O CAMINHO-DE-FERRO E O NASCIMENTO DE UMA COLÓNIA
BALNEAR ESPANHOLA EM ESPINHO (1889-1915).
Armando Bouçon Ribeiro
Câmara Municipal de Espinho
1. Enquadramento histórico-geográfico

A referência a Espinho como uma das principais estâncias balneares de Portugal só
surge a partir da segunda metade do século XIX. Até 1855, a Costa de Espinho
pertencia à freguesia de Ovar, passando por Decreto de 24 de Outubro desse ano a fazer
parte da freguesia de Anta, Concelho da Feira, onde se manteve até 23 de Maio de 1889,
data da criação da Paróquia de Espinho. O decreto-lei de 30 de Dezembro de 1890,
publicado no Diário do Governo de 5 de Janeiro de 1891, determinou a criação da
freguesia civil, pondo fim aos vínculos eclesiástico e administrativo que o ligavam à
freguesia e paróquia de Anta1. Dez anos após a elevação a freguesia, o decreto-lei de 17
de Agosto de 1899 veio ao encontro das reivindicações espinhenses criando o novo
concelho (Vila) que apenas englobava a área da sua freguesia. Assim, nos primeiros
quinze anos de autonomia administrativa, a praia de Espinho, localizada no extremo
norte do distrito de Aveiro e a menos de 20 km da cidade do Porto, teve um rápido
desenvolvimento, sustentado pela importância do caminho-de-ferro e da praia como
pólo fundamental de atracção turística.

1

LOPES, António José Nunes Teixeira – Da Formação da Freguesia de N.ª S.ª da Ajuda de Espinho à
Formação do Concelho, 1889-1899. In “O Nascimento de um Aglomerado Urbano: Espinho no Limiar
do Século XX”. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1998, cap. I, p. 4. Dissertação de
Mestrado.
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B.M.E. – Espinho – Praia de Banhos, 1890. Registo n.º 277.

Fonte: A.M.E. – Planta da praia de Espinho de 1870, levantada pelo Eng.º Bandeira de Melo.
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A.M.E. – Planta da Freguesia de Espinho, 2005.

2. A Praia como sinónimo de “Civilização”

Nas primeiras três décadas do século XIX, o Lugar de Espinho não passava de um
amontoado de palheiros concentrados junto ao mar e habitado por pescadores oriundos
de Ovar. A partir de 1830, a paisagem urbana sofreu transformações com o
aparecimento das primeiras construções em madeira destinadas ao veraneio – palheiros
mais elegantes e mais cómodos2. Este rápido desenvolvimento deveu-se ao facto de que
muitas famílias da média e alta burguesia do concelho da Feira e de outras localidades
vizinhas começaram a procurar esta localidade como local de férias. Este grupo social
foi o responsável pela introdução de novos padrões de comportamento que a
distinguiram dos grupos sociais dominantes do Antigo Regime, e dos quais salientamos
o reforço do papel da família na nova ordem social e a “valorização do ócio e do lazer”3.
Ao dotar as estâncias balneares do século XIX de vários espaços sociais, próprios das
grandes cidades, a burguesia fez desses locais, até aí considerados inóspitos, centros
2

LIMA, André de – Espinho – Breves apontamentos para a sua história. “Espinho – Boletim Cultural”.
Espinho: Edição da Câmara Municipal, vol. I, n.º 1, 1979, p. 29-31.
3
VAQUINHAS, Irene; CASCÃO, Rui – “Evolução da Sociedade em Portugal: A lenta e complexa
afirmação de uma civilização burguesa”. In História de Portugal, dir. José Mattoso, vol. V, “O
Liberalismo (1807-1890)”. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, p. 449.
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civilizacionais de extrema importância para os vários estratos sociais que para aí se
deslocavam. O hábito de gozar férias junto ao mar começou primeiro por incluir a
família nuclear, mas rapidamente se estendeu a outros parentes mais próximos (sogros,
tios, primos, etc.) e aos amigos. Para isso foi fundamental o desenvolvimento dos
transportes, em especial do caminho-de-ferro, e a publicidade, que permitiram à
burguesia impor na sociedade o gosto pela frequência dessas estâncias turísticas.
A partir da segunda metade do século XIX, Espinho usufruiu do projecto
regenerador do governo fontista que assentou, entre outros princípios, na obtenção de
empréstimos estrangeiros para o lançamento da rede ferroviária nacional. Através desta
política foram construídas várias linhas férreas como a linha do Norte, que em 1864,
ligava Lisboa a Vila Nova de Gaia. O novo transporte facilitou a circulação de pessoas e
mercadorias, levou à introdução de novas indústrias4 e, consequentemente, gerou os
fluxos migratórios em direcção às zonas litorais, sobretudo Lisboa e Porto5.
Mas, com a abertura ao público da linha férrea, a praia de Espinho não foi
contemplada com apeadeiro nem com estação. Os veraneantes eram obrigados a sair nas
duas estações mais próximas – Granja6 e Esmoriz. A partir daqui, faziam-se transportar
em carros puxados por bois, facto que lhes desagradava. Mais tarde, a situação alterouse com a transformação da casa da guarda num apeadeiro e, em 1873, devido aos
esforços políticos do Conde da Graciosa e de Joaquim de Almeida Correia Leal, juiz do
Supremo tribunal de Justiça, construiu-se a almejada estação7.

