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UNHA HISTORIA ROMÁNTICA  
UN BALANDRO DA RIA DE AROUSA 

 

¿Qué barco moi famoso foi construído no 1912? 

 O TITANIC, pero.... 
 
Sen dúbida o mais importante para os de Palmeira é o 

ANCLA 
Vin a este mundo   n´O Freixo no 1912 coma un balandro  (con dous paus)1 nos 

estaleiros do mestre 
de riveira Manuel 
Domínguez Lestón, 
con 16 metros de 
eslora, 4,10 de 
manga e 1,37 de 
puntal e un corazón 
de 15 CV (leváronme 
a Vigo a móntalo) e, 
o meu “pai” D. 
Manuel Lojo Gelpí 
da P. do Caramiñal 
púxome de nombre: 

LE TROIS MATS 
 

(Foi a marca rexistrada polo amo para a 
exportación a Francia.  Parece ser que 
daquela traballaban case que exclusivamente 
para ese pais, non sabemos se tiña algo que 
ver  con outra francesa que ten aínda hoxe a 
súa sede nunha vila mariñeira cerca de 
Nantes). Sinto non podervos amosar como era 
daquela pero debía ser parecido o 
FIANTEIRA que somos coetáneos, só que eu 
tiña o timón interior con limera. Este 
pertenceu un tempo os Osborne. 

                                                 
1
 *(o de popa debéronmo quitar o pouco tempo, pois os mais vellos da parroquia xa non o recordan) 

 

D. Manuel Lojo Gelpí 

FIANTEIRA 
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I 

E rexistroume na 2ª Lista (carga e pasaxe) da Delegación Marítima do  Caramiñal 
co folio 73 ó 17 de setembro de 1912. 

Logo tiven que aprender a marear copiando dos 
mais vellos do porto de Palmeira, aínda que non 
ía ir moi lonxe, pois o meu destino era a compra 
de peixe a flote para a fábrica dos meus donos “a 
fábrica de Lojo, S.L.” en Insuela, e as miñas 
singraduras limitáronse as rías de Arousa, Noia e, como moito, Corme e Corcubión. 
De maneira que completei a flota-saga familiar xunto cos mais pequenos, o Arau e 
o Pelícano. 

Daquela primeira época pódovos amosar as dúas ancoras que tiven , a primeira 
quedoume sen unha uña e logo serviume de morto na Praia de Insuela. Tamén o 
compás e a carta náutica da Ria da Arousa (xentileza de Moncho Torres). 
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Entre outros, recordo o TULA dos Colomer de Coroso, o  MINERVA de D. Antonio 
Soler que era socio dun señor de 
Vilagarcía e facía longas viaxes a Italia 
e incluso a Cardiff polo carbón. 

 (era parecido (ou xemelo) a esta corbeta 
de M. Carreró).  

 

 

 

De eses viaxes consérvanse algún 
recordos que grazas á xentileza do seu 
fillo Antonio Soler, e que podedes ver: e 

son de finais do século XIX. 

 

 
 

 
 
 
Fanal de cunchas mariñas traído de Italia      Reloxo (aínda traballando   
        correctamente) traído de Cardiff 
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Pero un día, corría o ano ´36, apuntáronme na 3ª Lista  con folio 3116 con data do 
12 de xuño. Pero seguín carrexando peixe. 

Tamén coñecín o REPÚBLICA do señor Canás que facía viaxes de mercadorías 
varias a Vigo, por certo, cando acabou a “guerra civil” contan que cando foi a 
despachar o barco en Vigo, o militar de turno díxolle que lle tiña que cambiar o 
nome o barco, e en dicíndolle o Señor Canás que pois logo lle chamaría 
ESPERANZA, espetoulle o militar ¿esperanza en qué?2 Non sabía que era polo 
nome da súa muller e filla. Logo acabou no Grove de pontón facendo de 
mexilloeira. 

No ano 40 “sufrín” o primeiro trasplante de  corazón en puxéronme un “Wolf 
Diesel” de 50 CV de dous cilindros, de segunda man, pero o que foi mais importante 
na miña vida: o goberno resultante da puñetera guerra fratricida non gustaba dos 
nomes estranxeiros polo que o 24 de xuño rebautizáronme co Nome de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Era o nome da sua muller e mais da filla 
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ANCLA 

 
E eiqui estou arribando eu a “casa” logo de unha das miñas excursións de traballo. 
E foiche o que fixen na meirande da miña vida en Palmeira. O resalte branco a 
popa, non é a ponte de goberno, senón un tambucho onde tíña a cociña. 

