgar que aos ac
tuais 7,5% de desemprego falta adicionar os que se ocupam na «economia pa
ralela» ou «economia subterrânea», que movimenta algo equivalente a 20% do
PIB Português. Se é certo que esta população desenvolve actividades não con
troladas pelo fisco, é-lhes igualmente reconhecido que o fazem totalmente des
protegidos pelos organismos de assistência social.

2.2.3. COMPARAÇÃO C/ AS PERSPECTIVAS DE ALGUNS PAiSES EUR:

1 (Õ
"''()() "' o

1
;; TJ '.óiJ-'.:'. •Q)
o •... '."ãj
o. o co

POPULAÇAO (milhões de habitante_e_) __ , -
10,0 1 9,6 1 9,9

243() 5210 1 118?0PIB/ H AB. (dólares)
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8,3 1 37,4
14160 IS'6."õ""

PREVISÕES PARA 1983

CONS. PRIV, V º/o +1 + 0,5 1 - 1,0 - 2,5 + 0,5
FORM. CAPITAL FIXO V -t, _±__!_2_ ~ _+~ -=--!.•2 + 2,0
EXPORTAÇÕES V º'o + 3,0 + 2,2 + 3,2 ~ ~
BALANÇA EXT. V º/o 0,5 o t- 1,2 + 2,0 + 0,5---
INFLACÇAO V -i: 20,0 20,0 8,2 12,0 13,5---
PIB. V -t; + 1,5 + 1,0 + 0,7 + 1,5 _±_.!.2_
PROD. l'\JDUSTRIAL V º/. + 2.5 + 1.5 + 2,5 + \O + 2,0--

(V% - variação em percentagem)
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3. INDÚSTRIA TRANSFORMADORA NA ZONA CENTRO

«Define-se como indústria transformadora a que converte mecânica ou
quimicamente substâncias orgânicas ou inorgânicas em produtos novos, quer o
trabalho seja executado à máquina ou à mão, na fábrica ou no domicílio e
quer os produtos sejam vendidos por grosso ou ao retalho. Esta divisão com
preende também a montagem das peças componentes dos produtos manufactu
rados, exceptuando os casos em que a actividade se classifica no grupo da cons
trução e obras públicas.

Os estabelecimentos ocupados principalmente em trabalhos de reparação
são classificados na indústria transformadora, de acordo com o tipo de produto
reparado independentemente da entidade servida (2)«.

Estimou-se em 8 259 o número de empresas sediadas aos seis distrito'>
da zona centro (Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu),
apresentando-se distribuidas por 18 sectores de actividade industrial de acordo
com a classificação das actividades económicas de 1964 (CAE), nomeadamente:
ALIMENTAÇÃO, BEBIDAS, TEXTEIS, CALÇADO, CORTUMES, MADEI
RA E CORTIÇA, MOBILIÁRIO, TIPOGRAFIAS E EDITORIAIS, BORRA
CHA, QUiMICA, PRODUTOS MINERAIS NÃO METALICOS, CONSTRU
ÇÃO DE MÁQUINAS, MÁQUINAS ELÊCTRICAS, MATERIAL DE
TRANSPORTE E TRANSFORMADORAS DIVERSAS.

(2) Classificação das actividades económicas de 1964.
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A comparação efectuada no quadro anterior recai sobre países europeus
com uma dimensão humana aproximada como justificaremos.
Grécia: membro da CEE desde há pouco e possuindo uma industrialização re
lativa;
Bélgica: país industrializado por excelência e membro da CEE desde o ínicio;
Suécia: país que continua a prosperar sem por isso ter vontade de aderir à
CEE;
Espanha: país com grandes afinidades geográficas.

Aceitando a expressão numérica ela nossa pobreza e ela realidade inter
nacional, a economia portuguesa tem em perspectiva, segundo o relatório ela
OCDE «Um comportamento muito positivo», com especial destaque para o au
mento do PNB cuja taxa prevista para 1983 se equipara ao que se prevê ns
Suécia e cm Espanha, e é superior ao que se verificará na Bélgica

Este «anuviamento» das previsões da OCDE não é como se vê um fe ·
nónerno exclusivo do nosso país, dado que as perspectivas sobre a economia
deste conjunto de países são mais negativas do que as dos relatórios anteriores

Não é possível pois, fazer-se uma análise da economia do nosso país
dissociada de um contexto mundial, pelo que é atríbuido um carácter univer
sal ao extrato de análise que transcrevemos sob o seguinte título:

2.2.4. PROBLEMAS ESTRUTURAIS QUE SE TRANSFORMAM NUM1\
CRISE

« ... As medidas sociais aumentaram muito mais depressa do que a pro
dutividade; a inflacção acelerou: os impostos elevados reduziram os incentivos
uma geração a viver cm segurança económica desgastou a ética do trabalho.
Mas o que transformou estes problemas estruturais numa crise não foi só a su
bida do preço do petróleo que duplicou entre 1973 e 1980:

De início perdeu-se o controlo da inflacção e - quando os governos
meteram travões a fundo - sobreveio a recessão global. Trinta milhões de tra
balhadores encontram-se hoje desempregados nas .<democracias industriais e o
número continua a crescer. As nações em vias de desenvolvimento estão espar
tilhadas entre a dupla responsabilidade da dívida e as esperanças fracassadas de
1trogresso. ~

... Se os povos do Ocidente deixarem de acreditar que os governos de
mocráticos controlam o seu futuro sob o ponto de vista económico, a crise da
economia pode transformar-se numa crise da democracia ocidental. .. (l)»

(1) Kissinger, Henry, «Expresso», 26. Março. 83, pg 37 R
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Levantameoto Industrial do Concelho de Espinho

AVEIRO
LEIRIA
COIMBRA
CASTELO BRANCO
VISEU .
GUARDA.

.18,13 °/0
17,52 »

13,79 :i>

12,16 »
11,119 »

6,51 »

Espinho
~

Se atendermos à situação geográfica dos vários distritos verificamos que
o maior número de indústrias transformadoras se aglomera nas regiões mais
próximas do litoral que são também as mais acessíveis em termos de vias de
comunicação.



DISTRITOS I:A

ZONA CEll'!'RO

3.l. INDÓSTRIAS TRANSFORMADORAS DA ZONA CENTRO

23 24~·~1,,··
C.l1ÇJ.-MA:;I- ,?1.0BILif ?A;~L
DO RA COR RIO

38
~RESAS

21
AtI!"J-:11-1 BE3ID.!.I· '!O':'EI 1'
TAÇÃO

A.RTES

GRlFIC

11

01

AVEIRO'
102

!9 1 !·C
COP.TU-l30P.P.J.-
M~S 1CHA

871

O,lJ

CASTELO BllNCO

C,:'9
1007 l2,l[

4 ,:?l c,c.:

,, lJJ

5J

o,:.. 7

11 1 47

::::,02 O,OL 1 " .,,

zo

33 1 34P:::OD. !-:E~!l.D"FI
r..I!i .N. GICJ.S ~
MF.'!'ÁL.

1,)..: 1 o,6i..:

0,27 1 o,o:

22

)6

Jl

PP.OD'J'!' 1~J.~.SÃC 1~.J..T.Y.1~í'RJ.~~-1'!°?..!.;iSF•.
Y.E':'ÁL.!:l.!:CT~. E:LEC:P..I PORTES~!>IT.SA'I

i .eo

53 10 1 77

11

G,fl

211

2,55

o,;.2 1 e.~)

O ,OP 1 0, !.~-

,CC!!-21RA 11J7 13,7'l
373 11

O,l}

42 27 197 15 H I 2l

0,os O,~.-; 1 O, 2!: l,2;; 1 íl,17

lOJ 1 14

2,C;) 0,3!.

J2

!O
5l7

c .c.;

0,51 O,ll 2,39 o, re 1 e, 10

0,13 0,C.; e, 22 1 n,nó

18 126

o,oc: 0,02 1 ('., :::

L!IRI.1 1447 17,'.::
0,0-E:

62 ll

;6 47 10

TI SEU
28

9•l
",n:

397 11

O, 11

J6 279 ll

!C 11 54 188

TOTAL 1892476 43

7•

e,:•, 1 o, ro

500 559 1504 174

ieJ27 21

129 1€1 151 620 1227 H4

QUADRO GERAL



Ei:3i'INHO - BOLE'I'.LM CULTURru

Frequência de Carreiras Diárias de
Comboio em 1975 na Região Centro

Intensidade de Circulação Rodoviérle
Tráfego Motorizado Médio Distrito 1975 -

-- ----- _,,,_- -1~-·--··-_ .

4. IMPLANTAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NOS CONCELHOS DO DISTRITO

DE AVEIRO

O distrito de Aveiro é constituido por 19 concelhos (Águeda, Albergaria
A Velha, Anadia, Arouca, Aveiro, Castelo de Paiva, Espinho, Estarreja, Feira
Ilhavo, Mealhada, Murtosa, Oliveira de Azemeis, Óliveira do Bairro, Ovar, S.
João da Madeira, Sever do Vouga, Vagos e Vale de Cambra), com dimensões
densidade populacional, tradições e características sociais diferentes, que se tra
duzem em actividases económicas diversificadamente caracterizadas.

No presente capítulo pretende dar-se uma amostragem do número de
empresas e dos sectores económicos mais significativos no âmbito das indústrias
transformadoras, sendo no entanto este último aspecto - representatividade dos
sectores - explorado apenas no concelho de Espinho. ·
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3:1.1. ANÃLISE DO QUADRO GERAL DAS TNDúSTRIAS TRANFORMA
DORAS DA ZONA CENTRO

ZONR CENTRO

100%

A -- Alimentação e Bebidas
B - Texteis, Calcado e Curtimenta
C -- Madeira, Cortiça e Mobiliário
D - Papel e Artes Gráficas
E - Borracha, Química e Produtos Min. Não Metálicos
F - Metalúrgicas Base, Prod, Metálicos, Máq., Mat. Eléctrico
G - Transformadoras Diversas

3.1.1.1. NúMERO DE EMPRESAS POR DISTRITO

O distrito da zona centro com maior número de industriais .ransforrna
doras é Aveiro com 38,13%, seguido por Lciria-·a grande distância com me
nos de metade (17,54%), Coimbra com 2,76 vezes menos (13,79% ), Castelo
lo Branco com 3,13 vezes menos (12,16%), Viseu com 3,2 vezes menos e fi
nalmente a Guarda com a representação mais modesta da zona que é equiva
lente a 5,19 vezes menos do que Aveiro e apenas 6,51 % do tota! da zona
centro.
ESPINHO pertence ao distrito com maior número de indústrias transrormadoras
da zona centro.





[SPINHO
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Comparando os registos do quadro anterior verificamos que a ordem de
representatividade dos sectores de actividade industrial é coincidente na zona
centro e no distrito de Aveiro.

Esta análise deixa-nos transparecer a conclusão de que neste distrito to
dos os sectores estão representados com uma ceita proporcionalidade em relação
à zona em que se insere, não se divisando uma súper predominância de qual
quer deles (pelo menos cm número) que influencie decisivamente a caracteriza
ção de um tipo de indústria específica desta região

5. N.º DE INDúSTRIAS / SECTOR NO CONCELHO DE ESPINHO

A ordem de representatividade dos sectores industriais no concelho de
Espinho é ligeiramente diferente da que se observa na média conjunta dos con
celhos de Aveiro.

No nosso concelho, o maior número agrupa-se no sector de «madeiras,
cortiça e mobiliário» que apresenta mais de um quarto do total instalado
(25,3 %); em segundo lugar situa-se o sector das «metalúrgicas de base, produ
tos metálicos, máquinas eléctricas e transportes» com 20,78%; em terceiro lu
gar os «têxteis e calçado» (não há curtimenta) com 18,18%; em quarto a ali
mentação e bebidas» (12,99 %) e lembramos que este sector é o mais numero
so no distrito e na zona centro: Restam-nos os três últimos grupos que, cm
contraste com o que se passa com o conjunto dos concelhos de Aveiro, têm
neste concelho uma importância numérica relativa maior. Notemos que «as 1'1-
cústrias transformadoras diversas ocupam o quinto lugar com 9,4 7% do total
das empresas do concelho, enquanto que. no distrito, representam apenas 1,2%
em correspondência aliás com a percentagem verificada em toda a zona centro
em sexto lugar registamos as indústrias «de papel e artes gráficas » com
7, 79 %, valor este também superior ao do distrito e da zona centro; finalmente
surge-nos o grupo das «indústrias de borracha, química e produtos minerais
não metálicos» com 5,19%. •

Assim como atrás anotamos, quando 2nalisamos a distribuição das in-
dústrias no distrito de Aveiro, também no conçelho de Espinho não se verifica
a predominância absoluta de um sector de actividade industrial, pelo contrário,
há maior equidade como poderemos verificar, sendo os últimos apesar da sua
posição, ainda significativos:
concelho de Espinho: D e E com 7,79 e 5,19%; distrito de Aveiro: D e G
com 5,27 e 1,2%; zona centro: De G com 3,75 e 1,53%, respectivamente.



'"''4- 1.1. CONCELHOS DO DISTRlTO DE AVEIRO POR ORDEM DECRES-
CENTE DO NOMERO DE INDOSTRIAS

ESPINHO - BO~ET'JM CULTURA!L

Feira 23,3 °/0
Oliv. de Azeméis 11,95 " Oliv. do Bairro 2,78°1o
Águeda 9,79 • Alberg. A Velha 2,58 "
Aveiro 8,2 . Vale de Cambra 2,08 '
S. João da Madeira 7,26 • Mealha ria 1,98 •
Ovar 6,31 . Arouca 1,9 "Anadia 5,56 . Vagos 1,63 >

ESPINHO 3,88 • Murtosa 1,37 .
Estarreja 3,a9 . Sever do Vouga ] '15 >
Ilhavo 2,79 . Castelo de Paiva 0"86 >

Destes dezanove concelhos merece destaque especial o da Feira, por ne
le se encontrar instalado quase um quarto do total das indústrias transformado
ras (23,3%) do distrito ele Aveiro que é o mais industrial de toda a zona cen
tro.

Repare-se que o concelho ele Oliveira de Azeméis que tem o segundo
maior número de indústrias elo distrito (11,95%), retrai-se com menos de me
tade das do concelho ela Feira.

E se nos surpreendemos com o nível relativo da industrialização deste
concelho, confessamo-nos igualmente admirados com a representatividade do
concelho de Espinho que, curiosamente, tem uma área substancialmente inferior
a qualquer dos outros (ver mapa da página 25) e ocupa o oitavo lugar, com
um número de empresas superior a um quinto do primeiro e pouco menos de
metade elo segundo (4,88% do total do distrito).

4.1.2, COMPARAÇÃO DA REPRESENTATIVIDADE DOS SECTORES IN-
DUSTRIAIS

ZOVA CENTRO DISf. A\IEIRO CONC. ESPINHO
--·

SECTORES N.0 - ºlo SECT. N.0 - º10 SECT. N.º - "t«
A Alimentação e Bebidas 2519 A 877 30

30,50 28,11 e 25,33
F Metalúr~. base, Prod. Met. 1687 F 715 32

Mâq. Eléct. e Transportes 20,43 22,71 :F 20,78
e Madeiras, Cortiça e 1678 e 604 .t 28

Mobiliário 20,31 19.19 B 18,18
B Têxteis, Calçado e 1087 B 555 .•. 20

Curti menta 13,16 17,63 A 112,99
E Borracha , Quím. e Prod. 852 E 185 15

Minerais não Metálicos 10,32 5,88 G 9,47
D Papel e Artes Gráficas 310 ID 166 12

3,75 5,27 D 7,79
G Transformadoras diversas 126 G 38 8

1,53 1,2 E 5,19
100°/o 100°/0 100°/.
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G

C I F l:B IA

G

A - ALlMr:NTAÇAO E BEBIDAS

B - TEXTtlS, CA!,ÇiUJO E CURTIMENTA

e - MADEIRA, CORTIÇA ;; MODTLIARio

D - PAPEL E ARTLS GHAFICAS

E - BOMACHA, QUlMICA E PRODUTOS MIN.

P - Mf'rALORGlCAS BASE, f'ROD.
NÃO METALICOS

METÁLICOS, 6\~Q., IL\T.
ELECTR!COG - TRANSFORMADORAS DIVERSAS

5.1. SELECÇÃO DAS lNDúSTRIAS DO CONCELHO DE ESPINHO POR
GRUPO E SUBGRUPOS DE ACORDO COM A CAE 64

Optamos por apresentar esta selecção em quadros, incluindo mesmo al
guns grupos e subgrupos que não estão representados no concelho, não só pa
ra que o nosso trabalho resulte mais rigoroso sob o ponto de vista de critério
de recolha, mas também para que se apresente com uma forma e conteúdo
mais didácticos.

Mesmo assim, e para atenuar a extensão do trabalho, excluímos aqueles
que, pela sua natureza nos pareceram menos susceptíveis de vir a constituir ac
tividade nesta localidade e que são os seguintes: os da indústria cxtractiva; ma
tança de gado, preparação e fabrico de conservas de carne; fabricação e refina
ção de açucar; destilação, rectificação e mistura de bebidas espirituosas, indús
tria do vinho; fabricação de malte e cerveja; indústria do tabaco; indústrias
dos derivados do petróleo e do carvão; fabricação de materiais de barro para
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construção; fabricação de vidro e artigos de vidro; olaria, porcelana e fainça;
construção e montagem de material do caminho de ferro e contrução de aviões.

Concelho de Espínho

ÁREA: 21,94

POPULAÇAO CENSO - 81

Anta .. 7.357
Espinho .. . • 13.263
Guetim .. 1.344
Paramos 3.461
Silvalde . 7.509---

32.934

Silvaldo

ó, 18 K.:i2

@
.
~•• ••

I
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.Estrutura financeira: razão entre o capital e o total do activo líquido imobili
zado.
Liquidez geral: razão entre a soma do activo disponível e realizável a curto
prazo e os débitos a curto prazo.

Número de trabalhadores: efcctivos totais em 31 de Dezembro de 1980.

'Produtividade aparente: razão entre o volume de negócios e o número de tra
balhadores, cm milhares de contos.

Produtividade real: razão entre o valor acrescentado bruto e o número de tra
balhadores, em milhares de contos:

Recursos próprios: total c'a situação líquida do balanço em milhares de contos

Rendibilidade dos recursos próprios: razão entre os resultados líquidos do exer
cício e os recursos próprios, vezes 100.

Rendibilidade das vendas: razão entre os resultados líquidos do exercício e o
volume de negócios, vezes 100.

Resultados líquldos. os apurados durante o exercício de 1980, segundo o POC
(milhares de contos). Os resultados líquidos acumulados são a soma dos resul
tados líquidos obtidos nos exercícios de 77, 78, 79 e 80.

Valor Acrescentado Bruto - VAB: calculado adicionando «Despesas de Pessoal»
«Amortizações e Reintegrações», «Provisões»; «Despesas Financeiras Correntes»
«Impostos Directos», «Resultados Líquidos» e «Provisão para Imposto sobre
Lucros» e subtraindo «Receitas Financeiras Correntes», «Receitas Financeiras»,
«Subsídios destinados a exploração», «Utilização de Provisões» e «Outras Re
ceitas».

Volume de Negócios - VN: total de proventos correntes do exercício (con
ceito B do POC).
POC: plano oficial de contabilidade.

@
.
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5.3. DIMENSÃO DAS EMPRESAS DE ESPINHO NO CONTEXTO
NACIONAL

Até este momento do nosso trabalho temos aludido às empresas toman
do em conta apenas o seu número numa dada região.

Mas porque desejamos deixar registada uma imagem da sua dimensão
numa escala camparativa com as maiores empresas do país, recorremos ao es
tudo conjunto do «EXPRESSO» e da «lFQUARTO» - processamento de in
formação Lda, sobre «as 1000 maiores empresas portuguesas» com referência
aos dados de 1981.

Este estudo, publicado em 22 de Janeiro de 1983, reúne as mil maiores
empresas do país segundo diversos critérios: volume de negócios, número de
trabalhadores, valor acrescentado bruto, recursos próprios, volume de rendas,
produtividade aparente, liquidez geral, cash flow, estrutura financeira, resultados
acumulados, composição do capital etc:

Estes dados foram obtidos nos conteúdos dos relatórios de contas (Ba
lanço, Anexos e Mapa de Demonstração de resultados), além dos dados identi-
ficativos e outros, obtidos por inquérito directo às empresas: , ; , ,

Neste estudo apenas são abrangidas as empresas agrícolas, industriais,
comerciais e de serviços. Ficam de fora as entidades bancárias, parabancárias
e seguradoras uma vez que, pela natureza muito específica das suas actividades
requerem tratamento isolado e de forma diferenciada:

Para proporcionarmos uma interpretação mais clara destes quadros, inse
rimos a definição dos indicadores, por acharmos de muito interesse tanto para
iniciados como para outros já familiarizados com aqueles termos, já que os
critérios utilizados por diferentes autores poderão apresentar diferenças de por
menor, como nos foi referido em consultas que efectuamos a economistas.

5.3.1. DEFINIÇÃO DOS INDICADORES:

Activo total líquido: soma de todas as rubricas do aetivo líquido do balanço
(milhares de contos).
Cash - flow líquido: subtracção do total das contas 61, 62, 63, 64, 65, e 67
da demonstração de resultados do POC, à soma do bloco das contas 71, 72,
74, 75, e 78 (milhares de contos). .:

Composição do capital: .•.
- Público: capital do estado ou de empresas públicas
- Privado: pertence a pessoas físicas ou sociedades anónimas ou por quotas
(seja qual for a propriedade do capital destas)
- Estrangeiro: entendendo como tal o reaiizado com importação de divisas,
seja qual for 'o investidor.
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ESTIMATIVA DON.º DE POSTOS DE TRABALHO NA IND. TRANS
FORMADORA DO CONCELHO DE ESPINHO

EMPREGADOS

Parcial _______ G_r.....;upo/ SubgrupoTotal

transp.4775

120
5

410
5

10
5680 1 550

FABRTC. DE MÁQUINAS C/
EXCEPÇAO DAS ELÉCTRICAS

!NO. TRANSFORM. DIVERSAS

Fabricação de Relógios, Fabr. de Botões,
Marcas e Sirn., Fab. de Vassouras, Escovas 1 2
e Pincéis
Fab. Brinquedos e art. Desportivos
Fab, art. mat, plástica (moldados e prensados)
Fab. de Bijuterias
Outras lnd. Transf. não especif.

ESCALAO

2

_,_2 1_3 ,_i_

2

4

4880 1
105

1

Serralharia Mecún., Reparação e Reconstrução 1 1 1-1 1 1

de Máquinas c/ excepção das eléctricas

CONST. DE MATERIAL TRANSPORT.

10 Componentes Motociclos e Bicicleias 2
135 Repar. de Veíc. Bate Chapa e Pintura 3! 3

5130 1 250
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ESTIMATIVA DO N.º DE POSTOS DE TRABALHO NA IND. TRANS-
FORMADORA DO CONCELHO DE ESPINHO

EMPREGADOS ESCALAO

Tot<>I 1 Paacial 1 Grupo / Subgrupo
1

1.1_2l_l__I~
3820 1 transp. INDÚSTRIA QUÍMICA

5 fabr. de derivados de Cera e Parafina

3825 5

INDÚS fRIA DOS PROD. MINERATS
NAO ME rALICOS C/ EXCEPÇAO DOS
DERIV. DO PETRÓLEO E CARVAO

100

1

Cimento e Mar-n or ite

130 Cantarias e Outros Produtos de Pedra 1 2
4055

1

230

1
IND. MErALÚRGICAS BASE

110 Me tais não Ferrosos e ligas 2

10 Met. não Ferrosos não especif. 2

4175

1

120

FABR!CAÇAO D~ PROD. METÁL.
C/ EXCEP. DE MAQUINAS E
MATERIAL DE TRAN~PORTE.._

450

1

Serralharia Civil, Tornearia,Jerraria, e afins 101- i 4

10 Fabric. de Lcuça Metál. 2

110 Ferramentas Manuais

1 i I '
20 Latoaria e Embalagens Metál.

10 Calde irar!a
4775 1 600 Prod. Metál. não espe ificadus

1
2

I -



224
ESPINHO - BOLETIM CULTURA.!...

ESTIMATIVA DON.º DE POSTOS DE TRABALHO NA lND. TRANS
FORMADORA DO CONCELHO DE ESPINHO

EMPRECADOS ESCALAO
---

314Total Parcial Grupo/ Subgruno 1_1 2

2225 transp. MADEIRAS E CORTIÇA

120 Tanoaria 4 -
5 Caixas de Madeira 1 -
5 Cestos e Artigo de Vime 1 -

4() TransformaçãoJda Cortiça - 2

23?5 170

MOBILIARIO

405 Mob. de Madeiras e Operações Conexas 1 -
100 Mobil. de Vime e Junco - -

5 Colchoaria 1 -

20 Mobil. não especificado -
1

1

2925 530

IND. DO PAPEL E ART. DE PAPEL

100 Pasta para Papel - -
105 Papel e Cartão 1 -

200 Cartonagens e Sobscritos - -
20 Outros artigos de Pasta para Papel - 1

3350 425

TIPOGRAFIAS, EDITORIAIS E
INDÚSTRIAS CONEXAS •~.

465 Tippografias e Encadernação ·• 3 -
3815 465

INDÜSTRIA QUÍMICA

3820 5 Fabricação de Celulose e Matéria Plástica 1 1-

4
1

1
2

2
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ESTIMATIVA DON.º DE POSTOS DE TRABALHO NA IND. TRANS
FORMADORA DO CONCELHO DE ESPINHO

EMPREGADOS ESCAL.!\O

Total 1 Parcial Grupo / Subgrupo _1_1_2_ -~ ~

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS:

Conservas
5 Moagens 1 _ - -

150 Panificação 6 1 1 -
35 Pastelaria, doçaria 3 1 - -
5 Confeitaria 1 _ - -
15 Torrefacçâo 3 - - -
20 Outras - 1 - -

230 230

Tt:XTEIS

5 Fiação de Tec. Lãs e Mistos 1 _ ·1- -
15 Fiação de Fif. duras e mist. 3 - - -

250 Idem excepta juta - - - 1
240 Tapeçarias 8 _ 2 -
325 Malhas 5 - 3 -
100 Cordoaria - - 1 -

1 250 Cordas e Cabos - - - 1
250 Redes - - - 1

1665 1435
CALÇADO E VESTUARIO

::'.O Alfaiates e Modistas , 4 - - -.•
5 Chapéus de Chuva 1 - - -
5 Bordados ~ 1 - - -

1700 35

MADEIRAS E CORTIÇA

390 Serração de Madeiras 8 - 3 1
2225 135 Carpintaria 7 - 2 -
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5.2. ESTIMATIVA DO NOMERO DE POSTOS DE TRABALHO NA IND:

TRANSFORMADORA DO CONCELHO DE ESPINHO

Para o cálculo destes valores tomamos como método a adopção de es
calões, correspondendo a cada um, o número médio de trabalhadores seguinte:

escalão 1: 5 trabalhadores; escalão 2: 20; escalão 3: 100;
escalão 4: 250.

Esta escala foi testada em empresas cujo número de trabalhadores era
conhecido e os valores encontrados não divergiram significativamente dos reais.

Devemos anotar, que uma única unidade fabril, normalmente está subdi
vidida cm vários subsectores de actividade, pelo que, no cálculo do número de
postos de trabalho, utilizando a nossa tabela, devemos tomar esse facto na de
vida conta.

A adopção destes escalões baseou-se numa proposta do ex-INII (Institu
to Nacional de Investigação Industrial - actual Laboratório Nacional de Inves
tigação e Engenharia Industrial - ), segundo a qual, cada escalão contempla
va uma dada amplitude de postos de trabalho. Essa proposta actualmente não
é adaptada, e, a classificação das empresas segundo Ministério da Indústria e
Energia, faz-se de acordo com o decreto-lei n.º 46924 de 28.3.64 e a porta
ria n.º 24223 de 4:8:69.

1
População do Concelho Postos de Trabalho na lnd. Transformadora

Censo - 81 N.º 1 -t:
32934 5680 1 7' 3
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Cantina: 1 refeição por 2$50 constante de:
sopa, 2 pães, 1 prato de carne ou peixe e uma peça de fruta
Creche: para os filhos de todos os trabalhadores desde que nascem até á en
trada no ensino obrigatório. completamente gratuita.
Cooperativa de abastecimento
Complemento de doença: o funcionário tem garantido o ordenado líquido duran
te nove meses em cada ano, caso adoeça.
Reconhece-se que esta regalia provoca abusos de absentismo.
Médico dentro da fábrica: cm cooperação com os serviços médico-sociais.
Posto médico permanente de socorro: com médico e enfermeiro; em colabora
ção com a companhia de seguros.
Capela de serviços religiosos: com celebração anual.
Centro cultural:
- A Fosforeira Portuguesa de Espinho chegou a ser a maior indústria do
concelho.

Designaçâo da empresa: METALORGTCA PROGRESSO

Pessoa contactada: Engenheiro Vizeu
Sector: Indústria metalúrgica
Data ela entrevista: 25. Nov. 1982
I .º A sua actividacle inicial era característica de urna serralharia civil, fabrican
do camas, cofres, etc.

Presentemente a sua actividade é polivalente:
- vitrificação de um silicato sobre objectos previamente fabricados ern

aço macio - processo geralmente designado por esmaltagem;
fundição de ligas ferrosas e metais não ferrosos;
actividade de serralharia civil e mecânica;
fabrico de máquinas para uso próprio e para o exterior;
fabrico de componentes para automóveis de marca Volvo, Toyota e

Mazda;
-· etc:

2.º A empresa iniciou a sua laboração no ano de 1914 com o nome do fun-
dador. .t

Ê uma sociedade por quotas
3.º Iniciou a sua laboração cm edifício próprio, embora modesto que foi total
mente remodelado nos períodos de maior expansão e beneficiando continuamente
de adaptações cio espaço disponível.
4.º Da sua direcção fazem parte um corpo administrativo e um corpo técnico,
constituído por um engenheiro, como director técnico e «patrão» e por encar
regados gerais.
5.º Utiliza tecnologia importada e nacional, sendo muito equipamento de fabri ·
co próprio com actualizaçâo dos componentes empregues.
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ção de outros produtos que não sejam fósforos.
Procurará aumentar a produtividade incorporando novas tecnologias

sempre que for possível.
Não é previsível que venham a aumentar os postos de trabalho.

10.º Quadros superiores (engennheiros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Administrativoso e técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Trabalhadores de produção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147
Verifica se que a utilização dos engenheiros não é plena devido à rela

tiva estagnação da investigação no sector de construção de máquinas.
11.º Com a evolução da tecnologia, a mão de obra empregue tende a evo
luir para a especialização. A chamada «mão de obra indiferenciada» não terá
aceitação a curto prazo, por ser desnecessária cm operações manuais simples
que vão sendo progressivamente automatizadas.

Os reflexos são evidentes na mão de obra feminina tradicional, que
vai sendo suprimida. z

Actualmente é evidente a inadaptação da formação das pessoas que pro
curam o primeiro emprego, com as necessidades desta indústria.

Não se encontra um marceneiro mecânico, um serralheiro ou um elec
tricista.

Quando há admissão de pessoal administrativo é dada prioridade aos
candidatos que possuem os antigos cursos comerciais.

De todo o pessoal de produção admitido, o mais útil foi, sem dúvida,
aquele que possuía formação das ex-escolas técnicas, mecânica, electricidade e
comercial, tendo os dois primeiros adquirido grande evidência no sector de
construção e manutenção de máquinas.

Se de momento houvesse admissão de pessoal, seria útil e necessano que
os candidatos possuissem conhecimentos de electrónica e pneumática, dado que
as máquinas possuem incorporação acentuada destes componentes.
12.º Vencimentos:
serralheiro de l ."
fogueira

A promoção do pessoal é feita por antiguidade, de acordo com os se
guintes períodos de tempo:
oficial metalúrgico:
entrada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .t . . . . . . . . . 3. º classe
aos dois anos de casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2.ª classe
aos cinco anos de casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••. .. . . . . . . 1.ª classe

Este sistema de promoções desmotiva o aperfeiçoamento do pessoal, ven
do-se a empresa na necessidade de criar outros cargos para estimular e distin
guir os mais aptos.
Administrativos:
escriturário de l.ª classe
sub - chefe

21.000$00
21.000$00

25.000$00
28.000$00

Regalias sociais:
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Pessoa contactada: Engenheiro Chambel.
Data da entrevista: 23. Nov. 1982.
l.º O ramo principal de actividade é o fabrico de fósforos, tendo começado
pelos fios de cera (Pavio esteárico) e evoluído até aos actuais fósforos de pa
pel e de madeira que são apresentados em caixas e em carteiras com as se
guintes quantidades:
Caixas:
madeira: 40, 120 e 200
papel: 40
Carteiras:
madeira: 40
cartão: 40 e 120 unidades

É mantido paralelamente um sector de fabricação, manutenção e con
servação da maquinaria utilizada.
2.º A Fosforeira de Espinho foi fundada em 1926, planificada previamente se
gundo os padrões e técnicas da época.

É uma sociedade anónima com sede em Lisboa.
As acções têm capitais portugueses e espanhóis.
Desde a sua fundação que é mantido intercâmbio técnico com aquele

país.
3.º Iniciou a sua laboração num edifício antigo adaptado para o efeito, e, mais
tarde, foram construídas novas instalações adaptaras à evolução.
4.º A direcção técnica e administrativa de pessoal depende da sede, em Lis
boa.
5.º A empresa começou por ser totalmente manual incluíndo a operação de
enchimento das caixas.

Actualmente utiliza maquinaria muito diversificada, serras de fita, de
scnroladores, guilhotinas para corte de papel, máquinas de fazer o pavio, as
pastas, encabeçar, encher, empacotar, etc.
6.º As matérias primas que mais «pesam» no fabrico dos fósforos, são: clo
rato de potássio, fósforo, cartão, madeira e parafinas.

Matérias primas nacionais: macieira de pinho e choupo, papéis esteari
nas, fósforo.

Matérias primas importadas: cloreto de potássio
Esta matéria prima é fundamental nã cabeça do fósforo.

7.º O produto acabado - fósforo nacional em carteira ou em caixa - des
tina-se ao mercado inferno e também à exportação.

No mercado interno tem de concorrer com outra fábrica de fósforos, a
Sociedade Nacional de Fósforos.
8.º A produção está estabilizada com tendência para descer, à semelhança do
que acontece mundialmente devido à popularização do isqueiro.

Na Suécia, que é o país maior produtor mundial de fósforos, já en
cerraram várias fábricas.

9.º Não está previsto que no futuro a empresa se dedique à fabrica-
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denciado de quatro professores do «Liceu» da sua terra com entusiasmo e
espírito de cooperação, estimulando o diálogo, escutando, opinando, relacionan
do ideias, tirando conclusões, registando-as, enfim, fundindo esforços numa au
têntica relação escola-meio, da qual saímos muito valorizados e, estamos segu
ros, a nossa escola ficou altamente prestigiada.

6.1. T(>PlCOS GERAIS PARA A ENTREVISTA:

Como se subentende do que atrás fica escrito, pensamos que o local in
dicado para fazer este trabalho, seria a própria empresa por via duma entrevis
ta, com tópicos previamente preparados e com «espaços abertos» a temas que
viessem a surgir.

Os tópicos gerais elaborados foram os seguintes:
l.º Ramo principal de actividade.
2.º Origem (planificada, actividade artesanal individual, etc.), data da fundação
e natureza jurídica (entidade única, sociedade por quotas, por acções, etc.).
3.º Tipo de instalações (barracão, edifício adaptado, pavilhão, nave industrial,
etc.)
4.º Tipo de direcção (patrão único, assembleia de Orgãos hierárquicos, etc.).
5.º Tipo de tecnologia empregue (número de máquinas e suas características
principais).
6.' Origem das matérias primas.
7.º Distribuição do produto transformado (mercado interno através de agentes,
dircctarnente ao consumidor por meio de delegados de vendas, exportação).
8.º Variação do volume de vendas nos últimos anos.
9.º Perspectivas futuras (ampliação, redução diversificação da actividade).
10.º Número de empregados (quadros superiores, escritório e de produção).
11.º Carências de mão de obra e características de formação desejadas no pes
soal a admitir.
12.º Vencimentos e regalias sociais. J.

6.2. RESPOSTAS A ALGUNS QUESTIONÃRIOS

A ordem de apresentação destas respostas relaciona-se somente com a
ordem cronológica dos contactos efectuados, não dependendo de outro critério

Designação da empresa: FOSFOREIRA PORTUGUESA DE ESPINHO.

Sector: lndústria transformadora de madeiras
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ALGUMAS DIFICULDADES:

Efc:::tuados os primeiros contactos em Novembro de de 1982, apercebe
mo-nos imediatamente de que tínhamos pela frente uma tarefa absorvente e
altamente «consumidora de tempo e de energias».

Quantas vezes deparamos com a impossibilidade de realizar um encon
tro por não comparência cio entrevistador no local e hora previamente marca
dos!

Quantas vezes foram repetida e deliberadamente adiados os encontros
marcados, alguns dos quais acabaram por conseguir a nocsa de·~mqbilização!