4

A par da localização geográfica de Espinho, o caminho de ferro foi essencial para a construção e
dinamização da Fábrica de Conservas Brandão Gomes & C.ª, fundada em 1894 pelos irmãos Alexandre e
Henrique Brandão e Augusto Gomes. Conforme Carlos Morais Gaio em A Génese de Espinho, a fábrica
celebrou um contrato com a Companhia Real dos Caminhos de Ferro para transporte anual de mercadoria
no valor mínimo de 70.000 quilos de produtos. O transporte era efectuado através de uma linha privativa
com um quilómetro de extensão que ligava a fábrica a um cais de despacho no centro da povoação. Esta
importante unidade fabril criou novas oportunidades de emprego, impulsionou a actividade económica da
freguesia e absorveu o produto da pesca, principal fonte de rendimento das famílias mais desfavorecidas.
Além disso, promoveu Espinho a nível nacional e internacional através da publicidade inserida nos
produtos que vendia. Em 1895, pelo prestígio alcançado, o rei D. Carlos nomeou-a fornecedora da Casa
Real, passando a exibir o título de “Real Fábrica de Conservas Alimentícias”. No campo político, os
sócios da fábrica foram grandes dinamizadores da luta travada entre Espinho e a Feira pela autonomia
concelhia, o que veio a verificar-se no ano de 1899 e, a este propósito, Carlos Morais Gaio refere que a
“... consagração da fábrica de conservas como unidade industrial exemplar reforçou os argumentos em
favor de uma clara auto-suficiência, pelo que não foi difícil conquistar a opinião pública nacional e
garantir êxito ao projecto de autonomia municipal” (GAIO, Carlos Morais – “O Processo Político”. In A
Génese de Espinho - Histórias e Postais. Porto: Campo das Letras, 1999, cap. V, p. 189).
5
OLIVEIRA, César – “A Sociedade Portuguesa no Século XIX: A Lenta, Tardia e Complexa
Implantação do Capitalismo”. In História dos Municípios e do Poder Local – Dos Finais da Idade Média
à União Europeia. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995, p. 186.
6
A construção do edifício da estação da Granja data de 1863. O traçado da linha férrea, ao dividir de
norte a sul a propriedade comprada por Fructuoso Ayres em 1860, e conhecida como “Quinta da Granja”,
foi um grande impulso para a realização do seu projecto que consistia em transformar algumas
propriedades numa praia de banhos, tendo como eixo principal a linha férrea (CASTRO, António Paes de
Sande e – A Granja de Todos os Tempos. V. N. de Gaia: Câmara Municipal de Gaia, 1973, p. 70-73).
7
LIMA, André de – Espinho – Breves apontamentos para a sua história. “Espinho – Boletim Cultural”
...., vol. I, n.º 1, p. 32.
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A.M.E. – Planta Geral da Estação de Espinho, 1873.

A povoação contava nesta época com 300 fogos, 500 a 600 habitantes e era
frequentada por 3.000 banhistas8. Estes números reflectem o papel dinamizador do
comboio no desenvolvimento das novas estâncias balneares. A procura originou mais
oferta e atraiu novos investidores que edificaram casas de habitação e outros edifícios
próprios de uma zona de lazer – hotéis, restaurantes, cafés, e clubes recreativos. Em
1876, as casas para os veraneantes alugavam-se a vários preços, e uma diária nos três
hotéis existentes – Particular, Bragança e a Nova Estrela – era de 1$000 réis e o jantar a
500 réis por pessoa9.

8

LEAL, Augusto Pinho – Portugal Antigo e Moderno. Lisboa: Livraria Editora de Mattos Moreira &
Companhia, vol. III, 1874, p. 62.
9
ORTIGÃO, Ramalho – As Praias de Portugal. Guia do Banhista e do Viajante. Porto: Livraria
Universal, 1876, p. 92.
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REFER – Planta da Estação de Espinho – Edifício de Passageiros, 1876.

B.M.E. – Estação; Carro para transporte de Bagagens; Quiosque da Estação; Coreto do Largo da
Graciosa, 1910. Registo n.º 46.
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Conforme podemos deduzir da leitura das Praias de Portugal, para cada estância
balnear havia um público específico, uma clientela própria. Ramalho Ortigão fez a
caracterização das diversas estâncias balneares que percorreu e, a partir daí, podemos
dividi-las em dois grupos: aquelas em que a extracção social dos frequentadores era
elevada, como foi o caso da Granja, e as praias de acesso mais democrático, nas quais se
incluía Espinho10.

Quadro n.º 1
Praias “Elitistas”

Praias “Democráticas”

Granja
Estoril
Paço de Arcos
Cascais

Póvoa de Varzim
Espinho
Nazaré
Figueira da Foz

Fontes: ORTIGÃO, Ramalho – As Praias de Portugal. Guia do Banhista e do Viajante,
Porto, Livraria Universal, 1876; VAQUINHAS, Irene; CASCÃO, Rui – Evolução da Sociedade em
Portugal: A lenta e complexa afirmação de uma civilização burguesa ..., vol. V, p. 453-454.