Nesta páxina só un pouco de documentación do rol e despachos e de seguridade 

laboral. Podemos comprobar como se lles 
concedía a navegación ata as Rias de 

Corcubión e Noia, xunto, obviamente, coa de Arousa. 
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Os dous derradeiros enrolados na peripecia palmeirana foron  José o Cristobo de 
decembro do ´66 a abril do ´67 (é obvio pa sacar a libreta), e loxicamente o patrón 
Sr. Manuel Vizcaya de marzo do ´71 a setembro do ´72, onde acaba a primeira 
escada da miña vida. 

Que como vedes, fun buque-escola de moitos 
palmeiráns que na súa adolescencia sacaban a 
libreta  e empezaban a aprendizaxe de marear 
e algúns só para facer a mili por mariña. 
Moitos deles xa os coñecía desde nenos porque 
cando estaba amarrado naquel molle de 
madeira, saltaban por min para chimparse o 
mar e o   mesmo pasaba cando me levaban ate 
o Aitón3, só que alí dábame carraxe que viñan 

                                                 
3
 Nome que se lle ten a porto de Palmeira 
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cos pes cheos de area que se me metían entre as táboas da cuberta e o forro ¡e iso si 
que  fai dano! (que llo digan os tantos anos patróns Caamaño, Ramos y Vizcaya  
(q.e.p.d.)), pero sonche cousas de 
rapaces e xa se sabe que hai 
que ter paciencia.  

En ese peirao de madeira de 
Lojo (e mais no de Colomer) vin, 
tamén como cargaban os 
galeóns con puchos mercados 
nas feiras de Sta. Uxía e na 
Vila con destino a Vilagarcía 
para acabar no matadoiro. 
Dunha vez un pucho tirouse o 
mar e nadaba para fora e un, 
daquela, mozote moi espelido, 
J.M. o Pascual,  non dubidou en 
chimparse o mar a traelo pa terra 
polos cornos. Na foto pódese ver o 
MARAVILLA saíndo da Vila, logo 
da feira-mercado, devolta pa 
Vilanova. 

Alí tamén, nestes dous molles,  
descargábase o bacalau traído 
posiblemente polo MELITÓN 
DOMINGUEZ, que era un 
motoveleiro que se adicaba a pesca 
do bacalau no Norte de Europa e 
estaría fondeado o socaire do 
Carreiro de Insuela. O Bacalau 
poñíase a secar nos tendedeiros que 
había por todo o Areeiro de 
Colomer. 

Tamén viña por alí o IÑOS 
(mais grande que min) que foi 
o seguinte do señor Canás e 
tamén facía os viaxes 
regulares aVigo. 

Recordo a outros compañeiros 
que se adicaban a diversos 
oficios ou artes: o JUANITA 

Corrón 

Juanita Rial 
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¿ALFONSO? 

