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o velho pescador
Na manta de pedra,
ainda nem amanheceu o dia,
lança as caças o velho pescador
à faneca arredia.
Outro foi seu tempo de lanchão.
Ticoneiro agora, de dura cepa,
à Farilhuda ou à Galega
no seu frágil Salve-o Deus
já não se afoita, já não se arrisca,
navegando sobre a crista das ondas,
sob a imensidão dos céus.
A idade não perdoa:
navega com praia à vista.
Terrenho pois, que remédio!,
é isto que o tempo faz.
Tanto mar até ao mar dos Galegos,
da Champana, da Cartola,
e agora este tédio de terra perto,
longe da pescada e do goraz.

MULHERES DO MAR...
MÃOS DE SAL

ÀS 15HOO NAS
INSTALAÇÕES
DA CASA DOS
PESCADORES,
LANÇAMENTO
DO LIVRO DO:
NÚCLEO DE
AMIGOS DOS
PESCADORES
DE MATOSINHOS.

Na manta de pedra,
nas fendas onde a faneca se acoita
em poços e pocinhos
- a Roda do Tambuco, o Credo, o
Lambás, o Salgueirinho -,
sobre as ondas e sob os céus
na manta de pedra,
o sonho, Salve-o Deus, sempre navega.
José Carlos de Vasconcelos
*************************************

Amigo Manuel Lopes
Um ano depois de partires continuamos
lutando para elevar a memória dos TEUS
HUMILDES PESCADORES.
Trabalhando em prol desta causa não nos
importamos nada de envelhecer.
NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos Pescadores
de Matosinhos)

HOMENAGEM A TODAS AS HEROÍNAS :
“MULHERES DO MAR...MÃOS DE SAL”
Coro da Casa dos Pescadores de Matosinhos
Da esq. pª a dir.: Guia, Adelaide, Liva, Augusta , Micas , Isaura, Júlia, Alice, Francelina, Cátia,
Maria, Conceição Maragata, Fernanda, Dina e Maria Barbosa.

Consulte o BOLETIM MARÉ a cores na internet:
http://jornal.mare.googlepages.com
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VAPOR CERCO AMERICANO
SENHORA D’AJUDA

Por: Mário Miguel

A

mais antiga traineira a vapor de
matricula nacional, de que há
documentação no Museu de
Marinha de Lisboa é a SS Germano 3º cujos
planos têm a data de 27.02.1912.
Nos cercos americanos, os respectivos
galeões (a vapor) tinham uma arqueação
bruta superior a 20 ton.
“A melhor motorização das traineiras; os
cercos americanos eram alimentados a carvão e a mecanização da arte obdecia ao sistema antigo.”

Condições de matricula do
vapor cerco americano PL
1317Y Senhora D’Ajuda.
1º - Do produto bruto da pesca, serão
dedusidas de impostos do pescado, camarário e qualquer outro, liçenças e todas as
despesas precisas para laboração da pesca,
ficando o pagamento das taxas fixas e progressivas a cargo da sociedade proprietária;
2º - O líquido será dividido em duas partes
iguais, sendo uma para a sociedade e a outra
para ser dividida para toda a companha em
partes iguais, incluindo o gerente com uma
parte, o arrais com quatro, o vapor com três,
o maquinista com duas, os fogueiros com
uma parte cada um e os moços a merecer;
3º - Da parte da companha (líquido) sai
uma parte que ficará em caixa para ser distribuída pelo pessoal que recolher o material
no fim da safra (mais tarde parte morta).
4º - A companha tem direito a dois cabazes
de peixe para a caldeirada sempre que hajam
vendas;
5º - Quando o pruduto da quinzena não
chega para a despeza feita, poderá o excedente ser retirado nas quizenas seguintes;
6º - A devisão será feita de 1 a 3 e de 15 a
18;
7º - Qualquer tripulante poderá despedirse ou ser despedido mediante aviso prévio
de 8 dias;
8º - Em caso de doença de qualquer
tripulante este não terá direito a vencimento
salvo se fôr ferido em serviço da arte, que
nesse caso receberá até ao fim da matricula;
9º - A matricula é válida por um ano da
data podendo contudo ser dada por fim
antes;
10º - Qualquer tripulante que se encontre
embriegado na ocasião de sair para o mar, o
arrais tem o dever de o não deixar embarcar,
perdendo o vencimento dessa maré caso
de embrieguês seja comprovada com
testemunhas, e, bem assim, quando haja
insubordinação com o gerente ou o arrais,
furto ou roubo.