COMPENSAÇOES:

O tempo passava e, apesar ele tudo, a amável receptividade de alguns
incentivava-nos a continuar e fazia-nos sentir compensados dos fracassos de ou
tros dias. Nalguns casos mesmo, sentimos da parte dos empresários, uma neces
sidade incontida de falar e discutir os temas que propunhamos ou outros que
lmrgiam.

Com muito esforço pessoal foi-nos possível recolher um número signifi
cativo de depoimentos, que vamos registar e analisar nas páginas seguintes, mas
mesmo que algum motivo impossibilitasse de o o fazer e apresentássemos um
simples relatório lacónico de duas páginas, ficava-nos a vivência dos contactos
que foram extremamente enriquecedores sob os aspectos técnico-práticos, e por
que não dizê-lo, um conforto afectivo muito grande perante a constatação de
modos sempre diferenciados e renovados de dar corpo prático aos conhecimen
tos que possuímos por formação e experiência.

Verificar corno os nossos ensinamentos específicos são vitais para trans
formar um homem prático ao longo da sua vida entregue à transformação ele
uma matéria prima num objecto, de um objecto noutro, num processo sucessi
vo e interminado.

Fica-nos a nota sombria transmitida pela apresentação de muitos proble
mas que afectam a vida económica de empresas, da (s) região (ões), e entra
vam o futuro de uma juventude, problemas esses a que não somos alheios, en
quanto agentes responsáveis pela sua educação, e enquanto servidores de um
sistema de ensino que temos ele permeio entre. os sonhos de infância e a reali
dacle, algumas ve: es amarga, da sua maioridade.

A SATISFAÇAO DOS NOSSOS INTERLOCt'.JTORES:

Finalmente queremos registar o agrado expresso de forma entusiasmada
por muitos dos nossos interlocutores, por terem na sua frente, a discutir pro
blemas seus, dos seus equipamentos, do seu sector laboral, do seu sector co
mercial, do mundo produtivo, dos jovens ela sua terra seus problemas e seu fu
turo, das estruturas de apoio à produção e à educação escolar, um grupo cre-



5.3.4. ANÁLISE DO POSICIONAMENTO DAS EMPRESAS DE ESPINHO

Analisando os dados publicados no estudo referido atrás, encontramos
posicionadas algumas empresas de Espinho, como se pode verificar nos registos
das páginas 229 e 230

Na escala que selecciona as 25 maiores por sector, Espinho inscreve as
seguintes:

Nos «Têxteis e Calçado» 1 empresa em 23.° lugar

Nas «lnd. Químicas»

No sector «Hoteleria>)

1

1

» » 21.º

» » 7." »

Na escala de selecção das 1000 maiores empresas nacionais, independe
temente do sector de actividade, figuram as seguintes:

100.0 Lugar: 1 empresa do grupo «química e conexas»

» » »

«hotelaria»

«têxtil e calçado»

202.º

296.º »

1

1

» » »»

CONCLUSAO:

Da análise dos resultados deste estudo conclui-se que a actividade in
dustrial de Espinho não se limita a uma pulverização de «Iabriquetas» mais ou
menos de subsistência familiar, mas inscreve algumas entre as maiores do país,
o que é significativo do ponto de vista da sua importância:

6. INQUÉRITO DIRECTO A EMPRESAS DE ESPINHO
DOS OBJECTIVOS:

Paralelamente com a recolha do número de empresas, sectores de acti
vidade e outros dados técnicos que formaram a base par~ um tratamento tão
pormenorizado e rigoroso quanto possível, cuja implantação cm quadros crite
riosos forneceu margens para interpretações, impunha-se detectar a dinâmica
das empresas no seu dia a dia. ·~

Conhecer alguns pormenores de cada empresa e relacioná-los com os de
outras, dar-nos-ia uma visão de conjunto que caracterizaria o «estado» da in
dústria local, e, nos aspectos mais gerais, até nos permitiria extrapolar conclu
sões para um contexto mais alargado do que a geografia restrita de um con
celho.



5.3.3. EMPRESAS DE ESPINHO ENTRE AS MIL MAIORES PORTUGUESAS

Número
de ordem Empresa Sector

CAPITAL
Públ. Priv. Estr.

N.Q de
VAB Activo trabalh

VOLUME DE NEGÓCIOS
1981 1980 1979 1978 1977

lCO

202

296

Cotesi Químicas e Conexas

ir J.,..

Solverde Rest.(Hoteis/A. Viagens

Corfi Textil e Calçado

100

100

100

671 1816 1892

39(11223 440

284 810 609

1865 1845 1451 1009 735

635 598 424 317 258

890 825 566 207 327
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6.º Uma grande parte da matéria prima é de origem nacional.
A esmaltagem é cfectuada sobre produtos fabricados na fábrica, ou sobre outros
provenientes de empresas que utilizam os seus serviços (actividade subsidiária).

Alguma matéria prima utilizada na vitrificação é importada.
7.º Antes da descolonização o mercado africano absorvia uma percentagem si
gnificativa da produção

Actualmente os produtos fabricados destinam-se ao mercado interno e,
de modo irregular, à exportação para os novos países de expressão portuguesa
e Inglaterra.
8.º Nos últimos anos tem-se verificado tendência para aumentar a produção.
9.º Ao aumento de produção verificado, tem correspondido um sucessivo au
mento da produtividade devido à incorporação de moderna tecnologia e optimi
zação da utilização dos recursos humanos conseguida com reforçada racionali
zação das fases de fabrico.

A necessidade de produzir mais sem aumentar os custos é devida a dois
factores fundamentais:

- o aparecimento de novas empresas do sector nas zonas do Porto e S.
João da Madeira;

- o aumento dos encargos com pessoal.
Para o futuro prevê-se a evolução positiva da expansão que se verifica, sendo
dada toda a atenção ao reforço da modernização do equipamento, nomeadamen-:
te a curto prazo, o seguinte:

completar a automatização da linha de fundição;
- uma prensa nova;
- Implementação da construção de componentes para o ramo

10.º O número médio de empregados é o seguinte:
administração
escritório
produção

O valor médio do absentismo ao trabalho é 15 %

automóvel.

... 3

... 5
120

11.º A empresa procura por vezes mão de obra especializada que não aparece.
As candidaturas são normalmente apreciadas em colaboração com o

Centro Nacional de Emprego, sendo vulgar aparecerem indivíduos que concor
reram cm determinada especialização, que se verifica depois desconhecerem cm
absoluto.

Não aparecem fresadores, torneiras, fundidores, balancistas, etc.
Verifica-se que a formação escolar dos novÕs candidatos não é adequa

da às necessidades desta indústria.
Os alunos que terminam o 11.º ano da opção de mecanotecnia são um

peso neutro na produção. O conteúdo dos programas é praticamente vazio em
termos de formação profissionalizante.

Temos um sistema de ensino fora das realidades do país.
A escola deveria preparar alunos, para abraçar uma profissão, a nível do
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secundário.
12.º Serviços sociais:

Médico da empresa, caixa de previdência e seguro contra acidentes de
trabalho.

Designação da empresa: ESMOPOL

tSector: Indústria transf. de- espuma e poliesteres
Pessoa contactada:
Data da entrevista: 25. Nov. 1982
l.º A empresa dedica-se essencialmente à produção de sofás, almofadas, tampas
em fibras de vidro, pranchas, tectos falsos, etc. , com uma incorporação de
80% de poliesteres e 20% de espumas.
2.º A empresa foi fundada em 1977 e teve a sua origem devido a desinteli
gências de um técnico da CETAP, que se associou a outro elemento para for
marem a ESMOPOL.

Ê uma sociedade por quotas.
3.º As instalaçõs são uma adaptação e ampliação de uma antiga tapeçaria,
prevendo-se, no futuro, a contrução de uma nova fábrica dado que as actuais
condições de laboração se reconhecem manifestamente deficientes.
4.º A Direcção é assegurada pelos sócios, ,
5.º A utilização de maquinaria é muito reduzida, dependendo as operações, es
sencialmente da destreza manual dos operadores.
6.º A origem das matérias primas - resinas, fibras e espumas - é importada
quase na sua totalidade de países, como: Itália, Espanha, EUA, Inglaterra e
Suécia, com muito pouca incorporação de matéria prima nacional.
7.º O produto fabricado destina-se essencialmente ao mercado interno, emhora
tenha efectuado já algumas exportações para a Arábia e Kowait.
8.º A média do volume de vendas actual, equivale a 7 ou 8 mil contos por
mês.
9.º Procura-se a renovação oportuna do equipamento, já que o tipo de maqui
naria empregue é de fácil desgaste.

Pensa-se que há condições para aumentar o volume de produção, sobre
tudo se conseguir concretizar a expectativa de exportar alguns produtos, prin
cipalmente pranchas de surf.
10.º Número de empregados:
administrativos: .. . . .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . 3
produção: .. . .. . . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. .50
11.º A produção é apoiada por muita mão de obra com operações que
requerem destreza manual e adaptação a uma certa polivalência de funções. As
sim sendo, o operariado desejado não carece de formação altamente especializa
da

A formação que mais se coaduna com as solicitações desta empresa, si-
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tua-se a nível do 9.º ano de escolaridade, com uma psicomotricidade suficien
temente desenvolvida em domínios polivalentes.

Designação da empresa: CORFJ

Sector: Cordoaria
Pessoa contactada: sr. José Luis
Data da entrevista: 14. Dez. 1982
1..º O ramo principal de actividade é 0 fabrico de· cordoaria de sisai - maté
ria prima vegetal.

Distinguem-se dentro da gama, os seguintes produtos:
- cordoaria, fios e cordas;
- redes de pesca em regime subsidiário;
- para'clamcnte existe um sector de metalomecânica com produção de pe-

ças e máquinas têxteis para o exterior e para outra empresa da sociedade;
- sector de manutenção de máquinas.

2.º A fábrica teve a sua origem em 1942-43, por iniciativa de um homem com
vinte e poucos anos e muito dinamismo.

Tendo observado, em viagem pelos Estados Unidos, que se utilizava
muito cordel para atar os fardos nos campos, surgiu-lhe a ideia de fundar urna
fábrica de cordas na sua terra.

Começou com algumas máquinas num espaço reduzido utilizando muita
mão de obra.

Como se viu, a empresa foi fundada por uma entidade única, e, depois
da reforma focal de 1962-63 foi tranformada em sociedade anónima (familiar).
3.º Tendo começado num edifício exíguo, este foi completamente demolido em
dado momento e implantado um novo, com espaços amplos de arquitectura
agradável para todos os sectores
4.º A direcção é assegurada por um administrador-patrão, coadjuvado por um
director, que exerce também funções de director técnico fabril:
5.º A empresa possui um grande parque de máquinas, muito antigas, pensando
se que não é aconselhável a sua modernização.

A equipa de manutenção vem conseguindo, com algumas alterações enge
nhosas. que as máquinas funcionem com maior pródutividade do que quando
eram novas.
6.o A matéria prima utilizada, de origem vegetal, é proveniente de Africa ou
Brasil. -
7.º A distribução do produto fabricado é feita do seguinte modo:

- 95% destina-se à exportação;
- 5% para a outra empresa da sociedade, com a qual trabalha em regi-

me subsidiário como já ficou registado.
8.º O volume de vendas nos últimos anos tem sido oscilante.

A empresa já produziu e vendeu o dobro dos volumes actuais.
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Nos Estados Unidos não se pode quase vender, porque este país prote
ge os países africanos e o Brasil com prejuízo da competividade portuguesa.
de portuguesa.
9.0 A empresa está preparada administrativamente para entrar na CEE porque
tem uma tradição comercial muito grande, todavia, o mercado comum não tem
viabilidade de manter este tipo de indústria dado que o custo da mão de obra
é de tal modo elevado, que lhe retira a viabilidade económica.

Quanto ao pessoal, ou evolui mais para outro tipo de indústrias, ou tem
de acompanhar estas para os países periféricos ou de origem das matérias pri
mas - Africa e Brasil.

Em 1962-63, após a reforma administrativa, foi criada a indústria de
cordoaria sintética, só que, a dimensão atingida foi de tal modo grande, que
aconselhou a subdivisão da empresa, passando este novo sector para fora do
concelho de Espinho.

Esta indústria - cordoaria de sisai - é das mais fáceis por empregar
tecnologia pouoo evoluída e muita mão de obra adaptando-se com facilidade às
condições de países subdesenvolvidos. Prevê-se por isso, que a empresa não tem
futuro no nosso país.
1O.º O número de empregados é o seguinte:

administrativos: . . . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ..24
- produção ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 600
- quadros superiores .. . . . . .. . .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . O

A equipa de manutenção funciona à base de formação empírica, na dia
a dia, apoiada de modo excepcional por um indivíduo que possui um antigo
curso das, também antigas, escolas técnicas.

O absentismo ronda os 10%:
11.º Na produção há carência de mão de obra não especificada.

A empresa podia receber 100 pessoas mais, mas por prazos curtos de
oito meses por ano, uma vez que esta actividade tem um carácter sazonal com
o seu período forte entre Outubro e Maio. No restante período do ano não é
rentável trabalhar para o stock devido à grande variedade de dimensões possí
vel e á difícil previsão das que serão mais procuradas na época seguinte.

O pessoal não necessita de formação específica.
Reconhece-se contudo, por experiência noutros sectores, que a escolari

dade actual dá uma preparação completamente desligada da vida prática.
O pessoal administrativo vindo dos cursos comerciais era sem dúvida

melhor preparado para a função, só lhe faltando um pouco mais de cultura.
12.º Vencimentos:
Mínimo:
Médio:
Serviços sociais:

Cantina: os funcionários pagam 35$00 por refeição. Quem não utiliza
não recebe subsídio.
Creche

14.000$00 por mês
18 a 20.000$00 por mês
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Posto clínico
Dormitórios: funcionam como um lar para os trabalhadores que se deslocam de
longe.

Designação da empresa: HÉRCULES

·Sector: Indústria transformadora de matéria plástica
Pessoa contactada: Dr. Nunes dos Santos
Data da entrevista: . Dez. 1982

1.º A principal actividade desta fábrica foi o fabrico de brinquedos e
artefactos de celulóide.

Após o aparecimento do plástico, esta matéria prima substituiu a ante
rior e houve uma fase cm que 97% da produção se situava no campo do brin
quedo de plástico.

Na década de 60, com a guerra das ex-colónias, deu-se uma abertura
tal modo, que obrigou a uma viragem no tipo de produção: Recentemente só
do então designado «mercado ultramarino», que depois se foi dificultando de
se fabrica o brinquedo se o cliente ·O encomenda como outros objectos quais-
quer.

Actualmente faz-se a transformação do plástico cm peças industriais, fil
mes (sacos), mangas para estufas e outros fins, embalagens perdidas (para óleos,
produtos de higiene, etc.), utilidades domésticas, artigos religiosos, componentes
para alguns aparelhos (TV por ex.º), etc.

2.º Iniciou a sua laboração em 1943, em instalações próprias, com a fa
bricação de brinquedos, artefactos de celulóide e bijuterias.

As instalações, que constam de um edifício próprio, têm sido beneficia
das com sucessivas adaptações, havendo espaços amplos para todos os sectores.

A direcção é assegurada por um administrador - patrão que é simultâ
neamente o director fabril e comercial, que, como formação académica possui
uma licenciatura em economia.

5.º Até 1974 a tecnologia empregue tinha um certo avanço técnico em
relação à que se utilizava na Europa, que continuou a sua evolução enquanto
nós estagnamos. ,

A maquinaria de transformação de matéria plástica utilizada em Portugal
não sendo obsoleta, não é também da mais evoluída.

Cada sector da fábrica trabalha sempre 24 noras por dia. Se não há
trabalho para todas as máquinas, param-se algumas, mas a laboração das que
ficam tem de ser contínua para evitar o arrefecimento do plástico nos canais
dos moldes.

6.º A matéria prima - o plástico - derivada do petróleo bruto, tendo
a sua origem primitiva no estrangeiro é obtido, actualmcnte, em Portugal no
complexo petroquímica de Sines. -

7.º Quando havia o mercado africano, cm que o período de consumo
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de brinquedos começava em Maio, estava garantida a distribuição de grande
parte da produção que se completava com o mercado interno em Novembro
Dezembro.

O sistema português de brinquedos não tem interesse porque exige muita
variedade, o que torna praticamente impossível a amortização dos custos (moldes
tempos de preparação de máquinas, etc) dentro das quantidades solicitadas.

Com a evolução da questão salarial e o contrabando de brinquedos, que
começou há quinze anos, a empresa reconverteu a sua actividade. Há fábricas
de brinquedos em Portugal (1 ou 2), que pararam a fabricação e aproveitam a
organização comercial para embalar e distribuir os brinquedos vindos de Espa
nha. Este país tem um mercado interno muito grande e alarga com facilidade
a Portugal.

Para o mercado interno, a distribuição é feita através de agentes comer
ciais, que transmitem à empresa as perspectivas para épocas vizinhas, responsa
bilizando-se, muitas vezes, pela colocação do produto no mercado.

Estes comissionistas podem trabalhar com este e outros fabricantes
Os componentes, como é lógico, são vendidos à empresa que procede <l

sua encomenda.
Para o mercado externo é muito difícil trabalhar, até porque os japone

ses estão a invadir os mercados com a introdução da electrónica,
Está-se a tentar enviar para França sacos do lixo e de supermercado.
O mercado espanhol tem condições, mas o governo daquele país sobre

carrega com taxas inviabilizando a entrada dos nossos produtos.
8.º O volume de vendas tem-se mantido estacionário devido à diversifi

cação da produção e, principalmente às embalagens de óleo, que no norte são
monopólio deste fabricante.

9.º A ampliação e modernização exigem investimentos elevados e não há
estabilidade económica, política e facilidades bancárias que os permiti! a nível
de fabricante ou mesmo de clientes.

Vive-se uma expectativa que desfavorece o progresso.
Sempre que possível procura-se investir em maquinaria que reduza os

custos de mão de obra.
Os plásticos não têm problemas com a entrada de Portugal na CEE,

porque nunca tiveram protecções aduaneiras. - ~
Com excepção da Espanha é difícil a outros países venderem, não só

devido aos elevados custos de transporte, mas também porque a qualidade da
produção portuguesa é muito boa.

l O.º O número de funcionários é o seguinte:
- quadros superiores: (patrão, filho e genro)
- economistas: 1 administrador, patrão; eng. químico 2 função adminis-

trativa,. compras, materiais, vendas; assistência à produção; scrralheircs: 3 ma
nutenção; produção: 100; escritório: 10

É uma lacuna enorme não haver oferta de mão de obra com noções
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práticas que se adapte com facilidade aos trabalhos de manutenção e manusea
mento das máquinas.

Os 9.º, 11.º e 12.º anos, não dão formação profissional que permita aos
seus alunos enfrentar uma profissão.

A lei laboral impede que se admita pessoal para ocupar escalões de
aprendizagem e fazer a sua formação na empresa.

Não temos outra solução que não seja recorrer ao contrato a prazo para
seleccionar os mais capazes, mas 60% têm sido dispensados por não servirem.

A nível de quadros superiores:
É absolutamente necessária a formação escolar dos jovens com vista ao

seu primeiro emprego.
É necessário que a legislação permita distinguir os homens que mais e

melhor produzem.
EVITA-SE INTRODUZIR MÃO DE OBRA. A SOLUÇÃO PREFERI
VEL É A MAQUINARIA.
Poderia haver mais admissões de pessoal de qualificação superior se ho

vesse crescimento compatível na fábrica.
As admissões estão reduzidas ao indispensável, o que traz uma dificul

dade nova ao primeiro emprego.
As empresas deviam colaborar com as escolas dentro do seu programa

de estudos, facultando estágios de x tempos semanais, a turmas .ri? formação
profissionalizante, nos respcctivos ramos de opção.

12.º Vencimentos:
A indústria química tem tido vencimentos beneficiados, ligeiramente aci

ma da metalomecânica e muito acima do salário mínimo nacional.
Ex.º 1 mulher: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 :1 15.000S>LlO

Nota: Cita-se a mulher apenas para exemplificar a mão de obra indef'e
renciada que neste caso presta, e nao para lhe vincular factores de inferioriza-
ção.

Nas indústrias químicas dos grupos A e B os contratos são estabelecidos
em função dos valores de facturação. ,

Mesmo no grupo C o salário menor está acima do salário mínimo na
cional (3).

(3) CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
-Grupo C:

i) Não pode ter mais de três pessoas (íarniliãres ou empregados).
b) Não pode ter mais de um veículo automóvel. Se possuir u111 automó

vel e uma bicicleta já não pode estar neste grupo.
e) Não utiliza escrita organizada. Não pode ter contabilidade organizada

ainda que esta seja rudimentar. Só pode ter um livro de custos. Se registar
vendas, despesas, etc. já não pode estar neste grupo.

d) O rendimento médio dos últimos três anos tem obrigatoriamente d~
ser inferior a 70.000$00.
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,l;RUPO B:
a) O rendimento médio dos últimos três anos tem de ser inferior a

300.000$00.
b) A empresa tem de ter um capital limitado até 3000.000$00 (três mil

contos).

GRUPO A:
§) Quando as condições da empresa excederem as anteriores.
(Informação obtida na repartição de finanças do distrito de Leiria).

Designação da empresa: JOTEX

Sector: Têxteis
Pessoa contactada: Sr. Delfim
Data da entrevista: 14. Dez. 1982
1.º Dentro do sector «têxteis» a sua actividade específica é confecções

de malhas exteriores.
A empresa iniciou a sua actividade em 1958 numa casa particular, por

iniciativa individual, com uma pequena máquina, produzindo em pequena esca
la.

É uma sociedade por quotas (familiar: dois irmãos e esposas).
3.º Na sua fundação a empresa não tinha instalações próprias, funciona

va na casa de habitação do seu proprietário.
Sucedeu-se alguma prosperidade, comprou-se um terreno «grande», edi

ficaram-se instalações amplas que têm sido sucessivamente ampliadas e, neste
momento, o terreno já é «pequeno» para as necessidades de espaço actuais.

4.º A direcção é assegurada pelos quatro sócios que administram os vá
rios sectores da empresa.

5.º É utilizada muita maquinaria com componentes de comando electró
nico que têm substituído as unidades manuais e mecânicas que possuíam desde
os primeiros tempos.

As máquinas são todas importadas.
6.º Cerca de 90% da matéria prima - fios é importada da Suécia.
A produção destina-se ao mercado interno onde tem uma procura muito

grande. •
A quantidade que se exporta, apenas 5% da produção, destina-se à Sué

cia - país de origem da matéria prima - só para facilitar a importação dos
fios.

8.º A empresa apresenta no mercado um produto de grande qualidade
pelo que o volume de vendas tem crescido progressivamente nos últimos anos
'correspondendo ao aumento incessante de procura.

9.º Continuar a produzir com a melhor qualidade poss.vel, acompanhar
a vanguarda dos modelos em moda e aumentar moderadamente a produção.

A empresa não tem bem calculados os efeitos da adesão à CEE, mas



lO:ª O número
- quadros:

complementar.
administrativos:

- produção:
- tarefeiros:

de empregados é o seguinte:
1 técnico de contas em regime de actividade

4
90

vários
Nota: Os próprios sócios, mercê da sua experiência e formação empírica,

asseguram a direcção técnica dos vários sectores (administrativo, produtivo, ma
nutenção, criação de modelos, etc.).

Entende-se por tarefeiros, pessoas do sexo feminino, que levam obras pa
ra terminar em suas casas, sem que, para isso, tenham qualquer contrato vin
culativo com a fábrica.

11.º Esta indústria não se caracteriza pela absorção de grandes contigen
tes de mão de obra.

O pessoal preferido é do sexo masculino, com dezasseis anos, por ter
urna produtividade próxima da produtividade feminina e apresentar índices de
absentismo menores.

que

De momento não necessitam trazer «grande
vantajoso receber pessoas mais qualificadas.

12.º vencimentos:
Os vencimentos praticados situam-se acima

tem corno base o salário mínimo nacional:
produção:

- escritório:

formação», mas no futuro
será

do contrato de trabalho,

14.000$00 em média
20.000$00 a 30.000$d0

Designação da empresa:

Sector: Conservas de peixe.
Pessoa contactada: Não estava presente uma entidade que nos pudesse

receber .
Data da entrevista: Múltiplas tentativas em Novembro e Dezembro de

1982:
Nos vários contactos directos que tentamos estabelecer durante os meses

de Novembro e Dezembro de 1982, deparamos com um grupo de empregados
no átrio da fábrica, que nos informaram da suspensão das actividades havia
sensivelmente oito meses:

Como das nossas múltiplas tentativas não resultou a possibilidade de
obtermos uma entrevista, decidimos registar o seguinte documento, de cuja leitu
ra se poderá avaliar da situação naquele sector de actividade industrial.
procura equipar-se o melhor possível para fazer face à concorrência comunitá-
ria.
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Designação da empresa: CETAP

Sector: Transformação de espumas e poliestcrcs
Pessoa contactada:
Data da entrevistar .Dez. 82
1.º Produz redes, espumas rígidas e grande variedade de pequenas peças.
Paralelamente, existe um sector de manutenção, não só do equipamento

laboral mas também da sua frota rodoviária.
2.º A empresa iniciou a sua laboração em 1967, começando com um

número reduzido de máquinas e utilizando muita mão de obra, relativamente à
,quantidade de produtos fabricados.

A empresa é pertencente a uma entidade única, e foi projectada para
uma dimensão muito mais reduzida do que a actual.

3 :º Beneficiou do edifício de outra empresa que, devido à sua expansão,
mudou para amplas e modelares instalações:

À sua evolução correspondeu a ampliação das instalações, a manutenção
do número de postos de trabalho e grande investimento tecnológico.

5.º A sua maquinaria é, quase na totalidade, de fabrico estrangeiro, com
predominância de máquinas de injecção.

Os moldes de que a empresa necessita são fabricados localmente.
6." As matérias primas são, na sua maioria, importadas.
7.º São exportados 10% do, produtos produzidos, em especial para os

países nórdicos.
A exportação é directa não havendo nenhum agente comercial no cir

cuito de distribuição.
8.º O montante de vendas nos últimos três anos foi o seguinte,

lhares de contos:
--1979:

1980:
1981:
10.º Número de empregados:
Quadros técnicos:

- engenheiros: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
- engenheiros técnicos: . . . . . . . . . . ~· . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

Sector administrativo e comercial: ... • , . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Produção: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

- especializados: . . . . . . . . . . . . . ..~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
11. º Não se prevê a curto prazo um alargamento dos quadros de pes

soal, não só pm não estar prevista a abertura de novas linhas de fabrico, mas
também porque a actual situação, aconselha que, a haver investimento, ele se
faça cm tecnologia que utilize um número reduzido de operários.

De qualquer modo, o pessoal desejado, para esta empresa, será ao ní
vel do 9.º ano, que possua certos conhecimentos tecnológicos e um mínimo de
destreza manual.

em mi

U5
203
235
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Para os serviços administrativos e especializados, prefere-se que os candi
datos possuam uma formação escolar semelhante à dos antigos cursos com
plementares comerciais e industriais, respectivamente.

12.º remunerações base praticadas na empresa, são as seguintes:
salário mínimo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 15.000$00
salário médio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 25.000SOO
saláriu máximo: . . . .. . .. . .. . .. . . .. . . . . . . . . . 42.000$00
Serviços sociais:
refeitório totalmente gratuito

Designação da empresa: EUROSPUMA

Sector: Indústria transformadora de espumas e pollestercs
Pessoa contactada: Sr. José Morais

Data da entrevista: .Dez. 82
l º Ü<> produtos fabricados são diversos, salientando ·se os seguintes:
colchões e espumas para a indústria de mobiliário
espumas rígidas para isolamentos térmicos
tecidos para a indústria de confecções

2.º Iniciou a sua laboração em pavilhões construídos para o efeito.
O capital da empresa pertence na totalidade a uma lam.ha.
Devido ao seu grande desenvolvimento e ás limitações urbanísticas locais,

foi planeada e construída noutro local a nova unidade dotada de todas as in
fra-esu uturas que possibilitem o seu alargamento nu recon 1 • r~.::Í•J.Possui actual
mente instalações modelares.

5.º O seu parque de máquinas é totalmente importado, muito actualizado
e na sua maioria automatizado.

Possui labor atório de investigação e análises.
Os serviços administrativos estão computorizados.
6.º A matéria prima importada toma um valor equivalente a sor;ó da

total utilizada.
7.º A maior parte da produção destina-se à venda no mercado interno.

Devido ao grande volume dos produtos há dificuldade em exportá-los
uma vez que o custo dos trmsportes onerava-os sobremàneira:

O montante de vencias nos últimos -inos tem auinentado não só devido
à irftacção, mas também porque e. volume de vendas tem sido sucessivamente
acrescido:

9.º Nãc s-. orevêm investimentos a curto p.azo, urna vez que os merca
dos nacional e estrangeiro estão a atravessar crise.

A juntar a essas dificuldades, não se prevêm grandes modificações te
enológicas, devido aos obstáculos postos pelas entidades bancárias.

10.º O número de empregados é o seguinte:
-- técnicos superiores: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 4
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- administrativos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. 41
- produção: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

11.º Para uma eventual admissão de pessoal a formação desejada seria a
seguinte:

sector administrativo: formação académica equivalente ao 9.º ano, com
conhecimentos práticos a nível dos antigos cursos comerciais;

- Sector de produção e manutenção: formação académica ao 9.º ano e
conhecimentos práticos a nível dos antigos cursos de Formação Montador Elec
tricista e Formação de Serralheiros.

12.º Os encargos anuais em vencimentos aproximam-se dos 110 000 000
$00 (cento e dez mil contos).

Serviços sociais:
cantina: totalmente g-atuita;
serviços de saúde permanentes
Não possui creche, por o número de possíveis beneficiários não o justifi

car, mas admite a hipótese de colaborar com as populações da freguesia, no
caso de ser criada uma fora da empresa.

íJ"':)nGC!:J da empresa: ELISIO DE SOUSA E SILVA

Sector: Indústria transformadora da cortiça
Pessoa contactada: Elísio de Sousa e Silva
Data da entrevista: .Dez. 1982.
1.º Dedica-se exclusivamente ao fabrico de rolhas.
2.º Iniciou a actividade em 1975. Era empregado numa fábrica do mes-

mo sector de produção e decidiu-se estabelecer-se por conta própria.
A empresa pertence a uma entidade única.
3.º A laboração processa-se em pavilhão alugado.
4.º É o proprietário que dirige a fábrica.
5.º A tecnologia empregue pode considerar-se rudimentar, já que consta

de 5 brocas de pedal e 1 automática.
O produto fabricado destina-se exclusivamente ao mercado nacional.
6.º A matéria prima é de origem nacional - a cortiça -
8.º Não está calculada a variação das vendas nos últimos anos
9.º Não é previsível que venha a ampliar a actividadc a curto prazo.

Admite a hipótese de ampliar as instalações.
10.º A empresa tem ao seu serviço 13 empregados, todos no sector

de produção.
11.º Utiliza mão de obra não especificada, pelo que não sente carências

de oferta de trabalhadores. Não prevê admissões.
12.º Os vencimentos variam entre 13.100$00 e 17.000$00.
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Designação da empresa: HENRIQUE MOREIRA DE SOUSA, LDA.

Sector: Serração de madeiras
Pessoa contactada: Sr. Henrique Moreira de Sousa
Data da entrevista: .Janeiro. 1983.
1.º A actividade principal é o corte de madeiras nas dimensões normali-

zadas.
2.ª Iniciou a sua actividade em 1963.
A empresa pertence a uma entidade única.
3.º As instalações são compostas por dois pavilhões especialmente conce-

bidas para permitir a circulação de toros com grandes dimensões.
4.º A empresa é dirigida exclusivamente pelo proprietário.
s.c A maquinaria utilizada é a seguinte:
serras mecânicas:
«charriot»

(designação do carro que desloca os toros que vão a laminar na serra de fita).
6.e Esta empresa trabalha apenas com madeira nacional.
7.º A produção destina-se na sua totalidade ao mercado nacional.
8.º Nos últimos anos o volume de produção tem-se mantido estável.
9.º As perspectivas futuras são encorajadoras e desenvolvem-se esforços

para dotar a empresa dos meios humanos e materiais adequados à transforma
ção de madeiras em formas, dimensões e qualidade normalizadas, compatíveis
com as exigências do mercado externo.

10.º Número de empregados:
- operários adultos:
- operários menores (rapazes):

11.º Necessita de admitir pessoal com experiência no campo da organiza
ção fabril e comercial, que lhe permita concretizar a pretensão de produzir pa
ra exportar.

... 3
1

4
3

Designação da empresa: JAIME MOREIRA DE SOUSA

Sector de actividade: Serração de madeiras
Pessoa contactada: Sr. Jaime Moreira de Sousa •
Data da entrevista: .Janeiro. 1983 •
1.º A actividade principal é o corte de madeiras."em dimensões normali

zadas e sua preparação superficial.
2.º A empresa foi fundada há cerca de cinquenta anos, pelo pai do

proprietário.
3.c As instalações são constituídas por três pavilhões com características

funcionais: sem paredes laterais para permitir a circulação de peças de madeira
de grandes dimensões:

5.ª Maquinaria utilizada:
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charriot: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 1
serras de fita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
plainas: . . . . . . . .. . . . . .. . .. ... . . . ... ... ... ... ... 1
6.º As matérias primas são exclusivamente nacionais.
7.º A produção destina-se somente ao mercado interno:
8:º O volume de vendas aumentou nos últimos anos.
9.º Não se prevê ampliação ou diversificação da actividade.
10.º Número de operários:
limadores: (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
indiferenciadas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20
Dos operários - indiferenciados - desta empresa fazem parte homens,

mulheres e rapazes.
11.º Esta empresa não vê necessidade de admitir pessoal com qualifica

ção profissional específica ou formação escolar.
A mão de obra de que carece é do tipo indiferenciado e «Com muita

força muscular».
(a) «limador»: designação do operário especializado na conservação das

ferramentas utilizadas na serração.
Ex.:º afiar serras, soldá-las por «brasagem forte», etc.

;'".~~·..•.~_,

7, ANÁLISE DA SITUAÇÃO INDUSTRIAL

As opiniões recolhidas, cujo tratamento efectuamos, dissecando-as de
modo a preencherem a estrutr. -rn que as apresentamos, deram-nos motivos
de sobra para reflexão e estude

Como deste grupo fazem parte empresas de diversos tipos, achamo-lo u
ma amostra significativa do tecido empresarial de Espinho, e os depoimentos são
idênticos a outros que recolhemos e por isso não os incluímos.

Mas vamos analizar alguns pontos:
7.1. Quanto à origem:

- Neste ponto distinguimos dois tipos fundamentais: a empresa planificada
com os espaços dimensionados e equipados em função do contributo que pres
tam, e a empresa que se inicia numa dependência da habitação pela actividade
de um artesão, que, entusiasmado por delegadas de vendas a adquirir equipa
mento auxiliar, num f~,,.,ónemoprogressivo, depara com a necessidade de ampliar
ou renovar as suas , .rturas e constata que fez nascer uma empresa.

A maior parte das empresas do concelho são deste último tipo, em cor
respondência com o seu ano de fundação.

7.2. Quanto à tecnologia empregue notamos dois tipos de actuação:
- Nas empresas que não crêem na sua viabilidade futura explora-se o e

quipamento existente procurando-se a sua conservação;
- Nas empresas que têm uma actividade promissora, observa-se muito em

penho pelas novas tecnologias como meios de aumentar a qualidade, aumentar a
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produtividade e reduzir os custos, preparando-se para a concorrência.
De qualquer modo, a tecnologia que vimos, embora tenha componentes

avançados tecnicamente, situam-se bem longe da actual robotízaçâo cm curso
nos países industrializados por excelência.

7.3. Da análise da distribuição dos produtos, verificamos que, das em
presas contactadas, apenas uma produz essencialmente· para erportação.

Não se viu sequer tendência para conseguirem contratos com grupos de
distribuição internacionais que lhes permitam fabricar grandes séries, que, como
se sabe, reduzem o custo de cada unidade, aumentando a capacidade de concur-
SO.

Pelo contrário, o maior número conta apenas com o mercado interno,
cujas pcrspectivas não são as melhores como se depreende da caracterização
que fizemos da nossa economia, que não favorece o aumento do poder de com
pra dos potenciais consumidores.

Há anos idos, algumas empresas tinham a garantia dos mercados africa
nos que de momento têm apenas aberturas esporádicas .

. . .O contexto imperial-colonial português, a partir de seiscentos, embe
beu e condicionou, directa ou indirectamente, toda a vida económica nacional.

... A indústria, alvo da nossa atenção, claro está que se prende, em da
da época, com os mecanismos internos e externos da oferta e da procura de
dados bens de consumo, o que significa que ela é inseparável das redes comer
ciais existentes. e estas, por seu turno, entroncam na produção e circulação de
bens de origem, quer agrícola, quer industrial. E tudo isso, naturalmente, é fun
ção do quantitativo da gente, da estrutura sócio-económica, dos níveis de exigên
cias e das· possibilidades económicas de satisfazê-las - em suma, fartura ou
da pobreza de um país, das suas regiões, das suas classes sociais (5).