RIAL que tamén oín como lle chamaban o bote de Juana, ainda que cando o 
mercaron na parte de Taragoña viña co nome de 
MANUEL MALLO e a señora Juana dixo que non lle 
gustaba que “o maio era tolo” e houbo que cambiarllo 
e puxéronlle o da armadora. Había que velo chegar 
cargadiño dende Vilagarcía que astra traía os bocois 
de viño dos Lago e Hijos Ltda. de Vigo para o señor 
Manuel Pérez Santalla, qué gran sorte que non tocou 
ningunha partida do metílico que tanto dano fixo na 
parte do Morrazo!. E aí o tedes na foto varado e 
aínda cheo.E os botes da leña (galeóns igual que o 
Juanita Rial) que viñan do fondo da Ría cos tacos e 
as achas de pino dos descartes das serradurías e estes 
“aproveites” alí os poñían por todo o Aitón en montes 
segundo as cantidades de cestos que cada veciño 
pedía.  Había que ver, ate fai ben pouco, os 
serradoiros tan numerosos que adornaban toda a 
beiramar da Ría coas súas torres de táboas apiladas, 
principalmente pola parte da Ponte Beluso e 
Taragoña que, por certo, segundo oín dicir, érache 
un dos portos que mais barcos de dous paus tiña na 
zona (din que na primeira metade do século pasado 
tiña oito de estas características), ben se ven nun día 
da festa do Carme o que tal de xentiña se xuntaba 
neles polas procesións mariñeiras. Evidentemente 
ían remolcados por motoras. Hóuboche un tempo un 
barco dos Nafonso de Castiñeiras ( de nome 
ALFONSO?)que aínda que novo, nunca chegou a 
estar aparellado e non fixo mais que estar 
estorbando  que xa o muelle non che é moi grande; boh!, non todo era malo xa que 
de reollo axexei como algunhas parelliñas da escola de Doña Juanita agochábanse 
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nel nunhas escapadiñas do recreo. Despois 
o mais grande estorbando na antiquísima 
dársena, foi coñecido po-lo alcume de O 
CAGHARRON, polo destino que lle dou a 
xente do porto xa que as casas do lugar en 
xeral carecían de servizos sanitarios. 
Pertencía os Crusat e non tiña nome e a 
súa historia parece ser que estivo moito 
tempo de pontón-gabarra en Vilagarcia 
para usalo como embarcadeiro-depósito de 
madeiras dos molles aos barcos mercantes 
pola falla de calado (dúas fotos de 
Vilagarcía sacadas do “Faiado da 
Memoria” con gabarras) . O seu final foi de 
traca pois cun temporal rompeu os cabos 
que nese momento o agarraban a unha 
argola na parte do caramuxo (pola parte 
do Castelo) e saíu pola boca do molle 
tirando unhas cantas pedras da bocana 
porque era tan grande (entorno as 200 TRB) que de manga case que coma a boca 
do porto e levando consigo algunha que 
outra embarcación, dornas e lanchas, que 
foron dar a praia da Corna  e el foi contra 
as pedras do Caroleiro e A Tixosa xunto 
coa lancha Golondrina do tío Ramón 
Domínguez e O Cagharrón acabaou alí os 
seus días. O armador Crusat mandou outro 
dos seus barcos (de alcume O CACHOPO) a 
recoller o que se puidese e o resto feito 
achas de leña acabaron nas  lareiras dos 
veciños pero o Golondrina salvouse porque 
os parroquians avisáronlle o tío Ramón aínda que logo no entroido lle “regalasen” 
esta copla: 

Levántese señor Ramón, 
Levántese compañeiro, 

Que ten o Golondrina varado 
Nas pedras do Caroleiro. 

Levántese tío Ramón 
Levátese tía Pelegrina 

Que se zafou o Cagharrón 
E levoulle o Golondrina 
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Logo estaban os tres barcos de D.Antonio Soler: o  Vicenta (dicían que era moi 
veleiro) fora construído en Palmeira 
no 1894, primeiro foi da 3ª Lista do 
Caramiñal, logo pasou a 2ª no 1923 e 
por último pasou o distrito marítimo 
de Ribeira no 1924. Alternaba as 
faenas de pesca coas de transporte de 
mercancías e acabou os seus días 
nunhas pedras en fronte de Dena 
cando ía buscar cerámica as telleiras 
(e o primeiro que xa non sae enteiro na foto). O pintado de negro chamábanlle 
Antonio pero era mais coñecido coma “O Turco” por mor dese color e o mais a 
esquerda é o Manuela. 
 E non me esquezo do Corrón (foto co 
Juanita Rial, pegado o muro e medio 
desfeito), que coma o  Cagharrón  pasou 
una chea de tempo embarrancado pois 
o armador, o señor Don Ignacio, non 
tiña presa en desfacerse del, debía ser 
polo cupo do gasoil. Verdadeiramente, o 
seu nome era o “Ignacio González” pero 
este alcume non  sei se non sería unha 
desviación popular de Caronte por mor 
do cometido que tivo un largo tempo e 
que non foi  outro que o encargado de 
levar os cadavres  dos colonos de Ons 
cando morrían para ser logo enterrados 
en Bueu. Foi indo cacho a cacho. 
Recordo, tamén algo de algúns outros 
menores Gesuren Ama, San Roque e 
Ardilla,* este derradeiro obra do 
inesquecible Señor Pepe Saavedra, no 
estaleiro que tiña en Insuela, nas fotos  
uns exemplos do seu bo facer: con unha 
reparación, posiblemente o TRITÓN  e 
na outra foto con un de pasaxe. O 
Tritón era dos Chucos de Riveira e foi un balandro comercial que facía 
regularmente a liña de Riveira a Vigo pero nunhas festas do verán estando no 
varadoiro saltoulle una charamusca dos foghetes  e acabou feito una fogheira, con 
tanto calor fundéuselle o motor e logo de unha reparación as autoridades de 
mariña non lles gustou como quedaba e non lle deron permiso para navegar polo 
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que acabou facendo de batea; na outra podemos recordar un de pasaxeiros, era o 
vapor que facía a liña regular Riveira-Illa-Vilagarcía, chamábanlle RÍA DE 
AROSA, e como anécdota podemos contar que no seu viaxe inaugural no ano 36 foi 
cargado de mozos de “leva” (leváronnos) pa o fronte no bando franquista. Logo de 
moitos anos facendo esa liña, acabou nas mans dun persoaxe moi coñecido na Illa 
de Arousa que sigueu mantendo a liña e derradeiramente só facía Illa-Vilagarcía 
ate primeiros dos setenta. Logo quedou un tempo varado na praia onde oxe é o 
peirao do Xufre; as autoridades dixéronlle de utilizalo en algo, incluso un bar 
flotante, pero en seguridade, isto non callou e tendo que sacalo de alí, 
embarrancouno xunto a un monte de pedras coñecido como o “muelle dos 
Carcamáns” e alí quedou ate que se desfixo.  