Dionísio Fernandes Caseira

António Pereira Americano

Tripulação
Arrais -Dionísio Fernandes Caseira
Maquinista -Albino Aureliano
Fogueiro- José Ferreira
Fogueiro -Francisco dos Santos
Moço - Manuel Agonia
Companha
Tomás dos Santos Balacó
Plácido Martins Moreira
Luíz Martins Moreira
Miguel Francisco Marques
António Moreira de Castro
Abel Lescadio do Novo
João Filipe Ramos
Manuel Pereira Silva
Avelino José Marques
José Ferreira Gaspar
Gaspar Pereira Rajão
Tomaz Francisco Nunes
João Francisco Nunes
Francisco Martins Moreira
José Francisco Marques
José Fernandes Caseira
Luís Rodrigues Maio
António Gonçalves Regufe
António Marques Silva
Francisco Batista Silva
João Luíz Postiga
Manoel Santos Paroleiro
Joaquim Dias
António Pereira Americano
Francisco Marques Rosa
João Gabriel Júnior

Leixões , 21 de Julho de 1924
António Gonçalves Regufe

José Francisco Caseira

Plácido Martins Moreira

Tomás Santos Balaco
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Um homem do rio e do mar!

António A. Calisto “Brio”
“(...) depois de uma tragédia, muitos foram
os homens que abandonaram a vida do
mar, ou então, partiram procurando ancoradouros mais seguros. Tinha deixado a
traineira S.JOSÉ V à poucos dias, para fazer
parte da tripulação da PRAIAMAR como
ajudante de motorista, quando na noite de
1 para 2 de Dezembro de 1947 a tragédia
bateu à porta de todas as embarcações da
pesca da sardinha que estavam no mar; a
bordo da PRAIAMAR, ouviam-se as mais
aflitivas preces, que só abrandaram quando
atracamos no Porto de Serviço aos destroços da S.JOSÉ V, que apresentava um
aspecto fantasmagórico, com um homem
despedaçado pela perda de um tripulante
a manter-se frenéticamente agarrado aos
barrotes suspensos da casa do leme; esse
homem que conseguiu trazer até à doca a
traineira num estado deplorável, só podia
ser o Tone Brio, que apresentava um aspecto irreconhecível. Era madrugada, e,
olhando para aquele personagem, verdadeiro herói, papa milhas da natação, cedo
imaginei a amplitude da tragédia que
estava a acontecer à classe piscatória de
Matosinhos (...)”.Relato de Quim Cunha.
*******************************
António Augusto Calisto “ Brio” nasceu
a 03.02.1907 em Lordelo do Ouro e faleceu
a 16.05.1984 com a idade de 77 anos.
Casou com Aurora da Silva e tiveram três
filhos:
- Manuel; Emília e Alfreda da Silva Calisto casada com Carlos Miranda Ferreirinha.
Como pescador da sardinha, fez parte da

companha da Laura Maria a vapor, mestre
na S. José V e Maria Angelina, como C/
Mestre na Senhor dos Milagres e na
Manice.
O Brio era um astuto pescador no Rio
Douro, na pesca do sável e da lampreia.
Como nadador, atravessou a nado desde
Campanha até Angeiras (A milha do ano),
pela Escola Náutica da Ribeira, e brilhou
no Clube Infante de Sagres. Na modalidade
de Pólo de Água, ganhou um torneio em
Vigo.