7.4. As perspectivas para as nossas empresas situam-se no campo das
expectativas prolongadas, que são, como se sabe, inimigas do progresso.

Mas para além das nossas possíveis análises, achamos de interesse re
gistar outros depoimentos, já que os problemas da indústria do concelho, do
distrito, da zona centro e do país, acabam por estar relacionados com idênti-
cas variáveis. ,

a) Do presidente da AIP, Jorge Rocha de Matos:
... «Continuaremos a trabalhar ainda que o não queiram; geraremos ri

queza e emprego; pagaremos impostos, cumprirernoé obrigações. Só que para
isso exigiremos medidas concretas:

A clarificação dos sectores público e privadõ da economia;
A dinamização do sistema bancário;
O ajustamento da legislação social;
A solidificação dos mecanismos de consenso;
a reconstrução do sistema educativo;
a profunda reforma do sistema fiscal;
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- sobretudo, a estabilização da vida política, numa base de responsabili
dade democrática.»

b) Do presidente da Confederação da Indústria Portuguesa, Pedro Fer
raz da Costa:

... «A única maneira de iniciarmos lenta, mas seguramente, os trilhos da
reconstrução económica, é enveredar decididamente por um inequívoco sistema
de economia de mercado, dando assim à empresa privada as condições de que
necessita para poder cumprir a sua missão económica e social.

Dever-se-á, pois, abrir imediatamente à empresa privada aqueles sectores
da economia que lhe estão injusta e indevidamente vedados, como se deverá,
imediatamente, também alterar o regime das nacionalizações e indemnizações.

Haverá que reformular toda a política de crédito, apoiando e financian
do as pequenas e médias empresas e os novos empreendimentos, acabando-se
com o escândalo dos apoios ditados pelo favor político, pe1o compadrio e por
outras razões menoc claras.

Importa que se reveja todo o sistema fiscal, libertando as empresas pri
vadas de uma carga que as asfixia e que se criem incentivos ao aforrador que
o levem a investir no financiamento da actividade produtiva.

Terá que alterar-se a legislação laboral pondo-se cobro, difinitivamente
às greves políticas e acabando-se com a permissividade que está na base do
absentismo, da baixa produtividade, da indisciplina no seio da empresa.

Será necessário libertarem-se as empresas dos elevadíssimos encargos
bancários que são anenas consequência da subverção política ... »

e) Do Se:::retário-Geral da Associação Comercial de Lisboa-Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa. J. M. Silva Rodrigues:

« ... Acresce, neste momento, uma situação de crise política de indiscutí
vel gravidade, de consequências extremamente negativas para a situação econó
mica do país e cujo desfecho não é ainda absolutamente claro.

É assim imperioso que consigamos atenuar, desde já, o ritmo de endivi
damento externo do país, de forma sustentada, para que possamos pois olhar
definitivamente em direcção ao nosso desenvolvimento económico e social.

E porque se trata de um processo colectivo deverá assentar num verda
deiro Projecto Nacional, assumido com trabalho, competência e determinação,
numa base de solidariedade social entre as várias forças vivas do país.»

d) Do Director do Departamento de Análise.e Investigação Económica
de Secretariado do GATT-Genebra:

«Um ajustamento estrutural das economias ocidentais implicará um gran
de volume de novos investimentos.
Se estes tiverem de ser financiados sem inflacção, as políticas fiscais e de des
pesas públicas terão de ser reformuladas de forma a aumentar a taxa de pou
pança dessas economias.

Ainda mais importante, o ajustamento requcrá também criatividade e cál-

(5) Serrão, Joel, da indústria portuguesa, Lisboa, 1978, pg. 10.
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culo cuidadoso e para os tornar possíveis terão de ser eliminados os numero
sos factores que distorcem a afectação de recursos e limitam a iniciativa empre
sarial. Embora necessárias, estas alterações serão muito difíceis de conseguir ...
Lembramos a força quase irresistível que é necessária para vencer a inércia.»

e)· Dos economistas do GEBEI (Grupo de Estudos Básicos de economia
Industrial).

Apostar noutro desenvolvimento:
Segundo estes economistas, quando da discussão do Plano Energético

Nacional, é importante desenvolver-se um modelo alternativo de desenvolvimento
quatro pontos fundamentais:

- A diminuição do conteúdo energético do crescimento, o que se rela
ciona com a evolução da estrutura industrial e a organização do espaço urbano

-- A redução da componente importada e energia consumida;
- A redução do peso do investimento energético no conjunto da forma-

ção bruta de capital fixo;
- A ampliação do efeito multiplicador do efeito energético.

A melhor opção seria assim aquela. que conseguisse um equilíbrio
estável destes quatro sectores por vezes contraditórios.

O que significam, no entanto, cada uma destas premissas?
Que quer dizer «diminuir o conteúdo energético do crescimento?».
Significa questionar e nosso modelo de desenvolvimento, que vem dos

anos 60-70, o modelo clássico baseado na produção dos chamados «bens inter
médios» em indústrias energético-intensivas, São químicas de base, a siderurgia,
a metalurgia pesada, as indústrias da 2.e revolução industrial. Significa que se
deveria preferir a produção de bens de equipamento-máquinas electrónicas
onde o esforço e o investimento energético é menor. No fundo, trata-se de sa
ber onde colocar o esforço de articulação do desenvolvimento».

No que diz respeito à segunda prioridade - diminuição da componente
importada - significa «a expansão das energias renováveis, nomeadamente o so
lar e o bio-gás, é sobretudo possível num modelo de desenvolvimento descen
tralizado. E se, por exemplo, introduzirmos novas tecnologias, com a dissemi
nação das telecomunicações, a possibilidade de se trabalhar longe dos grandes
centros tornar-se-á muito mais real e atractiva».

Efeito multiplicador do investimento:
Trata-se não só de optar por soluções onde a comparticipação nacional

possa ser dominante - e logo dar trabalho á nossa própria indústria - como de,
aposta mais arrojada, investir em domínios novos.s

7.5. O número de trabalhadores da indústria transformadora tende a di
minuir com o aumento da incorporação de nova tecnologia.

Nalgumas empresas que visitamos, podemos constatar que o nível etário
dos seus trabalhadores era, em muitos deles, superior a 45 anos, o que diz
bem da dificuldade de acesso das camadas mais jovens.

Se este fenónemo tem importância no sector produtivo, ele é igualmente



Levantamento fndustria,1 do Concelhode Espinho

sensível no administrativo, onde, nos últimos tempos se tem reduzido substan
cialmente o número de efectivos humanos, que são· parcialmente substituidos
pela informática.

D2 facto as empresas têm conseguido diminuir os custos dos designa
dos «improdutivos», quer adquirindo um computador, quer recorrendo aos ser-
viços de contabilidade de empresas especializadas. ,

Enquanto que há relativamente poucos anos uma máquina exigia um
número significativo de operários, hoje, e com mais acuidade no futuro, um
operador é suficiente para garantir o f'uncionamentd, em boas condições, de um
grupo de máquinas que concorrem para a obtenção de um produto final.

7.6. Carências de mão de obra e formação escolar.
Da análise anterior , constata-se que, tanto a qualificação da mão de o

bra como as actividades industriais terão de ser profundamente remodeladas.
A actividadc .ndustrial, reconvertendo-se para produtos de rendibilidade

mais assegurada e de maior procura nos mercados nacionais e internacionais.
A mão de obra, preparando-se para prestar serviços mais especializados,

como sejam, apoiar a produção de novos produtos com novas tecnologia, a
<', sua assistência técnica e manuseamento.

Como se observa numa das entrevistas registadas no nosso trabalho,
as actividades que utilizam mão de obra indiferenciada em grande número, te
rãc, tendência a deslocar-se para países periféricos (em termos de importância
económica).

Os jovens apesentarn carências de formação que lhes permita uma in
serção rápida e segura na vida activa.

Toda esta problemática exige grandes transformações na nossa socieda
de que, tendo de ser equacionadas e acompanhadas pelo sistema de ensino,
este não conseguirá, só por si, implementar.

As reformas que vierem a estabelecer-se no ensino terão de se conju
gar, isso sim, com a restante política de modernização e desenvolvimento.

« ... Aparece a necessidade de repensar «radicalmente» a relação entre
ensioo e actividade profissional.

... O sistema de ensino do futuro, deve ser instrumento de formação
profissionalizante, que permita aos jovens adquirir a informação profissional e o
desenvolvimento de certos conhecimentos ou alcançàr certos níveis de adestra
mento fora do sistema escolar e a partir das bases fundamentais que este for-
neça ... (6). .•
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" A GAZETA DE ESPINHO"
Em Defesa da Autonomia de Espinho

f\presentação

Desintegrado do Concelho da Feira, o Concelho de Espinho constituiu-se em
Setembro de 1899.

Esta autonomia administrativa nunca foi bem vista pelos responsáveis da Feira
que tudo fizeram para obstar a justa deliberação do governo.

Uma vez consumada a liberdade, a Feira não desistiu de integrar, de novo, Es
pinho no seu Concelho.

Assim quase dois anos depois, em Haio de 1901, era apresentado no Parlnmento
um projecto de lei visando a extinção áo Concelho de Espinho.

A notícia de tal facto provocou desde logo um movimento de enérgico protesto
da população de Espinho, levando a Câmara Municipal a enviar àquele Parlamento, um
documento já publicado neste •Boletim» [n" 4, vol. /), e suscitando a intervenção do de
putsdo /osé Alpoim e a solidariedade da Associação Comercial e Industrial Portuense e
do Centro Comercial do Porto, documentos também já publicados neste «Boletim» (n.0 6
vol. li).

Também o semanâaio «(Lazeta de Espinho>, fundado em Janeiro desse mesmo
ano, iniciou logo no seu segundo número, uma série de editoriais a verberar tal procedi
e a lutar denodada e corajosamente pela conservação da, independência de Espinho, tão
ciosamente conquistada. "'"

São esses editoriais publicados ao longo de vários números. de autoria do Dr
Joaquim Pinto Coelho, que a seguir, se transcreve. Ficrz'!idodeste modo arquivados neste
Boletim Cultural, como autênticos doeumentos históricos de um momento particularmen
te grave da História de Espinho.
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É de Ontem - pode dizer-se - a autonomia do concelho de Espinho

Há decorrido pouco mais de um ano sobre a constituição deste município
- que logrou a sua independência, após um período de porfiada luta, em
alternativas de ansiosa dúvida e refulgente esperança:

A ideia da liberdade nasceu - generosa e espontânea - de um nú
cleo de indivíduos, impulsionados pela nobreza de intenções altruístas, anima
dos pela luz viva do mais encendrado parriotismo: Pezara-lhes vêr que as ga
rantias do cidadão espinhense iam em razão inversa dos gravames impostos pe
la tutela administrativa:

Magoára-os a desdenhosa indiferença com que eram recebidas as mais
legítimas reclamações deste povo, anteaviram a ameaça de violentas medidas
afectando a economia desta soberba praia:

Assim inoculada no espírito do povo a linfa salutar de consciente
reação, a luta declarou-se com impetuosa insistência, a assumindo as propor
ções gigantescas de verdadeira conquista: Para fazer vingar a sua causa, - os
espinhenses atacaram denodadamente a trincheira combalida de cavilosos adver
sários. Estes, à míngua de melhor defesa, vociferaram injúrias e impropérios
assestaram as invectivas pela intriga mal dissimulada e pelas odientas retalia
ções pessoais.

Velho sestro de raça é este que vai como agora atingir as raias do
crime. O ataque à propriedade e o intento bem patente indigno desforço pes
soal foram o epílogo desse primeiro período de defesa, encetado por ·uma horda
de malévolos oontendores:

Apesar disto, e talvez por isto, Espinho venceu.

o o o
Hoje os inimigos de Espinho urdem à surdina maquiavélicos projectos

para deruir a nossa independência. Mordidos de torpe inveja, ejaculam o da
noso virus da maledicência; inventam, deturpam, intrigam, mentem e caluniam!

Miserável processo de readquirir o terreno perdido, estulta teimosia de
nos avassalar!

Inquiram dos próprios actos, antes de rnalsinar os alheios. '
Percorram, se têm coragem para tantos, as páginas negras da sua admi

nistração camarária, revejam-se num passivo superior a quarenta contos e ... ca-
lem-se de vergonha! ,

- Confronte-se agora esta conduta criminosa, este passado de· ignomínías
com a escrupulosa gerência de um município que se inicia assoberbado de cri
ses e dificuldades de ocasião, e que falta, apesar de tudo; pela eloquência es
magadora dos números que dão saldo aproximado de um conto reis.

E para prova incontestável de que Espinho nada vale, publiquem-se em
confronto as rendas municipais feirenses dos dois anos - 1888 e 1900, o pe-
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nú ltimo da integridade e 'o- primeiro da autonomia. Essas estatísticas devem
fornecer o mais sólido argumento de ataque à nossa apregoada penúria!

Mais factos e menos palavras.

o o Ó'

A luta vai ser ferida, talvez, sem tréguas nem quartel, se mais um
atentado fôr vibrado à nossa dignidade cívica; Posto que aparentemente, Espi
'nho fique subjugado, a nossa causa triunfará sempre: É garantia segura desta
vitória a justiça que nos assiste, e a simpatia com que toda a beira-mar acolhe
a nossa pretenção e adere às nossas aspirações:

No dia em que formos vencidos, agouramos calamitosa existência para
os nossos adversários. O exemplo vem de perto, e repete-se a cada passo:

Ontem éramos o servo adscrito à gleba, hoje somos o escrava' com
carta de altorria, e amanhã ... quiçá nos está reservado o honroso papel de mor
domo parciomonioso a governar a casa de fidalgo arruinado:

Pensem bem nisto.

CALúNIAS E SANDICES

Alguns jornais, burlados pelo seu correspondente da Feira, deram ulti
mamente publicidade a um acervo de disparates, falsidades e calúnias:

A Câmara Municipal de Espinho, composta de homens de inconcussa
probidade, não cedeu nem cederá nunca a qualquer título um palmo sequer
de terreno, sem a sanção da Ex. Comissão Distrital.

O tempo em que aqui se cometiam tais desaforos e se praticavam ac
tos de verdadeira rapacidade acabou com o nefasto domínio da Feira.

E redondamente falsa a asserção de que no cômputo da receita da Câ
mara entraram mais de dois contos de concessões de terrenos, pois que desta
proveniência apenas se arrecadaram alguns centos de mil reis. cobráveis por
largos anos.

A afirmação de que a esta Câmara pertencem 12 contos de reis do
passivo da Câmara da Feira é gratuita e inepta. Gratuíta porque, não obstan
te as instâncias da Câmara de Espinho, - por velhacaz obstrucionismo da
Feira, - não está feita a destrinça da dívida, ignorando-se qual a parte dela
que há-de caber a Espinho. Inepta, porque imposta a confissão de que este
concelho tem sobejos recursos para conservar a sua aytonomia:

Da declaração de que dos 40 contos em que a Câmara da Feira, per
péssima administração se empenhou, 12. isto é, 30% tocam a Espinho, res
salta à evidência de que este concelho é abastado e, só de impostos directos ba
se da partilha. tem rendimento que justifique esse encargo:

Mas que não o tivesse? Seria a Feira que viria pagar o passivo que
haja de pertencer-lhe? Ela crivada de dívida. perseguida de credores, insolven
te. executada, arruinada?
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Muito se condoi das desgraças de Espinho a generosa harpia!
Se não tivéssemos provas irrefragáveis dos excepcionais recursos deste

concelho, e precisássemos de documentos demonstrativos do seu rendimento,
ilos-íamos encontrar na escrituração e no.s préprios orçamentos da Câmara da
Feira.

Com efeito, a sua receita que, antes da emancipação de Espinho, era
calculada em 22 contos, está orçada em 16.

Contestem isto se são capazes, e digam se querem que lhes explique
'donde vem a esmagadora diferença.

Ora, quando até a receita orçada, a receita da Câmara da Feira para
inglês ver, teve de ser pelos magnânimos ricaços reduzida de 22 para 16 con
tos, imagine-se para onde não terá vindo a receita arrecadada:

É de ver que não tenha chegado a 9 contos;
Se, como é justo, a falta de receita, de tino e de moralidade na admi

nistração da fazenda municipal, fundamentam a extinção duma circunscrição
a,dministrativa, o concelho que deve ser extinto, suprimido por completo, é o
concelho da Feira:

A antiga terra de Santa Maria perverteu-se, degenerou e morreu. Hoje
apenas resta dela um cadáver, que a tradição não pode galvanizar; um cadá
ver cuja podridão se não respira por mais que o envolvam em crepes doira
das.

Espinho administrado por cidadãos honestos e dedicados, vive desafo
gadamente. Atravessou a crise da peste, e venceu as dificuldades do ano findo
fechando com um saldo de perto de um conto de reis.

Este resultado é tanto mais para admirar e aguçar a cupidez dos seus
antigos exploradores quanto é certo provir unicamente do rendimento dos bens
próprios, dos impostos indirectos - ainda criados pela Câmara da Feira e
igualmente em vigor naquele concelho - e doutras procedências, com exclu
clusão dos impostos directos que a Câmara dt Espinho aboliu após a sua cons
tituição:

A calúnia de que Espinho aguentou impostos que tem provocado indi
gnação e protestos é duma vilania que revolta

Outro tanto já não acontece com o aleive de que Espinho não tem me
lhoramento algum devido à sua Câmara, o qual não passa de mariolice risí-
vel: .t

Os milhares de banhistas, nacionais e estrangeiros, que frequentam esta
praia, toda a gente, sabe que Espinho embota não possua todos os melhora
mentos de que precisa porque há pouco mais de um ano que sacudiu o jugo
da Feira se transformou e progrediu imenso.

Só o imprudente escriba finge ignorá-la.
Espinho, antes da autonomia, a não ser nos meses de Setembro, não ti

nha polícia nem um candieiro ao menos de iluminação pública. A água faltava
apenas vinha o verão: Havia 10 anos que a Câmara da Feira não mandava
aqui reparar nem um metro quadrado de rua. Espinho não tinha escola de
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instrução primária.
Depois da nossa emancipação foi abastecido de água; as ruas limpas e

arborizadas, reparando-se e construindo-se algumas em importância não infe
rior a 700$000.

Pagou-se o alargamento e as cancelas da passagem de nível da rua
Bandeira Coelho; levantou-se a planta geral do concelho, restaurou-se a escola
do Conde de Ferreira e proveu-se com um distintíssimo professor: Conseguiu
se um novo edifício escolar orçado em 4: 100$000 reis - o melhor do distri
to: Iluminou-se a povoação, inclusivé a luz eléctrica na época balnear:

Mas, de tudo isto que traduz um esforço que atesta e proclama a opu
lência e o civismo de um povo, valorizados pela reivindicação dos seus direitos
pela conquista da sua independência, de tudo isto nada houve que ferisse a
vista ou abalasse a consciência do detractor de Espinho.

E nada houve que lhe ferisse a vista ou abalasse a consciência, porque
as tem derrancadas pela inveja, cegas pela cobiça de 6 CONTOS de REIS
que a Câmara teve de receita o ano passado e de 9 CONTOS que pode ter
este ano; de 10 CONTOS que valem os seus terrenos e de 10% do produto
dos baldios que a Junta de Paróquia desta freguesia aforou na importância de
42 CONTOS DE REIS.

Estas assombrosas receitas, ignoradas por muita gente mas que a Feira
muito bem conhece; estes extraordinários recursos, que fazem de Espinho uma
freguesia e concelho riquíssimos, são realmente estonteadores e capazes de su
gerir os maus audazes planos, as mais torpes maquinações.

Estejam porém, certos que Espinho sabe defender-se e há-de marcar
com ferro em braza a fronte dos preversos que com calúnias e insidias ousem
atentar contra a sua autonomia:

«Gazeta de Espinho, n:º 2 de 13 de Janeiro de 1901»

HISTORIANDO

Sem acrimónia com verdade histórica e desapiedade crítica, convém
relembrar ainda os episódios da luta em que Espinho empenhou insistente es
forço para a conquista da sua autonomia municipal: Resume-se o exame retros
pectivo aos sucessos dessa época em salientar a nossa -conduta ordeira, legítima
digna e justa, em singular contraste com o procedimento tumultário, incoerente
ilegal e criminoso dos nossos antagonistas. .•.

Diga-se, com altisonante veemência, Espinho invocou, com o ímpeto de
entusiástica sinceridade e desassombro de lídima boa-fé, os argumentos condu
centes ao triunfo duma cruzada civilizadora.

Os inimigos de Espinho, em arremetidas de truanescos histriões, confun
diram números e estatísticas; deturparam razões e argumentos; falsearam enfim,
a verdade dos factos.

Para comprovar estas asserções vejam-se, pois as representações da Feira
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dirigidas ao parlamento, no solene intuito de desvirtuar conceitos. Ora se co
meça por desenvolver o velho tema da centralização administrativa com os so
fismas comesinhos da rebulice indígena; ora se comenta, sem congruência ou
firmeza de critério, ou minguados recursos económicos desta praia, ora se ento
na, a meia voz, a lamurienta cantada dos interesses criados dos sacrifícios dis
pendidos e do futuro cheio de densas nuvens de caliginosa desventura.

Feita abstracção da nota sentimental que só as almas ingénuas poderia
compungir, da palinódia do filho ingrato que impõe tutela às prodigalidades
paternas, - a velha terra de condes nada nos oferece em sua defesa que pos
sa transmitir-se ileso às páginas da sua crónica avoenga.

Provou assim que a fidalga linhagem da sua estirpe havia degenerado
infamemente em torpe vadiagem, e que a tradicional antiguidade dos seus fo
rais se convertem em árido e sáfaro terreno impróprio para germinar as su
premas manifestações do progresso. ·

o e <>
Espinho - concordemos nisto - não é uma vila secular com a única

rua íngreme e tortuosa; não possui as areias desmanteladas dum castelo que
hoje serve de coito à mandriagem corrupta; não tem um convento seculariza
do, onde sejam instaladas as repartições públicas; nem tão pouoo se vangloria
com o caudal de um rio, banhando as extensas campinas dos arredores e mal
contendo os dejectos da podridão intestina: Não!

Espinho é banhado' pelo mar onde dia a dia amargura o sustento a la
boriosa classe piscatória; tem extensas ruas e avenidas onde se desenvolve a
indústria e prospera o comércio; e como singular distintivo da sua força, ar
queja constantemente no seio da povoação a máquina a vapor - alavanca po
tente do progresso, imagem personificada da vida moderna!

Espinho trabalha, e na luta pela vida logrou já a um passo para a sua
independência, quando há menos de um ano se constitui ainda:

A Feira há centenas de anos mirou-se nos seus pergaminhos, cristalizou
e... retrógado na marcha inglória para o nada das coisas humanas.

O futuro é dos que se nobilitam pelo trabalho.
Nenhum povo pode afirmar tão somente no seu passado a égide protec

tora da própria integridade. As leis evolutivas do progresso não respeitam a
caducidade das tradicões. Nestes termos a terra de Santa Maria ficará apenas
como monumento que há-de arquivar o benefício de inventário.

NOVOS IMPOSTOS

Com o malévolo intento de desgostar o povo de Espinho e indispô-lo
com os seus dirigentes, têm os intrigantes da Feira propalado que o aumento
das contribuições neste concelho é devido à autonomia.
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Nao é novo este aleive oorn que, à falta de argumentos, os nossos inimi
gos procuram armar à credulidade pública.

Já quando se tratou da emancipação, os insaciáveis exploradores, na se
.diça velhacaria, agitaram o espantalho do agravamen:o ele ímpoatos, julganco
poder assim intimidar ou dividir os espinhenses; unãrnimes e firmes· em recla
mar a sua separação da desnaturada madrasta:

Sabendo que em Espinho, - do mesmo modo que na Feira e noutros
concelhos, -· se estava procedendo, por ordem do governo, à reorganização
das matrizes, de que havia de r.:;3u·_:.irelevação das décimas, ocultavam cavi
losamente o facto, e, dando-se ares de profeta, desataram a prognosticar gra
vames e desgraças para esta praia no dia em que ela lograsse a almejada inde
pendência:

Ocioso será dizer que os espinhenses riram dos capciosos vaticínios, e
se mantiveram na inabalável atitude que teve como epílogo o triunfo da sua
causa.

Julgando, todavia, que alguém os toma a sério, voltam os histriões a
repisar o velho tema e blasonam de se haverem consumado as suas previsões
ao mesmo tempo que se mostram compungidos:

Ora todos sabem que são crocodilo as lágrimas vertidas por estes fari-
seus.

Os espinhenses, conhecedores por dura experiência de qual o móbil e
objectivo das suas lamúrias, chegam a admirar a obsessão que os induz a vêr
que ainda haja quem caia na esparrela de se expôr de novo aos seus colmilhos

No entanto é sempre bom esclarecer, visto existir muito ingénuo, e ser
conveniente que todos se habilitem a cuspir o seu desprezo, na: estanhada cara
de cmbusteiros vis.

o e {'>

A elevação de Espinho a concelho em nada concorreu para a subida
dos impostos. Esta resultou pura e simplesmente de serem postas em vigôr as
novas matrizes, organizadas segundo a inspecção feita aos prédios há cinco anos
- quando a Feira nos dominava: Portanto, se para o caso pode vir o conce
lho, as queixas não devem ser contra· o da Feira, em cujo reinado foram ela
boradas as matrizes novas.

Mas quem as mandou fazer foi o governo, e qnern com eles lucra em
Espinho é o Estado. A Câmara não tira delas proveito algum: ,

Muito ao contrário do que os intrigantes espalham, o concelho trouxe
reducção de impostos beneficiando os contribuintes.

É notório que a Câmara aboliu os impostos directos; a percentagem so
bre as contribuições predial, industrial, renda de casa e sumptuária; a contri
buição pessoal e a décima do ferrolho, - contribuições estas que no conce
lho da Feira continuam em vigôr:

Do próprio imposto do matadouro, lançado pelo respectivo regulamento
feito e aprovado pela Feira, a Câmara de Espinho dispensou os marchantes
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durante o ano inteiro.
A nossa Câmara não criou taxas nem elevou as existentes.
Mesmo as liçenças para vendedores ambulantes foram criadas pela Feira

resultando o aumento do seu custo actual do imposto de selo que é para o
Estado e não para a câmara.
Arredada também a questão sucitada há pouco a propósito da avença, que con
forme hoje ninguém ignora,é com a Fazenda-pergunta-se oude está o aumen
to de impostos municipais, impenitentes caluniadors?

O que os aflije be nós sabemos: -é uma· esquisita sensação que se cha-
ma fome. ·

Resignen-se, porém, que bem basta o que nos levaram
Govemen- se com ela , e tranquilizem- se , que nós somos gener

osos; não exigiremos que no-lo restituam.
Mas naõ persistam na criminosa teimosia de iludir o povo.Ao menos

uma vez sejam honestos.

FIAT JUSTITIA

Vai em dois anos que Espinho empunhou legitimamente a bandeira da
sua autonomia, partindo as algemas que o acorrentavam ao município da Feira.
ra.

Não concluiu ainda a sua nobre missão; alguma coisa mais lhe resta
conseguir - libertar-se das justiças da Feira. Espinho incontestável direito a ser
mais que um concelho:-tem direito a ser comarca. E consegui-lo-á, porque
entravar as ro.das do progresso, suster J movimento contra a opressão, impedir
a marcha de um povo trabalhador e honesto que, dia a dia se vai engrande
cendo, não sera empresa de fácil realização,

As arbitrariedades e a ferocidade da Feira, as perseguições acintosas,
por elas movidas contra as freguesias da beira-mar e nomeadamente contra Es
pinho justificam a aspiração ardente de uma comarca com sede: aqui:

Um povo como este não pode sofrer uma tutela que tão mal tem pro
cedido, quer em relação às: pessoas, quer em relação aos bens, cuja administra
ção, inelizmente, lhe tem estado confiada. s

A pronta remo.ção de tão permiciosa tutora é uma necessidade.
Não descansaremos enquanto não virmos realizado o nosso ideal, tan

to mais, que a Feira, por todas as formas trata de iludir os governos, votan
do as suas. forças, se bem que fracas e desordenadas, contra as legítimas
pretenções de Espinho.

Não calaremos a voz da consciência; lutaremos com afinco e intemera
tamente por sentimento da nossa própria dignidade.

Desde há muito que a Feira vem resvalando num verdadeiro declive
de decadência, económica e moral. - Económica, porque o seu deficit é cada
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vez maior ;não paga aos seus credores, no número dos quais entram alguns
dos seus empregados. ___,Moral,porque os atentados, já contra o abade Aroso,
já contra o falecido juís Macedo e, ultimamente contra alguns amigos de Es
pinho, dão a conhecer quão ínfima é a craveira por onde aferem os seus sen
tirnentos.

A responsabilidade de tanta degradação cabe tão somente aos dirigentes
locais; as forças e a energia do concelho feirense têm sido esgotadas pelo
caprichos de uma política facciosa; têm-se suscitado lutas e promovido discór

. , 'i >; munícipes, os recursos camarários têm-se dissipado de tal
modo que o povo sente- se desalentado e descrente pela improficuidade das
suas fadigas.

Como acertadamente ponderou, no seu número anterior este semanário
justificando a extinção de um município quando mal administrado, acertada
mente andaria o gabinete que propusesse, e levasse a cabo a extinção do da
Feira. Ele que de há muito vem acastelando preconceitos mal cabidos, for
jando orçamentos inverosímeis sustentando os seus direitos com a sediça lógica
das suas tradições, terá de esboroar irremediavelmente sobre o seu pedestal de
barro, posto que secular; Mas a hora da nossa liberdade soará antes.

Espinho chegou à maioridade; reclama por direito e necessidade a
administração completa dos seus interesses.

E preciso arrumar por uma vez os tutores que lhe iam dissipando o
património e atentam contra as suas imunidades.

A Feira por mais esforços que faça, não poderá contestar com sólidas
bases os importantíssimos elementos que Espinho tem para com as freguesias
que o requereram se constituir comarca.

Há razões de sobra em prol da nossa causa. O princípio da justiça al
guma coisa deve valer para aqueles que prezam a liberdade de um povo, essenci
al a todo o progresso. Fornos oprimidos pela Feira, como concelho e somo-lo
como comarca; seja-nos permitido levantar a cabeça e esperar dos poderes pu
blicos a pronta criação aqui de uma comarca, já que a Feira nos tornau in
compatíveis com ela.

(Gazeta de Espinho; n.º 3 de 20 de Janeiro de 1901)
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SINTOMAS DE DE-CADENCIA

Os indícios da decadência da Vila da Feira são de tal modo comple
xas, que longo espaço levaria a enumerá-los e seria necessário propriamente
erudição e sagacidade para os desenvolver à luz da competência, que nos fal
ta.

São, porém, tão frisantes os factos que não merecem a especialização
de largos comentários, nem se adaptam à contradita, de criteriosas observa
ções.
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Se o espírito prescrutador do crítico imparcial entrar de inquirir
miudamente dos motivos primordiais da insolvência económica e ruína mo
ral em que se debate a terra secular dos condes. -há-de forçosamente· con
concluir que não se trata, de uma crise passageira, mas sim de uma fatalidade
histórica a que, como os indivíduos, não' podem jamais, eximir-se.

A vila da Feira que tivera o predomínio sobre vastíssimas regiões, foi
se sucessivamente acomodando - mau grado seu - às descentralizadoras de
outros 'núcleos ou centros que lograram impor-se-lhe pela intrínseca importância
de mais válidos recursos.

Para não remontar muito longe na ascendência dos sucessos, a eman
cipação de Ovar primeiro, depois a anexação de outras freguesias a este novo
concelho, assinalaram nos tempos modernos um golpe profundo à grandeza ter
rritorial de Santa Maria.

Modernissimamente a autonomia admnistrativa de Espinho, instigando o
desejo bem manifesto de outras povoações por libertar-se de uma tutelas-obre
vexatória e insustentável, pronuncia que breve vai soar a hora tremenda da li
quidação.

Outrora compreendia-se, de diverso modo que na vida a cidade esten
desse ou dilatasse os seus domínios por certos povoados em que a vila era
circunscrita ás condições do próprio solo, e quando a agricultura, no sentido
bucólico do termo, era quase exclusiva ocupação dos habitantes das aldeias.

Admitia-se assim a existência dessas intendências centrais, isoladas onde
fossem tratados. pacatamente os negócios forenses e administrativos e onde a
burocracia funcionasse ao abrigo das fortalezas artilhadas.

Hoje -graças ao desenvolvimento do comércio das artes e da indústria
-não se legitima a supremacia das vilas antigas, a não ser que ressurjam vi
ris e adestradas para pugnar e evolucionar conforme as leis harmónicas do pro __
gresso!

o o <>
A Feira conserva-se numa sintomática abstenção à confraternidade dos

povos vizinhos.
A índole do povo Ieirense comporta uma feição típica, quase indelé-

vel, entre as povoações confinantes. z
O comércio e a indústria não passaram. ali !da infantilidade em que vi

eram surpreendê-los os arrebois do século dezanove.
O desenvolvimento material da vida apenas se denuncia por levar alte

rações no frontispício de algum prédio. Apesar da ligação· por estrada com as
terras populosas que a circundam, por quase todos os lados é-lhe interceptada
a vista por densa a mata de pinherais.

Na incoerência do seu espírito tacanho e na miséria de uma infelicida
de descompassada. a Feira denuncia a sua ruína moral e económica,e,ao mes
mo passo que argúe Espinho de não ter rendimento para si' e lhe ter causado
prejuízos que lho anexem e acorrentem de novo.
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A constante e crescente emigração dos naturais, o quase estacíonamen
to da população fixa, a má vontade com que o povo acorre. à sede do con
celho para as imperiosas necessidades da justiça e admnistração-é o sinfoma
indicativo da inevitável falência da gótica lancóbriga.

Acatamos reverentes a lição dos factos; - conserve-se a Feira como relí
quia histórica ... e mais nada!

MAGNA QUESTAO

Em artigos publicados neste semanário se demonstrou já o facto, de que de
resto ninguém mediocremente sabedor das coisas de Espinho actualmente igno
ra, de que este concelho tem sobejos recursos para os encargos da sua administra
ção autónoma.

Estabelecida como está, de maneira incontroversa, esta verdade, natu
ral seria que a Feira, em momentos de lúcida e serena reflexão reoonhece
ndo que lhe é possível pelo ínfimo nível a que sucessivos desatinos a rebai
xaram, impor-se a uma população como Espinho altiva e cicha dos seus di
reitos, desistisse da estreita pretenção de novamente a dominar.

Tão arredada, porém anda do bom conselho e comum senso a malta
infame que impera naquela terra, que sem noção do vergonhoso papel que há
anos vem representando e dominada pela ideia fixa de nos observar, continua
junto dos poderes públicos, já em furiosa descompostura, grotesca atitude hi
pócrita a tramar contra as nossas regalias.

Se os seus ataques visam a nossa bolsa, porque a não pede respeitosa
ª nossa indepêndencia?

Acha que para degradação lhe não bastam as passadas ignomínias?

«Gazeta de Espinho, n.º 4 'de Janeiro de 190 I»

AVANTE POR ESPINHO

O povo de· Espinho, cioso das suas prerrogativas e alentado· pela tonifi
cante seiva da liberdade, fará deste semanário uma nova arma de combate pa
ra se desagravar das afrontas que '•S seus advérsários lhe tem tecido.
Pela voz singela, mas inexorável deste orgão jornalístico, ir-nos-emos desempe
nhando da nobre missão que nos foi confiada- derruindo o concorrido pedes
tal sobre que assenta segregado particularismo que, desde há muito, se debate
desesperadamente, nas vascas da agonia.

São bem frisantes os motivos que obrigaram os autonomistas de Espi
nho a pugnar pela sua liberdade e a declarar uma guerra sem tréguas aos seus
adversários. Vendo a série de injustiças e· de vinganças mesquinhas que ani
mosidades insensatas nos trouxeram os paladinos do movimento separatista em
preenderam uma luta gigantesca a nossa completa emancipação e despertarem
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Levados por tão generosas intenções os separatistas entenderam que o
egoísmo de meia dúzia de desvairados não devia suplantar as normas do bom
senso e os ditames da razão.

Espinho progredia 2 pastos agigantados, tinha já condições de vida es
peciais para se constituir em concelho, e, portanto, era justo que não lhe fos
se regateado o direito de se governar e de aplicar os seus importantes rendi
mentos em benefício próprio. De mais, não se podia admitir que o povo desta
praia fosse obrigado a suportar. por mais tempo, o pesado jugo a que a Feira
o submetera.

O estado degradante a que, surrateiramente, nos impelia a Câmara mu
nicipal da Feira - essa corporação, sui generais que desde há muito, vai es
tiolando à sombra dum praxismo rotineiro com vetusta mania de se locuplutar
- não podia passar sem o nosso veemente protesto sob pena de ficarmos re
duzidos, para sempre, à humilde condição de escravos e de vermos perdida
por completo, uma povoação florescente a que a natureza prodigalizou recur
sos excepcionais.

Não nos bastava só o sermos vítimas de todas as contrariedades que
assombravam a nefasta gerência do município feirense; era preciso mais algu
ma coisa para nos aniquilar por completo: agitar contra nós emaranhados
µ,~eitos, e erguer peias miserandas às nossas justas reclamações.