 
E na foto grande, un plano completo da praia de Insuela coas fábricas con 
cadanseu molle: en primeiro plan a construción do NUEVO GONZALO (1944) pa 
Lojo, logo vemos o molle de Lojo (non acababa en pedra como apreciamos na 
seguinte foto), despois o de Colomer, que curiosamente xuntábase na parte final co 
de Crusat facendo unha “Y”, mais tarde fixeron un moi alto os de Crusat alí onde 
están as táboas apiadas do serradoiro, pero non chegou a entrar en uso xa que o 
pouco alí fixeron unha telleira. 
Estas  fotos dos molles de Lojo, así como as dúas primeiras de D. Manuel Lojo Gelpí 
e mais o logo da marca, asi como o documento  de ter que “ser bo” que ven na 
seguinte páxina débollo a xentileza de César Alonso (Pobra Histórica) 
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Nos derradeiros tempos xa me puxeran unha ponte de goberno.  
 

Logo mais tarde foron sumándose a flota palmeirán o Dochi (conmigo na foto da 
dereita, xentileza de A. Alcalde Gago) i 
o María del Carmen (xa traballando de 
pesqueiro en Aguiño) que eran 
coleguillas nas faenas da compra para 
as  fábricas dos seus donos. 
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II 
 

E chegou o momento de cambiar de mares, pois isto da compra a flote xa non lles 
era práctico os meus donos os fillos de D. Manuel (que por certo ían quedando 
menos e bastante acabadiños) e non se lles ocorreu mais que desmontarme o motor 
no abril do ´70 e leváronme remolcado ate deixarme pasándoas canutas tiradiño 
no esteiro do río Coroño, na Ponte Goians, ate que menos mal que apareceu un 
señor de Isorna a rescatarme po mundo dos útiles no ano 1972, pa o que, como 

vemos neste recorte do escrito, tuvo que 
pasar o filtro das “Autoridades 
Competentes” (non só había que ter o capital, 
senón ademais “ser bo” ) e logo de 
remolcarme ata Isorna a onde me levaron 
para darme unha boa reparación, cando me 
vararon xa quedei feito case que un 
parafuso do retorcido que acabei. Entón 
aproveitaron para recravarme, poñerme 
unha caseta de goberno, que non tiña, en 
chapa mariña, unha proa practicamente 

nova e mais puxéronme un motor novo, Ayón 
de 32 CV. E nesas reformas, no ano ´73 
ademais pasáronme a 4ª Lista (servizos de 
porto) de Vilagarcía. E metéronme a traballar 
no carrexo da area no río Ulla.  E logo de un 
tempo, un día que ía cargadiño de área, 
descolgóuseme un cacho do bordo de popa e 
tivéronme que embarrancar na veira do río 
por mor da vía da auga que me quedou e 
aproveitaron pa facerme a primeira 
transformación (con moita dor): cambiáronme 

Areeiros do Ulla 
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a popa redonda de galo tan feitiña por una nova de espello.  