Quando estabelecemos um conceito de democraticidade para algumas praias,
temos por base a ideia de estâncias balneares mais abrangentes, frequentadas por
pessoas dos diversos grupos sociais. Em Espinho, o período de férias desses grupos era
marcado consoante os meses de veraneio. A colónia espanhola começava a chegar a
Espinho nos finais de Junho e princípios de Julho, permanecendo até finais de Agosto.
O correspondente nesta praia do jornal O Comércio do Porto destacava, no Verão de
1893, a chegada de bastantes pessoas para uso de banhos, tanto portuguesas como
espanholas11, e a partida no mês de Setembro de muitas famílias espanholas e algumas
portuguesas12. Os meses de Agosto e Setembro eram os eleitos para a maioria da
colónia portuguesa, constituída por ricos proprietários, burgueses titulares, funcionários
públicos, comerciantes, políticos, e profissionais liberais, de tal forma que, para
Ramalho Ortigão, Espinho era “com efeito, e por excelência, além da costa célebre da
sardinha, a piscina consagrada da magistratura”13. Os hotéis e as pensões muitas vezes
não tinham capacidade para alojar tanta gente, o mesmo acontecia com o arrendamento
de casas que facilmente esgotava14.
Com a partida dos turistas espanhóis e dos estratos mais elevados da sociedade
portuguesa, o espaço da praia era ocupado por outro grupo social – os lavradores
abastados. A Gazeta de Espinho menciona que, com o final do mês de Setembro,
muitos vilegiaturistas terminavam as suas férias. Entretanto, começavam a chegar a
Espinho os veraneantes que costumavam frequentar esta praia no mês de Outubro. A
10

VAQUINHAS, Irene; CASCÃO, Rui – Evolução da Sociedade em Portugal: A lenta e complexa
afirmação de uma civilização burguesa ..., vol. V, p. 454.
11
O Comércio do Porto. Porto, n.º 157, 5 de Julho de 1893.
12
O Comércio do Porto, n.º 225, 4 de Setembro de 1889.
13
ORTIGÃO, Ramalho – As Farpas. Lisboa: Círculo de Leitores, 1987, p.117.
14
O Comércio do Porto, n.º 201, 24 de Agosto de 1895.
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maior parte vinha da província, e deslocavam-se para a praia depois de concluídas as
vindimas15. A chegada dos “banhistas de alforge”16 marcava o final da chamada “vida
mundana” e toda a animação importada dos centros urbanos chegava ao fim: “rareia a
frequência dos cafés, encerrou-se a Assembleia, e a povoação readquire os habitos
normaes aclimatando-se á vida pacata, quasi aldeã da quadra invernosa”17. Para a
burguesia estar na praia significava frequentar os espaços envolventes, tais como clubes,
restaurantes, cafés, casinos, animatógrafos, teatro, as festas na Assembleia e os passeios
pelo high-life, enquanto os lavradores preferiam permanecer quase sempre na praia,
local de acesso gratuito e utilizada somente para fins terapêuticos.
No caso particular dos pescadores a ocupação do espaço da praia direccionava-se
quase exclusivamente para a faina do mar. Entre 1889 e 1915 este grupo viveu sempre
numa situação de grave crise económica. As suas preocupações eram a sobrevivência
diária, o que obviamente contribuía para os baixos índices de instrução e para a fraca
participação na vida social da povoação.
Na segunda metade de século XIX, a burguesia edificou a “praia terapêutica” que
de uma maneira progressiva foi adquirindo um carácter mais lúdico18 do que
terapêutico. Nesse sentido, a construção civilizacional da praia, em nossa opinião, foi-se
fazendo de forma intercomunicacional, primeiro entre as chamadas “elites culturais” e
depois abrangendo os outros grupos sociais, numa prática constante de observação e
interiorização dos diferentes modelos sociais19. A praia de Espinho foi um bom exemplo
dessa interpenetração, transformando-se num espaço direccionado para o
cosmopolitismo, bem patente na presença anual de uma numerosa colónia espanhola
que aí veraneava e que contribuiu para a definição da praia como espaço público20.

15

Gazeta de Espinho, n.º 40, 6 de Outubro de 1901.
Helena Machado refere que a burguesia atribuía o nome de banhistas de alforge aos homens que
vinham dos campos e que carregavam no seu alforge as linguiças, os paios e os presuntos, sinónimo de
uma culinária tipicamente portuguesa e provinciana (MACHADO, Helena Cristina Ferreira – A
Construção Social da Praia. Guimarães: Ideal – Artes Gráficas, 1996, p. 49).
17
Gazeta de Espinho, n.º 304, 4 de Novembro de 1906.
O Jornal de Espinho regista a retirada de muitas famílias e salienta a chegada da “colónia d’ Outubro, que
[era] a dos lavradores, d’ aqqueles que só pod[iam] vir para a praia depois de feitas as colheitas” (n.º 6, 6
de Setembro de 1910).
18
Entendemos por praia lúdica, não tanto a valorização dos elementos quentes (banhos de sol), mas
essencialmente a procura do divertimento e do prazer nos espaços públicos exteriores à praia.
19
Entre outros comportamentos, os banhos de mar passaram a ser referenciados como uma prática
“civilizada” e de distinção social.
20
Aos poucos, a praia tornou-se no século XIX um espaço público, um ponto de encontro entre elementos
estranhos que conviviam entre si, estabelecendo laços de amizade.
16
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PEREIRA, Álvaro – “Grupo de Banhistas (1890)”. In Espinho – Monografia. Espinho: Edição do Autor,
1970, p. 56.

Veraneantes, s.d.. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.
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Veraneantes, sd.. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.