Sofremos tudo isto resignadamente durante um longo período e fomos
sempre vítcrnas da nossa boa fé quando pedíamos providências, porque o des
potismo administrativo, a par da mais supina ignorância ou requintada inépcia
servia. quase sempre, de instrumento aos vaidosos corifeus da situação:

Desta maneira era fácil de prever uma reacção salutar que nos pusesse
ao abrigo das investidas traiçoeiras do inimigo, dos ímpetos malévolos de
empertigados ditadores e das néscias rabulias duma bacharelada pelintra que,
vivendo de expedientes indecorosos, só conhecem à laia de regateiras, o vo
cabulário obsceno, para saturar a opinião pública de mentiras e infâmias. Era
portanto, necessário que o grito da revolta ecoasse, retumbadamente, por to
dos os ângulos. deste concelho e que pugnássemos até ao sacrifício por nos
vermos livres da perniciosa influência, da desmesurada ambição e do repe
lente orgulho dessa malandragem encartada que, por aí vaguea impunemente
fazendo chegar aos nossos ouvidos arrogantes imprecações.

Agora, depois do benévolo acolhimento público, vão esfriar na luta"
combatam-se os processos aviltantes dos adversários desfazendo, nas colunas
deste periódico, sem nos embrenharmos em questões de carácter individual, as
caluniosas arguições e infâmias que nos assacarem.

Trabalhemos todos com prudência e assiduidade pela legítima defesa e
pela completa emancipação deste p::wo porque da convergência de energias
há-de necessariamente provir uma resultante salutar de inestimável para a
a nossa causa.

(Avante por Espinho)
«Gazeta de Espinho n." 5 de 3 de Fevereiro de 1901»
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JUSTIÇA DA FEIRA

As lendas imortalizam algumas terras, que passam à história e se
caracterizam na concisa dicção de rifões, algo. picarcscos, condensando, em
singela epígrafe, a índole dos povos ou arremedando os costumes e vícios em
correctivo de ridículo prosaísmo, Prescrutando a significação destes truques. in
cisivos e cáusticos, alveja-se a verdade pungente de profícuos enâínamentos.

Assim corre mundo a ferocidade audaciosa de certos minhotos, esterio
tipada no dito frisantíssimo de Justiça de Fafe. A indomável intransigência
dos transmontanos investe-se na frase significativa que os homens de Bragan
ça se ufanam de pronunciar com ar montanhês de rude sinceridade. «Para cá
do Marão governam os que cá estão.» ,

A Vila da Feira também possui a sua legenda de guerra - Justiça da
Feira ninguém a quelra. E tão arreigada se incutiu e divulgou no. ânimo do
povo deste dito de sarcástica ironia e repulsa mofa, que o termo justiça, na
expressiva linguagem popular dos feirenses, é desvirtuado do sentido verdadei
ro, e parece exprimir somente um meio de extorsão, uma fraude à face dos
códigos, um negócio de nebulosas soluções ou de certo modo um concluío
adrede preparado, com as artimanhas de dolorosa sagacidade, para lôgro das
partes e triunfos voraz de espertezas saloias.

A proverbial corrupção do sentimento de justiça nesta terra já o espí
rito trocista do lisboeta a traduziu na bárbara sinonímia, denominando-a eu
foricamente - Terra da gafeira.

Não tende o nosso. propósito a discutir ou analisar o modo como o
poder judicial, investido nos magistrados actuais, desempenha a nobre missão
social que lhe foi cometida.

A administração da justiça consubstancia-se em actos preparatórios e
subsidiários, e é servida por personagens de medíocre cotação que muitas ve
ze1sprejudicam ou invertem a sequência dos corolários e a verdade das teses.

Estes actos, por via de regra, sob a competência emérita dos naturais da
vila são o fundo falso em que tem de estabelecer-se a sentença definitiva.

A instrução dos processos emaranha-se lta provecta rabulice de letrados
manhosos, e arrasta-se difícil e compassadamente, nos mil artifícios em que a
filáucia case-ira é de fértil invenção. ..,

Fez escola a arte de embrulhar, deturpar e protair os negócios feirenses
arte tão bem manuseada e de tão exímios cultores que tem visos de paridade
com aqueloutra indústria. de que vos fala proficientemente o padre António
Vieira.

A engrenagem do fôro "tem a sucursal de auxiliares e comparsas corroí
dos e depravados na lendária imoralidade, singular característica da época e
aí implantada e desenvolvendo-se com espontânea acomodação.
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A norma política dos feirenses - que só por eufemismo assim se po~
de denominar - com a. ronceira mania de favores escandalosos ao mais des
carado compadrio redundou em acintosa perseguição aos adversários e na in
dulgente capa de misericórdia aos delituosos feitos desses sobas meridionais,
- E tudo isto, na frase portuguezissima, para salvar a honra do convento!

As malas-artes para chamar ao silêncio dos arquívos processos instau
radcs contra os acratas reconhecidos, a indulgência, sem nome, para as frau
des dos cofres municipais, as vingativas opressões contra os elementos adver
sos à administração dominante, as viciosas irregularidades de agentes judiciais
- que ostentam orgulhosamente a sua impunidade - são outros tantos capí
tulos que, convenientemente esmiuçados, _desvendam, com nítida evidência, um
quadro repelente de subserviências, ódios e facciosismo.

Seria de laboriosa tarefa, mas de utillssima e proveitosa lição desfibra
sem contemplações ou atenciosas susceptibilidades de delicadeza, os meandros
desta situação miserável que constitui a própria essência da crise moral a que
não pode reagir a terra da Feira.

A leprosa hediondez de tantas chagas já supura tão .contagiosas excrec
ções, que ante a ameaça de maior dissiminação, convém isolar a benefício da
higiene social, esse monturo de asquerosa pestilência - a Gafeira

«Gazeta de Espinho n.º 6, de 10 de Fevereiro de 1901»

MALVADEZ OU LOUCURA?

Custa-lhes a desistir aos daninhos escalrachos? Nâ obsessão resultante da
fome, que lhes bate à porta, desde que Espinho os baniu, parece que ainda
nutrem esperanças de reaver a bela presa.

Não podem resignar-se a passar sem esta praia, à custa da qual vive
ram e medraram por largos anos •.JS parasitas insaciáveis. E que, consideran-
do-a como feudo se julgavam no direito de a devorar. ,

Foi Espinho campo. propício à exibição dos seus vícios e satisfação da
sua voracidade. Por isso a sua emancipação os aflige, exaspera e desnorteia.

No baldado empenho de recuperar a extinta supremacia, sugerem-lhes
os enervados cérebros os mais baixos planos e os, processos mais estultos

Sem tino adrrrinistrativo nem capacidade" política, sem carácter nem
qualidade, por que logrem impôr-se à pública consideração, põem em cena to
da uma trama odienta de vinganças e perseguiçõeâ contra quantos lhes verbe
ram os desvários ou contrariam a realização dos criminosos desígnios.

Afastados do convívio dos povos cultos, por uma longa série de actos
desonestos, na deplorável inconsciência de sua degredação, não procuram re
generar-se; reincidem nos mesmos delitos, salientando tristemente a prova' da
sua incorrigibilidade.

A ínfima jcotaçâo social, a que os relaxaram indignidades sem prece
dentes não os inibe de prosseguiram nos mesmos dolorosos propósitos, Ã laia
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'de mendigos maus, afivelando a máscara de grotesca hipocrisia, já não exigem
suplicam de rastos, pedem, choramingando, a anexação desta praia. Como se
Espinho pudesse reatar ou tolerar relações de alguma ordem com uma terra
que a selvageria dos naturais tornou repelente e intratável.

Para fundamentar a sua pretenção apresenta a Feira alegações de uma
·impudência que aos mais indulgentes causa nojo e asco.

Espinho tem iluminação pública e a Feira por motivos que ela sabe quer
que ela volte a estar ás escuras.

Espinho tem polícia, e a Feira quer esta para despoliciada, à mer,cê de
maíteitores, anarquistas e celcrados.

Espinho tem as ruas limpas, reparadas e arborizadas, e a Feira quer que
elas estejam, como dantes, pejadas de lixo e lama, intransitáveis e sem uma
uma árvore que se veja.

Espinho tem água potável, e a Feira exige que passe sede ou beba a
água inquinada que outrora consumia.

Espinho tem escolas públicas, e a Feira pretende suprimi-las para que .J
povo, 'sem instrução, regresse ao obscurantismo, à sombra do qual ela o ex
plora.

Espinho tem recebedoria, repartição de fazenda, administração e Câmara,
onde com a máxima economia e facilidade todos podem tratar dos seus ne
gócios, e a Feira quer privá-lo destas regalias, p:ara obrigar os espinhenses a
longas caminhadas a andarem 15 quilómetros e irem lá, à espelunca da vila,
cançar-se e gastar tempo e dinheiro e enredar-se no labirinto de dificuldades e
pleitos com que se locupleta a choldra que a infesta.

Espinho tem vida autónoma, vida livre, independente, governa-se por si
honestamente, empregando os seus rendimentos em benefício próprio, e a Feira
pretende que este. povoação, vegete sordidamente dominada, escrava de tirane
tes, torturada por carrascos que lhe absorvam e distribuam por negregados
vendilhões o produto dos seus tributos, do seu trabalho e do seu suor.

A Feira, arruinada e insolvente, a Feira que não paga aos seus empre
gados e caloteia os seus credores, a Feira sem dinheiro, sem tino e sem ver
gonha, quer que lhe entreguem Espinho, ouviram meus senhores?

Para quê? Ela o diz.
Para lhe assassinar a liberdade, para o estrangular e cevar no seu cadá

ver a implacável fome que lhe devora as estranhas.
E pensa a depravada malandragem, julgam os refalsados mariolas, que

haja alguém que lhes dê ouvidos ou defira a pretensão infame?!
Como denominar semelhante aberração?

Malvadez ou loucura?
(Gazeta de Espinho n.º 7 de 17 de Fevereiro de 1902)
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AINDA BEM

Parece que os grotescos paladinos da integr:dade começam a perder a
esperança de empulgar de novo Espinho.

Se um raio de luz tivesse podido penetrar-lhes os cérebros obcecados, há
muito teriam compreendido que esta bela praia nunca mais lhes pertencerá!

Separam-na da maldita vila fundos agravos e uma antinomia de aspira
ções e de sentiment'os, que as torna incompatíveis.

Desde tempos imemoriais detestada pelos povos sujeitos ao seu domínio
a Vila da Feira não tem hoje título algum, por que logre impor-se ao respeito
e à consideração da mais sertaneja aldeia.

O próprio prestígio de que há anos gozou, mercê da habilidade de um
ou outro dos seus habitantes, foi aniquilado pela depravação e pelos crimes dos
seus degenerados filhos.

Espinho, cansado de lhe sofrer as extorsões e prepotências, sacudiu-lhe
a tutela e jamais a tolerará. Sente por ela um misto de invencível asco e des
prezo.

O ódio que lhe votam as freguesias que ainda tem acorrentadas, no
meadamente as da beira-mar. evidenciou-se bem quando se tratou a questão da
comarca de Espinho.

Nem uma houve que se não revelasse contra ela e não procurasse fu
gir-lhes, arguindo-a de revoltantes iniquidades.

Nestas circunstâncias como não há-de invadi-la o desespero de reaver
Espinho?

Por demasiado tempo a cegou já o seu feroz desvairamento.
Principiam a abrir os olhos e a reconhecer que Espinho não volta para

a Feira, entre muitas outras razões pela de que a Feira agoniza e Espinho
está cheio de vida?

Ainda bem.
Tratem, pois, de preparar o enterro à Feira, que está prejudicando a

higiene, e que Espinho viva para o progresso e para a felicidade.
«Gazeta de Espinho, n.º 9 de 3 de Março de l90b

TUDO PERDIDO .•...
Em frase consagrada aos lances supremos da fortuna, costumam os

mais audazes exclamar na heróica resolução de " extremas decisões: perca-se
tudo, mas salve-se a honra! ...

Andam certos indivíduos a apregoar, urbi et orbi, que é preciso salvar
a honra do convento, a honra da Feira, isto é, a honra deles!

Tão repercutida o.xre esta linguagem pelos recantos da que é obra de
misericórdia ir ensinando aos ignorantes que se não deve impunemente abusar
assim da bondade da Providência!
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Honra, como? Pois esses coriféus de má nota ainda tem a veleidade de
se julgarem possessos de tal sentimento? Se honra é sinónismo de pudor, deco
ro ou decência, basta compulsar superficialmente a história daquele povo, nos
últimos tempos, para nos desiludirmos completamente. Ali pulula a infâmia no
malefício; ostenta-se com galharda sobranceria a escorrência viciosa de crimes e
traições.

Se tomam o termo para distintivo das boas. acções, em oposição às ar
tes do latrocínio e dolosa extorsão dos haveres ou aos direitos de outrem,
lembrem-se que tal qualidade foi de todo obliterada na Vila da Feira, desde
que certos cavalheiros entraram pelas portas da Câmara Municipal e de lá
saíram impunemente sem que ao menos •J poder judicial indagasse do nome
e da morada.

Notem senhores, que ninguém se honra iludindo os seus credores, e, pa
ra cúmulo de insolvência, arrostando, furiosa e descaradamente, contra as
exigências legítimas de dívidas exigíveis, e simulando fausto de riquezas e opu
lências cm contento dos apaniguados!

À miserável situação a que e.stão reduzidas as finanças feirenses há só
a contrapôr um meio comercialmente adotável, que já não salva a honra, mas
previne maiores complicações, é a falência!

Ora se ela está moralmente declarada, urge torná-la legalmente efectiva
Olhem por isto os governantes:

A administração sem crédito, em crescentes déficits, avolumando cons
tantemente o seu passivo, é administração falida, insustentável, sem honra.

É, pois contraproducente e disparatada a alegação de conservar a honra
onde ela não existe!

Esta jactância de sentimentos que não têm razão de ser faz-nos lembrar
aquela tripulação de piratas que,,. na hora em que via no abismo do oceano
perorava aflita a Deus que lhe salvasse as vidas.

Bem avisado andara o capitão que, num despreendimento de quem dá
a alma ao diabo, lhes bradava enfurecido: calem-se, malandros, que se Deus
sabe que estamos aqui, é certo que nos manda já para o fundo.

Aí fica a lição.
Não falem mais nisso. Na Feira está tudo perdido, tudo... até a própria

honra!
«Gazeta de Espinho, n.º 4 de 10 de Março de 1901 »,

ÃLERTA ...
Rezam informações de boa origem que nova cilada se prepara para en

redar os espinhenses, ou espoliando-os da autonomia municipal conquistada, ou
garroteando-lhes. implacavelmente a melhor das aspirações - a emancipação
judicial - que é o sonho doirado dos homens bons de Espinho.

Se precisamos precaver-nos contra os tentamcs de nos cercear as rega
pela causa dos oprimidos do uníssono movimento de simpatia.
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lias obtidas à torça de porfiada luta, é imprescindível vigiar, em postos firmes
de sentinela, as tramas urdidas no segredo dos· conventícufqs para comprometer
ou destruir o futuro de Espinho.

Alerta, pois!

e <· o

Os boatos que circulam e a que fazemos referência, vem até nós dis
simulados na hipocrisia de ronha sacrista, para se não atingir o fim oculto da
trapaça. , ,

Os da Feira - diz-se - meio desalentados e em extremo generosos,
projectam, brevemente, lavrar termo de desistência à sua teimosia de nos en
feudar largando de vez a pista da presa que lograra escapar-se-lhes, e pro'cu
rerido pela sua influência junto do governo e por uma coadjuvação desinteres
l~ada e magnânima, matar esta malfadada questão de rivalidades e mútuos res
sentimentos.

Consistirá o esforço de tão bons serviços em conseguir, à boa· mente ou
por desprendida transigência, que Espinho passe para a comarca do Porto.

Este pacto de conciliação seria, no parecer dos ardilosos próceres, o
mais seguro findamento para a estabilidade da comarca da Feira; redundaria
em repesália à má vontade dos aveirenses, a quem não perdoam, e seria enfim,
o aniquilamento dzs ideias de liberdade e autonomia que os de Espinho advo
gam como credo .sublime duma fé inquebrantável.

Com esta coartada ficaria Espinho sequestrado à confraternidade das
freguesias feirenses da beira-mar, debatendo-se para sempre em apertado cír
culo sem esperança de jamais emancipar-se para formar nova circunscripção
judicial:

Veriam os de Aveiro ir minguando a área do seu distrito, ficando, por
este teor, ·sacrificada aquela cidade à argúcia destes camondongos de dentadu
ra avariada.,

É chegado o momento crítico de soltar o grito de alarme para que os
interessados estejam a postos em repulsar, com pontaria certeira, a matilha fa
mélica que trama, da emboscada, um golpe de mão audacioso, sob a!s aparên
cias de pacífica intervenção.

Pela nossa parte repudiando, com hombridade, a pérfida benesse com
que ousam brindar-nos os hipócritas charlatões, distinguimos claramente, apesar
-íe doirado rótulo, o embuste de específico que. condensa a singular proprieda
de de neutralizar a nossa aspiração.

Não tratamos de definir predilecções ou limitar conveniências. Prendem
nos ao Porto, é certo, arreigados laços de simpatia; os portuenses pelos
altos serviços e boa vontade que com a máxima isenção puseram à mercê da
nossa causa, impõe-se sempre à imperecível gratidão que lhes tributamos.

Cumpre-nos, porém, resignar com nobreza as honras de foguete incos
ciente às ordens de pseudo-tutores; não podemos, tacitamente, assentir que, em
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nosso suposto benefício, se maquinem 'os mais ardilosos projectos com grave
lesão dos direitos de terceiro.

Não nos conformamos com que seja ferida a integridade do distrito de
Aveiro, a que nos une perfeita comunhão de ideias e sentimentos, e cujos ho
mens públicos nos tratam com a deferência e cortesia· que deixam perdurável
uma profunda amizade.

E, pois, oportuno desarmar o braço á petulância enfatuada. e arteira,
agora que se prepara uma conspirata engendrada pelas manhas intriguistas de
um inimigo faccioso.

Bem os conhecemos! Não nos iludem já com vãs e fomentidas interf'e
rencias de paternal carinho.

Não nos demovem nem nos comovem.
Vigilantes, resolutos e firmes ir-lhes-emos bradando, à falta de mais ex

pressiva linguagem:
Paira trás vilanagem!
«Gazeta de Espinho n." 11 de 19' de Março de 1901»

OLTIMO ESFORÇO

A comissão Japonesa da integridade. resurgindo qual Lázaro canceroso.
envolta, na sua capa de hipócrita, a transcender sempre o hipercínico propósito
de liberticidas detestáveis, arroja-se ao último esforço para anexar o concelho
de Espinho.

Intrigando cm Aveiro, exorando em Lisboa, esgota agora todos os meios
serve-se de todos os processos, queima até ao último. cartuxo, para lograr o
intento de nos acorrentar de novo à grilheta ultravexatória da sua nefasta
hegemonia.

Espalhada aos quatro ventos a notícia de que ia infalivelmente ser su
primido o concelho de Espinho, tem-nos sido concedidos, sucessivamente uns me
ses de oratória, até que agora redobram de sanha os profetas, insistindo de ri
jo na catónica sentença de extermínio. Ruge com tanta fúria a tempestade que
ameaça submeter-nos a curto trecho!

Ao passo que as nuvens, em obediência à omnipotente magestade de
Júpiter Tonante, assim toldam caliginosas o horizojite, a doutra comissão inte
gralista fervilha em amiudadas conferências, exortando, pedindo e implorando
a vindicta implacável.

O leão terrível, que, sacudindo a juba, mostra a dentuça com arrogante
instinto devorador, converte-se breve no indecente sendeiro sofrendo resignado
os maiores suplícios, conquanto apraza ao dono satisfazendo-lhe as Iamélicas
exigências. Simplesmente tartufos!

<> o o
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Quer enristem contra nós a lança da ameaça, querem aperrem a clavina
da intriga, não intimidam a heróica defesa dos nossos direitos, tão pouco de
sarmam a força inquebrantável de um justo ideal.

Espinho fiel ao nobre programa que se traçou, não cederá à boamente
um palmo sequer de terreno conquistado, custe o que custar, doa a quem
doer.

Sempre na defensiva, os autonomistas hão-de provar, por actos bem fri
santes, esta verdade incontestada, o completo e irreconciliável antagonismo de
Espinho com a Vila da Feira.

«Gazeta de Espinho n.º 13 de 31 de Março de 1901»

Viva o Concelho de Espinho

REPRESENTAÇAO

A notícia de que ao Parlamento foi presente um projecto de lei visando
extinguir o concelho de Espinho, provocou aqui um enérgico movimento de
protesto, traduzido na representação à Câmara dos snrs. deputados, que se se
gue na íntegra, (1) e faz entrever no ânimo deste povo uma excitação pronta
a explodir ao menor estímulo.

Ulteriores notícias trazidas pelos jornais vieram acalmar a exaltação dos
primeiros momentos. Não que o perigo esteja conjurado! Não!

Foi talvez um traço azul no céu de densas nuvens que toldam os hori
zontes da nossa liberdade! Alerta, alerta sempre!

O ardil, a: vulpina astúcia e rapacidade do inimigo justificam a pessi
mista desconfiança que nos torna precavidos.

Exacerba-lhe os instintos a voracidade famélica da lacerar-nos num su
premo arranco de exigências gástricas.

As fauces de lobo, as garras de abutre e os olhares· felinos conjugam-se
em ignóbil trilogia para exibir o mostrengo hediondo que EC prepara para nos
roubar a autonomia.

Espinhenses: na hora angustiosa das duras provações. empenhemos todo
o valor cívico, toda a energia das no'ssas almas, toda a coragem de quem se
inspira num ideal de luz e - defendamo-nos!

E agora e sempre sejauníssono o nosso grito:
- Viva o concelho de Espinho! .:
«Gazeta de Espinho n.º 18 de 5 de Maio de 1901»

POR ESPINHO

Não estamos sós.
A justiça do nosso direito encontra decididos patronos. No parlamento

(1) Esta «representação» da Câmara Municipal de Espinho foi já publicada no
«Espinho-Boletim Cultural»; n.º 4 vol. l 1979
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ecoam palavras de entusiasta adesão à causa da autonomia de Espinho. A voz
autorizada do distinto tribuno José· de Alpoim, no seio da representação nacio
nal, ergeu-se num impulso sincero em prol deste povo que defende a mais sa.
grada das prerrogativas - a liberdade!

As Associações Comercial e Industrial Portuenses e o Centro Comercial
do Porto revigoram em documentos cheios de verdade, modelos de altivez e
exemplos eloquência, a representação da nossa Câmara Municipal.

Numerosas adesões, cooperadores de valimento surgem, como que por
encanto, a defender, a amparar a independência de Espinho.

Rendemos-lhe - a todos os apóstolos do nosso credo - a homenagem
pobre mas sentida, de um imperescível reconhecimento.

Chegamos quase a bem dizer o transe que deu mais um ensejo a radi
car simpatias por esta terra a afirmar mais solidamente •.:JS direitos adquiridos.
Espinho - proclame-se bem alto! - a cada nova sanha do inimigo responde
a pé firme e sai ileso e mais glorioso!

Sirva isto de lição aos nossos contendores!

Do «Diário das Câmaras» extratamos a súmula do discurso do snr. con
selheiro Alpoim.

Pena é que não tenhamos possibilidade de estampar na íntegra o dis
curso do distinto parlamentar, que, como costuma, colocou ao serviço da nossa
causa o fulgor do seu brilhante talento e o entusiasmo da sua palavra fluente
e arrebatadora.

« ... O snr José de Alpoim, depois de mandar para a mesa uma declara
ção devo.o, apresenta ..em seguida uma representação da Camâra Municipal de
Espinho pedindo à câmara que não aprove o projecto que lhe foi apresentado
para a extincção daquele co.ncelho.

Os documentos que a acompanham, acrescenta o orador, provam a jus
tiça do pedido.

Espinho que tem melhorado consideravelmente, depois que foi elevado
a concelho encontra-se hoje em excelentes condições.

E per motivos de política partidária que se pede a extinção daquele
concelho, que, não só sob o ponto de vista geral, mas local, convém conservar
porque é uma importante estação balnear ao norte que não se deve deixar
converter numa vergonha para o país.

Por último pede o orador que a representação seja publicada no «Diá
rio do Governo» ...

- A representação foi enviada à comissão de administração pública e

(2) Tais oocumentos foram já publicados no «Espinho Boletim Cultural n.º
ó «Gazeta de Espinho n.º 19 de 12 de Maio de 190 l» vol; II 1980
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NUNCA.MAIS!

A questão da autonomia municipal de Espinho veio demonstrar por uma
forma incontrastável que o outrora vasto e considerado Concelho da Feira está
entregue a um bando de cretinos maus.

Desde que nesta praia um punhado de homens soltaram o grito de re
volta contra os tiranctes de que vinham sendo vítimas, os pigmeus da vila, quer
nas palhaçadas da praça pública quer nos seus trabalhos de gabinete, não de
ram senão provas de incapacidade.

Desde o vergonhoso comício inaugural do movimento onde os mais in
fames ultrajes foram cuspidos à hora individual, até ao monumental fiasco da
feira do Murado, em que o povo nos recebeu á gargalhada e toque de bombo
os espúrios filhos dos condes não deram de si mais que, testemunhos de com
provada inépcia, para não dizer de malvadez estúpida.

Ante um povo bÜ)SO, que no campo da legalidade proclama os. seus
direitos e se declara livre, não sabendo reconhecer nem admirar a sua nobre
atitude. e alto exemplo de civismo, não sabendo simular sequer um ataque di
gno, reles bando de grotescos histriões liquidam ignominiosamente fustigados
pelas vaias e apupadas da plebe desiludida, da plebe que já os conhece e os
repele com asco.

Numa só coisa se mostraram grandes e disciplinados os patriotas de má
morte; nos assaltos à propriedade pela calada da noite, na violação e no incên
dio dos domicílios, e nas podres escorrências das suas almas corruptas cm fé
tidos vasadoiros que acoimam de jornais.

Apesar de tudo houve quem acreditasse que, se não espontãneamerve,
por piedoso conselho de quem se amercia de tamanha miséria deles procuras
sem. corrigir-se e reabilitar-se.

Baldada esperança! Criminosos impulsos e relapsos, na inconsciência da
sua ebjecção são insusceptiveis de emenda:

Na ânsia famélica compelem dois deputados a apresentarem uma propos
ta de lei que traduz a preterição rapace, que consubstancia à sua aspiração
ignóbil, para levarem o mais formidável boleo que ainda sofreram obstínados
lavradazes.

Espinho num impetuoso movimento de_justa cólera, repeliu os perfeitos
mostre:ngos, que ainda uma vez encararam as 'fauces para lhe abocanhar a li
herdade. e vibrou-lhes o golpe de misericórdia. o mortífero golpe que os fez
rebolar no chão, de que jamais hão-de levantar-se-,

Porém, mesmo assim, os répteis ainda escabujam, ainda se arrastam pe
las ruas da capital, e tentam pelas sargetas entrar no seio da representação
nacional, que QS correu

Já se viu maior ignomínia. maior falta de senso moral?
Despertai, miseráveis do sonho cleptomaníaco que vos perdeu e cnvilece.
Abri os olhos à grande luz que assoma! Espinho nunca mais será vosso;

consciente do seu direito e da sua justiça ,é e será livre.
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Tem por si o país, todos os homens de consciência sã.
Expulsou-vos e poderá oldivar-vos por um desprezo misericordioso, mas

tolerar-vos nunca, nunca mais!
«Gazeta de Espinho, n.º 20 de 19 de Maio de 190b

SITUAÇAO INDECISA

A política dos feirenses bamboeia-se ainda na contradança macabra de
viajatas e conferências, sempre na premeditada e maquiavelica exibição de força
eleitoral para reaver ainda o concelho de Espinho.

Esta ideia dominante, verdadeira alucinação· persecutória dos endiabra
dos fariseus. não passa já das germinações infelizes de comparsas ridículos. nes
ta comédia de política provinciana.

A união esporádica de tantos elementos, embatendo-se em presuntiva
iactância de força eleiçoeira, não consegue iludir, quanto mais intimlidar. os
dirigentes da capital.

A inconstância numa definição às ordens de qualquer chefe coloca os
nossos inimigos na pouco invejável situação' de se verem de todos repudiados
como gente de indeterminada cotação em compromissos de certa seriedade.

Daqui resulta que o único fantasma com que os da Feira pretendiam
emeaçar Troja - a sua influência eleitoral - faliu completamente numa ina
bilidade lorpa de pelintra pimponice.

Está, pois, inutilizada a grande arma de combate que servia àqueles ma
lévolos intrigantes de decisivo apoio às suas manobras de integridade concelhia.

Sendo certo que a tal política nefelibata tenha dado de si o último
arranco nesta indecisa e tibuteante situação de adesões partidárias, não se vis
lumbra fundamento que po~sa evocar-se para exigir a extinção, do Concelho de
Espinho.

Por mais que sejam os sofismas empregados no artif'ícic migromântico
da confusão algébrica para computar os réditos do novo. concelho, aparece nu
ma evidência cruelíssima de verdades matemáticas - que Espinho tem os re
cursos indispensáveis para sustentar uma existência auténima. Aí ertão a ates
tá-lo os saldos positivos da sua gerência, as fontes de receita que aumentam
constantemente, o desenvolvimento acentuado, da população, o progresso mate
rial e a satisfação das obras urgentes de interesse público.

São factos que 06 números comprovam numa. positiva e concludente
demonstração. Não há necessidade de insistir de mais nestas asscrçõcs.. aliás
<cmprovadas pela impudente filância dos nossos contendores sempre que se
esforçam por aduzir argumentos em contrário.

Carecem os dirigentes da Feira da seriedade precisa para tratarem com
pessoas de bem. Evidenciaram por muitos ei variados feitios que lhe falece de
todo a capacidade moral para firmar em cálculos ou traduzir em linguagem
aceitável estes assuntos de eoonomia municipal.
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Remoraremos apenas o que foi escrito e editado em representações su
cessivas em relação a Espinho: em orçamentos e contas, confecionados com
escrupulosa exactidâo e p'or várias vezes, nunca se chegou a resultados concor
·dantes! Scripta manent.

Relembremos ainda a inaudita esperteza de se querer introduzir no pas
sivo da Feira dívidas, nem descritas nem computáveis, com o ignóbil propósito
de avolumar. os encargos que teriam de pertencer a esta povoação. Cornos se
fora ainda pouco pavoroso o mapa negro dq passivo da Câmara da Feira.

Deixemos porém de exumar de um passado ignominioso as torpes misé
rias desses vilões ruins.

Pelo momento interessa-nos rorquivar mais uma falência, lógica decerto
nesta dislatada série de incongruências - o desprestígio eleitoral dos feirenses.
E por este teor registemos mais um triunfo para a autonomla municipal de
Espinho/.

«Gazeta de Espinho n.º 23 de 9 de Junho 1902»

CO REEPONDENCIAS

Arredores da Feira, 6 de' junho
(Correspondência Particular)

Chegou há pouco à vila a magestosa comissão que foi a Lisboa para
conseguir dos snrs, presidente do concelho de ministros e conselheiro João
Franco que o Concelho de Espinho fosse suprimido, ficando anexado ao da
Feira.

Para este fim e mesmo para se impôr à consideração, do público., arvo
raram-se os comissionados em maiores influentes políticos· deste concelho. Deus
super omnia. Segundo se diz, nada puderam conseguir a não ser palavras de
resignação e coforto e a certeza plena de que lhes sorriria um futuro de rosas,
se acaso tivessem fé e esperança, muita esperança ... E de lá voltaram todos
contentes e com o coração a estalar de alegria!

Foram da comissão o sr. dr. António de Castro e o rev. abade de Ar
rifana! Pasma a gente como tão bem se possam entender os dois dirigentes da
política local, que, por dizer a verdade, não' estão mal um para o outro. Des
ta vez o rev. mau grado seu, teve de desempenhar um papel subalterno, já
porque as tradições fidalgas do ilustre varão não consentiram a insignificân
cia dum sertanejo cura de almas em disponibilidade mais honrosa que as de
capelão ou caudatório dum moço-fidalgo com exercício na real câmara.

E bem avisado andou o ilustre caudilho da regeneração teirense. Um
padre é sempre companhia indispensável nos grandes apuros da vida. Entoa em
latim untuoso as orações de estilo; são apreciáveis as rezas e até o solene
cantochão do De pr.oiun&s para enlevo das almas e desapego das coisas ter
renas, tão frágeis. tão eriçadas de desventuras!
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Chegou, pois, a magnânima comissão sem novidade.
Eram esperados por todos os admiradores e adeptos, ansiosos por gran

des revelações, porquando de véspera havia chegado da capital este telegrama
.acónico;

Q. g. a, t. e. d a.
Ora os mais espertos, haviam decifrado o enigma deste modo original

quem governa arrasa totalmente concelho de acordo. Afinal! - que desi
lusão! - a cifra bem traduzida ante o povo em atitude de quem espera o
grande sucesso, saíu assim em termos comcsinhos: Quartel general em Abran
tes , .. tudo como de antes.

Não se viram mais 'o.s ilustres influentes, que se retiraram desgostosos
aos nobres solares, perdão! um para o seio da sua família a repousar das fa
digas, o outro para as bandas de Arrifana, a trote acelerado de rucinante.

Não nos admira que baqueassem na causa injusta porque pugnaram, e
que nada lhes valessem as prédicas à população ao som do bombo e trombetas
nem o dinheiro dispendido com as farçantes para apresentar uma popularidade
balofa. O pior foi o trabalho ... que o dinheiro pouca falta fez. A câmara da
Feira tem muito; tanto que compra bolas para matar cães e dá fatias de pão
doce· aos afilhados em Janeiro.

Jacobino
«Gazeta de Espinho, n.º 23 de Junho de 1901»

INCONDICIONALMENTE

Noticiou, há dias o Século, jornal que prima em informações fidedignas
que os regeneradores da Feira se haviam colocado incondicionalmente ao

lado do snr. conselheiro Hintze Ribeiro.
Não nos é lícito duvidar da veracidade da notícia; tão pouco: estranha

mos, pelo momento, a atitude daqueles políticos, considerada no mero cons
pecto de coerência partidária. Cumpre-nos, porém, exarar esta declaração,
debitando-a no passivo das venalidades triviaís, por traduzir a renegação do
compromisso mais solene dos feros integralistas.

Uma vez ameaçada a integridade concelhia da Feira, foi pregado nos
comícios e alardeado por vários modos de publicidade que estava celebrado o
pacto duma paz octaviana política partidária, enquanto não cessasse o terrível

perigo que ameaçava as impunidades daquele município. Ainda em vésperas
de ser votado o projecto de lei que concedia a autonomia municipal de Espi
nho, os guerrelheiros da vila compeliram 'o administrador de então a ir a Lis
boa, pôr o dilema - demissão ou integridade!

Depois, criado o novo concelho, redobraram os políticos dos vários ma
tizes em protestos solidários de união patriótica, proclamando um largo período
de tréguas até final satisfação da(; suas. aspirações. A bandeira da integridade,
desfraldada aos 4 ventos continuava a ostentar a bombástica legenda - união de
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todoo os feirenses! Enfim, para iludir os ingénuos e como da cevadeira dos
figurões, era desde logo marcado com o ignóbil ferrete de traidor aquele que
antepuzesse as conveniêncian do seu partido à suprema aspiração de]: naturais,

E o povo, enfim chegou a crêr que •JS políticos da Feira sacrificavam cú
interesses ou ideais à reconstituição do seu concelho. ·

Natural era, pois, o supor-se que, em tudo e por tudo, progressistas ou
regeneradores, nos seus juramentos de adesâo, nas suas promessas de incon
cussa fidelidade, estabelecessem a cláusula à priori de ser decretada a supres
são do Concelho de Espinho. E a modo de sentença leonina selassem o con
trato com os terminantes dizeres; - Se não, não!

Muito ao contrário de todos os juízos, aparece· agora aquele incondicio,
nalmente, trágica balada, que significa uma entrega sem objecção e que é o
indício revelador duma submissão latitudinária a todas as imposições.

Sem mais comentários!
Eis no que deram as hcróicas arremetidas desses quixotescos políticc(:.
Chegada a hora da revanche, recolhem ignobilmente a gabinetes, enro

lam subreptícia a bandeira patriótica e segredam em comunicativa inteligência
- ,o larranjemo-nos - frase muito portuguesa, burocraticamente adaptável as
coj'isões mais urgentes da vida moderna.

Tartufos! sempre tartufos!
«Gazeta de Espinho, n." 25 de 23 de Junho de 1901»

A DiVIDA DA FEIRA

É forçoso que se preste a devida atenção às finanças camarárias da Vi
la da Feira, Parecerá a muitos que este assunto .nâo deve preocupar-nos. Muito
ao contrário entendemos· que ele merece que ISe lhe consagre um "estudo atu
rado, senão umo análise serena e minuciosamente desenvolvida: A~j~~imo exige
a mo1ralidade pública; deste modo o solicita a maioria dos credores daquele
município. Forque estes vêem correr ao desleixo os próprios interesses, é justo
que um brado, ao menos de protesto, se faça 9uvir para que as gerações' vin
douras não venham a lastimar-se da esterilidade declamatória das nossas catili
nátias, Consume-se embora o escândalo duma, liquidação sórdida e impudente;
não passe, porém, o festim sem a sentença escrlta em caracteres legíveis que
marquem perduravelmente uma profecia trágica.

