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O maremoto
[…] O terramoto de 1755, que remodelou aqui… fez grande efeito aqui na nossa
costa, porque ao acontecer aquele grande terramoto, fez o maremoto (que hoje se diz
outro nome, naquela altura era o maremoto), que atingiu 18 metros de altura. Aqui não
houve mortos porque as rochas que amparou o mar. O único morto foi o Frei Aleixo,
que subiu, com medo, subiu a rocha e chegou lá acima, morreu com um ataque
cardíaco. Tem lá uma cruz aonde ele morreu. Foi só o único aqui na nossa freguesia,
não houve mais mortos. Arrasou a cidade baixa de Lisboa e noutros lados houve muitos
mortos, mas aqui não.
E então aconteceu que fez um grande efeito na costa. Ao acontecer esse grande
maremoto, arrombou a rocha (talvez já estivesse fraca, ali junto à foz); arrombou. O rio,
este rio, Alcabichel, ia desaguar na praia de Santa Rita, lá em baixo, onde hoje ainda se
chama Foz Velha; foz antiga, foz velha. E passou a desaguar ali: Porto Novo. Porque
antigamente não existia Porto Novo; aquele porto foi originado pelas ondas do mar
quando foi o grande terramoto. A partir daí passou a ser realmente Porto Novo e depois
foi mais tarde aí que desembarcaram os ingleses aqui para a Batalha do Vimeiro.
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