2. O Movimento Ferroviário

Os Caminhos-de-ferro portugueses funcionavam com dois horários anuais, um de
Inverno e outro de Verão. A partir de Junho, entrava em vigor o novo horário e
aumentava o número de comboios, com especial incidência para os comboios curtos e a
preços reduzidos21 que partiam do Porto às 5h 30`e 7 horas da manhã. A comodidade
destes horários permitia que as pessoas do Porto e Vila Nova de Gaia pudessem vir a
Espinho tomar o seu banho matinal, regressando nos comboios das 8h 15`, 9h 46`ou
13h 48`. Por outro lado, os primeiros comboios da manhã facilitavam a vida a muitos
industriais e empresários do Porto que aqui passavam as suas férias e que precisavam de
se deslocar diariamente aos seus escritórios. Ao todo, circulavam entre o Porto e
Espinho onze comboios, sendo seis descendentes e cinco ascendentes22.
A concorrência com a praia da Figueira da Foz era de tal maneira intensa que
levou a que a Comissão de Melhoramentos para o ano de 1893 pedisse à Companhia
Real dos Caminhos de Ferro que repusesse a igualdade nos preços dos bilhetes
balneares praticados entre a Espanha e as duas praias23. A partir do mês de Outubro, o
21

No ano de 1893, o Director da Companhia aceitou a proposta da comissão de melhoramentos e reduziu
os preços dos bilhetes de 2.ª classe, estabelecendo ao mesmo tempo uma tarifa temporária durante os
meses de Setembro e Outubro (O Comércio do Porto, n.º 193, 16 de Agosto de 1893).
22
O Comércio do Porto, n.º 133, 7 de Junho de 1893.
23
O Comércio do Porto, n.º 140, 15 de Junho de 1893. Foi ainda por intermédio desta comissão de
melhoramentos que o conselheiro Manuel Espregueira, Director Geral da Companhia Real dos Caminhos
de Ferro, autorizou a colocação de uma “Passerelle” sobre a linha férrea, para pôr em comunicação a Av.
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número de comboios em circulação diminuía; porém, mantinha-se até ao dia 15 de
Novembro, data em que começava a funcionar o horário de inverno, o designado
comboio especial das praias entre Espinho e o Porto24.
A importância da presença anual da colónia espanhola para os comerciantes,
empresários hoteleiros e autoridades concelhias era essencial para o bom funcionamento
e prestígio da estância balnear. Para atrair o maior número de turistas, o município
procurou reduzir o tempo de viagem entre Espanha e esta Vila e, para isso, foi auxiliado
pela Associação Comercial do Porto que, em 1900, conseguiu que a Companhia Real
pusesse a circular comboios directos entre a Estremadura espanhola e as principais
praias portuguesas: a Companhia de Caminhos-de-ferro de Madrid, Saragoça e Alicante
acordou com a sua congénere portuguesa a partida de três comboios rápidos especiais
das estações de Sevilha e Badajoz durante o mês de Julho25.
De ano para ano o número de banhistas aumentava. No mês de Setembro de 1900,
a estação de Espinho registou o movimento de 19.511 passageiros, subindo para 27.996
em igual período do ano seguinte26. A grande afluência de veraneantes a esta praia
levou a que a Companhia Real decidisse que os comboios rápidos entre Lisboa e o Porto
parassem nesta estação durante a época balnear. No entanto, em 1901, a direcção da
Companhia resolveu suprimir essa regalia, provocando veementes protestos por parte da
Câmara Municipal que solicitou com êxito a alteração dessa medida27. Os espectáculos
culturais na cidade do Porto, especialmente a época de ópera lírica, suscitou um novo
pedido junto da direcção dos caminhos de ferro portugueses para que fosse posto a
circular um comboio que partisse da cidade invicta depois da meia noite, permitindo a
presença de muitas famílias residentes nesta praia28. Com a chegada do Inverno,
terminavam os comboios curtos entre as duas localidades, apesar das infrutíferas
diligências feitas pelo município para a sua manutenção29.
O Guia do Excursionista e Banhista, publicado em 1911, fornecia uma mapa da
rede ferroviária do país no qual estavam incluídas todas as estações e ramais e também
publicitava os pontos dignos de visita nas principais estações, praias e termas servidas
pela respectiva rede. Segundo as indicações do Guia, a praia de Espinho era servida por
uma estação que ficava a 324 km da Capital, e dispunha de “magníficos hotéis, theatros,
Serpa Pinto (abaixo da linha) e a rua da Graciosa (acima da linha). A estrutura de ferro e madeira era
semelhante àquela que estava colocada na linha de Cascais. Este importante melhoramento foi de grande
utilidade para a população que diariamente tinha que esperar muito tempo enquanto os comboios faziam
as manobras na gare. A sua construção fez aumentar a procura pelos veraneantes das casas de aluguer
situadas a nascente da linha (O Comercio do Porto, n.º 276, 21 de Novembro de 1893). Ver anexo n.º 7.
24
O Comércio do Porto, n.º 271, 15 de Novembro de 1894.
25
O Comércio do Porto, n.º 150, 28 de Junho de 1900.
26
Gazeta de Espinho, n.º 40, 6 de Outubro de 1901. É necessário salientar que estes indicadores
pertencem a um mês do ano em que Espinho recebia e continua a receber milhares de forasteiros, devido
à realização das festas em honra da sua padroeira – Nossa Senhora da Ajuda. Provavelmente, no fim de
semana da festa, o número de passageiros era maior do que nos restantes dias do mês.
27
A.H.M.E. – Livro de Representações e Requerimentos Expedidos pela Câmara Municipal de Espinho,
1901, p.13. A supressão da paragem dos comboios rápidos na estação de Espinho obrigava os veraneantes
a terem que se deslocar até a estação de Campanhã, situação que causava desconforto e perda de tempo.
Depois da independência concelhia, as sucessivas vereações empreenderam esforços para que a paragem
destes comboios fosse feita não só durante o tempo de veraneio como também ao longo de todo o ano.
28
Gazeta de Espinho, n.º 43, 27 de Outubro de 1901.
29
Gazeta de Espinho, n.º 356, 10 de Novembro de 1907.
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casinos, cafés e praça de touros. Tem logares pittorescos e atrahentes, como: Barrinha d’
Esmoriz, convento de Grijó e castello da Feira.30 E[ra] uma das praias mais concorridas.
A 3 kilometros fica a praia da Granja que é a estação immediata. Bifurcação da Linha
do Valle do Vouga.”31.
Nos primeiros anos da República, a política da Companhia dos Caminhos-deferro Portugueses trouxe uma maior comodidade aos banhistas. Nos mês de Junho
passaram a ser vendidos bilhetes das três classes, válidos por sessenta dias, para adultos
e crianças dos três aos sete anos. Foi facultado o despacho de bagagens e a compra ou
regularização dos bilhetes, no dia que antecedia a viagem. Os bilhetes de banhos eram
válidos para todos os comboios ordinários e podiam também ser utilizados nos
comboios rápidos entre Lisboa e Porto, Lisboa e Madrid e no Sud-Express, mediante o
pagamento das seguintes sobretaxas: primeira classe ou lugares de luxo, dez centavos;
segunda classe, cinco centavos por cada fracção de 50 km de percurso. Todas as
estações da companhia vendiam bilhetes especiais de banhos para a praia de Espinho32.