Do Club Infante de Sagres como agradecimento
13.10.1942. António Calisto

O que é vivo!?
Sempre aparece!

A

quando da publicação do diário do
António Rifão sobre a ida da
Bonança e da Santa Irene para Angola, não conseguimos descortinar o rasto
de um tripulante mencionado no dito diário,
com o nome de António Cunha.
Na altura, uma caldeirada de informações
despejou sobre mim um completo desnorte,
ao ponto de ter desistido de encontrar qualquer vestígio deste personagem.
Há poucos dias, aproximou-se de mim um
jovem de 88 anos, nada peco, muito bom de
chapa e lesto a dar à lingua, que me disse:
- Sou Manuel José da Cunha, mais conhecido por Quim Cunha, que vocês no vosso
Boletim chamaram de António Cunha, que
era o meu irmão!
Ao ouvir semelhante tal, a minha carola
deu uma guinada de 360º e só tive tempo
de lhe pedir:
- António, Manuel e Joaquim, isso não
me é desconhecido..., mas, troque-me tudo
em miúdos!
O Sr. Manuel Cunha, sem papas na língua, começou a destrocar:
“Quando nasci, a minha mãe incumbiu o
Sr Manuel de Ovar funcionário da Varina,
para me registar com o nome de Joaquim.
Pelo caminho o homem mudou de ideias e
pôs-me o seu nome... Manuel, entretanto,
problemas relacionados com a guerra 14/
18 fizeram desaparecer, o Manuel de Ovar,
sem ele ter informado os meus pais da sua
decisão.Cresci...e durante anos todos me
chamavam Quim, só quando fui para a escola é que se desvendou o mistério do meu
verdadeiro nome... Manuel e não Quim
como todos me chamavam e chamam”.
- E continuando:
Andei na Traineira S.José V com o António Brio, depois na Praiamar no dia da naufragem; quando deixei a Santa Irene o meu
lugar foi ocupado pelo meu irmão António
e mantive-me em Angola até 1975; passei
pelo brasil e hoje estou no Lar do Comércio.
Delfim Caetano Nora

O António Brio ao chegar de mais uma pescaria no rio. Ao fundo o neto Jorge Humberto

Manuel José da Cunha (Quim Cunha)
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Lembrando os Banheiros de Matosinhos

A Praia Nova os banhistas e as andorinhas

N

unca a partida das andorinhas me
causou tanta nostalgia como a
deste ano.
Sentado no panorâmico balcão da minha
casa, e, olhando pela janela por onde enormes figuras de pescadores, nomeadamente
os mestre António Barroso, Quim Nora e
Samuel Galego, ainda viram o mar a arranhar na caixa, recordei a manhã de um
certo dia em que se juntaram algumas figuras da nossa praça, amigos de um fulano
chamado POLIS, para inaugurar aquele insalubre e pouco atractivo tapete de granito
chamado “Passeio Atlântico”, que prantaram na marginal da Praia Nova.
Hoje, muitos sugerem a criação de uma
mancha arvorizada que confira ao local um
revestimento vegetal e condições mais
atraentes, iguais às que encontramos em
muitos locais semelhantes do nosso litoral.
Para mim que adoro aquele local como
ninguém, ver nesse dia de “festa” uma impiedosa máquina de terraplanagem destruir
a última barraquinha dos Banheiros de
Matosinhos, foi como assistir à partida
das andorinhas, um adeus magoado e
doloroso ...para nunca mais!
As andorinhas, vão e voltam sempre ...!
Tudo isto foi feito, repito, em nome de
um fulano chamado POLIS que falava em
construir Equipamentos de Apoio em cima
da areia, tais como:
- Restaurante Norte;
- Centro de Apoio a Actividades Náuticas
e Centro de Animação e Diversões;
- Piscina;

Foi assim que tudo começou!
A Ti Esménia do Bento, o marido ?, e o neto
Lourenço ?

Memórias de um passado bem recente, que muitos banhistas recordam com imensa saudade.

