
Memória Descritiva e justificativa da proposta de nome para a Biblioteca da EB 1 de Ferrel 

 

No âmbito do Concurso de Ideias para a atribuição de nome à Biblioteca Escolar da EB 1 de Ferrel propõe-se o nome 

Biblioteca Raul Brandão. 

Tratando-se de uma proposta de nome para uma Biblioteca Escolar, pareceu-nos pertinente a mesma poder estar 

associada a um nome da literatura portuguesa, que tenha tido, de alguma forma, uma ligação com a nossa freguesia. 

Neste sentido, Raul Brandão (1867-1930) foi escritor, jornalista e militar. Cresceu numa zona piscatória da Foz do Douro, 

sendo proveniente de uma família de homens ligada ao mar, esse foi um tema recorrente da sua obra. A freguesia de 

Ferrel, também ela situada numa zona costeira, está ligada ao mar desde sempre, nomeadamente À actividade piscatória 

que foi e mantém até aos dias de hoje uma das principais fontes de rendimento de muitas famílias ferrelejas. 

No entanto, o principal argumento que nos levou a propor o seu nome para este concurso, deve-se ao facto de Raul 

Brandão ter homenageado a nossa freguesia tendo escrito na sua obra «Os pescadores» (1923) «Vou primeiro ao Baleal, 

que é a mais linda praia da terra portuguesa. Não passa de uma grande rocha desligada da costa e fundeada a trezentos 

metros – mas esta rocha é uma ossada e talvez o último vestígio da Atlântida, saindo do mar azul a escorrer azul, e presa 

à terra por um fio de areia que nas mares mais vivas chega a desaparecer. 

Os ferrelejos orgulham-se pelo facto da sua freguesia ter sido citada e homenageada com a descrição do Baleal. Não será 

em vão que podemos encontrar uma lápide (pedra) evocando o seu encanto pela nossa praia, no Baleal. 

Nesse sentido, parece-nos que o povo de Ferrel poderá de alguma forma retribuir a homenagem que nos dedicou, 

adotando e associando o seu nome ao da Biblioteca Escolar… 

Os proponentes, 

Cristina Catarino Jorge e Leonel Catarino Jorge 
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Porque Raul Brandão foi um escritor famoso que adorou o Baleal. 

Descreveu esta praia como sendo a mais linda da terra portuguesa na sua obra «Os Pescadores» 

Os proponentes, 

Francisco Tomás, Ricardo Santos, Ricardo Tiróneac e Gonçalo Teófilo 