A Feira não· paga aos seus credores, não se preocupa com a resolução
deste problema a questão financeira. Ao contrário, a Feira diverte-se, projecfa
melhoramentos aumenta os seus encargos camarárias, delinea novas· obras su
bsidia empreendimentos de grande vulto ... Que gemam, embora, cb· seus credo-' . . .res.
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Não tendo sido feita a destrinça do passivo, o que se impunha dada a
criação do concelho de Espinho, compete à câmara deste município, e con
cludentemente aos seus contribuintes, uma fiscalização, posto que indirecta, à
gerência da sua antiga tutora. Cumpre-mos fazer-lhe observar, à perdulária ma
drasta, as regras duma severa economia, quando agora, corno noutros tempos,
se desprezam cinicamente as normas triviais de uma honestidade administrativa
que devera ser ditada pelo decoro de reconhecida inferioridade de condição.

Ao senado feirense; neste período transitário, está imposta, a tríplice
obrigação de honrar compromissos e administrar impecavelmente; os interesses
dos seus administrados, as exigências legítimas dos credores e; peculiarmente
a procuradoria, que as circunstâncias lhe impôem, de zelar os haveres de terceiro
imperam absolutamente nesta conformidade.

Ora a Câmara da Feira deixando correr ao desdém os negócios da sua
dívida, adia a solução que quer evitar, e prepara a nós outros uma herança
que é cada vez menos invejável.

Dado que seja feita a destrinça da dívida, legalizados todos os créditos,
cedo se chegará à conclusão de sue o município dai Feira, pelas forças actuais
do seu cofre, é impotente para ocorrer às despezas obrigatórias. Daí terá de
seguir-se ou o pedido de novos encargos ao contribuinte, ou uma falência só
remediáve. pela anexação a outro concelho: É qualquer das soluções que os
procederes querem evitar.

Adiando-se o termo desta liquidação, está a Vila sem relativa tranquili
dade financeira, limitando-se apenas a contemporizar com algum credor mais
exigente ou mais amigo, e evocando sempre que não paga «porque não. sabe
a quem há-de pagar» O pouco que poderia economizar para ir reduzindo a dí
vida, esse pouco vai sendo empregado nas tais obras de· aformoseamento local
na irradiação da luz camarária pelas a'deias e na satisfação das vaidades e
caprichos dos grandes.

E assim, insensivelmente, se agrava o caso, sem detrimento dos antigos
credores, com manifesta lesão d'Of concelho de Espinho, que um dia terá de
pagar, talvez com juros acumulados, uma parte da dívida existente· à época da
emancipação. E por íssc que avançamos «que se nos prepara uma herança ca
da vez menos invejável».

Assiste-nós, pois, e por mais de um motivo, o. direito incontroverso de
vigiar e inquirir como a câmara da Feira entra desembaraçadamente pelo ca
minho dos· esbanjamentos, sem contemplações pelo passado nem previsão do
futuro. ·•

Desgraçada herança que ela reserva aos vindouros, se o poder central,
por sua iniciativa ou a requerimento das partes, se não resolve a intervir
eficazmente para obstar a maiores desatinos.

Convém saber-se minuciosamente «Como ali se administra o dinheiro do
povo, como são empregados os réditos camaráriots, em honra à questão capita
líssima da dívida municipal. Ao município feirense deve impôr-se, sem delongas
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a condição, explícíta de reduzir ao mínimo a sua despeza, visto que, sem
onerar o contribuinte, impossível lhe· é explorar noutras fontes de receita, e
senàc~ aliás fácil provar que as actuais são de si insufecientes para custear a
soma de encargos que a oneram.

Atende nisto o governo, previnam-se os credores, defenda-se Espinho!
A situação embrulha-se cada vez maís.. .abissus abissom inv~á-lo que, na

tradução pitoresca de Camilo. significa - asneira puxa asneira.
«Gazeta de Espinho, n.º 4 26 de 30 de Junho de 190h

A DIVIDA DA FEIRA

Não julgamos fora de propósito insistir ainda no assunto. Da súmula
das considerações, aduzidas em artigo anteríor.Jntere-se a legitimidade da nossa
intervenção e mostra-se, embora concisamente, como nas circunstâncias actuais
a Câmara da Feira descura com foda a· petulância este problema capitalíssimo

Longe de procurar nas normas de uma gerência severa: e económica a
consolidação do crédito, adopta-se, aliás, um modus-v'inndi que é o antagonismo
de tudo que passa denominar-se admlnistraçâu pública.

Como já frisámos, e é por demais intuitivo, O· Senado Ieirense requinta
em mostrar-se o senhor do poderoso morgadio, gastando loucamente: os min
guados recursos de que pode dispôr o cofre municipal. E neste caminho de
perdulária dissipação não se pode prever até onde chegará a ousadia de tão
exímios inttujões, como insígnes Caloteiros!

Há muito que a edilidade feirense estabeleceu o calote como plano fi
nanceiro de seguro efeito. Mais de um documento assim o demonstra, Disse-o
uma representacão oomulativa dos credores daquele· município; provam-no eis
sucessivos apelos ao poder judicial e as contínuas imprecações dos empreiteiros,
que em dias de sessão imprimem aos Paços do Concelho o aspecto 'contristado
de pedintes que esperam o caldo à porta do convento.

Pois, senhores, apesar de tudo",não obstante o credor pedir como esmola
o pagamento das dívidas, a nada se movem os empertigados edis!

A antiga fórmula de «não há dinheiro» substitui-se uma desculpa mais
diplomática, todavia mais destituída de honrosa coerência. Hoje responde à
municipalidade feirense aos antigos empreiteiros e fornecedores; «Tenham
paciência; esperem pela destrinça porque não sabemos como e a quem deve
mos pagar».

Adiando a satisfação dos antigos compromissos com este velnacaz sub
terfúgio, desafoga-se a situação e ganha-se tempo para cometer todo o género
de esbanjamentos e imoralidades, que outro nome não têm as grandes resolu
çoes ultimamente adoptadas e em parte executadas.

Há mais e melhor: Planeia a câmara, segundo se rumoreja nos con
ventículce, alienar alguns dos bens próprios que lhe restam sem atender madu
ramente às suas precárias circunstâncias financeiras,
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Corre com insistências que vai fundar-se uma empresa para explorar as
termas de S. Jorge, ficando por largo período sem indemnizar o município
aom qualquer quantia. D

Sem entrarmos agora na apreciação deste assunto, apenas diremos que,
se vingar ta! ideia, ficará a municipalidade feirense privada duma renda anual
de quatrocentos ou' quinhentos' mil reis.

Entejam, pois, os interessados de sobreaviso!

Em consequentes artigos a esta questão desvendaremos os perigos que
correm os credores da Câmara da Feira e em geral todos os que têm contra
tos com essa entidade se não resolvem a intervir de um modo decísivo, para
que se faça administração severa,
· Ma'n vale prevenir que remediar, diz o adágio. Que prescrutern nestas
coisas os que têm estrita obrigação de olhar pelo assunto, como requerem as
exigências. E assim cumpriremon gradualmente a árdua tarefa que nos impuse
mos.

«Gazeta de Espinho, n.º 27 de 7 de. Julho de 1901»

A DíVIDA DA FEIRA

O emaranhado labirinto das finanças da Feira dá ainda larga margem a
variadas considerações de ordem económica:

Não largaremos de mão o assunto, sem que, na insistência pertinaz des
te inventário', tique à saciedade, demonstrada a incapacidade daquele município
em reunir, sem novos ónus tributário, os encargos crescentes que o aasober
bam.

Sem entrarmos desde já em minuciceas inquirições e dados comparativos
sobre a fazenda municipal da Feira, assinalemos, no entanto, os tópicos essen
ciais de um balanço seguro ao passivo daquela municipalidade. E daí há-de
ressaltar evidente a verdade de que são insuficientes as. 2~~uais· receitas para
arcar com a responsabilidade dos compromissos anualmente votados .

.É sabido que a Câmara da Feira deve 40 contos de reis (números re
dondos.) E também corrente que as despesas obrigatórias orçam anualmente por
três contos de reis. • 2e d

Sendo assim, uma vez legalizadas, como convêm, a dívida municipal, de
duzída dela a percentagem que há-de pertencer a Espinho, computar-se o e
fectívo da despesa anual, simplesmente destinada a este fim, em outros três
contos de reis. Temos, pois, que, num orçamento conscencioso, a despesa
obrigatória do senado feirense, feita abstenção. dos encargos do fundo de tuber
culose de instrução primária, etc, terá de orçar-se e 6 contos de 1re:is2', ·

Cumpre-nos anotar que estas cifras são indicadas num: rrrínimo- de pre-
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visao, a que, dificilmente há-de acomodar-se a longa prática esbanjadora, que
tem sido quase invariável norma de giavernar na terra de Santa, Maria" .

.DemQISde barato que a parcimónia orçamental fosse. levada ao extremo
de reduzir )s' mínimas proporções as restantes despesas, surge, como um negro
ponto de interrogação, e inquirir a receita arrecadável pode chegar para tan-
to. ; ' .. ;... . · .

A resposta há-de ser concludentemente negativa.
~e não, veremos ...

< ( '.)

Em outras considerações que teremos de enunciar sobre o. tema que vi
mo~· expondo. neste periódico, vêr-se-á, por dados oficiais a justeza dos acer-
tos que temos avançado. · ··.. " , , . .

Res ncln verba: Para rematar, com esmagadora força de argumentos, o
pavoroso sudário das morganâticas extravagâncias, das edilidades lancobricenas
havemos de publicar as contas das últimas gerências e a nota circunstanciada e
comentada do seu passivo.

Crentes de que assim ternos prestado' um bom serviço aqueles que arris
caram capitais e trabalho em benefício de quem tão, ruins provas vem dando
de tino administrativo, contribuiremos ao menos por que se faça ponto nesta
insensata orgia ·que se converte num supremo insulto.

É tempo agora para dizer aos relapsos liquidatários da fazenda alheia:
Basta!.

«Gazeta de, Espinho n.º 28 de 14 de Julho de 190h

A DíVIDA DA FEIRA

Já frisamos em anterior artigo, que entra nos planos salvadores da edi
lidade feirense «a alienação das Caldas de S. Joygc ou o seu arrendamento a
a largo prazo pelamaneira comi corre a versão e atenta a qualidade :das par
tes; contratantes,' podemos desde já prever combinata ou arranjo de ~·esultados
ruinosos para aquele ·município. Sendo rnsim, urge, sem delongas, que estejam
de atalaia os credores da Feira, neste caso em qpe periclitam mais uma vez CG
seus capitais ainda no! humanitário intuito de prevenir maiores desastres, con
sagraremos' ao assunto umas ligeiras considerações, que julgamos de toda a o-
portunidade. ~

<> o ç

As termas de S. Jorge, são um magnífico manancial de águas sulturo-
sas, que, graças a um desleixo e incúria imperdoáveis tem jazido num conde
nável obscurantismo. Acorrem ali, na época própria, muitos indivíduos que pm
curam e em regra obtêm alívio aos seus padecimentos. A~ condições próprias
de estabelecimento termal e ainda as dai localidade, a deficiência de meios de
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transporte cómodo obstam a uma concorrência tão numerosa e selecta como
seria dado esperar do justo renome das afamadas águas.

Uma vereação feirense, há anos, tomou o pretexto de melhorar as con-
dições do estabelecimento contraindo, para esta e outras obras, um empréstimo
em valor aproxirnativo de 15 contos de reis. Realizada a célebre operação fi
nanceira, aí se sumiu uma meia dúzia de contos de reis, com a rara habilidade
de se construir um edifício, de todo inadaptável ao fim a que se destina, sem
obediência aos mais. rudimentares preceitos de higiéne e economia. E· para cú
mulo; a quase totalidade de tão grande obra está consignada em débito ao res
pectivo empreiteiro.

De modo que o portentoso edifício de S. Jorge representa para o con
tribuinte um encargo efectivo em escudos aproximado de 12 contos de reis.
Foi-se o dinheiro do empréstimo e ficou a dívida.

Subtilezas a administração ladina!

Agora procura a Câmara alienar ou arrendar por largo período o esta
belecimento termal,

Pela forma como se propala a realização do negócio, parece-nos projectar
majs um sindicato patrocinado pela vereação da Feira, para cómodo repasto
do compadrio e satisfação de vaidosas exibições de gordos políticos.

Diz-se que se trata da organização de uma companhia que tome por sua
conta, a exploração das termas de S. Jorge.

Indigitam-se indivíduos e fala-se sem rebuço na quantia que servirá de
base à transacção: õ

Não há na lei vigente autorização necessária para estas negociatas. Um
artifício de rábula jurídica poderá porém, descobrir meio aparentemente honesto
de ultimar as negociações a contento das partes. E contra esta eventualidade
que devem estar premunidos os credores do município.

f
Por honra da Câmara e no interesse dos munícipes a alienação ou· ar-

rendamento das termas de S. Jorge deverá realizar-se em hasta pública e me
diante: autorização superior. .•.

O contrário disto é uma ilegalidade um atentado que nem se compadece
com a seriedade que deve ditar os negócios municipais, nem se legitima na co
lisão precária que atravessam as suas finanças.

Acautelem-se, pois, os interessados!

«Gazeta de Espinho, n.º 29 de 21 de Julho de 190h
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BANDA UNIÃO MUSICAL PARAMENSE

1. -· APRESENT AÇAO

A« Banda União Musical Paramense» é uma organização musical e cul
tural cuja fundação data de fins Je 1932 tendo realizado a sua primeira apre
sentação pública em 14 de Janeiro de 1933.

Nasceu do entusiasmo e gosto que, desde sempre, este povo de Para
mos tem dedicado à musica.

Teve nesse homem excepcional, nesse paramense exemplar que se dá
pelo nome de Domingos Alves Vieira Júnior, o corporizador principal da sua
criação.

Tem ao longo dos anos sabido vencer peripécias, atravessar obstáculos de
modo a poder dispôr hoje de modelares instalações, quer para a prática da
música, quer para iuíciativas de carácter recreativo e cultural.

Possui um conjunto de 750 sócios que pagam uma quota variável, cujo
mínimo é de 20$00.
quotas dos sócios, das festas· realizadas pela Banda, das receitas do salão de

Vive, fundamentalmente, de receitas proporcionadas pelo pagamento das
espectáculos de que é justo destacar o cinema e o teatro e de eventuais su-
bsídios. :.

O orgão máximo desta agremiação é a sua Assembleia Geral qce é com
posta por todos os sócios com, pelo menos 3 meses de inscrição.

A Assembleia Geral, que reúne duas vezes por ano, em Assembleia or
dinária e tantas quantas .J seu Presidente julgue necessário extraordináriamente
tem, entre todas as outras funções, eleger a Direcção e, bem assim, o Conse
lho Fiscal.

A Direcção compõe-se de seis elementos e o Conselho Fiscal de sete
elementos.
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2. FUNDAÇAO E VIVENCIA AO LONGO DOS TEMPOS

Com 50 anos de existência a «Banda União Musical Paramense» possui
já uma resenha de factos históricos de que o povo de Paramos muito se
orgulha.

Fala-se que determinados factores de rivalidade e vizinhança teriam sido
a base da sua criação. No entanto, depois. de bem analisados. fados os docu
mentos existentes pensamos que o factor rivalidade pode apenas ter contribuí
do e nada mais.

A chave, a verdadeira força motriz dessa criação deve ter estado única
e simplesmente naquele amor e sentido· musical latentes no coração do povo
desta laboriosa freguesia.

Na verdade, a freguesia de Paramos havia possuído, ainda não há muito
tempo, um agrupamento musical «A Tuna Estudantina» que pela sua qualidade
e reputação muito tinha orgulhado os Paramenses.

Assim, o nascimento da banda teria sidoi consequência lógica dum certo
amor e desejo ardente de fazer música.

Para tomar corpo, para poder vir à realidade, faltava apenas que apare
cesse alguém a estremecer o que parecia um pouco adormecido. Faltava por as
sim dizer, atear o fogo ao rastilho,

E, esse homem, mercê do calor musical que lhe ia na alma, mercê eh
circunstância da decadência em que parecia querer afundar-se essa briosa tuna,
principalmente pelos afazeres profissionais dos seus componentes, apareceu em
ocasião oportuna.

Esse Paramense excepcional que se dá pelo nome de Domingos Alves
Vieira Júnior, com o entusiasmo próprio de uma mocidade escaldante e um
bairrismo sempre generoso, foi realmente o corporizador ideal do nascimento
desta colectividade de que hoje muito se orgulha Paramos.

Confidenciado entre amigos e familiares ~ que lhe ia na alma depressa
se sentiu apoiado por eles. Sabia bem que a ideia que desejava ardentemente
ver concretizada muitas canseiras e sacrifícios monetários lhe iria custar, Mas
não se aterrorizou. E porque a sorte empre ajuda quem a merece, viu este ho
mem uma cautela sua ser premiada na lotaria Espanhola.

Pôde assim com o dinheiro daí recebido, mais algum do seu particular,
fazer a compra de todo o instrumental da extinta Banda Musical dos Bombeiros
Voluntários Invicta, do Porto

E quando nesse dia memorável de 14 de Janeiro de 1933, os acordes· de
uma marcha que ficou para a história , com o nome de 14 de Janeiro, foram
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ouvidos por toda a freguesia, esta acorreu eufórica e tranbordante de alegria, a
ver o milagre.

Estava assim fundada a «Banda União Musical Paramense».
O l.º Regente contratado para a dirigir e orientar foi o Sr. Manuel de

Matos (de Maio a Agosto de 1933) - Músico de excepcionais qualidades,
vindo da Banda de Pardilhó fixar residências em Paramas.

Cronológicamente, seguiram-se-lhe: o Sr. Leandro (Agosto de 1933); o
Sr. António Fernando ( de Setembro de 1933 até Janeiro de 1934); o Sr.
Adriano Guedes (de Fevereiro de 1934 até Julho de 1939), mestre competen
tíssimo que ainda hoje é lembrado com saudade, pois à sua tenacidade de tra
balho e amor à causa se fica a dever, em grande parte, conseguir-se fazer vin
gar e prosperar a obra em boa hora criada; o Snr: Albino Pinheiro (de Agos
fü de 1939 até Julho de 19&3); o Sr. Amílcar da Fonseca (de Agosto de
1943 a Abril de 1945), o sempre saudoso e chorado regente a, quem a morte
roubou do convívio: daquele povo, ainda na flôr da juventude, e quando a
Banda muito havia a esperar dele, tal o encedrado amor que lhe devotava
aliado ao seu dinamismo e competência; o Sr. Albino Pinheiro novamente (de
Agosto de 1945 até Março de 1948); O· Sr. Domingues Lopes Raposeiro (de
Abril a Junho de 1948); o Sr. Agripino Silvio (de Junho de 1948 a Dezem
bro de 1949); o Sr. Albino Ribeiro ( de Janeiro de 1950 até Dezembro de
1956); O Sr. Joaquim Nunes (de Janeiro de 1957 até Setembro de 1958); o'
Sr. António Tavares da Silva (Janeiro de 1959);e actualmente desempenha essa
missão com o agrado geral, o Sr: Ernesto Vaz:

Dentro deste assunto, manda a verdade dizerr qrne os regentess Ribeiro e
Nunes não desmereceram, em competência, dos melhores, aliando aquele a es
sa aptidão uma fina alteza de trato que muito cativada deixou a freguesia.

Seguiram-se por ordem cronológica 01s. Srs, regentes Constantino Ramada
Albino Ribeiro, Constantino Ramada, Júlio Lopes, António Santos, José Oli
veira Saraiva, Júlio Lopes, António Costa e Elias Moreira.

A Banda, teve a sua primeira sede numa casa do· lugar do Barril,
pertencente ao falecido Miguel Gomes de Sá (do Padre). Desta, Io'i transferida
para o lugar da Cal, para o armazém que o fundador, Sr. Domingos Vieira,
aí possuia e colocou ao dispôr da mesma. Manteve-se neste lugar por largo
tempo, até que, durante a segunda Conflagração Mundial e por motivos da sua
mobilização e ocupação pelas forças militares, transitou para uma casa do lu
gar da Lavoura, pertencente a Daniel Correia da-Silva,

Depois de algum tempo de estadia nesta casa, recorreu a Banda uma
vez mais ao armazém do Sr. Domingos Vieira donde saiu em resultado de
pouca segurança que o prédio agora oferecia, passando a ocupar seguidamente
a sede da Junta de Freguesia até 1965. por uma especial deferência da mesma
Junta.

Por essa altura, foi possível! adquirir um terreno no lugar de Poças, on-
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de iria ser tornado realidade o sonho há muito acalentado por todos os. Para
menses, da construção da sede parn a sua Banda.

Esta colectividade teve a sua primeira reunião magna em 30 de Abril de
1.9v3. sendo presidida pelo Sr. Jo.sé Alves Vieira. Nela foram eleitos os Srs.
João Roberto Ferreira da Silva Oliveira Costa, para Presidente- da Direcção e
Sebastião de Sá para Secretário e Tesoureiro da mesma.

Nesta mesma reunião, além de outros muitos assuntos de interesse para
a recém nascida colectividade, foram aprovados como seus sócios beneméritos
os senhores: José Alves Vieira, José Rodrigues Vieira da Silva, Manuel da Sil
va. José Amaral, Augusto Pereira dos Santos, Augusto Pereira Pinto, Sabino
Pedrosa, Avelino Gomes Pinto, José Marques, Salvador de Oliveira Soares. Jo•
sé Ruivo, Alberto Sá Bandeira, Manuel Ferreira Pinto, Alfredo Maria Ventu
ra, D. Belmira Pinto de Menezes. Fernando Alves Salgueiro, Moisés Gomes
Calado. Manuel Alves Fardilha. Luís Pinto da Rocha, Lino Marques de Oli
veira, Serafim Monteiro, António Maria Agostinho Gradim, José Gomes Pinto,
António Santos Faustina, António Costa, Luís Vieira, João Roberto Ferreira da
Silva Oliveira C01Sta,Sebastião de Sá, António Alves dos Reis, Joaquim Mar
ques, Manuel Ferreira Varelas, Joaquim Loureiro, Luís de Oliveira, António de
Sá Vieira, Augusto Gomes. Modesto Alves da Rocha, Joaquim Marques. José
Ferreira Pinto, Américo Sá Bandeira, Manuel da Costa Pedrosa e Manuel Go
mes Dias. os quais se compremeteram a fazer tudo o que estivesse ao seu al
cance para o engrandecimento e progresso da agremiação.

O instrumental adquirido pelo fundador Sr. Domingos foi distribuído,
segundo se esclarece na acta da reunião de ordinária de 24 de Setembro '1e
1933, sendo presidida pelo Sr. José Alves Vieira. Nela foram eleitos os Srs,
António Marques de Oliveira. Luís Alves de Oliveira, Laurentino de Sá Ban
deira, Semeão Fernandes de Oliveira, Albertino Alves de Oliveira, Laurentino
A. Oliveira Fardilha, José Rodrigues Dias, Daniel Dias Pereira, António Pe
reira de Carvalho, José Gomes Pinto, Américo A. Oliveira Fardilha, Luís Costa
Vieira, Manuel Costa Vieira, António Alves Vieira, Albertino' Gomes Dias,
Joaquim Alves da Rocha, Manuel Rodrigues Dias, Celestino Pereira de Carva
lho, José Pereira da Rocha, Manuel Gomes de Sá e António Costa, que to
mam inteira responsabilidade pelos mesmos e por todo e qualquer Conserto
que os mesmos venham a necessitar, 'desde que se prove o propósito de danifi
cação e coadjuvação a Direcção da Banda com .,50% em todo e qualquer
conserto no instrumento de que ficou detentor.

Ouanto ao regente, segundo se estipula em acta de 7 de Maio de 1933,
era condição, «sine qua non», ministrar o conhecimento e a aplicação de mú
sica a todos os sócios executantes, sendo. designadas to'das as terças-feiras para
o solfejo, com início às 21 horas; às quintas-feiras para instrumental e os sá-
1.,ados para instr umental e ensaie geral Os domingos destinavam-se às lições
de solfejo· a principiantes.



BANDA UNIAO MUSICAL PARAMENSE
297

Especial registo mereceu aqui também as primeiras funções «extra mu
ros» da Jovem Banda.

A primeira, levada a efeito gratuitamente, teve lugar na vizinha fregue
sia de Esmoriz, na inauguração dum campo de Futebol, onde se desempenhou
com especial agrado. A primeira a pagar, foi em Maceda, em 30 de Janeiro
de 1935, pela importância de 300$00.

Mas não tem sido tudo rosas para a·Banda Musical nestes. 50 anos de
vida.

Muitas dificuldades lhe têm entravado com frequência os passos
Quantas vezes, já sem o carinho e entusiasmo dos homens dos primeiros

dias. ela se tem debatido aflitivamente. contra a adversidade.
Mas surge sempre o mesmo povo bairrista e amigo que, tendo-se-lhe

afeiçoado de alma e coração lhe vem resolver quaisquer conjecturas e transes
difíceis.

É sempre o aparecimento, nas horas próprias e precisas, de Paramenses
abnegados que arrastando sacrifícios, à primeira vista intransponíveis, lhe de
dicam desvelais amigos smceros, trazendo coragem aos já Iathos dela.

Como protótipo desses Paramenses registe-se com aprazimento o nome
velho alquebrado chamado José Martins de Almeida Magalhães.

Não é isto tecer-lhe elogios mas sim fazer a justiça que a sua dedicação
merece. Daí a razão porque nas comemorações das bodas de Prata da Banda
em 1958,' a mesma Banda agradecida, o elegeu seu Presidente Honorário.

E foi ainda devido ao bairrismo de todos os Paramenscs que foi pos
sível tornar realidade esse velho sonho da construção de uma casa que' servis
se de sede condigna à Banda União Musical Paramense.

Era também intenção poder albergar todas as colectividades ou agremia
ções que tivessem pot ünalídade o engrandecimento e elevação de freguesia de
Paramos.

Como já foi descrito anteriormente vários foram os locais de ensaio que
a Banda teve.

Assim os posso citar cronológicamente;
Primeiramente, conforme se precisa na Acta n. º 2, de 7 de Maio de

1933 a Agremiação ensaiou e tinha sede numa casa sita no lugar do Barril
hoje demolida e que pertencia ao Sr. Miguel Gomes de Sá (Miguel do Padre.)

Depois e por várias vezes esteve alojada nos altos do armazém. de vinho
do Snr. Domingos Alves Vieira Júnior (fundador da banda), onde ensaiava e
tinha o seu salão de teatro. Localizava-se este .••edifício no. lugar da Cal.

3. - La FASE DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA B,U.M.P.

O velho sonho de construção duma séde própria não saía da mente Jo11
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mais dedicados Paramenses que não paravam as diligências tendentes ª' encon
trar um terreno onde fosse possível instalar condignamente a sua tão querida
«Banda».

Depois de algumas peripécias surgiu finalmente à venda um terreno do
Sr. Manuel Pereira da Rocha, do Porto que foi por todos, considerado como
o local ideal para a construção da sede.

A escritura de compra foi realizada no 5.º cartório Notarial do Porto em
14 de Junho de 1958.

O seu preço foi de 17.000$00 e entendeu-se qu(:; devia ficar em nome
desse Paramensc exemplar que se dava pelo nome de José Soares Albergaria.

E que, dada a sua integridade moral e o seu enorme entusiasmo por
esta obra, o povo de Paramos quis assim fazer-lhe uma simbólica homenagem
ao confiar-lhe 'o terreno agora adquirido.

Cumpre aqui destacar os nomes de alguns; Paramenses que pela sua va
liosa oferta monetária mais contribuiram para a compra do terreno.

Assim, nomes como os Srs. José Soares Albergaria, Roberto Costa, Ma
nuel de Sá Fernandes e José Gustavo Pimenta não podem passar esquecidos,
isto, claro a par de muitos outros que não é já possível recordar.

O entusiasmo ia crescendo dia após dia e. é assim que se começaram
a formar as mais variadas comissões, tendentes angariar os fundos necessários
para dar corpo à velha aspiração dos mais. velhos e, porque não dizê-lo, ao
entusiasmo escaldante dos Paramenses mais novos.

Alguns cortejos de oferendas então realizados, vieram dar a certeza que
a obra jamais deixaria de realizar-se. A adesão era então de entusiasmo escal
dante.

Um esboço da obra realizado pelo Arquitecto Aristcu Ravásio Gonçal
ves, de Oliveira de Azcmeis, a introdução de várias esquematizações e porme
nores realizados por Vitorino Faria dos Santos, de Espinho, permitiu a. entrega
de construção.

Assim, em 1961 foi a empreitada, de Pedreiro entregue a Domingos Cae
tano Azevedo Júnior, do lugar de Lobão, 'concelho da Feira, pelo preço de
45.413$50.

Chegava-se assim a um momento grande para todo este laborioso povo
de Paramos: o lançamento da l.ª Pedra do cdiffcso da sede social da «Banda
União Musical Paramcnse» ,

E foi assim com muito orgulho • os rostos de alguns Paramenses com
as lágrimas a bailar nos rostos que no dia 15 de Outubro de 1961 viram che
gar ao local o Exmo. Sr. Dr. António Pereira Pinho, digníssimo Presidente da
Câmara Municipal de Espinho, para o lançamento da l.ª Pedra.

Como ele, toda a vereação da Câmara, o Presidente da Comissão Muní
cipal de Turismo, o elenco da Junta da Freguesia, Pároco de Paramos, Rev,
Padre: António de Oliveira Cardoso. os comandantes da P.S. P. e G.N.R. de
Espinho.
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Para memorar o acto·, foi deposto num buraco aberto na pedra um
canudo de zinco,,dentro do qual foi enrolado um pergaminho alusivo , assina
do pelas autoridades presentes. No. mesmo buraco foram depositadas ainda al-·
~umas moedas correntes' da época.

Após este dia grande para todo o povo de Paramos jamais pararam as
boas vontades, de tal modo que embora com. muito sacrifício as obras não
mais pararam de crescer. Foi preciso por vezes vencer ainda alguns obstáculos
com peditórios para plena satisfação dos encargos e compromissos assumidos.

Cabe aqui realçar os nomes dos Srs. Júlio Jorge Pereira da Silva e José
Rolai a quem a «Banda União Musical Paramense» muito deve.

A empreitada de Trolha foi entregue a Luís Ferreira Ramos em 1962
pela importância de 21.750$00 o que após a inclusão de vários outros traba
lhos atingiu a soma de 40.327$00.

A de Carpinteiro foi entregue a Manuel Rodrigues Dias por 13.215$00
que atingiu a cifra de 21.605$00 por outros trabalhos suplementares. A de
Electricista 6.313$50, a de Vidraceiro 3.512$50, a de Picheleiro 3.800$00, a
de Marmorista 1.590$00.

Foi ainda necessário construir em 1963 dois suportes gigantes para pro
tecção da parede sul que custaram 3;600$00.

Em 1964 procedeu-se rJ. abertura de um p:.JÇOpara abastecimento de
água por 2.037$00.

Claro que temos ainda que considerar os encargos inerentes ao forneci
mento de materiais tais· COIDlr.

Ferro, ferragens e análogos - 10.406$70; Cimento, telhas e outras -
34.984$10; Saibro e areia - 1.030$00; Tintas e' análogos - 2.256$00; Ma
deiras diversas - 10.222$60; Projecto, licença camarária e outros - 5.367$60

De facto, depois de apuradas todas as despesas pudemos constatar que
a Primeira Fase da Obra orçava já no final de 1970 em 192.465$50.

Surgiu aqui a necessidade de garantir que esta obra de grande interesse
para a região jamais pudesse deixar de pertencer ao povo de Paramos.

Foi assim que uma Assembleia Geral da colectividade realizada em: 21
de Março de 1965 e após. algumas consultas quer jurídicas, que administrati
vas aprovou o que se segue:

A Assembleia, após alguns esclarecimentos pedidos por alguns associados
deliberou, por maioria absoluta que fossem imediatamente continuadas todas as
diligências que se tornassem necessárias para que 9 edifício pudesse ficar como
Património inalienável de freguesia de Pairamos, em nome da Junta da Fre
guesia com as reservas que se afigurem precisas e justas para a vida e fins
da; colectividade com 'Sua sede, safa de recreio e ensaio.

Em face desta deliberação, deliberou mais ainda encarregar a Direcção
de reiniciar as diligências e de estudar convenientemente as condições de doação
em que o edifício e iodas as suais pertenças deviam ser entregues à Junta de
Freguesia, e deu-lhe todos os poderes para a efectivação da respectiva escritura
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Em conformidade com este mandato da Assembleia e tendo em vista o
prosseguimento das convenientes consultas jurídicas que estavam a ser levadas
a efeito, a Direcção da Banda União Musical Paramense, na sua reunião de
1 de Julho de 1965, toma conhecimento do parecer emitido pelo Dr. Belchior
Cardoso da Costa, de Vila da Feira quanto - «à doação 'do terreno e obras
da Sede da Banda à Junta de Freguesia de Paramos, para os conservar como
património de Paramos» - e, além de deliberar concordar com as condições
expressas no mesma parecer e que estão transcritas na. acta daquela reunião,
deliberou mais, enviar ofício à mesma Junta de Freguesia a solicitar-lhe a
aceitação da doação que se pretendia fazer.

A Junta de Freguesia de Paramos, conforme se verifica da sua acta
da reunião ordinária de 13 de Fevereiro de 1966, deliberou, por unanimidade,
aceitar a doação com as ressalvas e condições que não sejam proibidas por
lei e venham a ficar estabelecidas na escritura de doação que se pretendia
fazer.

E ·daí para diante deu início a toda uma serre de diligências junto da
instância tutelar - Presidente ClaCâmara de Espinho - para dela obter au
torização para aceitar a referida doação, diligências essas que, em face da pro
blemática adveniente dos condicionalismos impostos na doação nos aspectos
jurídâco-administrativos, se foram arrastando pelos anos de 1966 e 1967.

Nos fins deste último ano, uma ocorrência dolorosa - a morte quase
repentina. do Sr. José Soares Albergaria - veio mudar o rumo tias coisas no
concernente à legalização das obras da Sede da Banda e assim à posse do
terreno onde as mesmas estavam implantadas.

Como se disse atrás, a compra do referido terreno ficou em nome do
Sr. José Soares Albergaria, por ser, então, entendimento geral de todos que as
sim estava mais seguro.

Após a sua morte súbita, a sua viúva, Srª Dª Maria Sá começou a pres
sionar a Banda. na pessoa dos seus responsáveis no sentido de se diligenciar
pela passagem do referido terreno para a posse da Banda, pois que, não sendo
esse imóvel sua pertença, tinha receio que a Colectividade viesse, um dia a
ser prejudicada, com qualquer desenlace que lhe ocorresse como a seu marido.

Assim, em 21 de Abril de 1%8, foi endereçado ao Sr. Ministro do In
terior um requerimento da Direcção da Banda, a :solicitar-lhe autorização para
fazer essa compra, dado que a Colectividade nos termos do Art. 158 do Có
digo Civil, tinha personalidade jurídica pelo reconhecimento da aprovação dos
seus Estatutos, que fo:i obtida através do ALVARÃ n.º 213 do Governo Civil
de Aveiro, datado de 19 de Outubro de 1958.

Essa petição, como era de praxe, decorreu através da Câmara Munici
pal de Espinho, em ofício da mesma data, nele se pedindo que obtivesse, junto
de quem de direito, uma declaração baseada na redacção do n.º 16 do Art.
11.º, Capítulo 2.r Decreto-Lei n.º 41.969, de 24/11/1958, com o fim de pos
sibilitar à Colcctividade o gozo da isenção de sisa por tai aquisição.
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Quer a autorização da compra, quer a obtenção da declaração de isen
ção do pagamento da sisa, foram objecto de bastantes diligências e da apresen
tação de vária documentação que à Colectividade foi solicitada no decurso de
quase ano e meio.

Mas, finalmente, foi vencida esta etapa. E no 27 de Outubro de [969,
no Cartório Notarial de Espinho, foi realizada a escritura da compra e venda
em que foram outorgantes, Dª Maria de Sá Albergaria, viúva, como vendedor
e Júlio Fontes Jorge, na qualidade de Presidente da Direcção da Banda U.M.
Paramense. A aquisição teve isenção de sisa ao abrigo do artigo 11, n.º 16 do
Código da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações. E a autorização da
compra foi obtida por despacho do Senhor Ministro do Interior, datado de 8
de Agosto de 1968.

Atingiu-se, assim, aquela etapa a que se convencionou chamar PRI
~IEIRA FASE DAS OBRAS DE CONSTRUÇAO DA SEDE DA BANDA
U.M.PARAMENSE.