- Restaurante Sul.
Nesse tempo prometia-se, também, que a
àrea das “Leveduras” seria reservada para
instalações desportivas de apoio aos banhistas que demandavam a Praia Nova, mas,
tudo isto não passou do papel e hoje constróem-se lá mais umas caixotes de betão.
Pela Praia Nova passaram muitas geraçõs
de pescadores, que nos tempos de fome
do defeso, depois de uma noite a dar lanços
à mugiganga, com a barriga a bater horas,
vinham jogar futebol para esquecer a
miséria e a fome que os rodeava.
Por aquelas areias doiradas já andavam a
governar a vida os banheiros: Esménia do
Bento, Clara do Ello, Carolina, Barbosa,
Pedro Além, Adelaide, etc. Os banhistas,
gente humilde que aqui acudiam aos magotes, vinham no combóio e nos eléctricos,
para apanharem sol e criarem laços de
amizade que perduram até aos dias de hoje.

Os netos da Ti Ida (nesta foto a Fátima) nasceram
praticamente na praia com os calções de banho
vestidos!

Nas areias da Praia Nova, jardins e muitos vasos de bonitas plantas, onde não faltavam as
andorinhas compradas na Feira da Louça da Romaria do Sr.de Matosinhos
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A Praia Nova os banhistas e as andorinhas

A Ti Ida e o Sr. Manuel com os netos.

Antigamente, neste cantinho da praia,
ouvia-se:
- Ó Ti Ida a Vitória em que sector está!?
Guarde-me uma barraquinha para a beira
dela no mês de Agosto, que eu quero vir
apanhar ar com a minha canalha!
- Está bem filha! Vai descansada que eu
trato disso...!
Ou então:
- Ó Ti Victor... precisamos que nos dispense a VEDETA ou o FAÍSCA para irmos
apanhar umas fanecas ao Virgínia!
- Quem é que vai contigo!?
- Tudo gente boa! O Carlos Água-Dunta,
João Mendes, Adriano, Tone Vasconcelos
e o Barroso.
- Tá bem! Pega as chaves do aloquete
dos remos e das forquetas!
- Atenção...quero-vos aqui à hora dos
banhos! Ouviste!
À hora dos banhos, vinhamos para terra
com com umas tecas de fanecas preparadas

A Ti Ida uma mulher com um perfil semelhante
às retratadas na escrita de Raúl Brandão.

Nesta foto reconhecem-se: a Ti Ida e o Sr. Manuel, o Lourenço e a Maria José, Américo filho da Ti Ida.

para fritar nas máquinas a petróleo.
Um de nós ia ao Faísca comprar os condimentos. A louça era cedida pela Ti Ida, Ti
Adelaide ou pelo Nando da Barbosa.
Tudo comia fanecas vivinhas a estalar!
Hoje o que se constata é muito diferente...
Por exemplo:
- Ó Sr. António não pode passar por aí
por cima do estrado, isso é uma passagem
só para o pessoal do bar... (um contentor
com vidros).

Ou então, de forma ainda mais grosseira:
- Ó minha senhora isto é um bar e não
uma cagadeira pública...quem quiser cagar
ou mijar vai ali ao contentor ou para o meio
da praia!
Mas, há muito mais sobre esta praia, hoje
ocupada (provisóriamente) por contentores a servirem de armazéns de mercadorias.
Com que então Sr. POLIS, as barraquinhas
dos humildes banheiros, asseadas e pintadinhas com cores garridas é que davam
mau aspecto à praia!?
Delfim Caetano Nora

Nesta foto estão visíveis: A mala dos gelados, o baú dos pasteis, a Ti Ida e os netos João e Fátima e
ao fundo o bar da mãe do Mário e do Tomás
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MUSEU DO MAR
Agulhas de Marear
Utilizadas na pesca artesanal, industrial e em navios de mercadorias
Material da colecção do nosso amigo:
Alexis Passechnikoff (Porto)

A mais antiga bússola marítima portuguesa,construída por José da Costa Miranda em 1711.
Encontra-se no W’ipple Museum of the History of Science - Cambridge - Ingaterra.
(Aguarela de Maia dos Santos)

Agulha padrão seca com sistema cardan
(pormenor). (início do século xx)

Agulha de marear com sistema cardan. 1904 Garraio - Lisboa

Agulha de marear seca com tampa e sistema
cardan. J. Garreio & C.ª - Lisboa (1880/1935).