En dúas fotos pódese ver o tipo de vida que me tocou 
nesa época do Ulla. Na foto inferior o mais tapado é o 
NUEVO SOFÍA, nado no ´48 en Rianxo e o primeiro 
estivo adicado o carrexo de troncos de pino pa os 
serradoiros e logo, como vemos, de areeiro.  Despois de 
varios cambios de dono e Lista da 4ª pa 3ª e viceversa 
(pero incriblemente nunca de nome) tivo tamén, coma 
min, unha boa sorte caendo nas mans da ASOCIACIÓN 
DEPORTIVO-CULTURAL RABANDEIRA de 
Vilanova de A. que o ten a lecer e revoltear 
reconvertido en galeón na 7ª Lista. (Grazas a Luís 
Iglesias po las tres fotos: areeiros e o Maravilla cos 
puchos y as do Ancla velliño en seco pa comezar o 
“renacemento”) 

No ano 1982 cambiei de dono por outros dous señores, tamén de Isorna, e 
loxicamente seguín nas mesmas, pero volvéronme a cámbialo o corazón e desta 
vez foi un de 128 CV Barreiros Diesel. E así ate o ano ´84 en que se prohibiu a 
extracción de áridos no río pero entre prórrogas e multas aínda aguantei ate o 
´86. Entón pasei un tempo varado na veira do río pola parte da Bacariza, pero 
logo paseino moi mal, moi mal: estiven inactivo una boa tempada embarrado no 
fango deste río mais arriba de Pontecesures pasado a ponte da gasolineira e mais 
aquel campo de fútbol, (case que en Herbón) , debéuseme meter reumas e artrite 
por todo o corpo porque logo no ´91 comproume un señor de Rianxo e por dúas 
veces tívome que levar a recompoñer o estaleiro Catoira do señor Collazo-Dieste en 
Rianxo para poñerme cavillas novas que xa me descoaghiringaba só.  

Despois levoume un señor de Ponte Nafonso pa Ría de Noia no ´94  e exercín de 
bateeiro na zona da illa A Creba (fixen coma as anguías: volvín o lugar de 
nacemento pero sen procrear nin morrer). 

Ó final, o meu dono, que daquela xa ía vello, e por riba un mal día a min 
escapóuseme un pouco de aceite da grúa, quedou esparxido pola cuberta e o ancián 
escorregou quedando bastante magoado, maiormente o pulso da man dereita, o que 
todo xunto (anos, mancado e só) levouno a conclusión de desfacerse de todo, e de 
esta maneira, tornei pa Rianxo no 2004 para servir a dous señores de ese porto 
que lle compraran as dúas bateas e fun coma parte do lote. 
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III 

 

E por último, no ano 2006, cando xa estaba feito un “cristiño”, (mirádeme ben 
nestas fotos antes de empezar o cambiaso) caín nas mans de un coñecido 

empresario de Taragoña, que añorando os seus anos mozos veleando con seu pai no 
balandro da casa por toda a Ría, que che foi xente sempre de moita querenza polo 
mar (o avó foi patrón do iate Giralda de D. Juan de Borbón), decidiu “botarme un 
cabo”, polo que empezou cambiándome a 7ª Lista (a de lecer) co folio 121/2006. 

 

E  cámbianme tamén o nome polo de  
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EVANGELINA UNO 

 

e formalizase o cambio de  dono no 2007. Pero este novo  amo, metéume  no 
estaleiro Catoira 
dos irmáns Collazo-
Mosquera e  fíxome 
uns excelentes 
toques de “tuneado”  
e “restyling”; eso sí, 
respetando a 
construción 
tradicional de 
maneira que todo 

foi apuntalado con cravos cadrados (non puntas) e cavillas principalmente nas 
cabezas das táboas do forro contra as cadernas. 

Bensí, que dos meus primeiros “osos” non me quedan máis que a sobrequilla, 
agora forrada, algunha caderna e algún palmeghar. Baos, varengas e forro xa son 
das distintas reparacións que me tiveron  que ir 
facendo.  