4. 2.ª FASE DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DA
B.U.M.P. •

a) Ampliação e acabamento.
É uma aspiração constante do homem querer sempre mais e cada vez

melhor.
E o sancionamento dessa ordem e a primeira. força motriz para o arranque
e amigos que a· olhavam como· coisa de inestimável valor, não fugiram àquele
desejo imanente no espírito humano.

Com o decorrer das tempos, foram constatando que a dimensão das ac
tividades da Colectividade exigia já mais espaço vital.

E, sobretudo, mais verificaram que, cm resultado ao· entusiasmo e do
«pressing» natural de arrancar com a obra - sonho acalentado de tantos anos
- não foram olhados, com os necessários cuidados, e atenção, a. certos porme
nores de solidez, segurança e impermeabilização na Construção que começavam
a trazer apreensões de Vária ordem, A título de exemplo dessas apreensões,
nasceu a necessidade da Construção dos «Gigántes» de protecção à parede-sul
do palco. E o desaprumo, altamente sensível, de toda a parede lateral-poente
cm resultado da contextura da armação de cobertura aplicada teve de ser elimi
nado à força de potentes «garibaldes» e de uma conveniente amarração de pa
rede e armação.

Estes palpáveis problemas e as necessidades de espaço toram perspectí
vando a vontade de todos pa.ra um novo relançamento da Sede da Banda.

Numa conjugação de esforços foram-se dinamizando vontades e querer
dos Paramenses e sobretudo, implementada a atenção dos poderes locais e
concelhios.
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E assim, como sinal de adjuvação e apoio, a Direcção e apoio, a Direc
ção viu os seus esforços e diligências coroados de êxitos com a visita que, em
meados de 1971, fez à Sede da Colectividade o Senhor Vice-Presidente da Câ
mara Municipal de Espinho para, in• loco, se inteirar das -reais necessidades que
se apresentavam. Acompanharam-no nessa deslocação toda a Vereação do·Mu
nicípio.

O Condão dessa visita foi a ordem da arrancada para a elaboração ime
diata de um projccto de obras e caderno de encargos para a obra de AMPLIA
ÇAO E ACAMENTO DO EülFICIO - SEDE.

E o sancionarnento dessa ordem e a primeira motriz para o arranque
surgiu com o ofício n.º 2910/71, datado de 2 de Setembro. de 1971 que o
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Espinho enviou à Direcção da
Banda e que é do teor, seguinte:

Em referência ao ofício de V. Exa., datado de 13 do mês findo,
cumpre-me informar que tendo o· mesmo sido presente à reunião ordinária
desta Câmara Municipal ontem realizada foi deliberado:

a) - Que V. Exa., apresente pedido formal para conveniente aprecia
ção pela Repartição Técnica e seguidamente por esta Câmara, qdanto ao pro
jecto da obra que pretende realizar.

b) - Isentar desde já essa Col.ectividade das taxas de licença para a
realização do melhoramento da Sede, ao abrigo 4.q do Decreto-Lei n.º 49. 438
de 11 de Dezembro de 1969;

c) - CONCEDER UM SUBSíDIO NO MONTANTE DE 100.000$00
que só será entregue depois da obra efectuada e conforme ao. projecto aprova
do e após previsão em orçamento da competente dotação»

Presidi-a à Edilidade de Espinho .;J Sr. Dr. Manuel · Baião Nunes dos
Santos

Esta comunicação foi, na verdade, o despoletar de toda uma movimen
tação de amizades.

De contínuo, as primeiras diligências foram orientadas no sentido de
abordar um técnico para a elaboração do projecto de ;ransformação e aumen
to desejados para a obra e consequente memónia descritiva e justificativa e ca-
derno de encargos. ,

E porque ·:e sabia que o Senhor Arquitecto Jerónimo Ferreira Reis, de
Espinho, sempre teve um fraco e uma paixão inata de bem-querer e de dis
porribil'dade po.r tudo o que respeitasse a assaciações, clubes e outras afins on
ch o desporto, a cultura e o recreio. fossem as pedras basilares. vai de se mo
vimentar contactos com ele sobre o assunto.

Apreciada a necessidade e a validade do empreendimento, o· Senhor Ar
quitecto não se fez rogado à solicitação e, de imediato, canalizou todos os
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seus esforços para a concretização do trabalho.
E de tal modo •J fez, e de tal modo se entregou ao trabalho que, já em

9 de Novembro de 1971, foi possível ao Presidente da Direcção da Banda
entregar na Repartição Técnica da Câmara Municipal de Espinho, o projecto
e demais peças, com um requerimento a pedir a concessão de hcença da obra
pelo prazo de 180 dias.

Consultas a empreiteiros foram deisde logo iniciadas para a apresentação
de orçamentos para uma das duas fases de obrae por que o edifíoio ia agora
passar. Ã primeira' destas duas faseis convencionou-se designá-la pror REMO
DELEGAÇAO DO EDIFíCIO - SEDE DA BANDA, e umplicava no seguinte

a) Elevação e transformação da cobertura sobre a zona dai Sala de Es
pectáculos;

b) Aumento das respectivas paredes de elevação;

e) Transformação e reconstrução do guarda-vento entre o Bufete e o
Salão e, sobre esse guarda-vento, a construção de uma dependência para im
plantação futura de uma máquina de projectar;

d) Construção de uma platibanda balançada na parte frontal do edifício;

e) Transformação e aumento dos sanitários do público;

f) Pavimentação a cimento dos espaços públicos exteriores; ao edifício;

g) Construção de muros laterais a extremar a propriedade da Banda com
os vizinhos;

fício;
h) Arranjo e ajardinamento de toda a parte principal de acesso ao edi-

i) Transformação e abertura da boca do palco e do estrado da or-
..tquestra;

j) Construção de uma viga de amarração de todo o edifício, tanto nas
paredes que lateralmente vão ser elevadas como sobre a parede da boca do
palco e sobre a divisória do Bufete e Sala de Espectáculos;

1) Construção de um tecto sobre a Sala de Espectáculos em aglomerado
negro de Cortiça;

m) Enchimento com as massas respectivas de todas as paredes exteriores
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e interiores do edifícío;

n) Pintura geral do edifício, Loiças de sanitários, saneamentos, pisos em
mosaico de marmorite, postigos de luz exterior em ferro, etc.

Até à data de 5 de Dezembro de 1971, designada para a abertura pú
blica das propostas, únicamente duas propostas foram apresentadas à Direcção:

l ," - De J. Pereira Soares de Idanha - Anta, pelo valor de
365$00.

2.º - De Adão: da Costa Guimarães, de Silvalde, pelo valor de 316.70·
0$00 que, em correcção final, se fixou em 300.000$00.

Convirá precisar que as obras de electrícísta, colocação de um écran e do
palco tinham excluídas do pedido de propostas.

Perante estes valores e dado que os mesmos se enquadravam, cm certa
medida, na nota orçamental do Arquitecto do projccto, foi esta fase dos traba
lhos adjudicada ao autor da segunda proposta apresentada.

Estava assim dado o.impulso à obra, importando pensar-se onde e como
conseguir fundos para o seu pagamento.

A par de todas essas inrciativas e diligências, não fo~ substimada essa
preocupação, antes pelo contrário. Mecanismos dos mais diversos foram postos
em movimento junto do Senhor Governador Civil de Aveiro no sentido de· uma
ajuda sua e, se possível, uma comparticipação do Estado através do Ministério:
no das obras Públicas.

Idêntica e simultâneamente foi lançado pela Freguesia o chamado
«SORTEIO RELAMPAGO» que pela avalia dos prémios teve a maior acei
tação, e foi, sem dúvida.uma fonte de receita a considerar:

E as ajudas iam-se sucedendo, como compensação desses esforços.
Assim, aliad'o ao subsídio de 100.000$00 da Câmara Municipal de Espi

nho, o Senhor Governador Civil de Aveiro veio associar-se com os donativos
seguintes:

Em Setembro de 1971
Em Junho: de 1973
Em Outubro de 1973 •-~...

20.000$00
20.000$00
15.000$00

N;J Ministério das Obras Públicas, tudo ia também se conjugando para
a atribuição de uma comparticipação. Somente tal comparticipação que seria de
75.000$00, segundo a comunicação, dada pelo Senhor Dr. Vale Guimarães, de
3 de Fevereiro de 1974, não se concretizou porque, entretanto, chegou 25 de
Abril sem que o despacho ministerial tivesse sido dado.

Mas as obrais iam decorrendo; a ritmo acelerado.
Tinha-se chegado ao final do primeiro trimestre de 1973.
O sonho velhinho. de dar uma Sede própria à Banda União Musical
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Paramense era agora uma realidade palpável de que: todos os Paramenses se
orgulhavam. Paramos estava. sem dúvida, mais rico no seu património.

Nesta altura e em resultado de todas estas fases, um encargo de cerca
de 200.000$00 pesava seriamente sobre os ombros dos responsáveis pelos des
tinos. da Colectividade. Era, em boa verdade, um encargo de se lhe tirar o
chapéu, como se costuma dizer. Mas a vontade dos homens era grande e a
generosidade dos Paramenses não era co:isa que tivesse acabado.

A INAUGURAÇÃO SOLENE DA SEDE DA BANDA foi ideia que
começou a bailar no espírito de todos.

Se o lançamento da primeira pedra do edifício - fo!i no dia 15 de
Outubro de 1961 - motivo de uma grande e cerimoniosa fosta, porque não
haviam os Paramenses de ter uma outra festa, não menos solene que aquele,
agora que, passada mais uma década, viam concluído esse sonho que tanto
acalentaram e para que tanto e tão generosamente contribuíram?

Acontecia que, paralelamente à dinâmica dos responsáveis da Banda,
vários melhoramentos' públicos, designadamente a abertura de novos arruamen
tos, tinham sido entusiásticamente perspectívados e concretizados pela não me
nos dinâmica Junta de Freguesia de Paramos, de então, Presidida pelo Sr. Au
gusto Gomes da Silva, com vista ao maior desenvolvimento da Freguesia.

E assim estava encontrada e reforçada a força animadora que devia
levar à concretização de uma GRANDE FESTA PARAMENSE, com a inau
guração solene do EDIFíCIO - SEDE DA BANDA e de vários MELHORA·
MENTOS POBLICOS LOCAIS.

E as duas entidades, Junta de Freguesia de Paramos e Banda União
Musical Paramense, logo se deram as mãos e conjugaram esforçais para que es
sa festa fosse, na: verdade, um momento histórico para Paramos.

De imediato, foi aprasado entre ambas e designado o dia 21 de Julho
de 1973 para essa GRANDE FESTA.

b. CONSTRUÇAO DO l.º ANDAR

Atingido o ínicio do 2.º semestre de ·1972 com aquela fase de obras
quase concluída, tudo .se foi encaminhando para a outra fase, ou seja, a do
aumento de um andar.

Considerando o bom trabalho que o empreiteiro Adão da Costa Guima
rães estava a realizar, a Direcção não teve qualquer pejo em lhe adjudicar esta
nova empreitada, e isto porque, seria possibilitar a toda a obra uma maior uni
formidade e homogeneidade

As condições· do contrato desta empreitada confinam-se aos seguintes
serviços; Nota: ver caderno, de encargos.

() orçamento para todas esta:s obras que tenha data de 6 de Agosto de
1972, é do quantitativo de 137.000$00
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Como sempre, apareçem trabalhos suplementares e esta empreitada al
cançou o valor de 185.000$00. Isto no que concerne aos trabalhos a executar
pelo Senhor Adão da Costa Guimarães. As despesas de clectricista, estores e
outros rondaram a importância de 60.000$00.

Daí se pode concluir, que esta fase das obras da Sede da Banda atingiu
o montante gfobal de 250 contos.

Com inteira justiça tem de se reconhecer o trabalho insano desenvolvido
pelos responsáveis da colectiv.dade para conseguir dar resposta e satisfação ao
montante do encargo assumido.

Comprometiam-se influências e amizades para esmolar de quem quer
que fosse um donativo, mesmo que pequeno.

Sa mente de todos estava o engrandecimento e a valorização de uma
parcela do patnimónio de Paramos. Não havia que esmorecer.

Como; sucedeu com os encargos das obras da 2.ª fase, para esta outra
foi também lançado um sorteio que ficou designado por SORTEIO RELÂM
PAGO DO 40.ª ASIVERSÁRIO DA FUNDAÇAO

E, finalmente, aconteceu que tanto trabalho, tantos sacrifícios e canseiras
tantas dádivas e carinhos, tiveram a sua coroação com a conclusão das obras.

Embora não tivesse atingido o sucesso do anterior, o resultado foi
Todo um programa consciente e arrojado foi cuidadosamente elaborado,

para que mínimas pudessem ser as falhas.
Desde os convites de presenças às entidades oficiais mais de perto liga

dais a este surto de desenvolvimento: de Paramos, passando pelos convites: a
ao programa de chegada, constituição· da Mesa da Assembleia, palavras de
tantos amigos da Banda da Música e a todo o bom Povo de Paramos, até
boas vindas, atribuição de galardões e menções honrosas a alguns amigos e
benfeitores ou associados e músicos da Colectividade. tudo. tos pormenorizada
mente estudado.

Provam esse cuidado os documentos que se anexam por fotocópia
Enfim, o que esta grande festa foi de grandioso e de motivador para o

povo de de Paramos. mais que as palavras, atestam-no os vários: aspectos foto
gráficos colhidos na altura dos quais: alguns são aqui reproduzidos por fotocó
pia neste trabalho.

:
FORAM CONVIDADOS DE HONRA OS EXmosSENHORES:

Dr. Albino dos Reis, Deputado da Nação
Dr. Francisco Valle Guimarães. Governador Civil de Aveiro.
Dr. Manuel F. Baião Nunes dos Santos, Presidente da Câmara Munici

pal de Espinho.
Manuel de Oliveira Violas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Espinha
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Domingos Fernandes Alves de Oliveira, Vereador da C.M.E..
Domingos Soares· Pereira, Vereador da· C.M.E
Eduardo Reis Baptista, Vereador da C.M.E.
Arquitecto Jerónimo Reis, de Espinho.
Dr. António José Miranda Valente, Deleg. Saúde de Espinho,
Comandante do G.A.C.A. n." 3, de Paramos
Comandante da Secção P.S.P., de Espinho
Comandante da G.N.R., de Espinho
Pde. Saúl Gomes Pinto, Pároco· de Paramos.
Presidente da Junta de Freguesia de Paramos.
Regedor da Freguesia de Paramos.
Manuel Valente. de Esmoriz
Manuel de Sá Fernandes. de Esrnoriz.
João Roberto Costa, de Paramos
Presidente ido: Clube Rec. e Cult. de Paramos
Presidente do Aero Clube da Costa Verde
Presidente da Soe. Columbófila Andorinhas de Paramos.
Domingos Alves Vieira Júnior, Fundador da B.U.M.P_
Silvério Vieira de Sá, de Paramos

PARA MEMóRTA DO EVENTO. FORAM DESCERRADAS DUAS PLACAS:

Uma, em Bronze. de AGRADECIMENTO ao Senhor Governador Civil
e à Ex?" Camara Municipal de Espinho, pela sua honrosa presença no acto da
inauguração solene do Edifício.

Outra. em mármore, como homenagem e reconhecimento da Banda
U.M.P. aos Exmos, Srs. Dr. Francisco do Valle Guimarães (Governador Civil
de Aveiro), Dr. Manuel F. Baião Surres dos Santos (Presidente da Câmara de
Municipal de Espinho), à Câmara Municipal de Espinho, Junta de Freguesia
de Paramos, e Beneméritos e Amigos da Colectividade, com RELEVO ESPE·
ClAL para:

Arq. Jerónimo Ferreira Reis, Manuel Valente, João Roberto F. S. O.
Costa. Manuel de Sá Fernandes e Manuel de Oliveira Violas, a: quem t:le fica
a dever por seus donativos valiosos e incitamentos constantes, a realização e
da ampliação e acabamento deste edifício.

Quer no decorrer das Cerimónias da .Jnauguração, quer na sucessão dos
actos da Sessão' Solene, verificaram-se certas ocorrências que bom é que fi
quem relatadas, a saber:

a) - Descerramento das fotografias, - como grandes Amigos e Ben
feitores da Colectividsde, - dos Senhores:

Dr. Francisco do Valle Guimarães,
Dr. Manuel Ferreira Baião Nunes d\J1>Santos, Arq: Jerónimo Ferreira Reis,
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Manuel Valente.

b) - ATRIBUIÇAO DE EMBLEMAS OU DIPLOMAS:

1.º - Liras de oiro e diplomas aos Senhorese
Governador Civil de Aveíro
Presidente da Câmara Municipal de Espinho.

2.º - Diplomas aos Senhores:
Domingos Alves Vieira Júnior (Fundador da Banda).
Arqto: Jerónimo Ferreira Reis.
Manuel Valente

3.º - Liras de a:
Todos os. elementos da Direcção da Banda,
Presidente do Conselho Fiscal,
Domingos Alves Júnior (Fundador da Banda)

4.c -· Claves de oiro com pedra azul:
Aos Três MúSICOS DA FUNDAÇAO AINDA EM SERVlÇO

5.º - Claves de oiro simples:
Aos Sete músicos da Banda com mais de 2:S :.i os -de serviço.

6.º - Claves de prata com pedra azul:
Aos quatro músicos com 10 a 2"5 anos de serviço.

7.° Claves de prata com pedra vermelha:
Aos sete músicos com 5 a 1O anos de serviço.

8.o -- Claves de prata simples:
Aos treze músicos com 1 a 5 anos de serviço:

c) - SóCIOS BENEMÉRITOS DA COLECTIV:ij)ADE:

Foram elevados a essa catcgorna os senhores:
Agusto Gomes da Silva.
Júlio Pontes Jorge.

d) - DIPLOMA DE MENÇAO HONROSA:
Foram atribuídos aos Senhores:
José Rodrigues Dias
António Pereira da Silva.
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Isto foi. em relato muito susointo, o que ocorreu na grande Festa da
Inauguração Solene da Sede da Banda:

5. CINE - TEATRO DA B.U:M.P.

Uma outra faceta da actividade da Banda, foi a adaptação dol seu am
plo salão de festas, para salão de cinema:

Na verdade, os homens responsáveis pela actividade e muitos dos Para
menses que sentem amor pelas coisas da sua terra. começaram a cogitar na
possibilidade de instituir na Sede da Banda algo que pudesse servir de recrea
ção à massa associativa e.. sobretudo, de atractivo à nossa Juventude. Impedir
se-ia, assim. em certa medida, a :sua deslocação para outros meios das suas
economias:

A amplitude do salão e todo -o seu enquadramento, após as obras a
que o edifício-sede da Banda foi sujeito, como antes se disse, eram Iactores
primordiais para a ideia da instaiaçào do Cme-Teatro:

Sem dúvida que, a levar-se por diante essa iniciativa, seria arrastar em
maior grau a atenção Idos Paramenses para com a Banda e possibilitar às
suas instalações uma maior funcionalidade e presenças.

E assim. ao ter-se conhecimento de que o! cinema de S: Mamede de
Infesta ia encerrar e todo o seu material mobiliário e máqiíinas iam ser ven
didas. encetaram-se contactos imediatos com um tal Senhor Manuel Vilas Ma
tos, chefe de cabines do cinema de S. João, no Porto, no sentido de saber
junto do proprietário daquele Cinema quais os montantes •de venda dos ape
trechos e equipamento:

Foi transmitido por carta, datada de 5.12.1974. que pelo material,
compreendendo um projector ZElSS, com foto célúla e lâmpada de excitação,
lanterna de carvões, Rectificador, bobines, amplificador de som, alti-Ialantes
com painel acú61\ico, bo1binadora para enrolamento de filmes, uma objectíva
para filmes do formato oinernasoope, uma objectiva para' filmes formato pano
râmico ou normal, e um écran de tecido especial com as medidas 8x3,60, era
pedido o montante global de 180.000$00:

Como conseguir essa verba e outras· mais necessárias, para cadeirame e
outro material? ··

Como os Paramenses sempre foram pródigos de generosidade pela
sua Banda de Música, a ideia comum dos .respousáveds da Colectividade foi.
lançar sobre a Freguesia um peditório nesse sentido.

Foi um êxito estrondoso, como· se pode verificar pelas relaçães que aqui
se anexam, êxito esse que, manda a verdade que seja dito, muito se deve à
dinâmica do Pde. Saúl Gomes Pinto, Pároco da Freguesia, e da comissão, que
o acompanhou, de porta em porta, nesse peditório, por vezes debaixo de chu
va ou neve
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Grande foi a azáma dos trabalhos de adaptação e instalação. Mas tudb
se .oonjugou no melhor sentido.

E foi assim qu, no, dia 8 de Junho de 1975 . se verificou a INAUGU
RAÇÃO DO CINE ~TEATRO DA BANDA UNIÃO MUSICAL PARA
MENSE, com a exibição do filme; SPARTACUS, obra espectacular de Stanley
Kubrich, em duas sessões.

Ã escolha deste filme, como 01 primeiro a exibir no referido Cine-Teatro
presidiu a ideia de que o mesmo, sendo. um símbolo da luta pea liberdade e
uma história sublime de amor e de sacrifício, consubstanciva, em certa medida
o esforço <los Paramenses pelo engrandecimento da sua terra.

Desde aquela data até ao· presente momento o cinema, da Banda fun
ctona, pelo menos, duas vezes por semana

Junta-se uma planta, da Sala e fotocópia dois bilhetes de entrada.
Foi ainda motivo de muita honra para a Banda e para todos os Para

menses as presenças amigas dos Senhores: Presidente da Câmara Municipal de
Espinho, Vereador da Cultura da mesma Autarquia, Presidente da Assembleia
Municipal de Espinho, Comandante da Secção da P.S.P. de Espinho, Coman
dante do Posto da G.N.R. de Espinho, Junta de freguesia de Paramos e. as
colectividades e instituições da Freguesia, como o ABCR, Centro Social de
Paramos, Columbófila e rancho os «Morgadinhos».

No decorrer dessa Sessão Solene, além da imposição da fita comemora
tiva do CINQUENTENÁRIO nos estandartes da Banda, do Centro Social de
Paramos, do A..B.C.R. e da Columbófila, alguns diplomas de MENÇOES
HONROSAS foram tribuidas, como também foram elevados à categoria de
SóCIOS BENEMÉRITOS os Senhores Pde. Saúl Gomes Pinto, João Pinto Ro
meira e Albertino Domingues Filipe, pelas razões expressas no discurso do
Presidente da Direcção que aqui se junta, e: ao peito dos quais foi' imposta
uma lira em prata dourada do 50.º Aniversário.

Também como símbolo de muita amizade' e do maior. reconhecimento da
Colectividade, foi colocada no peito do FUNDADOR DA BANDA, Senhor
Domingos Alves Vieira Júnior, uma LIRA EM OIRO, sinal real da gratidão
~ do respeito de todos. .

Idêntico sinal de gratidão - LIRA EM PRATA DOURADA - foi co
locada ao peito ide cada um dos PRIMEIROS SôCIOS DA BANDA (vivos)
dos elementos ainda vivos dos PRIMEIRosicoRBOS GERENTES e dos
PRIMEIROS EXECUTANTES. E-F

E não se quedou por toldas estas manífestações de regozijo a acção da
Direcção com a COMEMORAÇÃO DAS BODAS DE OIRO DA BANDA
ONIAO MUSICAL PARAMENSE.

Ela foi mais longe em querer realçar e deixar bem vincada essa DATA
FESTIVA para os vindouros, perpetuando no bronze esse INVENTO.

Foi mandada cunhar em bronze uma· MEDALHA DO CINQUENTE
NÁRIO, em tiragem limitada e devidamente numerada, medalha essa cujos
primeiros exemplares foram oferecidos aos Exmos. Senhores Presidente da Ré,
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pública, Presidente dá Assembleia da Répública, Presidente do Conselho de
Ministros, Ministros da Cultura Científiica, Governador Civil de Aveiro, Câmara
Municipal de Espinho, Junta de Freguesia dei Paramos, Pároco da: Freguesia de
Paramos, Fundação Calouste Gulbenkian, Regimento de Engenharia de Espi
nho, Guarda Nacional Republicana de Espinho, Polícia de Segurança Pública
de Espinho, Domingos Alves Vieira Júmor e Arquitecto Jerónimo Ferreira
Re.i~.

Ainda integrada na comemoração da data, foi mandada gravar a PRI
MEIRA CASSETE DE MUSICAS DA BANDA UNIA.O MUSICAL PARA
MENSE que está a ser distribuída aio público, a preço módico.

Por último precise-se que, no dia 14 de Janeiro de 1983, foram estam
pilhados e carimbados na estação dos Correios de Espinho ENVELOPES DO
CINQUENTENÁRIO, em quantidade reduzida e devidamente nomcrada,

Para a Banda. União Musical Paramense foi, este Ano de 1983, um ano
Aureo.

Na verdade, fundada em 14 de Janeiro de 1933, tem essa Colectivida
de atingida a maturidade da vida.

50 anos de actividade representa muita canseira, muito dinamismo e
muito devotamento.

E pelo que nos foi dado transmitir no decurso de todo este pequeno
historial, essa foi, sem dúvida uma constante dos homens que presidiram aos
destinos da Colectividade, constante essa que, sempre e em qualquer etapa boa
ou má, teve o apoio franco e generoso dos Paramenses,

50 anos não é uma data qualquer.
tu1do, pensou elaborar e concretizar um programa de acção conducente a uma
tal comemoração.

Importava fazer e mostrar aos presentes uma retrospectíva de como sur
giu e o que foi a Banda.

E sobretudo, congregar numa mesma comunhão de amizades e de senti
mentos toda a massa associativa, todos os Paramenses e todos os devotados
pela colectividade. .:

O gue foram essas FESTAS COMEMORATIVAS DO CINQUENTE
'.'JÃRIO DA FUNDAÇÃO DA BANDA, di-fo o .•PROGRAMA que se anexa,
todo recheado de actividades e de adesões generosas de tantas colectividades
e conjuntos para o maior brilho dessa data brilhante.

Todo esse conjunto de Festas, decorrente aor várias semanas, teve o
ponto culminante no dia 16.01.1983 com a SESSÀO SOLENE a que se di
gnaram assistir várias entidades oficiais, civis e militares, e todo um mar de
Paramenses e amigos da Colectividade.
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É uma etapa 'da vida que importa dar-lhe o conveniente relevo.
E foi nesse sentido que a Direcção da Banda União Musical Paramense

devidamente mandatada pelos Corpos Gerentes, e com o devido tempo e es
Trabalho realizado em 1982/83 pela professora animadora do CEBA 'de

Paramos, da Coordenação Concelhia de Espinho da Direcção - Geral da E
ducação de Adultos,

(Maria Helena de Jesus Henniques Fernandes Vieira)

Nota - Este trabalho foi organizado e compilado pelo Senhor Miguel
Rodrigues de Sá, membro, de há muitos, anos, da Banda· União Musical Para
mense e cuja maior quota parte desta «rnonografiae , por direito próprio, lhe
pertence.

O coordenador concelhio da DGEA
Caetano Ferreira

J.
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f\p re s e n t a e;. ã.o

Julgamos ser a primeira vez que se colige e selecciona uma série de
crónicas que o poeta Carlos de Morais escreveu em 1917, em isemanária ((O
OCEANO», de que era director, sob o sugestivo e saboroso título «Prato de
Salldinhas».

Se por um lado Carlos de Morais é conhecido como poeta, através dos
seus livros e pela sua participação em vários concursos de jogos florais, por
outro lado é quase desconhe.cido como cultor de prosa que ele também cultivou
com mestria e sensibilidade, sobretudo nas crónicas que publicou no referido
Semanário e mais tarde retomadas no jornal «Defesa de Espinho», a par.ir de
1943:

«Prato de Sardinhas» é uma mão cheia de pequenos episódios do quo
tidiano espinhense onde, numa linguagem depurada e simples, retrata a socieda
de do princípio do século, numa praia e numa terra que nascia, pujante, em
direcção a um futuro que prometia promissor. • , o

"
Factos marcantes da história da vila, recortes físicos e psicológicos de

figuras da época, críticas e reparos a factos socia{; e políticos locais ou meros
apontamentos impressionistas sobre o tempo, as ooisas os livros e os homens, tu-
do isto faz parte deste saboroso «Prato de Sardinhas» que nos faz reviver e re
cordar uma época que, em certa medida marcou o início do caminho de uma
pequena terra que se tornaria pouco mais de meio século mais tarde na linda
ie progressiva cidade que hoje contemplamos embrevecídos.
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PRIMA VERA! PRIMA VERA!

Mercê de uma inverneira, as ruas de Espinho ficaram num estado deplo
rável. Algumas há em que ainda agora após uns dias de sol, é dificílimo o
trânsito, tal a profundidade dos sulcos que as- rodas dos. veículos lhes fizeram
quando estavam transformadas em verdadeiros lamaçais.

Mas entrou agora a Primavera, com o seu cortejo alado de passarinhos,
e com a bizarra policromia das flores perfumando o ar e deliciando as almas:
Vão povoar-se de folhas as árvores desnudadas pelas inclemências da estação
invernosa e a nossa praia tomando um aspecto de vida sadia, vai rejuvenescer
mais uma vez ao contacto fecundante dos beijos da Primavera.

E agora que o Sol, o mais poderoso auxiliar, o operário mais laborioso
da Câmara de Espinho - e também o mais mal pago se não adoptarmos a
doutrina de Nietzche! - entrou de concertar os estragos das ruas com a sua
enxada de fogo, justo é que da digna Câmara lho secundem o esforço, lhe a-
proveitem a boa vontade.

Espinho é a praia mais visitada de Portugal.
Passam aqui a época balnear as mais distintas famílias portuguesas e es

trangeidas, e não é lógioo nem razoável que se entreguem nas mãos inertes do dese
jo saneamento e o embelezamento duma terra tão visitada corno esta.

Para vergonha nossa, e muita, basta o miserável aspecto daqueles case
bres imundos, além, no Rio Largo, aspecto que deve pôr os cabelos em pé ao
ansioso visitante que OIS observa da janela ido comboio, e· oiça· dizer:

- .IÉ aqui Espinho!
(0 Oceano. n." 2 de 2.5 de Março de 1917).

-2-

DIA DE ENGANOS

É hoje o tradicional dia de enganos, dia que quase toda a gente apro
veita piljfa fazer a sua partidinha, a sua burla, a sua «charge» inofensiva ao in
canto semelhante.

E porque a vida é cheia de dias com sucessivos enganos, mas enganos
a valer, lembrou-se alguém, não sei quem nem quando, de consagrar o 1.º de
Abril à mentira inocente para assim nos mostrar que nem tudo é negro e azia
go, e que, se encararmos bem a mentira e os mentirosos, ela e eles têm no
fundo um princípio muito interessante que a nossa indiferença não devia dei-
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xar ao acaso.
Primeiro· que uma mentira venha fazer serviço em público, submete-a o

o seu autor a mil exames de consciência, a mil retoques de pensamento a mil
retalhações de desânimo, até que por fim lhe dá a última limadela e a atira
para o mercado, onde ela acorre de boca em boca, como oiro de bom quilate

Às vezes o burlado sentindo-a, barafusta e chama malandro e mais no
mes feios ao hábil intrujão, mas outros, ei-la a cantar como uma boa mercado
ria, quando não passa mesmo para as páginas da História como uma grande
verdade:

Atendendo, pois, ao grande trabalho que dá o forjar uma mentira, e
sendo de mais a mais os seus efeitos muito duvidosos, era justíssimo que um
dia houvesse em que a mentira tenha uma apoteose universal e os mentirosos
de profissão um dia de descanço, visto neste dia não se: dar crédito a verda
des corno punhos.

Que o tempo não vai para rir, é uma verdade, mesmo hoje, no dia das
das mentiras, no entanto não morrem no espírito do povo os velhos hábitos
herdados das mortas gerações: , , ,

A ideia da guerra, que devia trazer-nos em contínuo sobressalto, dá-nos
apenas de onde em onde uma alfinetada brejeira ou um beliscão inocente.

É bom ou mau sintoma este portuguesíssimo encolher de ombros quan
do se baloiça sobre nós, num apavorante desafio, a maior catástrofe, da histó
ria humana?

Não sei, mas deve ser bom. Para que devemos nós maçar-nos com es
túpidos receios pelo que há-de vir?

E como o que tem de ser pode muito, e como o Março se safou com
uns dias de complicadíssimo tempo, saudemos o l.º de Abril e façamos votos
para que todos riam e se enganem mutuamente.,

A vida também não é outra ooisa!
Engano permanente do corpo e do espírito, ela aí vai seguindo com o

seu cortejo de enganados:
E eu enfileiro na bicha! ...
( «Ü Oceano» n.º 3 de 1 de Abril de 1917).

-3-

UM A ROMAGEM.

A Secção de Registo Civil de Espinho, na mais nobre, na mais justa e
na mais louvável das intenções, promovem no passado domingo uma romagem
ao cemitério desta vila, em homenagem às duas grandes figuras desaparecidas
que foram o dr. Manuel laranjeira e o Dr. Pinto Coelho:

Consola-me ver que ainda há quem trabalhe para perpetuar a memória de
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mortos ilustres, como o são os desditosos homenageados do passado domingo.
É que, numa terra onde os mediocres triunfam e os homens· de valor se

cumbem ante a implacável ironia das coisas do destino, uma consagração como
esta traz à minha alma de português a grata consolação de que nem tudo é
lama pelo ingrato caminho que trilhamos.

Procurar erguer o nome daqueles que na vida foram alguma coisa mais
que o banal que o vulgar, que não te rales, é uma nobilíssima tarefa em que
todos devemos colaborar assiduamente, com todas as forças ao nosso alcance.

O dr: Manuel Laranjeira e o dr: Pinto Coelho estão nesse caso.
Quer um quer outro, embora fosse muito diversa a sua esfera de acção

foram dois vultos que deixaram, após a sua passagem pela vida, o luminoso ràs
to pelo qual nós, os novos, nos devemos guiar procurando seguir-lhes os voos
da inteligência e imitá-los na bondade dos seus corações.

Por tudo isto eu tenho que louvar a iniciativa da Secção do Registo
Civdl de Espinho, porque a ela se deve a realização da justíssima homenagem
a essas duas glórias 'da nossa terra.

Quer isto· dizer, no entanto, que essa homenagem foi aquilo que deveria
ser? Nã0. Houve faltas. e muito graves, que nunca se deveriam ter dado num
acto de tal solenidade;

Eu respeito muito a memória dos ilustres mortos, para que não me re
volte perante a forma como alguns oradores falaram no cemitério, dando
ao público a impressão de que não se estava numa homenagem fúnebre mas
sim num comício político,

Eu sou um acérrimo defensor das liberdades de consciência e de pensa
mento. Cada qual pensa o que quer, e está no seu direito de ser ateu, de ser
católico ou tudo quanto lhe apetece. Não achei justo, pior isso, que se fosse
para aquele recinto fazer propaganda contra uma causa que deve cair mais pe
las bases em que assenta, que pelos discursos bombásticos dos mirabeaus de
Livre Pensamento.

Esta é a verdade, e bem o devem ter entendido assim todos aqueles
que foram no passado domingo até ao cemitério de Espinho.

E em que consiste o err:o, afinal? Numa coisa muito simples; - na
escolha dos oradores.

Se essa escolha houvesse sido feita com meticulosidade necessária, bus
cando criaturas que, quando não soubessem compreender perfeitamente a obra
do dr. Laranjeira e do dr. Pinto Coelho lhes soubessem, pelo menos, respeitar
a memória, eu teria de confessar aqui a minha boa impressão, e nada mais.

Assim não posso, porque não era ali o lugar, nem era aquela a ocasião
p1r2. explorar em proveifo da causa do Livre Pensamento a alma sinceramente
comovida de todo o povo de Espinho, que não foi ali para isso.

Foram muito correctos nos seus discursos os srs. Paiva Manso, Tamagni
ni Barbosa e António Martins, e se como estes se portassem os outros orado
res, a homenagem teria sido maior e mais justa, e consagração mais digna e
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mais alevantada.
Ainda assim repito: a Secção do Registo Civil de Espinh·,, e digna de

todo o louvor, e, dentro dela, deve haver quem, como eu, lamente que se não
tinha escolhido com mars acerto a lista dos' oradores, único senão a apontar.

E como de tudo isto se salvam as intenções dos, promotores ida roma
gem, que eram as mais nobres, e QS discursos dos oradores cujos nomes citei,
pode dizer-se que já se tez alguma coisa, que já se tez muito a quem muito
mais devemos: - ao dr. Manuel Laranjeira e ao dr. Pinto Coelho.

( «Ü Ooeano» n:º 4 de 8 de Abril de 1917 ).

-4-

Já se encontram soldados portugueses combatendo ao lado d,~.~ podero
sos exércitos aliados, e em pormenor. esse pequenino episódio a que o mundo
não dará a mínima importância, não deve passar friamente, sem eco, ante os
o'l1os e as a'rncs de todos os portugueses:

Irmãos nossos pe!o sangue, corações aquecidos pelo mesmo sol e pela
mesma fé, almas abertas às mesmas aspirações e impressionadas pelo' mesmo
entusiasmo não devem esquecê-los aqueles que ficam usufruindo os beijos da
Pátria e o sossego dos seus lares.