Agulha de marear seca com tampa

Agulha de marear usada até aos anos 50 nas
embarcações de pesca artesanal do norte do país.
Francisco Manuel Pinheiro - Póvoa de Varzim

Agulha de marear líquida usada nos dóris da
pesca à linha do bacalhau. G . Vieira, Ldª. - Lisboa

Agulha padrão líquida com duplo sistema cardan
e aparelho para medição de alidades. Husun GT. Britain
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MUSEU DO MAR

Material da colecção do nosso amigo:
Alexis Passechnikoff (Porto)

Amuletos de Embarcações Marítimas

Painel com vários amuletos de embarcações
marítimas

Par de chifres de boi no mastro da motora “Eça
de Queiroz”, da Póvoa de varzim

Base de figa executada pelo artesão António Mesquita Silva, de Buarcos, Figueira da Foz, reforçada com uma Cruz de Cristo, um signo-saimão e
uma ferradura gravadas na madeira.

Armação de alce no mastro da traineira “Bernardo José” da Póvoa de Varzim

Figa do beliche da casa do leme da traineira
“Mar Amigo”, de Leixões, reforçada com um
signo-saimão de uma pequena medalha religiosa.

Cambulhada de alumínio com figa, signo-saimão
e meia lua, do artesão Manuel Costa Cristina de
Cascais

Ramo de loureiro e fita vermelha no mastro da
traineira “Virgílio Miguel” da Póvoa de Varzim.
“Usam-se fitas vermelhas para que os maus
olhados das pessoas se quebrem contra elas”

Báu em folha com a pintura de uma figa da mão
direita, um signo-saimão e a legenda “Sai-te bruxa” “Pinto figas quando me pedem, mas não
gosto destas coisas”.

Olho pintado na amurada da lancha “M.
Gabriela” da Trafaria.
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UMA FIGURA DA AFURADA!?

ALMIRANTE QUINTÃO MEIRELES

S

empre que arribo á Afurada, terra da
minha avó materna, sou confrontado
com inúmeras histórias dos meus
parentes Meireles, e não só, que andaram
fortemente envolvidos nas eleições à Presidência da República de 1951, apoiando a
candidatura do Almirante MANOEL
CARLOS QUINTÃO MEYRELLES.
Curioso, fui procurar saber quem foi esta
personagem, que pelo que sei, conviveu
de perto com alguns homens e mulheres
humildes desta terra, conseguindo cativar
a admiração dos pescadores, e, muito em
especial das suas mulheres, que, apesar
de perseguidas de forma inclemente pelas
autoridades, conseguiam pela calada da
noite, fazer passar as mensagens e propaganda política, nas canastras misturadas
com o peixe.
Segundo me contam, nesse período de
eleições a partir das últimas horas da tarde
a Afurada ficava deserta, e, muitas famílias
foram visitadas e apertados pela polícia,
no sentido de denunciarem os individuos
mais activistas do movimento.
A estas eleições apresentaram-se três
candidatos: Craveiro Lopes; Rui Luís
Gomes que foi rejeitado e Quintão Meireles
que acabou por desistir.
Quintão Meireles candidato pela oposição conservadora, foi proposto por António Sérgio com o apoio de Aquilino Ribeiro,
Mendes Cabeçadas, Vieira de Almeida e o
grande activista Francisco Rolão Preto,
que em 1958 seria o grande apoio de Humberto Delgado. Esta candidatura recebeu
depois o impulso combativo de Cunha Leal
e Henrique Galvão. Na sua campanha é
denunciada a corrupção do regime, nomeadamente a confusão entre o poder político
e o poder económico, (onde é que eu já
ouvi isto?).
Mas, que laços uniam Quintão Meireles
às gentes da Afurada, para além do nome
de uma das grandes e respeitadas famílias
daquele local? Confesso que não sei, mas,
pode ser que algum dia tenha tempo para
matar esta minha curiosidade!
********************************