30

Os lugares pitorescos e atraentes que aqui são mencionados nunca pertenceram, no decorrer dos anos
que estamos a analisar, ao concelho de Espinho. No entanto, a proximidade geográfica com esta praia e
estação justificava a sua referência.
31
BAGINHA, Joaquim – Guia do Excursionista e Banhista. Lisboa: Edição do Autor, 1911, p. 11.
32
Gazeta de Espinho, n.º 696, 14 de Junho de 1914. Em 1907, um bilhete de Lisboa para as praias de
Espinho e Granja tinha o seguintes preços: Adultos – 1.ª classe – 11$000; 2.ª classe – 9$050; 3.ª classe –
7$470. Crianças dos três aos sete anos: 5$850, 4$550 e 3$250 (O Defensor, Espinho, n.º 108, 23 de Junho
de 1907).
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B.M.E. – Máquina a Vapor; Cancelas da Av. Serpa Pinto (Av. 8); Rua Bandeira Coelho (Rua 19), 1905.
Registo n.º 58.

B.M.E. – “Passerelle do Caminho-de-ferro; Cancelas da Av. Serpa Pinto; Romaria de Nossa Senhora da
Ajuda”. In Ilustração Portuguesa, n.º 346, 7 de Outubro de 1912, p. 480. Registo n.º 8.
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B.M.E. – Passarelle da Estação; Estação do Caminho-de-ferro do Vale do Vouga (à direita), 1910 (?).

B.M.E. – Espinho – Vista Panorâmica; ao fundo e à esquerda a chaminé da fábrica de conservas; ramal
privativo da fábrica, s.d.
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B.M.E – Cais da Estação; Quiosque; Café Chinês; Cinematógrafo; Casino Peninsular; Assembleia
Recreativa, 1912. Registo n.º 6.

Cais Privativo da Real Fábrica de Conservas Alimentícias Brandão, Gomes & C.ª., s.d. Colecção
Particular de Carlos Morais Gaio.
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3. Veraneantes Espanhóis

Em finais de Junho e durante todo o mês de Julho, chegavam à praia os turistas
espanhóis e nela permaneciam até finais de Agosto. O início da ligação ferroviária entre
Portugal e Espanha, no ano de 1863, fez aumentar a procura turística entre os cidadãos
dos dois países e ligou Portugal ao resto da Europa. Com abertura do ramal de Cáceres,
em 1880, e no ano seguinte com a linha directa entre Lisboa e Madrid intensificou-se
aquilo a que Pilar Vásquez Cuesta designou por “turismo colectivo” entre as duas
nações. Cidades como Salamanca, Medina del Campo, Badajoz, Cidade Real, Madrid,
entre outras, ficaram mais próximas das praias portuguesas33. Em pleno Verão de 1889,
e mediante o testemunho do correspondente do jornal O Comércio do Porto, a colónia
espanhola era bastante considerável, levando o jornalista a reflectir se estava no
“coração da Hespanha” ou na “estancia de que Portugal se orgulhava”34. Em todos os
locais de Espinho quase «só se ouvia falar espanhol: na praia, nas lojas, cafés, praças e
ruas, tudo “arranhava” castelhano. Até as varinas quando não faziam o seu negócio,
exclamavam: “Senhorita, água do mar...”»35. Da colónia espanhola faziam parte não só
as mais distintas e nobres famílias, como também os camponeses com “seus trajos
característicos – jaqueta e calção com alamares de prata e com um lenço atado à sua
forma na cabeça acompanhados com suas nênas”36. A vinda deste grupo social para às
praias portuguesas só se tornava possível se os preços dos bilhetes de comboio fossem
convidativos o que, por exemplo, não se verificou no Verão de 1895. Nesse ano, só as
classes mais elevadas é que vieram para Espinho37. No ano seguinte, as companhias de
caminho de ferro dos dois países acordaram nos preços dos bilhetes a praticar, de forma
a que um maior número de pessoas tivessem acesso à permanência nas nossas praias.
Esta situação provocou uma desenfreada procura de quartos de hotéis, pensões e casas
de aluguer, registando-se numerosos pedidos de famílias de Salamanca38.
Na opinião do correspondente do jornal Correio da Feira, o que havia de mais
notável na praia de Espinho era o facto de ser “muito hespanhola e pouco portugueza”39.
A colónia espanhola dava uma nota viva e alegre à estância balnear na medida em que,
ao contrário da mulher portuguesa – mais concentrada e geralmente cheia de timidez e
preconceitos – a espanhola, com as suas gargalhadas esfuziantes e com a sua maneira
expansiva de comunicar, animava todos os locais por onde passava. Segundo aquele
periódico da Feira, a mulher espanhola não tinha cerimónias, relacionando-se facilmente
com as outras pessoas num ambiente de alegre convívio. Isto era evidente na assembleia
33