Pelas notícias oficiais mais recentes vê-se que as nossas forças estão ao
alcance da metralha alemã. Essas notícias, no seu frio laconismo, não podem
impedir que a alma portuguesa adivinhe o que a muitos vai suceder, e por isso
é que nos ajoelhamos espiritualmente diante do altar da Pátria e rezamos a nos
sa Ierverosa oração de portugueses.

A abnegação e a heroicidade dos bravos que nesta hora levantam 0 no
me de Portugal. regando com o seu sangue as bravias asperezas duma terra es
tranha, não devem esquecer-se nunca. Eles, os pobres soldados, hão-de volver
muita vez o olhar saudoso para as bandas da terra que os viu nascer e morre-
riam de mágoa se daqui não lhes acenasse comovidarnente a alma da Raça
num ino.tamento e nunca czrícía.

Lembrá-lcs é um dever de todos nos, e .devcmos ter º'' braços abertos
para receber no nosso peito as suas derrotas ouw.as suas YÍL0ri~s, ....v;1Lauv.., sem
pre na sua resistência heroica, no seu indomável amor pela Pátria e na sua tra-
dição sagrada de portugueses. •

Descrer neles. ou abandoná-los, é descrer do nosso brio, da nossa honra
própria, é abandonar a nossa oonsciência e a nossa dignidade perante o mundo
que mal nos vê:

Estão ao alcance da metralha alemã alguns mil'iarcs de peitos .portu-
gucses.
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Não os esqueçamos, e saudemos nesses bravos a alma heroica do velho
Portugal.

( «0 Oceano» n.º 5 de l 5 de Abril de 1917 )

-5-

AQUILA NON CAPIT MUSCAS

O sr: Guedes de Oliveira que é na minha opinião' o jornalista português
que mais desassombradamente e mais nobremente tem feito espumar de raiva a
corja de açambarcadores que nos exploram dia a dia, lamentava o facto do mi
nistro inglês Lloyd George não citar o nome de Portugal no discurso que fez
no American Luncheon, de Londres, quando se referra à Sérvia e Montenegro
incomparavelmente países muito mais pequenos que V' nosso.

Magoado, como todos os bons portugueses, pelo sistemático silêncio' do
sr. Lloyd George, sobre tudo aquilo que nos diiz respeito, e que não é pouco
pois nos está, custando muitas e preciosas vidas e nos está dando muitos e do
Iorosos sacrif'ícros, o sr. Guedes de Oliveira manifesta a sua mágoa e o seu
espanto, invocando a razão de. já se encontrarem a.o lado deles, doo srs, ingle
ses, soldados portugueses a combater o exército alemão.

E realmente para espantar e para magoar que assim se proceda connosco
que demos ao mundo as mais nobres lições de valentia e de honradez e que
ainda agora nos podemos orgulhar de uma vez ter cumprido com severa leal
dade o nosso dever de portugueses.

Espanta e magoa e indigna!
Que diria o sr. Guedes de Oliveira se visse, como cu vi, um posta'! du

ma casa comercial de Lyon pa;-a outra casa congénere de Vila Nova de Gaia,
em que a ignorância ou a mesquinha má vontade do remetente se manisíesta
da seguinte forma.

« - Exmo sr: Fulano, Rua de tal, V. N. de Gaia, Espagne»?
Aquila non capít muscas! Não admira, por isso, que os grandes passa

ros se não preocupem connosco e mal nos vejam.
E é talvez preferível assim. Portugal, liliputianizado aos olhos dos gran

des estados merece-lhes apenas, de vez em quando, a compaixão da sua micros
cópica olhadela; mas essa compaixão não a aceitaremos .:.nunca, porque ela é um
ultrage ao nosso brio, à nossa força e às nossas tradições.

A nossa intervenção no conflito europeu é mais- alguma coisa que a
afirmação da nossa anança com a lnglaterra, porque ela e tamoern gnto he
róico da Raça, uma desafronta muito digna e enérgica dum povo que sabe que
existe e para que existe.

Quem vai para a guerra a cantar, e que a cantar se defronta com a
morte. não deve envergonhar-se de não ser apontado pero dedo gigantesco dos
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colossos, nem irritar-se com a ignorância de qualquer marçano de Lyon.
Portugal vive e canta no seio do; porcagccces, e isso lhe basta.
Não é a palavra fluente de Lloyd George que o engradece ou ames

quinha, nem a opinião do comerciante francês lhe destroi a existência, lá por
que não sabe que Portugal existe.

Portugal vive de nós, do nosso esforço, e isso deve orgulhar-nos.
Omissões do seu nome, sistemáticas ou não, podem dar origem a pro

testos, mas nunca nos poderão convencer que nós não somos o povo mais no
bre, mais digno, o maior povo do universo.

E nem o sr. George nos cita, e nem o marçano de Lyon sabe que vi
vemos!

Aquila non capit muscas!
(0 Oceano n. 7 de 29 de Abril de »917)

-6-

A MENDICIDADE

Um dos nossos maiores flagelos, uma das nossas maiores vergonhas,
consiste no numeroso exército de mendigos que Espinho· possui.

Em nenhuma terra vi ainda quadro comparado ao que diariamente sou
forçado a observar por essas ruas.

Em Espinho não se põe o pé fora da porta, não se vem mesmo à ja
nela impunemente, É certo o assalto, o braço estendido, a cantilena, a lamúria
estudada dos mendigos de ofício.

É uma miséria deplorável que se arrasta para aí ao acaso, legião forma
da na maior parte por criaturas sem necessidade, porque ainda têm forças para
trabalhar, e apenas exercem a mendicidade por indolência, por vício por ma
landrice.

E o pior é que essa indolência, esse vício, essa malandrice, é tranmiti
da aos filhos, que ensaim, com o primeiro passo o primeiro gesto implôrativo
e daí o seu número de crianças que nos persseguem por toda a parte, aumen
tando assim miseravelmente o exército dos que estendem a mão à caridade pú-
blica. •

Não se manda uma criança para a escola, mas sim para a rua pedir a
quem passe, infiltrando nessas acanhadas consciências o desamor ao trabalho e
o incitamento à vagabundagem e ao crime.

É simplesmente deplorável!
Projecta-se uma obra de assistência a mendigos verdadeiramente necessi

tados, procurando reprimir, e terminar até com a mencidade pelas ruas.
Nada mais justo, mais louvável e mais vantajoso para Espinho. Em

breve começam de chegar aqueles que nos visitam pela estação calmosa, e pa-
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ra isso limpam-se as ruas, alindam-se os- prédios e os .jardins. -~- as árvores
vestem-se de folhas. Os semblantes rejuvenescem, as nossas mulheres. tornam
"se mais valiosas e mais lindas, os homens mais sábios· e mais delicados.

Ora se tudo se conjuga para a máxima beleza, para a máxima concor
dância de vontade que nos levem a um fim que satisfaça um pouco o nosso
orgulho de habitantes de Espinho, porque se não deve tratar deste problema da
mendicidade que, sem resolver, não passa de uma nódoa que envolve todos os
que nesta terra podem fazer alguma coisa em seu proveito?

Mãos à obra e aqueles que tomarem a seu cargo a sua vasta e ampla
realização, ao fim podem orgulhar-se de ter prestado a Espinho a mais útil e
mais humanitária das obras.

(0 Oceano n.º 8 de 6 de Maio de 1917)
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PARA ONDE VAMOS?

Ce n'ert la mort aui attaque la vie;C'est la vie qui
rêsist« injuriensement à la mort.

Maltervinck

O mal estar' a mcerteza, a golilha estranguladora do nosso espiritual sos
ssego, correm de norte a sul num apavorante desafio. A fome espreita. os lares
de muitos, habita' nos de muitos mais, e, -coisa curiosíssima, - a vida· vai -re
sistindo injúriosamente à morte!

Não há pão, nem quem dê providências que venham atenuar um pouco
a miséria assustadora do povo. Lá nas altas regiões onde se forjam as leis não
há um olhar de compaixão para eternos explorados pela ganância de certos na
babos, num chicote justiceiro para os que enchem a pança e alicerçam a sua
prosápia sobre o sangue do trabalhador honesto, e por isso mesmo desgraçado.

Não. A Pátria é só de meia dúzia de figurões, que dispõem como um
pastor dos carneiros do seu rebanho. E o povo a tudo se submete, contando
imbecilmente o hino da sua cobardia, - hino trágico que a amargura escre
ve e que a fome compõe, musicando-o de notas estranhas.

Serão estes sintomas característicos do nosso re!;surgimcnto, como preten
dem os optimistas?

Oxalá que sim. Não me parece, entretanto, que seja agora ocasião para
optimismos: Se encararmos num fugido olhar o aspecto geral da nossa política
interna, é certo o desânimo, o nojo por tantas coisas, nobre que se deixou
emporcalhar, seguindo rumo bem diverso ao que a consciência doutros tempos
planeava e prometia seguir.

O espectro do mando desvairou toda a gente, e, em volta dos que man-
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dam, mexer-se o sórdido egoísmo dos que pretendem mandar também, mas que
ainda não conseguiram trepar para os reborda: da gamela.

E daí estas lutazinhas ridículas, vergonhosas, dos nossos políticos, que
perdem com banalidades o melhor do seu tempo, e deixam o povo á mercê
dos exploradores.

Isto não pode continuar assim.
O mal estar é igual, e esboça-se por toda a parte um gesto de desâni

mo completo. Aqui em Espinho, como nas outras terras do país, não há pão
para os pobres.

Providência no sentido de remediar este mal não há nenhumas.
Eu bem sei que é normalíssima a situação presente, situação que se

clama, que existe de todos os portugueses a sua parcela de· sacrifício, mas
precisamente porque já é grande esse sacrifício não devem os homens de po
der abandonar o povo, que é ele quem mais paga, quem mais se sacrifica,
quer como consumidor e contribuinte, quer como servidor e defensor da Pátria.

Para onde vamos?
Não sei, ninguém sabe. Ocorre-me 'uma frase do nosso Bernadim Ribeiro

que passo a citar:
«-...que muitos rios grandes há aí que, onde nascem se podiam im

pedir com um pé, ou levar para outro ponto, e no meio deles, ou depois que
colhem forças, todo o mundo junto não os poderá tolher ou mudar.

Chama um água as outras águas, e um erro muitos err:os... »
Grande rio de amarguras é este, e o que é lamentável, é que só se

afoguem nele aqueles que menos contribuíram para a sua existência, enquanto
os culpados de tudo isto se repo1troneiam nos seus palacetes e se fazem con
duzir em luxuosos autos que os afogados pagam.

Por isso a frase de Marter!inch tem um . duplo significado -neste mo-
mentol

...C' est la viiequi resiste injurieusement à la mort!

(0 Oceano n.g 9 de 13 de Maio de 1917)
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MANDA QUE'M PODE..
. . .Mas antes mandasse quem soubesse. A «lex, sed lex» nem sempre é en

tregue a quem melhor a sabe ministrar, e estou persuadido que nesta terra, em que
apenas se governam aqueles que dizem que nos governam, a lei, salvo raríssi
mos exemplos, andou sempre por mãos mais prontas a estrangular que a afa
gar, por corações dominados mais pelo impulso do ódio que pelos ímpetos do
amor.

Vem isto a propósito de muita coisa que a nossa cobardia não deixa
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gritar bem alto, embora nos revoltemos diariamente contra o mal que muito lá
de cima cai sobre a nossa cabeça.
1 Ensinaram-nos desde pequeninos este encolher de ombros nacional, tão
nacional como o desleixo e como as incompetências governativas, e é por isso
que, quando um caso grave requer marmeleiro, nós limitamo-nos a encolher os
ombros. É da praxe. Para quê revoltas que só nos podem trazer danos, só nos
podem acarretar poderosos dissabores?

Vai tudo mal? É deixar correr, sem um travão, sem um obstáculo.
E é o que nós fazemos, podem crer.
O marmeleiro vai carunchado atrás da porta, numa resignação de már

tir prostrado, a quem a fúria popular trucidasse os membros.
Porque não deixaram o infeliz florir todos os anos em Abril e dar mar

melos em Agosto?
Era mais racional. e, sobretudo, mais abundante para o fabrico da mar

melada.
Na segunda-feira, pelas 10 horas e meia da noite, passou aqui um

comboio de soldados portugueses para Lisboa, para de lá seguirem para Fran
ça.

Foi lamentável a ideia da paragem do comboio aqui em Espinho, por
que a maior parte dos expediclonários eram destes arredores, e achamos que
bastante dolorosa já havia sido a separação dos seus larea quando foram cha
mados ao quartel, para ainda lhes vibrarem aqui profundíssimo golpe duma
despedida brutal, que mais lhes retalhou o coração.

Porque não foi parar cm Aveiro o comboio dos expedicionários?
Ter-se-ia evitado muita lágrima, muito desalento, e não se teria eviden

\-;iadc tantc a antipatia do povo pela guerra.
Mas, manda quem pode.
(O Oceano n.º 10 de 20 de Maio de J 917)
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PRAIAS & TERMAS

•~-
Como o Maio vai a findar, embora que um pouco pardo, que é para ir

bem ao ano, e e Junho espreita das folhinhas de calendário ocasião para apa
recer em cena, sente-se já por toda a parte um clamor enorme, um brado
uníssono que rotunda de norte a sul com a mesma intensidade e a mesma
ânsia:

- Toca a preparar as malhas! Vamos para as termas, vamos para as
• 1praias.

A guerra não faz esmorecer o povo. Se hoje choramos, amanhã uma
cantiga e uma gargalhada rematam a tristeza sentida.
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E toda a gente que se habituou a esta deliciosa mania de precisar de
águas de termas e de águas do mar, vai falando já da sua praia predilecta, dos
prazenteiros divertimentos dos Casinos, das ajuízadas conversas das tardes à
beira-mar, da hora encantadora do banho, das relações tomadas, das chegadas
dos comboios, etc, etc.

Os papás, fervendo em água fria com o pesado encargo das filhas, lá
vão mais uma vez exibi-las na esperança de as empurrarem para um pançudo
genro que, se não primar pelos dotes de íntc'egência e de coração, tenha so
bretudo uma boa dose de contos de reis.

Elas, as filhas dos tais papás, lá vão também com ares de gente endi
nheirada à procura de quem as procure, e são pródigas na distribuição de sor
risos com todos os que, como elas, andam o mais das vezes a intrujar a hu
manidade, e a pretender passar como criaturas de juízo e de dinheiro.

São esses os aslelaidinhos, de monóculo entalado no o'ho, espartilhados
e empoados, nos seus gestos, nas suas atitudes, nos seus múltiplos e degenera
dos aspectos todos os requis.tos elo grotesvo e do irrisório.

As mamãs lá vão também, guardas avançadas das filhas, cegas a muito
beliscão, a muitos <Olhares cornorernete-íores, a muita troca de bilhetinhos per
fumados com declaraçôes abrasantes cm que os corações são negros como a
morte e sujos como um monturo.

Louvado seja Deus!

E o nosso Portugal apesar da guerra nos roubar os nossos filhos, os
nossos irmãos e os nossos amigos, e apesar da fome andar por aí à solta sem
que as gentes que nos governam lhe mandem fazer uma montaria segura, vai
sentir mais uma vez as suas praias e as suas estâncias termais a regorgitar de
gente á vida de distracções.

Oue importa que para o concurso de todo este conjunto seja precisa
calotear, inventar truques, e que muitos que se deixaram ir por água abaixo
fiquem sem as suas massas'!

É porque as têm, e nem o dinheiro serve para outra coisa.
Por isso eu digo:
Meninas das cidades! Praias ou termas, q'\ie de lá é que vêm os bons

casamentos'

Adelaidinhasl Praias ou termas.
Pedi, se não a tendes, uma casaca emprestada burlai algum amigo, e

abalai, por esse Portugal fora, à procura duma mulher rica.
O mundo é isto.
Eu parto na próxima semana para ... O Rio Largo.

«0 Oceano n.c 11 de 27 de Maio de 1917»
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Sou, portanto, o que se chama em línguagem corrente - um pacóvio!
Mas quando me vejo só, no meu humilde tugúrio, acacialmente falando, então
é que são elas!

Barafusto, exaspero-me e maldigo tudo e todos.
É uma calamidade autêntica! E nessa ocasião passo em revista tudo o

que vi, o que ouvi, e tudo o que pude prescutar. Lá aparece na primeira pla
na, com artes de quem é capaz de endireitar o mundo, o maroto do boateiro.
É de todos os safardanas o mais safardana.
O cinismo oom autêntica a aleivosia é muitas vezes muito superior à própria
aleivosia.
Larguêmo-lo: é simplesmente asqueroso!

Vejamos agora aqueles que coisa alguma que estão sempre em descor
do, e que dizem ser a «eterna vítima». Apresentam-se invariavelmente dum
mesmo modo são inalteravelmente o mesmo tipo: - expansivas loquazes, muito
pouco sabidos, com o hábito de tratar o adversário por meu caro amigo se
está presente, e grandíssima besta se está a muitas léguas, e tendo a todo o
transe a presunção e a convicção (quem ousa negar?) que trilham o caminho
da verdade. Estes são os mais frequentes: encontramo-los em toda a ptt[te.
Assim, vivem, insultando, difamando, criando atritos a ideias e obras, até que
um dia não se sabe porque artes, os mesmols empoleirados, chafurdando no
mesmo lado que antes causticavam insensatamente, 11uentão comodamente ins
talados, arrotando grandezas e inspirando ódios. Não ná que fugir: são sempre
assim!

E fazem carreira. É um curso ... se o negarmos a cha.nar-lhe predestina
ção. É fatal! Infamam, armam banzé, apregoam moralidades que desconhe
cem, a cada passo provam uma ignorância e ... sobem!

Razão tinham os antigos quando diziam;
A udaces fortuna jugat.
( «Ü Oceano n.º 14 de 17 de Junho de 1917)
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S. JOAU ...
É hoje o seu dia. De todos os santos - não obstante muito boa gente.

não o ter como santo - é este o mais querido, o mais conhecido, o mais po.
pular.

De norte a sul, da· serra ao mar, toda a gente que se preza festeja o
casamenteiro de moças e velhas.

O rico quase sempre gastrónomo - atafulha de bons petiscos e opti
mos, molhos a pança descomunal, e ao rever-se na sua obra, lastima a pouca
capacidade da mesma, Recorda com saudade o dia de hoje quando contava
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apenas uma dúzia de anos, e enche de cobre as mãos dos petizes, seus legítimos
herdeiros, para que comprem foguetes, foguetinhos e foguetões, e se divirtam
e brinquem a fartar. Não tarda que se oiça uma detonação, depois outra,
outra mais e sempre. E a ganapada ri, satisfeita.

É o S. João dos ricos!
A sopeira - a engraçada criada de cabelo aloirado - mal os amos

saem, atravessa a rua, cose-se ao muro fronteiro e lá vai para as cascatas e
e para ais fogueiras. Encontramo-la depois, corada, a suar, de
braço dado com o trolha que há pouco caiara a casa do patrão, contente e
fartinha de ... bailar. O seu par do ano passado, o oitro, ao toscá-la, afila o
nariz, sofre a dor e ... estoira-lhe a castanha na boca. Ê o S. João dos diverti
dos!

Por último, no vão duma porta, alheia a tudo, sem forças para arrastar
a carcassa já gasta, uma pobre velha, cega, implora uma esmola lembrando
«que ainda não comera nada naquele dia». E todos passam radiantes, satisfei
tos de vida e da vida, sem reparar na pobre cega.

Ê este o S. João dos pobres!
(<(O Oceano n.º 15 de 24 de Junho de 1917)
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A NOSS.A PRAIA

Francamente, este ano Espinho deixou aquele ser costumado não te ra
les e prepara-se para enfileirar à direita das· suas congéneres. Um movimento
desusado - digo desusado no sentido de propaganda - se esboça e parece
me fazer vibrar em todo aquele que possui o seu nome ou os seus interesses
ligados a esta praia - o espírito de modernismo e atracção. Com prazer vejo
que quase todas as entidades em evidência se empenharam em proporcionar a
Espinho não só todos os meios confortos, como também procuram por todos
os meios que os outros - os nossos visitantes - saibam que Espinho aba
lançou-se a uma tarefa importantíssima tão grandiosa quão espinhosa, e que a
levar-se a efeito - e porque não, se tudo se faz ,com força de vontade e
perseverança? - grangeará um nome invejável e só"'digna dos seus propugna
dores. Refiro-me à Assistência à Mendicidade focal. Esta é a grande obra ca
pital, um verdadeiro trahalho de Hércules! Esse espectáculo deprimente, escar
nio do nosso século e vergonha da nossa sociedade - a mendicidade e a vadi
gem - dentro em breve desaparecerá das nossas ruas - para jamais voltar!
A seguir, aliadas a boa vontade, a inteligência e a dedicação dos amigos de
Espinho, efectuar-se-ão, como sequência desta humanitária obra, outras e mui
t:'.' obras ele não menor valor filantrópico-social:
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A debatida e estafada questão do jogo terá este ano (dizem) uma so
lução mais viável, mais proveitosa e equitativa. O sr. dr. Fernando Matos em
uma série brilhante de artigos, neste semanário, tratou detalhadamente o assunto
chegando mesmo a apresentar o· seu modo de ver. A Gazeta, nosso apreciado
local, prometeu secundar o Sr. Matos, e estamos certos que o fará com
aquela proficência que sempre lhe notamos. E também, como se vê, um dos
mais importantes a resolver. Não lhe ligar a devida atenção ou desprezá-lo,
em qualques dos casos Espinho muito sofrerá, e quanto mais tarde tentarem a
sua resolução, tanto mais difícil ela se torna avante, pois,

(«0 Oceano n.º 16 de 1 de Julho de 19á7»)

MOTIVOS

Agora, que honra e brio nacionais andam presos por um fio às escan
caradas janelas brancas das colunas das gazetas, que a menor queixa solta por
uma boca esfomeada leva ao aljube, e que o menor protesto de justa indi
gnação pelo que se vê (e sobretudo pelo que se não vê) nos traz ao lombo
a pranchada solene da polícia e da guada municipal, procurar um motivo para
uma crónica, por muito inofensiva que essa crónica seja, é sempre um melin
dríssimo trabalho.

Eu julgo até que se extinguiram os motivos, dada a vergonhosa cosco
v:ilhice usada pelas capacidades autorizadas a pôr cadeias na forma de pensar
de cada um.

Agora não é lícito pensar em Portugal senão a meia dúzia de determi
nadas cabeças ... EJssaispodem impedir que circulem ideias, que se digam ver
dades que se façam reclamações de ordem económica, que se levante protesto
magnânimo dum povo esmagado, enganado e a morrer de fome, porque assim
é preciso á Pátria, porque assim é preciso a quem o encargo de governar esta
roldana carcomida.

E por isso a maior parte dos que podiam e deviam falar, calam-se,
escondem-se, corridos, vexados, como se não existjssem.

E a grande sombra avança, avança semprê, ponto negro, de mais negra
interrogação, a que não podemos fugir senão por milagre.

E por isso não há motivos, não há ideias·~não há nada que s~ note,
que se eleve, que se purifique e se imponha acima desta lama que calcamos
diariamente, eternamente, cronicarnente,

Valha-nos a época que se avizinha, de que já se sentem i.mas vibra
ções e um entusiasmo de bom agoiro'. A gente oheia, a gente rica há-de vir
até nós em abundância gastar ociosamente umas semanas e umas centenas de
-escudos.



330
ESPINlHO - BOLETIIM CU'L'I'UEIAL

Os nossos olhos, perante o aspecto animado das ruas, hão-de animar-se
ou pelo menos esquecer-se um pouco do tal ponto de interrogação.

Continuará a não haver motivos para tratar, mas gasta-se uns remendos
de pano velho no já eternizado motivo da vida, cheia de pelintrice, intrujice,
de malandrice e de muitas coisas mais que rimam e são verdades. e aí tere
mos o motivo.

E enquanto a carrancuda marcha das coisas não perder a ironia mor
daz que actualmente nos traz em boléu constante, corporal e espiritualmente
falando, vamos nós sorrindo aquele divino sorriso dos profetas, a apregoar:

- O Messias há-de vir!
(((O Oceano n.º 19 de 22 de Julho de 1917»)
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Espinho, pelas tardinhas, tem já o aspecto nascente da época balnear.
É ainda diminuto o seu movimento, mas já não tem aquele ar carrancudo. dos
dos meses de inverno, porque a iluminação aumentada nas ruas principais dá
lhe uns ares de terra rica que lhe quadram bem. Dos Casinos, através das
portas escancaradas, vem uma luz mais intensa, como um prelúido de festa o
que só faltou por enquanto a música e a batota.

Os papelinhos brancos vão desaparecendo das janelas, sinal que deve
regozijar os proprietários'. e embora haja criaturas que afirmem
que a época balnear vai ser fraca, nenhuma razão há para essas afirmações,
porque - aqui fica o prognóstico - é ainda muito cedo, e Agosto e Setem
bro devem despejar em Espinho centenas de famílias portuguesas e estrangeiras

A guerra? Pouco importa isso. É ver as romarias, as festas que se fa
zem por essas aldeias, num constante delírio, festas que custam caro aos pro
motores e que no entanto se realizam com uma afluência de romeiros sempre
crescente.

Ao povo português sabe chorar e cantar como nenhum outro, é muito
frequente acontecer-lhe desgraças que ele encara a rir, como se uma grande
inconsciência lhe guie os passos e lhe obscureça a ideia.

Por isso não é um motivo a guerra, nem as consequências dela, para
que Espinho este ano deixe de ter uma época balnear admirável.

Saibamos esperar, e não nos assustem divergências de grupos locais, lá
1!1orque uns ameaçam comer os outros.

Tudo isso é um belo sintoma de vida, de energia, e em todos, com
menor ou maior intensidade, está a nossa preocupação de engrandecer a nossa
praia, o que é um belo motivo de regozijo para quem, não trabalhando a par
desses grupos. tem o sumo interesse de ver progredir sensivelmente esta linda
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terra.
E com a luz aumentada nas avenidas, os casinos abertos, despejando

luz, Espinho já brilha entre todas as praias portuguesas como diamante raro
exposto, diante do qual vão desfilar centenas e centenas de pessoas.

Aqui fica o prognóstico.
((O Oceano n.º 20 de 29 de Julho de 1917»
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UMA EXFOSIÇAO

Silva Peralta, ur., .noço portuense de muito talento e maior modéstia,
disse-me há dias, na sua habitual timidez em falar dos seus projectos, que
pensava vir fazer a Espinho uma exposição dos seus trabalhos mais recentes, e
perguntou-me qual seria o provável acolhimento do público na nossa praia.

Incitei-o a vir até nós, garantindo-lhe, já não digo um grande êxito de
venda dos quadros expostos, mas uma extraordinária afluência de público à sua
exposição. Assim do que lhe faltar em moeda corrente terá ele farto sobejo em
prazer espiritual, pois diante dos seus pasteis, das suas caricaturas, das suas
aguarelas e dos seus retratos há-de deslizar uma multidão elegante e ruidosa,
embora um pouco «snob», que lhe há-de fazer uma justíssima consagração ao
seu talento.

Na sua última exposição, feita no Salão-Concerto do Jardim da Trin
dade, Silva Peralta expôs quadros admiráveis, que marcaram já uma acentuada
originalidade e eram uma promessa formal do seu triunfo se continuasse traba
lhando. Desde essa exposição Silva Peralta desapareceu. Ninguém o via nos lu
gares habituais. Porquê? Trabalhava para a sua arte, afincadamente, com a
devoção dum sincero artista que deseja triunfar, e foi por isso que ele, ao
abraçar-me há dias, me falou logo de entrada na sua exposição projectada, e
me disse possuir uma infinidade de coisas novas que destinava expor em Espi
nho, se a isso a minha amizade o aconselhasse.

Eu devo dizer que não conheço nenhum dos seus recentes trabalhos,
mas tenho a convicção de que todos eles hão-de marcar seguramente os seus
progressos, e que a influência de certos processos, e até de certos mestres,
que na sua última exposição se notavam ainda levemente num ou noutro qua
dro, terá desaparecido por completo.

Será um acontecimento para Espinho, e nós devemos rejubilar com a
realização desta exposição, procurando não pôr nenhumas dificuldades ao inven
to do moço expositor, mas até ajudá-lo e facilitar-lhe quanto possível os meios
precisos para que a sua exposição seja um facto.

Por mim, é de coração aberto que o espero e que lhe grito:
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-Venha!
«0 Oceano n.º 25 de 2 de Setembro de 1917»
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DALIAS

flores e mulheres são duas coisas divinas. Quer isoladas quer em con
junto, umas e outras hão-de encontrar eternamente a alma dos homens.

Diante duma flor, como diante duma mulher, o homem mais forte trans
forma-se numa criança. Deus, a uma, deu a cor e aroma que, reunidos a
brem num sorriso; à outra deu o sorriso e o olhar que, reunidos, exalam o a
roma da alma.

O que na flor existe de mais delicado só o explica um .»rriso de mu
lher, assim como o que na mulher existe de mais perfumado só o explica e
material duma flor.

Para a admirável combinação das suas formas e dzs suas harmonias
procurou o Criador alguma coisa que não é da terra e, por isso, flores e mu
lheres são duas coisas divinas.

No passado domingo vi duas exposições de dálias em Espinho, cultiva
das com esmero por dois hortos portuenses e trazidas até nós com extraordi
nários cuidados! Da visita apressada que fizemos à,s duas excelentes exposi
ções não nos ficou a noção de qual expositor merecia mais aplausos. o que
quer dizer que ambos são dignos dos maiores elogios.

O horto Jacinto de Matos e o horto Alegria trouxeram a Espinho um
pedaço de céu com as suas magníficas dálias, e deram-nos ensejo para uma
comoção.

É por isso que dizemos que a.;:;flores e as mulheres são o eterno
encanto da alma do homem.

Passaram as festas da Ajuda. Milhares de forasteiros vieram a Espinho
nesses três dias dando às ruas da nossa praia um" aspecto interessante de ro
maria da aldeia.

De facto era o povo da aldeia quem imperava nas ruas e nas avenidas
e foi esse mesmo povo quem bebeu, quem comeu,c ... quem pagou maior qui
nhão das despezinhas da festa. E é justamente para esse povo que a festa se
faz, que os burgueses deixam-se ficar em casa nesses dias, mortcp de aborreci
mento, a protestar:

-Maldita festa!
«0 Oceano n.º 29 de 30 de Setembro de 1917»
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METAMORFOSES

Entrou Outubro, com uma arangenzinha muito picante pelas tardes, e a
nossa praia já é outra. Fugiram muitas famílias, e muitas outras chegaram e
vão chegando para gozar este fim de veraneio, que é sem dúvida o melhor,
dada a amenidade cio nosso cuma outonal:

Espinho em Outubro não possui número de banhistas que nos meses de
Agosto e Setembro, como pode parecer à príimeira vrsta. Não. A diferença está
no seguinte: a mumdão que atlui a nossa praia nos meses de maior calma é
a murridão chie e snob que se exibe, que se expõe, que procura mostrar-se
nos salões e nas avenidas, que anda a recrear-se, que vive na ostentação e
que se vai embora com a ameaça dos primeiros cnoviscos ou com o assobiar
das primeiras nortadas sem outra recordação além da vida que esbanjaram
sem um proveito: ao passo que os nossos ilustres hóspedes de agora constituem
a simpática multidão dos que trabaínam, dos que olham às ingratas necessi
dades do Amanhã, dos que tem um nome honrado para legar aos vindouros, e
a necessidade, a austera necessidace de bannco de ares, de repouso.

us prunerros vein cansar-se aturdir-se nos desvairameruos uurn munda
nismo ridículo; os segundos vêem descansar das suas labutas e procurar leniti
vo aos seus padecimentos.

Duns aos outros, vai uma grande distancia que nem todos os olhos
enxergam. e é por isso que iz.spinho não parece a mesma terra e a muitos se
lhe augura vazia.

Mas a nossa praia apenas mudou de Toilette. Até aqui vestia de branco
muito eníaçaro.ada, muito coquete, um pouco de carnavalesco por vezes; e a
gora veste c.Jecnaiie, gravemente, seriamente, como aquelas pessoas que vivem
a vida num recato sublime, e que outra coisa não aspiram para além da espe
ra abençoada que as cerca:

E se para muitos Espinho não agrada no seu novo aspecto, nós rejubila
mos em vê-Lo assim, com os brancos das avenidas repletos de feijão branoo e
o Chinez à cunha, como em nenhum dos outrcc meses lhe acontece:

Depois, na debandada desta multidão de agora, é que tudo voltará à
normalidade, que é a chuva, que é o vento, qtr'e é o cair das folhas, que é o
inverno.
«O Oceano nº 3 de 14 de Outubro 1917»

1) ·-

LIVROS NOVOS

Tenho sobre a minha mesa de trabalho um livro de versos, intitulado
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Calmarias e Tufões, de Bernadino da Ponte, que a alma piedosa de Admario
Ferreira fez editar após a morte do desditoso poeta da Póvoa do Varzim.

Não é um livro duma poesia interna dentro das esferas da Arte, e mui
tos senões haveria a notar nas suas composições, se a dose de sofrimento que
se eleva de cada verso não nos obrigasse a ajoelhar e a rezar com ele o seu
infortúnio.

Ainda assim tem poesias encantadoras, que atingem por vezes o maxi-
mo esplendor, e das quais nos fica um travo agri-doce: São desse número os
sonetos A Viúva, Adolescência, O Mar, Á Beira Mar, O Dia de Natal e algu
mas outras poesias, como a Necessidade, A Fartura, deliciosos epigramas on
de a ironia esvoaça a par da amargura que. os inspira.

Admario Ferreira contribuindo para a publicação deste livro fez uma
obra admirável. Os versos de Bernardino da Ponte não ficarão dispersos, nem
perdidos, como os de muitos poetas que na vida se evidenciaram em produ
ções de valor, e que na morte foram cruelmente esquecidos.

E isto que aqui deixo dito, muito longe duma crítica aos versos do in
feliz poeta. é apenas uma demonstração da minha simpatia pelo empreendi-.
mento de Admario Ferreira ao qual envio os meus agradecimentos pelo exem
plar oferecido e pela imerecida dedicatória.

Espinho, Dezembro de 1917
4'.0 Oceano n:º 39 de 9 de Dezembro de 1917»

·-· 20 --

UM ANO DE VIDA

A vida dos homens e das coisas não deve ser apreciada pela sua du
ração, mas sim pela sua intensidade, pelo bem espalhado em derredor, pelas
iniciativas que se imponham e se levantem ousadamente como os braços colos
ssais duma floresta desafiando o azul do céu. Sem estes predicados, a vida é
uma biague, uma miséria arrastada e uma inutilidade monstruosa:

Nada mais' sublime que o esforço. Coroado de êrito ou improflcuo, ele
representa sempre o sacrifício duma alma que busca erguer-se, e que, quando
não consegue descrever o voo a que a fantasia críàdora a incitar, se deve
contentar com a lembrança da luta empregada que a colocou muito acima do
nada que é o comodismo burguês da nossa terra. ·•

A luta é a mais alta demonstração da vida e a maior revelação dum
espírito. .Tudo o que nasce para engrandecer a humanidade. é grande. Tudo o
que vive para o bem da humanidade, é sublime,

Duma ideia nasceu O Oceano. Essa ideia germinou, oesceu, frutificou;
Da sua curta existência já se podem contar alguns benefícios para a po

pulação de Espinho, por cujos interesses ele vem pugnando desde o seu primei-
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ro número com o ardor dum paladino:
Alheio a ideias políticas, quer pelo carácter das criaturas que têm resi

dido à sua orientação, quer por estar provado que à política se deve o muito
mau que ainda suportamos cá por Espinho, o semanário O OCEANO marca
um belo lugar de destaque na pequena imprensa provinciana pela indepen
dência, pelo desassombro com que trata sempre dos interesses da terra que a
ma e serve:

A saída do seu 53:º número é uma alegria para todos aqueles que des
de a sua fundação, lhe vêm emprestando o auxílio da sua colaboração valiosa
com um desinteresse digno de louvor, e eu tenho a honra de me poder tam
bém contar nesse número:

Tenho os melhores amigos entre os rapazes com quem tive a mais leal
camaradagem na primem fase do jornal. Como eu, alguns estão afastados da
vida activa de O Oceano, os outros continuam a dispensar-lhe a sua ajuda
como no princípio da sua existência:

Uns e outros, porém, devem rejubilar com o triunfo da obra empreen
dida. Ninguém conseguiria mais em tão pouco tempo, e isso é um motivo de
orgulho:

Que o Pedro Marques não descanse. que o Baptista não o desampare
que o Zacarias não lhe negue a sua benção e que os autos lhe vão dando a
mão, e O OCEANO é jornal para a nossa vida, para a de nossos filhos ...
-e até para a de nossos netos.

Por minha parte prometo-lhe outro prato de sardinhas para o seu núme
ro 105:º ,

E podem ter a certeza que não falto:
«O Oceano n:º 53 de 17 de Março de 1918»

NOTAS

- 13 -

(1 - Refere-se à fundação da Associação de Assistência Pública de Espinho;
dada em 24 de Fevereiro de 1917 por iniciativa do dr: José de Barros e Sou
sa, Jufr1 de Direito da Vila da Feira. .t

(2 - Refere-se aos Editoriais subordinados ao título «A Questão do jogo;»
publicados nas edições n:º 12 e 14 de 3 e 1T de Julho respectivamente.