Dados pessoais de Quintão Meireles
Filho de João Evangelista Meyrelles e
de Sophia Amélia Quintão.
Nasceu em 14 de Dezembro de 1880, na
Freguesia de São Miguel, Concelho de
Freixo de Espada à Cinta, Distrito de Bragança.
Faleceu em 11 de Março de 1962.
Casou com Maria da Conceição Pereira
Nunes em 14 de Março de 1907.
Assentou praça - 30 de Outubro de 1898;

Aspirante de Marinha - 30 de Outubro de
1899; Guarda de Marinha - 30 de Setembro
d 1901; Segundo Tenente - 1 de Maio de
1904; Capitão de Fragata em 13 de Fevereiro
de 1933; Capitão de Mar e Guerra em 3 de
Abril de 1937; Contra Almirante em 15 de
Junho de 1940.
- Condecorado com o Grau de Comendador da Ordem de São Tiago de Espada
em 1919;
- Louvado pelo esforço e boa vontade
com que concorreu, como comandante, para a eficiência de todo o material empregado
no serviço da defesa marítima durante o
tempo de guerra (1919);
- Louvado pelos actos e relevantes serviços prestados durante o tempo que, no
período de guerra, fazia parte da guarnição
do contratropedeiro Douro (1919);
- Condecorado com a medalha militar de
ouro da classe de bons serviços (1919);
- Medalha da Vitória (1920);
- Por despacho de 4 de Dezembro de 1920
foi deferido requerimento pedindo para
aceitar e usar as insígnias da condecoração
com que foi agraciado por S.AS. o Príncipe
do Mónaco (1921);
- Medalha de prata comemorativa das
Campanhas do Exército Português tendo
na passadeira a legenda Cuanhama 1915
(1921);
- Cruz de Guerra de 33 classe (1922);
- Em 2 de Fevereiro de 1922 - Está nas
condições do artigo 430 do Doc. 6250 de 8
de Novembro de 1919 para usar os distintivos da «Cruz de Guerra e da Torre e
Espada»;
- Deferido o requerimento em que pede
para aceitar a Comenda da Ordem do
Nichau yftichar de Tunis com que foi
agraciado por Sua Alteza de Tunis;
- Em 5 de Janeiro de 1924 - Está nas
condições do artigo 420 do decreto de 8357
de 25 de Agosto de 1922 por ter feito parte
do destacamento que na Campanha do Sul
de Angola, em 1915, foi denominado
Cuanhama, para usar o distintivo da Cruz
de Guerra da 13 Classe - Louvado pelos
bons serviços prestados no desempenho
do cargo de oficial às ordens do Almirante
italiano que permaneceu no Tejo durante
o período da comemoração do 4°
Centenário da Morte de Vasco da Gama,
por haver desempenhado a sua missão com
muito zelo, etiqueta e tacto (1925);
- Condecorado com o Grau da Grã-Cruz
(1929);
- Em 27 de Julho de 1946 - Louvor porque
desempenhou o cargo de Director Geral da
Marinha durante mais de 5 anos, sempre