Panorama – Revista Portuguesa de Arte e Turismo, n.ºs 35-36, 1970, p. 19-24.
O Comércio do Porto, n.º 204, 11 de Agosto de 1889.
35
NEVES, Fausto – “Espinho Há 50 Anos”. Espinho – Boletim Cultural ..., vol. IV, n.º 13, p. 9.
36
NEVES, Fausto – “Espinho Há 50 Anos”. Espinho – Boletim Cultural ..., vol. IV, n.º 13, p. 9.
37
O Comércio do Porto, n.º 191, 13 de Agosto de 1895.
38
O Comércio do Porto, n.º 176, 26 de Julho de 1896. Ramalho Ortigão menciona a presença em Espinho
dos “pais de familias salamanquinas, de jaleco cor de pinhão, sombreiro de toureador, cara rapada e a
trouxinha em lenço de seda suspenso da mão pelas quatro pontas” (ORTIGÃO, Ramalho – As Farpas ...,
p. 116).
39
Correio da Feira. Feira, n.º 71, 14 de Agosto de 1898.
34
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recreativa, nos casinos, na praia e nos cafés. Vestia-se com simplicidade, mas sempre de
forma graciosa. Sem a sua presença, Espinho, “não passaria de um Mont’ Estoril mais
correcto e augmentado no tocante a luxo, desmedido e intolerável no tocante à sua
própria vida social. Sem quebra da sua dignidade, sempre querida e respeitada, a
hespanhola aproveita[va] como ninguém os dias em que aqui esta[va], dançando,
passeando, divertindo-se. E sempre bem.”40
Se o período da manhã era especialmente dedicado aos banhos, a parte da tarde
incluía opções mais variadas. Dava-se início à chamada “praia lúdica” na qual os
divertimentos ao ar livre e os contactos sociais eram práticas privilegiadas. Com o
princípio da noite, a Praia assumia o seu carácter pleno de diversão e prazer. Os
veraneantes podiam optar pela ida a um café, onde assistiam a um concerto pelos vários
sextetos espanhóis que todos os anos actuavam nesta estância ou então “perdiam-se” nas
suas salas de jogo. Nos salões da Assembleia recreativa não faltavam as “soirées” e os
“cotillons” para as classes mais favorecidas. As sessões do animatógrafo, e mais tarde
dos cinematógrafos, decorriam com lotações esgotadas. Para aqueles que gostavam de
teatro e de música clássica, a direcção do Teatro Aliança (e não só) esforçava-se por
apresentar as melhores companhias portuguesas. Um dos acontecimentos mais
importantes ( e com maior participação por parte da colónia espanhola) da época estival
eram as batalhas de flores. Realizada em cidades europeias como Paris, Nice e Veneza
e, mais tarde importada pelas novas elites brasileiras que pretendiam recriar no Rio de
Janeiro o ambiente cosmopolita parisiense41, a batalha de flores teve uma forte tradição
em Espinho, nos finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. O
fotógrafo portuense Aurélio da Paz dos Reis deixou-nos um conjunto de imagens que
revelam bem a imponência deste autêntico “carnaval” de Verão no qual, eram utilizadas
grandes quantidades de flores naturais.
O maior número de banhistas vinha da Estremadura espanhola, em grande parte
devido à publicidade que os jornais de Badajoz faziam a esta praia42. Quanto à
actividade profissional destas pessoas, ela era variável. No entanto, detectámos uma
acentuada presença de elementos ligados ao sector terciário, com destaque para os
jornalistas e professores universitários.
O escritor naturalista Manuel Laranjeira43 conviveu em Espinho com algumas
figuras do meio intelectual espanhol as quais aliavam a sua actividade profissional ao
40

Correio da Feira, n.º 71, 14 de Agosto de 1898.
NOVAIS, F. A. (dir.) – História da Vida Privada no Brasil. República: da Belle Époque à Era da
Rádio. São Paulo: Companhia de Letras, vol. I, 1998, p. 26-29.
42
O Comércio do Porto, n.º 133, 7 de Junho de 1893. Um assíduo frequentador desta praia foi o jornalista
Pedro Gazapo que trabalhava para o jornal La Coalición, de Badajoz.
43
Nasceu em 1877, na freguesia de São Martinho de Mozelos, Concelho da Feira. Em 1899 matriculou-se
no primeiro ano da Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Para tornar mais fáceis e comportáveis as suas
deslocações para a universidade, a família fixou residência em Espinho. Aqui viveu até à sua morte em
1912. Para lá da sua criação literária, participou activamente na vida política, social e cultural do
concelho. Pertenceu à Comissão Política do Centro Democrático Republicano de Espinho. Foi médico
municipal e sub-delegado de saúde. Exerceu funções de presidente da comissão Municipal Administrativa
de Espinho (Presidente da Câmara) entre 3 de Agosto e 2 de Outubro de 1911. Fez parte da direcção do
grupo cultural Alegre Mocidade e escreveu para o grupo cénico do Grémio dos Imparciais aquela que
viria a ser a sua última peça de teatro, a farsa Naquele Engano d’ Alma (SILVA, Orlando da – Manuel
Laranjeira (1877-1912) – Vivências e Imagens de uma Época, Vergada, Edição do Autor, 1992, p. 2750).
41
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veraneio, como foi o caso dos escritores Miguel de Unamuno e Martinez Sierra, do
pianista Pedro Blanco e do violinista Hierro44. O escultor Mariano Benlliure (18621947) e Indalécio Bueno eram outras personalidades que frequentavam com assiduidade
esta praia45.