- 14 --

(1 -Tratou-se de duas exposiçõões de dálias. por altura das Festas da Nossa
Senhora da Ajuda:

Uma foi apresentada pelo Horto Alegria, propriedade de Artur José Li
ma, do Porto nas instalações do Horto de Espinho, na rua Bandeira Coelho,
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hoje rua 19; a outra foi apresentada por Jacinto de Matos, também do Porto,
no Jardim Sport.

;(l - «Ü Oceano», semanário espinhense, fundado a 18 de Março de 1917,
sob a direcção de Carlos de Morais:

(2, - Carlos de Moraes foi director de «Ü Oceano» desde o seu primeiro
número até ao n:º 23 de 19 de Agosto de 1917, sendo substituído no número
seguinte, de 26 de Agosto por Zacarias de Oliveira:

.•.
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ft venda d~ terrenos à B~ira=Mar

AO PÚBLICO HONESTO

Tendo o mar invadido a povoação de Espinho, em 29 de Maio de 1924 era pu
blicado no «Diârio do Governo» o decreto n.º 9.743 da mesma data, que separava as ju
risdições da Câmara Municipal de Espinho e da Capitania do Porto de Aveiro, cedendo
o Ministério da Marinha á primeira, uma faixa de terreno em frente das casas que es
caparam â invasão.

Em 1928 resolvendo a Comissão de Iniciativa e Turismo de Espinho dar execu
ção a uma esplanada á beira mar, qu há anos se achava prajectada, e resolvendo fazer
essa esplanada numa linha paralela à Avenida 8, precisando para isso que a Marinha
lhe cedesse uma nova faixa de terreno, visto que a qne já a possuia lhe não permitia esse
paralelismo, a C.M. de Espinho pediu ao Ministério da Marinha a cedencia da referida
faixa e em 15 de Novembro de 1928 vinha o Snr. Capitão do Porto de Aveiro fazer a
nova delimitação que consta da seguinte acta:

ACTA

Aos 15 de Novcmhro de 1928, na Praia de Espinho, compareceram os
Snrs. Capitão do Porto de Aveiro, Capitão da Fragata, Silvéri'o da Rocha e
Cunha, com ordem da Direcção Gemi de Marinha e Tenente de Infanteria,
Amadeu de Almeida Teixeira, Presidente da Comissão Administrativa da Câma
ra Municipal de Espinho, representando a mesma Câmara, comigo Jerónimo
Alves Moreira, chefe da respectiva Secretaria, para o fim de se estudar a alte
ração da delimitação das áreas da jurisdição &á Capitania do Porto dei Aveiro
e ida Câmara Municipal de Espinho dentro da faixa de domínio público marí
timo na Praia de Espinho, estabelecida pelo artigo primeiro do decreto número
9743, de 29 de Maio de 1924. Examinado o terreno, verificad'o o projecto de
construção da avenida marginal, estando presente 0 engenheiro Senhor João
Crisóstomo· Lopes, ao serviço da mencionada Câmara Municipal, foi resolvido,
por unanimidade, que se propuzesse á Direcção Geral da Marinha a seguinte
delimitação: dentro da faixa do domínio público da Praia de Espinho, fica es
tabelecida a separação das áreas e jurisdição da Capitania do Porto de Aveiro
. da Câmara Municipal de Espinho, por meio de uma 'linha descritiva do ir:. ·
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guinte modo e passando pelos seis pontos que se vão determinar: Primeiro
ponto: 'situado a 60 metros a poente do cunhai oeste do edifício pertencente' a
G. Lopes Brito e no seu alinhamento, lado norte· da rua Numero 17. Daqui
corre a linha para norte até ao segundo ponto. Segundo ponto: situado a 45
metros a poente do 'cunhal oeste do edifício pertencente a António Sereno &
C.ª e no seu alinhamento, lado sul, na rua numero 13. Daqui continua a linha
para o norte até ao terceiro ponto. Terceiro ponto: situado a 31· metros a
poente do cunhai oeste do muro do quintal que cerca a casa de· Constantino
Mota, e no seu alinhamento, lado sul, da rua sete: Daqui a linha prolonga-se
para o norte, até ao limite do concelho: Do primeiro pinto parte a linha para
o sul até ao quarto ponto. Quarto ponto: situado a 24 metros a poente do cu
nhai oeste do muro, lado norte, da rua 25 e no seu alinhamento, Daqui oonti
nua a linha para o sul, até ao quinto ponto. Quinto ponto: situado a 40 me
tros ao poente do cunhai de oeste do muro de cercado que, em frente do
Posto Fiscal, faz o terminus do lado do mar, da face norte, da rua 31 e no
alinhamento desta face: Sexto ponto: situado a 20 metros ao poente do cunhal
de nordeste, da última casa ao lado do mar na tace sul da rua 33, - Bairro
da Rainha - casa dos herdeiros de Francisco José Lapa e no alinhamento
desta face. Deste sexto ponto corre a linha para o sul, paralelamente ao alinha
mento dos prédios, que é un.ico até ao limite do concelho. A presente linha
faz a separação, ficando a área da Capitania ao poente e a da Câmará áo
nascente: Nada mais havendo a tratar, foram dados por concluidos os trabalhos
do que se lavrou a presente que vai ser assinada, por todos os que nela in
tervieram e por mim Jerónimo Alves Moreira, chefe da Secretaria, que a subs
crevi:

(aa) Silvério daRocha e Cunha
Amadeu de Almeida Teixeira
João Crisóstomo Lopes
Jerónimo Alves Moreira

Em 16 de Dezembro de 1928, publicava o D.O. n.º 284 o decreto n.º 16214, da
mesma data, que diz o sequinte:

Pretendendo a comissão de Iniciativa e Turismo de Espinho construir
uma esplanada á beira-mar e tendo para isso a Comissão Administrativa da
Câmara Municipal de Espinho pedido que fosse modificada a linlia fixada pelo
decreto n.c 9743 de 29 de Maio de 1924, para reparação das áreas da juris
dição da Capitania do Porto de· Aveiro e da Câmara Municipal de Espinho,
dentro da faixa do domínio pMblico marítimo da praia de Espinho.

Tendo a Capitania do Porto de Aveiro informado que a construção da
quela esplanada é da maior importância para a valorisação da praia de Espi
nho e que do deferimento do pedido pela Camara Municipal de Espinho nenhu
ma desvantagem resulta quer para a navegação quer para a pesca.

Tendo ouvido a Comissão do Domínio Publico; usando da faculdade,
e-te.
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Art. l.º - A delimitação dentro da faixa do domínio publico marítimo
da praia de Espinho, nas áreas da jurisdição da Capitania do Porto de Aveiro
e da Camara Municipal de Espinho, fixado no art. 1:º do decreto n.º 9743 de
29 de Maio de 1924, passa a ser estabelecido por meio duma linha passando
peios seis pontos que se vão anunciar e uescríta pela forma seguinte:

Primeiro ponto - Situado a 60 metros a poente do cunhai oeste do edi
ficio pertencente a L. Lopes de Brito e no seu alinhamento, lado norte, da rua
17. Daqui corre a linha para norte até ao segundo ponto.

Segundo ponto - Situado a 45 metros a poente do cunhai oeste do
edifiicio pertencente. a António Sereno & Gomp. e e no seu alinhamento lado sul,
na rua 13. Daqui continua a linha para norte até ao terceiro ponto.

Tercelro ponto - Situado a 31 metros a poente do cunhai! oeste do mu
ro do quintal que cerca a casa de Constantino Mota, e no seu alinhamento,
lado sul, da rua 7. Daqui a linha prolonga-se para o norte, até o limite do
con:oe1Iho,

Do primeiro ponto parte a linha para o sul até o quarta; ponto:

Quarto ponto - Situado a 24 metros a poente do cunhai oeste do mu
ro, lado norte, da rua 25 e -seu alinhamento. Daqui continua a: linha para o
sul até o quinto ponto.

Quinto ponto - Situado a 40 metros ao poente do cunhai de oeste do
muro do cercado que, em frente do Posto Fiscal, faz termínus do lado do mar,
da face norte da rua 31 e no alinhamento desta tace,

Daqui continua a linha para o sul ate ao sexto posto.

Sexto ponto - Situado a 20 metros ao poente do cunhai de noroeste
da ultima casa do lado do mar na face sul da rua 33-A, Bairro da Rainha,
casa dos herdeiros de Francisco José Lapa, e no alinhamento desta face. Deste
ponto corre a linha para o sul. paralelamente· dos. predíos, que é unido até o
limite do Concelho:

A presente linha faz a reparação, ficando a area da Capitania ao poente
e a na Camara ao nascente.

Art. 2:º - Continuam em vigor todos o/ outros preceitos em vigor
estabelecidos pelo decreto n.º 9743, de 29 de Maio de 1927..

Art. 3.º - Fica revogada a legislação em contrário.

Construida a esplanada e recttficado o projecto da Avenida á betra mar p110
novo alinhamento, reconheceua Camara que lhe ficavam entre a mesma e a Rua 4 (an
tiga Rua do Norte) seis talhões de terreno de que não tinha necessidade,e em sua sessi1
de 5 de Setembrode 1929 apresentavao Presidente a seguinte proposta:
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· ';· ·.. 'Copia da acta da sessão da Comissão Administrativa da Camara Muni
cipal de Espinho, efectuada em 5 de Setembro de 19.29, na parte que se reíe
áo.s terrenos. - O Senhor Presidente apresentou a seguinte proposta que justi
ficou largamente: - Tendo em atenção que esta Camara tem necessidade de
continuar com as obras de melhoramentos que encetou nesta praia de Espinho
Considerando que taes obras importam dispendio que as disponibilidades ac
tuaes do seu cofre não suportam: Considerando, porém, que este municipio é
dono e possuidor de varias parcelas de terrenos que não tem qualquer uti
lidade para logradouro publico ou particular, por asso que são todos de natu
reza, arenosos; Considerando assim que estes terrenos a ninguem aproveitam,
conservando-os como actualmente se encontram e estado de abandono; Con
siderando que, embora não sirvam para agricultura se adaptam perfeitamente
á construção de predios urbanos; Considerando que aos municípios, como· aos
Estados é licito e até obrigatório promover a construção 'de casas· para habi
tação; Considerando finalmente que com o producto dos mesmos terrenos 1se
pode continuar com melhoramentos nas ruas da vila e sua arborisação; Pro
ponho que esta Comissão Administrativa deliberei vender em hasta publica os
aludidos terrenos que constam da planta junta, depois de devidamente auctori
sada pelo Excelentíssimo Ministro do Interior. Submetida esta proposta á dis
cussão, todos os vereadores foram unanímes com a doutrina. da mesma proposta
deliberando por fim aprova-la, por unanimidade e pedir a respectiva auctorisa
ção por intermedio da Direcção Geral da Administração Politica e Civil.

Em face disto enviava a Camara ao [Ex."'º Governador Civil de Aveiro, em 10
de Setembrode 1929, o seguint1ecoizof

Espinho, 10 de Setembro de 1929 - N.º 181 - ExmoSenhor Gover
nador Civil do Districto de Aveiro. - Remeto a V. Ex.ª a adjunta copia da
parte da acta da Comissão Administrativa da minha presidencia, tomada em
sua sessão de 5 do corrente e referente á venda de terrenos baldios e areno
sos", constantes da planta que tambem remeto a V: Ex.ª.

Corno se trata de terrenos para cuja venda, em hasta· publica, se torna
necessário obter-se auctorisação de S. Ex.ª o Ministro do Interior, venho soli
citar a V. Ex.ª se digne fazer chegar estes documentos ao mesmo Exmº Senhor
por íntermedio da Direcção Geral da Administração Política e Civil.

Como V. Ex.ª verificará pela leitura da referida copia, tem este Municí
pio, todo o interesse em que a auctorisação solicitada para a aludida venda, se
não faça demorar; e -assim, espero que V. Ex.ª empregue os mellhores esforços
no sentido exposto, tanto mais que par11:bem dos interesses deste _Município,
muito convinha poder expo-los á venda na presente época balnear, para apro-.
veitar as melhores ofertas. ·

Com os rneus mais aíectuosos cumprimentos desejo- da -Comissão- Admi-,
nistratíva - (a) Amadeu de Almeida Teixeira.
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O Ministlrio do Interior reconhecendocertamentenão ter competênciapara auc
torisar a referida venda, enviou o processopara o Ministro da Agricultura, o qual ven
do que estavam cumpridas as disposições de § 1.0 do art. 2.0 do decreto n.º 13.663 de
20-5-927·publicado em o D. O. n.0 106 de~24-5-927,quediz:

Art:º 2.º - § ·l.º - O requerimento será acompanhado de uma cópia
da acta da sessão do Corpo Administrativo em que se deliberou a alienação,
com nomeação claramente designada dos objectivos de caracter social.

E depois de ter certamentecumpridocom:as disposiçõesdo § 2.0 do art, 2.0 do
mesmodecreto,que diz:

Art. 2.º - § 2:º __, O Ministro da Agnícultura ordenará em seguida
o reconhecimento dos terrenos baldios pela repartição competente da Direcção
Geral do Ensino e Fomento, devendo esta, sob parecer fundamentado, propor
superiormente tudo o que houver de conveniente para satisfação dos interes
ses gerais.

E enviavasâ CamaraMunicipal de Espinho em 19 de Outubro de 1929, por in
termedioda Direcçãode Ensino Fomento,o seguinte oficio:

Ministério da Agricultura - Direcção Geral do Ensino e Fomento -
Serviço de baldios e Incultos - Rua dos Anjos, 207-Lisboa - Exmo. Snr.
Presidente da Camara Municipal de Espinho - Comunico a V. Er.ª que por
despacho Ministerial de 28 do corrente, foi auctorisada a venda em hasta pu
blica dos terrenos do decreto n.º 13663 de 20 de Maio de 1927, de 6 lotes
de terreno baldio, cujo producto se destina a melhoramentos nas ruas da vila
e sua arborisação.

Cada lote de terreno irá à praça separadamente.
A venda dos terrenos será anunciada por edital publico afixado com 30

dias de antecedência e a arrematação terá logar no dia 24 de Novembro pelas
9 horas, na presença dum funcionário desta Repartição, como detennina o
art, 5.º do decreto acima citado. Lisboa, em 19 de Outubro de 1929. - Pelo:
Chefe dos Serviços (a) Assinatma iligivel.

E o D. O. n.0 256-2 2"1 s!rie de 2 de Novembro de 1929 publicava o seguinte
despachoMinisieral:

Auctorisando a Camara Municipal de Espinho a vender em hasta publi
ca, nos termos do decreto n." 13663 de 20 de Maio de 1927, 6 lotes, de terre
no baldio, cujo producto se destina a melhoramentos nas ruas da vila e sua
arborisação.

Em virtude deste oficio a Camara etu sessão de 24 de Outubro âe1929 nomea
va os peritos para a avaliaçãodos terrenos, os quais procederam imediatamente a ela e
lavraram o seguinte auto:



Auto de avaliação - Os louvados abaixo assinados, Joaquim de Olivei
ra Duarte e Francisco Carvalho da Silva, nomeados pela Excelentissima Comis
são Administrativa da Camara Municipal da Concelho de Espinho, em sua
sessão de hoje, para procederem á avaliação de seis lotes de terreno baldio,
situadas nas proximidades da beira-mar, - declaram ter avaliado os referidos
lotes de terreno, designados pelos numeras 1 a . na planta que nos foi for
necida! que fica junta a este auto, - avaliação que
é como segue: lote numero 1: 15$00 cada metro quadrado; lote numero 2: on
ze escudos cada metro quadrado; lote numero 3: 8$00 cada metro quadrado;
lote numero 4: 9$00 cada metro quadrado, lote numero 5: 7$00 cada metro
quadrado; lote numero 6: 5$00 cada metro quadrado, Os referidos lotes con
frontam: O primeiro com a rua 17 pelo lado' norte; com a rua 4 ou Sacadura
Cabral, pelo lado nascente; com a Avenida Almirante Gago Coutinho ou rua
2, pelo lado poente; e com o Conde de S. João' de Vêr, pelo lado Sul. O se
gundo com a rua 13 pelo lado norte; com a rua 4 ou Sacadurá Cabral, pelo
lado nascente; com a Avenida Gago Coutinho ou rua 2, pelo lado poente; e
com a rua 17 pelo lado sul. O terceiro com a rua 11 pelo lado norte; com a
rua Sacadura Cabral pelo lado, digo, Cabral ou rua 4, pelo lado nascente; com
a Avenida Gago Coutinho ou rua 2 pelo lado poente; e com a rua 13 pelo la
dei sul. o quarto com a rua 11, pelo lado norte; com a rua 6 pelo lado nas
cente; com a rua 4 ou Sacadura Cabral, pelo lado poente; com a rua 13 e
com Cristovam da Silva Guetim pelo lado sul. O quinto com a rua 9, pelo
lado norte; com a rua 6, pelo lado nascente; com a rua 4 ou Sacadura Ca
bral, pelo lado poente, e. com a rua 11 pelo lado sul: O sexto com a rua 7,
pelo lado norte; com a rua 6, pelo lado nascente; com a Avenida Gago Cou
tinho ou rua 2, pelo lado poente; e com a rua 9, pelo lado sul:

E para constar e devidos efeitos" se lavrou este auto que vamos. assinar.
Espinho 24 de Outubro de 1929 (aa) Joaquim d' Oliveira Duarte, Francisco
Carvalho da Silva:

Tendo o auto sido entregue ainda em 24 e havendojustamente os 30 dias para a
afixação dos editaes,foram eles afixados nesse mesmodia e são d~ teor seguinte:

Edital - Antõnio Lopes Junior, vogal, servindo de Presidente da Co-•missão Administrativa da Camara Municipal do"Concelho de Espisho: Faz sa-
ber que, em virtude da deliberação da Comissão Administrativa desta Camara
Municipal, tomada em sua sessão de 24 do corrente, e devidamente auctorisa
da por Despacho Ministerial de 18 deste memo mez , será posto em praça, na
sala das suas sessões, pelas 9 h. no dia 24 de novembro proximo, para
ser arrematado, se assim convier os interesses do municipio, 6 lotes de terreno
baldio, situado á beira-mar e que faziam parte da faixa' maritima cedida a esta
Camara pela ordem e base de lícitação abaixo descriminada:
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Lote n.º 1 - Situado entre ais ruas 17, 2 ou Avenida Gago Coutinho
e 4 ou Sacadura Cabral, com a base de licitação de 15$00 por cada metro
quadrado: Lote n.º 2 - Situado entre as ruas 13 e 17, 2 ou Avenida Gago
Coutinho e 4 ou Sacadura Cabral, com a base de licitação de 11$00 por cada
metro quadrado. Lote n.º 3 - Situado entre as ruas; 11, 13, 2 ou Avenida
Gago Coutinho e 4 ou Saradura Cabral, com base de licitação de 8$00: por
cada metro quadrado. Lote n:c 4 - Situado entde as ruas 11, ·13, 4 ou Sa
cadura Cabral e 6, com a base de licitação de 9$00 por cada. metro quadrado
Lote n:º 5 - Situado entre as. ruas 9, 11, 4 ou Sacadura Cabral e 6 com
a base de licitação de 7$00 por cada metro quadrado. Lote n:º 6 - Situado
eintre as ruas 7, 9, 2 ou Avenida Gago Coutinho e 6, com a base de licitação
de 5$00 por cada metro quadrado. A planta destes terrenos encontra-se paten
te na Secretaria desta Camara, onde poderá ser examinada por quem nisso se
interessar. E para que chegue ao conhecimento de todos. mandou passar este
e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares. mais publicos e do
costume.

Secretaria da Camara Municipal do Concelho de E:s.pinhõ, 24 de Outu
bro de 1929: E eu Jeronrmo Alves Moreira, Chefe da Secretaria, que o subs
crevi.

O vogal da Comissão Administrativa, servindo de Presidente. - (a) An
tonio Lopes da Silva Junior:

E no dia 23 de Novembro de 1929, na sala das sessões da Camara' Municipa
de Espinho, pelas nove horas e quarenta minutos, procedia-se à arrematação dos terre
nos anunciados, com a assistencia dos delegados do Minister ioda Agricultura e do Secre
taria de Finanças, nos termos do art. 5.0 ao Decr, n.º 13663, de que se lavrou o seguinte:

Camara Municipal de Espinho - Faz-se publico que no dia 24 do cor
rente. pelas 9 horas da manhã, vão á praça vários talhões de terrenos confian,
tes com a Avenida á Beira-mar, conforme planta existente na respectiva secre
taria. onde poderá sed examinada. - O Presidente da Comissão Administrati
v;a (a) Amadeu d' Almeida Teixeira:

AUTO DE ARREMATAÇAO

Aos 24 de Novembro de 1929, pelas 9: 40h, na sala das sessões da
Camara Mlnieipal dêstc concelho, realisou-se a arrematação dos terrenos bal
dios auctorisados por despacho do Exceientissimo Ministro da Agricultura, da
tado de 18 de Outubro do corrente ano e publicado no «Diarío do Governo»
numero 256. segunda serie. de 2 de Novembro corrente, e de harmonia com o
decreto numedo 13663, de 20 de Maio de 1927, estando presentes Amadeu d'
Almeida Teixeira, tenente de infanteria e Presidente da Comissão Administra
tiva desta mesma Camara, bem como o· Excelentlsslnm engenbeeo ag~onomo,
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Roberto Armando Vila y Dalman, na qualidade de delegad!o do Excelentíssímo
chefe da Repartição dos Baldios e Incultos do Ministério da Agricultura d's
ainda Mario Honorato Ramos, aspirante de finanças deste concelho, como re
presentante do respectivo Secretarie de Finanças e comigo Jerónimo Alves
Moreira. chefe da secretaria da referida Camara Municipal. Aberta a praça na
presença de todos os referidos e ainda do zelador António Augusto de Car
valho, servindo para este efeito de pregoeiro, foi anunciada a praça do lote
numero um, pela base de licitação de 15$00, por cada metro quadrado, a con
frontar do n:orte com a rua 17, do nascente com a rua 4 ou Sacadora Cabral,
do poente com a ma 2 ou Avenida Gago Coutinho e do sul com o Conde de
S. João de Ver, o qual foi adjudicado p'oTManoel Joaquim Simões Pedro, sol
teiro, negociante e proprietário, maior, morador nesta vila. pela quantia de 15-
$00 e $10 por cada metro quadrado 'ou seja pelo total del0.61000$00 e $60,
visto este lote ter a superficie de 667 metros quadrados. Em seguida· passou-se
á arrematação do lote numero 2, com a superfície de 1294 metros quadrados;
que confronta pelo norte a rua 13; pelo nascente com a rua 4 ou rua Sacadora
Cabral, pelo poente cem a rua 2 ou Avenida Gago Coutinho e pelo sul com
a rua 17, que foi arrematado por Antonio Sereno & C.", pela quantia de 14
363 $00 e $40, ou seja por 11$00 e $10 por metro quadrado e cuja base de
licitação foi de 11$00: Passou-se depois á arrematação do lote numero 3, cem
a superfície de 760 metros quadrados, c:om a base de licitação de8$00, a con
frontar pelo norte com a rua 11; do nascente com a rua 4 ou rua Sacadora
Cabral; do poente com a rua 2 ou Avenida Gago Coutinho e do sul com a
rua 13, que foi adjudicado por Manoel Francisco da Silva, pela quantia de
6237$0(1 ou seja p01 8$0G e $1C cada metro quadrado, A seguir passou-se a
arrematação do lote numero 4 com a superficie de 966 metros quadrados com
a base de licitação de 9$00, que foi retirado da praça por não ter licitantes, fi
cando assim deserta. Passou-se a arrematação do lote numero 5, com a
superfície de 1708 metros quadrados, com a base de licitação de 7$00 cada
metro quadrado, que igualmente foi retirado da praça, por não havef licitante
para este, pelo que foi considerado deserta. Finalmente passou-se á arremata
ção do lote numero 6 com a superfície de 804 metros quadrados, com base
de licitação de 5$00 cada metro quadrado, a confrontar pelo norte com a rua
7, pelo nascente com a rua 6, pelo poente com ft rua 2 ou Avenida Gago
Coutinho e pelo sul com a rua 9, que foi adjudicado por Maria de Almeida
e Silva, pela quantia de 4100$00 e $40 ou seja .Por 5$00 e $10 cada metro
qu~drado. E para constar se lavrou este auto nos termos e para 'os efeitos do
artigo sexto do decreto numero 13.663, de 20 de Maio de 1927, o qual vae
ser por todos que nele intervieram, assinado, depois de ser lido, em voz alta,
por mim, chefe da refedida secretaria que o subscrevi. -

(aa) Amadeu de Almeida'Teixeira - Mario Honorato Ramos - Manoel Joaquim Simões
Pedro - Manoel Francisco da Silva - Maria de Almeida e Silva - Antonio Sereno &
C." - jeronimo Alves Moreir• - Roberto Armando [erino Vila y Datman,
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Espinho, 18 de Novembro de 1930.

A Ex-Comissão Administrativa da
Camara Municii:palde Espinho

aa) Amadeu d'Almeida Teixeira
António Loqes da Silva Júnior
Joaquim Pinheiro
António Claudino de Moraes
João Alves d'Oliveira

NOTA: - Os de laquesem normdndosãa jeitos por nós.
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CAMINlANA - Revista de Cultura Histórica, Literária, Artística, Etnográfica
e Numismática Ano VI N.º 9 Junho de 1984 Caminha.

Mais um excelente número desta revista regional da Vila de Caminha
acaba de aparecer nos escaparates.

Do seu bem recheado sumário destacamos:
«Esboço Monográfico e uma Polémica Célebre; por Serra de Carvalho;

Uma contribuição para o esclarecimento do nome «Caminha»; por César Viei
ra, Rio Minho, pelo Dr. Jacinto Magalhães, João Insuelas (1884 - 1950) Patro
logista bracarense, por Pinharanda Gomes; Fulcral importância do Porto fluvial
dt:j Caminha desde a rota fenícia à náutica galaico - portucalense; pelo Dr.
Luís Filipe Aviz de Brito; «Do Gótico ao Manuelino no Alto Minho; pelo Dr.
Lourenço Alves; Rapsódia; por Ruy IMonte e «Arquivo do Diplomática»; por
Serra de Carvalho.

Do trabalho de César Vieira. «contribuição para o esclarecimento do
nome «Caminha»! respigamos as seguintes passagens:

« ... Para explicar o nome de «CAMINHA», que nós conhecemos, exis
tem várias interpretações:

Uma delas lê-se no livro Topónimos e gentílicos do autor português
1. Xavier Fernandes, onc1e apo.ita para a possibilidade de o topónimo proceder
do nome dum hipotético fidalgo galego chamado CAMINIO, e assim CAMI
NHA seria a «terra de Caminio».

- Nos documentos medievais aparece como CAPUT MINII, aludindo à
sua vantajosa situação na desembocadura do rio Minho. Pelas dificuldades da
sua evolução para o nome actual, tudo nos leva a pensar que nos achamos
diante de uma falsa latinização. a que nos têm aoostumado os escribas medie
vais.

- Temos ainda a teoria da origem grega do nome, derivada da palavra
KAMINOS.

As nossas suspeitas revam-nos a pensar que o nome de CAMINHA
pertence a uma família de topónimos que se repetem muito na Galiza e em
Portugal, e que faz referência à constituição geográfica do lugar, onde o mar
se avista em contacto com a terra.

Na Galiza há muitos lugares com nome/ semelhantes: CAMBADOS, CA
MELLE, CAMEIXA ... e, ainda a vila onde residimos, CANGAS, que se repe
tem a cada passo por toda a geografia galega e asturiana.

Todos estes nomes são, provavelmente, da palavra «CAMBA», que tem
em galego, 1;:> mesmo significado que em português, e refere-se a «coisa curva
da», a camba é a parte curva da roda do coche )gal. e port. carro); «cambo
ta diz-se do estante semicircular que rodeia a chaminé das velhas cozinhas de
ferro; um homem «cambado» é o que tem o corpo pregado ou as pernas tor
tas; também a «cangas ou jugo das vacas deve o seu nome à forma camba
da do trabalho. (Possivelmente de «cambica» ):
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A denominação das praias na antiguidade devem-se às palavras relativas
à sua constituição geológica e foram chamadas «AREAS». Assim, temos os
nomes das nossas praias: AREACOV A, AREAMILHA, AREABRA VA ou
AREEIRO ...

Mas também se designavam com palavras que faziam referência ao as
pecto, sob ponto de vista geométrico. Assim. uma praia, pela sua forma, não
deixa de sugerir uma linha curva, em difinitivo, uma CAMBA. Daí, pois, a
possível interpretação de muitos topónimos marítimos.

O dicionário de Corominas explica-nos como não é estranho aos idiomas
o facto de chamar às PRAIAS pelo nome de «COSTA CURVADA», pois
mesmo esta palavra procede de grego e tem a significação de «LITORAL
QUE NAO É RECTO»:

Poder-se-ia opor o facto de que há muitos lugares com os nomes de
CAMBA OU CANGAS que não são costeiros, mas que se situam nas monta
nhas do interior. Achamos que, nesse caso o nome faria referência ao aspecto
curvado das suaves ondulações dos vales galegos e asturianos.

Na nossa hipótese, CAMINHA, deveria o seu nome a uma pequena
praia ou CAMBINHA, onde o mar banharia a parte mais antiga da cidade e,
ooncerteza, aos pés da Igreja Matriz que hoje se acha circundada pela estrada
de Valença a Viana do Castelo. Na vizinhança da enorme CAMBA, que é o
areal da Foz do Minho, esta praia teria muito menor dimensão e daí o dimi
nuitivo do seu nome «CAMBINHA».

Do ponto de vista estritamente filológico, o passo de CAMBINHA a
1CAMINHA dever-se-ia à perda do -B- do grupo -MB-, que não seria a regra
geral do nosso idioma; mas que rasteamos em muitas palavras populares: On
de os portugueses dizem TAMBÉM, nós os galegos dizemos TAMEN, ou onde
deveria ser SAMBERTOMEU escutamos e escrevemos SAMERTOMEU, facto
que nos mostra que não seria estranho que nalguns casos como o que nos o
cupa, se tivesse dado a perda do -b- antes citado. Mesmo no galego antigo
regista-se AMOS em lugar de AMBOS.

Enfim, se todo o dito for certo ficaríamos satisfeitos não só por contri
buir para o esclarecimento do nome de uma vila Portuguesa, mas também pelo
facto de uma metodologia ou atitude de Irmandade entre galegos e portugueses
resultar frutífera. Esqueçamos assim essa fronteira entre aquém e além-Minho
que muitos quiseram que separasse, mas que une ainda, muito mais»:

BEIRA ALTA - Revista trimestral para a publicação de documentos e estudos
relativos às terras da Beira Alta - Vol. XLIII Fascículo 3 1984

Referente ao terceiro trimeste de 1984, saiu mais um fascículo desta
interessante revista, publicada pela Assembleia Distrital de Viseu, sob a direc
ção de Alexandre Alves.
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Este volume inclui os seguintes trabalhos: «Duas gravuras de Albrecht
Dürer; por Dagoberto L. Marki; Pe.r:,aminlMlSdo Arquivo Distrital de Viseu de
Maria Fernanda Moura; Toponímia Taroucence, por A: de Almeida Fernandes;
«0 Fragmento Musical, pelo Prof. W. D. Jordan; Artistas e Artífices, por Ale
xandre Alves Alves; Gente da Beira, por António Machado de Faria; A Demo
grafia Viseense, por António João de Carvalho da Cruz; Casa da Beira Alta,
por Amândio Marques; O Retábulo e as Imagens, por Alexandre Alves.

De «A Demografia Viseense; de António João C: da Cruz, transcreve
mos o seguinte passo: « ... As refeições de todos os dias... Pois: mas como pe
netrar nesse quotidiano quase sem história?

Depois de levantada a mesa que testemunhos nos ficam da refeição aca
bada de tomar? Eis o grande obstáculo. Para o transpôr é necessário lançar
mão a tudo o que possível nos fôr.

Ã etnografia, por exemplo: Porque em questões de alimentação «a socie
dade é prisioneira de usos legados de geração em geração e que só dificilmen
te se alteram (G. Duby, 1980, p29).

Ora, ainda há pouco, nas aldeias de mais tradicional viver, era o pão o
suporte de alimentação. «Posto sobre a mesa, cada um partia, a mãe ou o pai
para todos, ao longo do dia para as crianças que sempre pedem pão e queijo:
Pão e azeitonas. Pão tão só: Pão e vinho anda o caminho diz-se num ditado
de muita verdade: Valorizava o caldo, caldo migado com sopas ou enrequecia
apenas uma água de unto em casas mais pobres » (A: Correia, 1981. p. 566).

Mas há que atender às modificações. lentas na sua introdução, mas mo·
dificações, que a necessidade quando é muita a isso obriga: durante estes sécu
los todos duas sobretudo: o rnaiz? e a batata. Mas outras há. E delas como
da importância de cada género nos pode dar uma primeira pista o livro das
estivas camarárias (BMV, Est. Ms.). No primeiro ano, em 1754, são dados os
preços do milho, do trigo, da cevada, do vinho e do azeite. O do centeio sur
ge pela primeira vez em 1764 mas só a partir de 1779 terá continuação: Nes
lt>e ano inicio-se também o registo dos preços do milho miúdo e do painço. O
feijão só em 1828 e a batata em 1858. Produtos animais só em 1823: a gali
nha e o lapão:

Para os produtos que não nos surgem logo desde o início a data em
que aparecem corresponderá ao reconhecimento de uma importância na vida
quotidiana viseense? Assim se poderia supôr mas há alguns anacronismos, pelo
menm aparentemente: -

Na Idade Média, na região de Viseu, os textos dos forais concedidos no
decorrer dos séculos XII e XIII assinam uma produção conjunta, que por ve
zes se afigura equivalente de trigo, milho [miúdo] e centeio, ou destes últimos
dois apenas (A.H.0.): Ora, sucede que então o aspecto da paisagem depende,
entre outros factores, da dieta tradicional. Sabendo-se que, quer o milho miú
do quer o centeio, com a introdução do maiz? perderam consideravelmente a
importância que aí disfrutavam, como compreender este retorno em meados do
séc. XVIII, acompanhados pelo milho paínço?
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Ora, atentemos nas datas. 1736 foi um ano catastrófico do ponto de
vista agrícola. Foi-no Alentejo, foi-o no Minho. No ano seguinte aparece a pri
meira referência ao centeio nas estivas camarárias. Outros anos igualmente difi
ceis se sucedem: uma crise em 1767-70, logo outra em 1755. Ora essas crises
e essas carências de cereais são traduzidas em Viseu por um aumento dos pre
ços, como nos aponta a série de índices elaborada a partir dos preços do milho
e do trigo ...

ALMANSOR - Revista Cultural, n.º 2, 1984 - Montemor - o - Novo
Ccordenarlo por Jorge Fonseca, a Câmara Municipal de Montemor - o

Novo acaba de publicar o segundo número da revista Almansor, totalmente
preenchido com uma selecção de poetas e poemas, resultante de uma recolha
de poesia popular com características tradicionais, realizada por um grupo de
jovens integrados no programa de Ocupação dos tempos livres.

O volume contém, pois, poemas de Custódio José Serrano, Joaquim Jo
sé Contador, Joaquim Caixeiro dos Santos, Francisca Maria Estreitinho, José
Jacinto, Eduardo José Parreira, Filipe Manuel Quintas, Custídio Manuel Ra
meira, Joaquim Pedro Cristo, Idalina Antónia Contador, João Fales Baião,
Diamantino da Silva, Manuel António Teles Quinino, Esmeraldina Pinto, Horá
cio da Silva Parreira, João Augusto Ferrão, Miraldina de Jesus Bruno, Joaquim
Marcelino e António Dimas.

De Custódio José Serrano, de Santa Sofia, transcreve-se o seguinte poe
ma subordinado ao mote:

Já vi um cão se! pedreiro
E um macaco agricultor
Uma pulga lavradeira
E um piolho pregador

Numa terra de bichanos
Vi artistas bem esquisitos
Serem padres dois mosquitos
Sacristães dois cães tiranos
Duas ratas dois ciganos
Um porco alviçareiro
Um jacaré cauteleiro
Uma osga costureira
Já vi um cão ser pedreiro
E na terra da pasmaceira
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um· bicho todo malhado
Era o regedor da aldeia
Uma gata fazia meia
Um pinto era soldado
Um borracho advogado
Um grilo coadjutor
ui:n morcego redactor
E nesta terra de insectos
Três sapos são arquitectos
Um touro guarda portão
E um macaco agricultor

Da casa de um peixe espada
Uma rã era criada
Um bode que foi varão
Um ouriço era ganhão

Uma perua peixeira
Uma vespa madre-feira
Um caracol aviador
Um bode bom professor
Uma pulga lavradeira

.Um leão chefe de estado
Um carapau general
Um lagarto maioral
Um canário delegado
Um porco-espinho criado ~·
Um tigre conspirador

Um elefante ditador
Um melro bom jardineiro
Um cavalo cavaleiro
E um piolho pregador
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