Almirante Quitão Meireles

com proficiência e dedicação inexcedíveis;
- Agraciado com o Grau da Grã-Cruz da
Ordem Militar de Aviz (1946);
- Em 6 de Novembro de 1923 foi nomeado
para prestar serviço como meteorologista
na Repartição do Serviço Meteorológico e
no Observatório anexo à mesma;
- Portaria de 4 de Janeiro de 1924 - nomeado sub-chefe da Repartição do Serviço
Meteorológico;
- Portaria de 25 de Maio de 1924 - Chefe
da 1 a Secção da 2a Repartição da Direcção
de Hidrografia, Navegação e Meteorologia
Náutica;
- Portaria de 19 de Agosto de 1947- Assumiu o cargo de Presidente do Conselho
Superior de Disciplina da Armada;
- Portaria de 10 de Setembro de 1947 Nomeado delegado permanente do Conselho Internacional para a Exploração do
Mar, com sede em Copenhague;
- Em 12 de Dezembro de 1950 - Exonerado
do cargo de presidente da Comissão Central de Pescarias por no dia 14 de Dezembro
atingir o limite de idade para passar à
situação de reforma;
- Portaria de 29 de Maio de 1951 - Considerado na situação de reforma desde 14
de Dezembro de 1950
- Portaria de 27 de Maio de 1952 - Tendo
atingido o limite de idade para passar à
situação de reforma, foi exonerado do cargo
de delegado permanente de Portugal no
Conselho Internacional para a Exploração
do Mar
- Faleceu no Hospital da Marinha em 11
de Março de 1962, às 20 horas (. .. ).
Delfim Caetano Nora com a prestimosa colaboração de Manuel Lopes, Director da Biblioteca
da Póvoa, já falecido.
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ALMIRANTE QUINTÃO MEIRELES

HOMENAGEM
AOS
Srs. almirante Quintão de
Meireles e 1º tenente Sales
Henriques - 26.04.1946

P

or iniciativa das corporações de
pilotos das barras de Lisboa, Porto,
Aveiro, Viana do Castelo, Figueira da
Foz e Setúbal foi ontem, à tarde prestada
homenagem aos Srs. almirante Quintão de
Meireles, director geral da Marinha e
primeiro-tenente Sales Henriques, que há
pouco tempo deixou o comando da Polícia
Marítima. A homenagem teve lugar a bordo
dos barcos «Comandante Milheiro» e
«Pedro Rodrigues» atracados em frente à
doca do Bom Sucesso.
A bordo do primeiro houve uma sessão
solene, durante a qual o comandante sr.
Guerreiro de Brito, capitão do porto de
Lisboa falou acerca do significado da festa
e salientou as qualidades dos homenageados, pondo em relevo os seus serviços.
Falaram ainda os srs. José de Almeida
Florêncio, piloto-mor de Lisboa, e José
Fernandes Tato, pela corporação dos pilotos do Porto e de Leixões.
Aos homenageados foram oferecidas
duas valiosas e artísticas salvas de prata e
ainda outra ao almirante sr. Quintão de
Meireles, oferta dos pilotos da barra do
Douro.
Finda a sessão solene, os homenageados
passaram para bordo do «Pedro Rodrigues» onde lhes foi oferecido um «Porto
de Honra» ao qual assistiram muitos oficiais da Armada. Trocaram-se afectuosas
saudações.

O almirante Quintão Meireles e o 1º tenente Sales Henriques com alguns dos pilotos que os
homenagearam.

Um aspecto da reunião a bordo de um dos vapores dos pilotos , durante a homenagem aos srs.
almirante Quintão Meireles e 1º tenente Sales Henriques.

ERRATA

Os srs. almirante Quintão Meireles e comandante Sales Henriques, juntamente com dois oficiais da
Armada e pilotos dos Portos do Norte e Centro, dirigindo-se para bordo do “Comandante Milheiró”

Por lapso mencionamos no nosso último
número, Manuel Firmino d’Almeida Maia, mas, o
nome correcto é, Manuel Maria Rebelo Sabodão.
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Motoristas e ajudantes marítimos