Quadro n.º 2

Proveniências
Badajoz
Cáceres
Madrid
Plasencia
Salamanca
Talavera de La Reina
Toledo

Praia de Espinho
Veraneantes Espanhóis (1889-1915)
Profissões/Cargos
Advogado
Inspector Geral
Agricultor
Jornalista
Alcaide
Médico
Comerciante
Militar
Deputado
Músico
Engenheiro
Professor Primário
Escritor
Professor Universitário
Farmacêutico
Reitor
Industrial
Toureiro

Titulares
Conde de Locatelli
Conde de La Camorra
Marquês da La Veja

Fontes: Gazeta de Espinho, 1901 (n.ºs 27-32); 1903 (n.ºs 130, 137); 1906 (n.º 289); 1907 (n.º 341); 1908
(n.ºs 392-392); 1914 (n.ºs 701-702); 1915 (n.º 756); O Comércio do Porto, 1889 (n.º 213); 1891 (n.ºs204,
206, 213); 1894 (n.ºs 193, 214); 1893 (n.º 191); 1896 (n.º 186); 1897 (n.ºs 201, 205, 208, 217, 232, 253);
1899 (n.ºs 145, 155, 159, 163, 173, 190); 1900 (n.ºs 174, 197, 205); O Defensor, 1907 (n.º 112).

Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931)
Veraneantes Espanhóis, Jardim Hig-Life, Espinho, [1907].
Arquivo de Fotografia do Porto – Centro Português de Fotografia/MC, APR 4804.

44

LARANJEIRA, Manuel – “Cartas”. In Obras de Manuel Laranjeira. Porto: Edições Asa, vol. I, 1993,
p. 319-495.
45
PEREIRA, Álvaro – Espinho – Monografia. Espinho: Edição do Autor, 1970, p. 229.
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Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931)
Batalha de Flores, Av. Serpa Pinto, Espinho [1901]
Arquivo de Fotografia do Porto – Centro Português de Fotografia/MC, APR 4762
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Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931)
Batalha de Flores, Av. Serpa Pinto, Espinho [1907]
Arquivo de Fotografia do Porto – Centro Português de Fotografia/MC, Cx. 352.

Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931)
Batalha de Flores, Espinho [1907]
Arquivo de Fotografia do Porto – Centro Português de Fotografia/MC, APR 4795.
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Aurélio da Paz dos Reis (1862-1931)
Batalha de Flores, Espinho, [1907]
Arquivo de Fotografia do Porto – Centro Português de Fotografia/MC, APR 4790.

A importância da colónia balnear espanhola era tal, que em 16 de Outubro de 1910,
foi publicado o primeiro e único número do jornal El Bañero. Apresentava um formato
de 25\20 cm, em quatro páginas, com três colunas. Tinha como subtítulo “Periódico de
Propaganda” e era um jornal escrito em duas línguas – português e espanhol.
A primeira página apresenta o edital em espanhol e um artigo em português
intitulado “Ao Banheiro”. A segunda página inclui as crónicas “A Beira Mar” e “La
Playa de Espinho” e o artigo “À parte a Modestia”. Na terceira página está inserido um
poema em Espanhol retirado da obra “Brisas Nueva”, da autoria de J.L.B. A última
página contém publicidade. O único exemplar faz parte das colecções da Biblioteca
Nacional e da Biblioteca Pública do Porto, que agrupam uma série de jornais com
poucos números publicados. O título em espanhol homenageava “a la numerosa colonia
espanola que visita[va] todos los anos esta playa”46 e o grande objectivo do jornal para
além de fazer propaganda à estância balnear, era o de “estabelecer la union entre los
baneros para, de comum acuerdo, dar toda clase de comodidades a los banistas,
mejorando el material de banos haciendo que nuestra playa figure entre las mejores
europeas”47. A união dos banheiros tornava-se imprescindível para, a exemplo do que
acontecera na praia da Figueira da Foz, defenderem o seu brio profissional em relação
aqueles que passando por banheiros tão mal sabiam nadar e dar banhos48.
A redacção e a administração ficava na rua das Flores em Espinho e o seu director
era o banheiro Armando Ferreira Lapa. Os artigos são assinados por Vieira da Silva,
46

El Bañero, n.º 1, 16 de Outubro de 1910.
El Bañero, n.º 1, 16 de Outubro de 1910.
48
El Bañero, n. 1, 16 de Outubro de 1910.
47
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M.B.F., Edgar, Lapa e L. B. O periódico de propaganda foi composto e impresso na
tipografia Progresso, situada no n.º 12 da rua do Progresso, em Espinho. A publicidade
pertencia aos seguintes anunciantes: “Typogphia Pogresso”; banheiros “F. José Lapa
& Filhos”; “Hotel Chinêz”; “Barbearia de Tavares & Brito”; “Photographia Central”;
“A’la Viollette de Parme” salão de Barbeiro e Cabeleireiro de J. Pinto de Paiva, em
Lisboa. O preço do jornal não é mencionado mas, como o número seguinte estava
previsto sair em Junho de 1911 e o objectivo era a propaganda da Praia e dos seus
banheiros, a sua distribuição pode ter sido gratuita.