Todo o aparellamento da arboradura foi asesorado 
e dirixido  po-lo señor Manuel Rial (pai do 
armador) e confeccionada con arreglo as vellas 
tradicións mariñeiras por dous homes rianxeiros 
moi coñecedores delas, o señor Berto que 
actualmente está de mariñeiro no Club Náutico de 
Rianxo e o señor Manuel  Arcos que foi 
contramestre da Armada con destino en 
Cartaxena e que pasa longas tempadas en Rianxo deixando pegada de sí, xa que 
non hai nesta vila mariñeira bar do ramo ou edificio público que non teña un 
magnífico cadro de nós feito por il. Non hai mais que ver as bigotas, (non tensores 

as fotos de esta época cedidas polo actual armador Enrique Rial 
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metálicos como en outros casos) que non son de adorno, senón para facer a súa 
laboura de fixar as gharcias e as ligaduras forradas de gasa e ben ensebadas. 

O anclaxe da botavara co pau non con un aro metálico, 
senón que tanto o tinteiro coma a boca do puño de 
botavara son en madeira  

 E Agora con dous paus e un novo corazón Daewoo de 170 
CV, parezo un mozo das festas e síntome capaz de todo, 
ate fun o Mediterráneo no 2007 co gaio da America´s 
Cup. Por certo, nesa viaxe xa tomín un rebautismo de 
mar porque íamos pola costa portuguesa cunha boa 
popada e os meus amos déuselles por pasar por fora dos 
farallóns das Berlengas, e nunca fixéramos tal, ben 
pensamos non salir dela: co mar de través chegábannos os 
salseiros ate o tope do mesana, y non éramos quen de 
achicar a auga que nos entraba, pero menos mal que un 
dos tripulantes tivo unha brilantísima idea, pois colleu un 
tubo que sobrara das reformas e cambioulle a toma de mar  e levouna para a 
sentina  e de esta maneira saímos daquel inferno. 
Pero alí demostrei que me refixeran ben porque 
con un quillote de tonelada e media e un lastre de 
cinco toneladas de lingotes de chumbo, é moi difícil 
poñerme “quilla arriba”.No paso do Estreito fun 
coma un lostro xa que cheguei a dar os catorce nós. 

 Pero a volta, cando dobramos o Cabo San Vicente, 
¡arrecó! coa nortada que collemos non éramos quen 
de ir avante, tivémonos que axudar do motor e 
aínda así, tardamos case que vinte horas en entrar de arribada a abrigarnos en 
Sines. 

 E agora estou vivindo unha segunda 
xuventude no porto de Rianxo, e de vez en cando 
voulles dar unhas revoltiñas o meu  amo (que me 
ten coma un prixel) e aos  familiares e amigos po-la 
nosa Ría da Arousa. 

 E case que tódolos veráns baixo ate Porto que lle 
gusta moito o meu amo e tamén a algún outro 
porto luso. 

Tamén foi un momento terrible unha viaxe A 
Coruña, pois o dobrar Touriñán, mimadriña!  
empezounos a pegar unha nortada de proa (outra vez) que os poucos tripulantes 

Entrando en Nazareth 
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non eran quen de rizar nin arriar as velas e 
tivéronme que picar as drizas e así recoller o 
velame e seguir a motor.  

 

E eiquí unhas fotos dándome un  garbeo con uns 
colegas de todas partes, incluídos portugueses, 
italianos, irlandeses co gaio do Encontro de 
Embarcacións Tradicionais de CARRIL 2011 

 
 
 
 

 
 
E o ano pasado, 2012, funme a Xijón por outra concentración  
 
 
 
 
 
 
Notas do autor 
*Estes tres foron de meu pai e se algún lector ten una foto onde aparece o 
ARDILLA, agradeceríalle se puxese en contacto comigo. 
 Meu pai nado tamén no 1912, anduvo un pouco tempo de motorista no Ancla.  
 Especial cariño a este barco porque sendo eu moi neno i estando na Praia se 
Supinal levados por unas mozas veciñas, nun despiste delas, meu irmán Andrés i 
eu fómonos po-lo mar abaixo (supoño que cuns flotadores de colcho de tramallos e 
boureis que aínda estiveron bastante tempo po-la casa)) i grazas ao patrón do 
Ancla M.Vizcaya i o motorista Fidel (ambolos-dous q.e.p.d.) que nos recolleron na 
gamela, podemos contalo (este) conto. 

Saíndo de Cascais 