Aires Maria Cerqueira

Alberto Ribas Magalhães

Antero Gomes Brandão

António Fernando Coimbra

António Jesus Cruz

António M. Gomes Soeiro

Benjamim A. Sacramento

Carlos Alberto F. Dourado

Carlos Fernandes Tato

Carlos Manuel Nunes Bicho

Delfim Silva Nora Gomes

Fernando António Rato

Fernando P. Americano

Henrique Costa Oliveira

JacintoGonçalves Padeiro

João Domingos Moreira

Joaquim Silva Penteeiro

José António G.Matos

José Aquiles Lopes

Manuel Santos André

Manuel Romão S.Barbosa

Márcio Gomes Marques

Porfírio Pinto Soares

Sabino Oliveira Granja

Salvador Caetano Nora
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A Mulher e o Mar
na
Arte Portuguesa

Vareira... Santa da minha fé!
Até ao final do ano, (ano dedicado à
mulher do mar), vou manter esta série - A
mulher do mar na arte portuguesa. Porém, a
partir de 2008, impõe-se uma mudança de
tema, não por falta de assunto mas muito
mais importante do que eu imaginava desta
vez é por excesso de imagens. Por isso
importa dar-lhe uma certa arrumação:
azulejos, peças de cerâmica, arte postal,
pintura, escultura, etc, desde a arte erudita
à arte popular, estou verdadeiramente
assombrado.
Então previno os meus leitores, que é
melhor parar para pensar nesta enorme
catalogação e tratamento textual.

Vareira...Santa da minha Fé! remata
com um conjunto de 12 imagens, que
vou escolher do lote , só para mostrar
uma panorâmica. Quanto ao título foi
retirado duma canção de Espinho do
autor Carlos de Moraes.

Minha linda vareirinha,
tão vaidosa...
quem te fez assim tão linda,
minha nossa?!

Aí certamente o mar dolente
sobre a areia,
Foi quem te deu toda essa graça
de sereia!

Vareira...
santa da minha fé!
- não dês ao lindo pé
...dessa maneira!
A.Cunha e Silva
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RECONHECIMENTO AO NAPESMAT

PALAVRAS CRUZADAS
PROBLEMA Nº38

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS: 1–Sepulturas; pode ser
fúnebre. 2–Comedela. 3–A unidade; roçaria; consoante dobrada. 4–Crenças (inv.);
radar (anag.); ofereci. 5–Aromatizar; dialecto de Letões. 6–Regulamentavas. 7–Coloração; fala; repetição. 8–Desatarraxar. 9–
Amam; postura. 10–Nota Musical (pl); destituir; oceano (inv.). 11–Sair; sofreria; sadia.
12– Pactuante. 13–Suborno; bornal.
VERTICAIS: 1–Originar; donativo. 2–Digno. 3–1100 em letra romana; cálidos; letra
grega. 4–Colocar; muralhar; meia pacata.
5–Nome masculino; sofri. 6–À parte. 7– Entregar; brincar; pedaço de madeira. 8–As
que moralizam. 9–Secura; ofendera. 10–Há
uma em Aveiro; açucares que não coalharam; lavandisca (inv.). 11–Aqui; o que dívide; sono do bebé. 12–Voltavas a casar.
13–Adros; latada.
(ver solução no próximo número)
Reconhecimento à actividade desenvolvida pelo NAPESMAT (Núcleo de Amigos dos Pescadores de
Matosinhos),com a oferta de uma obra produzida por um amigo de longa data, Álvaro Leite Vasconcelos
utilizando a Técnica-Linoleogravura (Linoleo).

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Sucapa; pagara. 2Acantonar. 3-Colori; logica. 4-Afas; moi;
odor. 5-Ter; morre; ala. 6-Arame; vasos. 7Adagios. 8-Acola; capar. 9-Ceu; santa; era.
10-Arte; dai; anal. 11-Largar; retoma. 12Euronotos. 13-Armais; saloio.
VERTICAIS: 1-Sucata; acalma. 2-Oferecera.
3-Calara; outrem. 4-Acos; mal; egua. 5-Par;
medas; ari. 6-Animo; adros. 7-Origina. 8Polir; tiros. 9-Ano; evoca; eta. 10-Gago;
asa; atol. 11-Aridas; penoso. 12-Colocaram. 13-Aparas; ralado.