4. A Festa Brava
A forte presença de vilegiaturistas espanhóis, levou à construção da primeira praça
de touros em Espinho, no ano de 1891. Nesta praia tourearam artistas com grande nome
no panorama nacional e internacional de então, entre os quais destacamos os
bandarilheiros espanhóis Vicente Mendez, Sebastian Silvan “El Chispa”, Henrique
Alvarez “Morenito” e António Abad “El Rata”, e os espadas Angel Carmona
“Camisero”, Machaquito de Sevilha e Francisco Gonzalez “Faico”49.
As touradas funcionavam – apesar das distinções sociais decorrentes da ocupação
dos lugares na Praça – como um espaço de sociabilização e de interpenetração cultural,
dada a presença tanto das famílias mais ilustres que veraneavam em Espinho, como das
gentes do campo e da classe piscatória. A festa, de uma maneira ou de outra, envolvia
todos os grupos sociais que partilhavam da mesma “afición” pelo espectáculo. Da
cidade do Porto vinham muitas pessoas assistir às corridas, assim como da colónia
balnear da praia da Granja. A presença nos camarotes das “mais belas filhas da
49

Oriundo de Sevilha, onde nasceu em 1872, foi o primeiro espada da famosa quadrilha dos “niños”
sevilhanos. Alcançou a alternativa em Saragoça e a confirmação em Madrid, no mês de Março de 1894.
Actuou várias vezes na praça de touros do Campo Pequeno e apenas uma vez em Espinho (1913)
(NORONHA, Eduardo de – História das Toiradas. Lisboa: Companhia Nacional Editora, 1900, p. 338).

- 22 -

andaluzia” com as suas variadas e garridas “toiletes”, davam um tom “chic” ao
ambiente festivo50.

Espinho – Praça de Touros, 1905. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.

Fontes Manuscritas
Livro de Representações e Requerimentos Expedidos pela Câmara Municipal de
Espinho. Espinho: Arquivo Municipal, 1901.
Fontes Impressas
BAGUINHA, Joaquim – Guia do Excursionista e Banhista, com indicação dos pontos
dignos de visitar nas principaes estações, praias e thermas servidas pela rede
ferroviaria do Paiz. Lisboa: Edição do Autor, 1911.
LEAL, Augusto Pinho – Portugal Antigo e Moderno – Dicionario Geographico,
Estatistico, Chorographico, Heraldico, Archeologico, Historico, Biographico e
50

Gazeta de Espinho, n.º 756, 5 de Setembro de 1915.
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Etymologico de todas as Cidades, Villas e Freguesias de Portugal e de grande número
de Aldeias. Lisboa: Livraria Editora de Matos Moreira & Companhia, vol. III, 1874.
NORONHA, Eduardo – Historia das Toiradas. Lisboa: Companhia Nacional Editora,
1900.
ORTIGÃO, Ramalho – As Praias de Portugal. Guia do Banhista e do Viajante. Porto:
Livraria Universal, 1876.

Publicações Periódicas
Correio da Feira, Santa Maria da Feira, 1897-1898.
El Bañero, Espinho, 1910.
Gazeta de Espinho, Espinho, 1901-1918.
Ilustração Portuguesa, Lisboa, 1903-1912.
Jornal de Espinho, Espinho, 1910.
O Comércio do Porto, Porto, 1889-1901.
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O Século, Lisboa, 1899.
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Abreviaturas
B.M.E. – Biblioteca Municipal de Espinho.
B.P.M.P. – Biblioteca Pública Municipal do Porto.
A.M.E. – Arquivo Municipal de Espinho.
REFER – Rede Ferroviária Nacional.

Arquivo de Imagens
1. Origens da povoação
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Pescadores na Faina do Mar, 1914. Postal Ilustrado. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio

A Arte Xávega, s.d. Postal Ilustrado. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.
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A Arte Xávega, s.d.. Postal Ilustrado. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.

Varinas de Espinho, s.d. Postal Ilustrado. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.
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2. Caminho-de-ferro

REFER - Planta da Estação de Espinho; Ampliação do Edifício, 1878.

A.M.E. – Projecto de Gradeamento do Caminho-de-ferro do Vale do Vouga, 1909.
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A.M.E. – Planta para um Tipo de Casa de Guarda, 1902.
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Perspectiva da Linha Férrea, inícios do séc. XX. Postal Ilustrado. Colecção Particular
de Carlos Morais Gaio.

B.M.E. – Visita a Espinho do Rei D. Manuel II, aquando d inauguração da Linha férrea do Vale do
Vouga, 1908. Registo n.º 65.
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3. Praia de Banhos

Veraneantes Espanholas, segunda década do século XX. In Espinho – Monografia, 1970, p. 228.

Família Típica de Veraneantes de finais do século XIX. (In Espinho – Monografia, 1970).
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Banho de Mar, inícios do século XX. Postal Ilustrado. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.

Barracas de Praia, inícios do século XX. Postal Ilustrado. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.
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Toldos de Praia, inícios do século XX. Postal Ilustrado. Colecção Particular de Carlos Morais Gaio.
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