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 O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!O ALVOR DOS HUMILDES!!!

A 04.08.1965, mais uma vez o mar foi
cenário de grave tragédia, ao
albergar no seu seio os corpos de

vinte e oito pescadores, que, na luta pelo
pão de cada dia, para si e para os entes
queridos andavam na faina da pesca.

O acidente verificou-se pelas cinco da
madrugada, quando nada o faria prever ao
largo de Esposende, com mar calmo, sem
vento, mas, com excessivo nevoeiro.

Entre as vítimas deste sinistro que enlu-
tou toda a classe piscatória, contavam-se:

- Abílio, Joaquim e José Gomes André.
Eram três jovens irmãos, de 16, 20 e 23

anos, respectivavamente, todos solteiros,
que trabalhavam na traineira PADRE
CRUZ e moravam em A-Ver-O-Mar, Póvoa
de Varzim.

Três elementos duma família de mais
quatro pessoas (pai, mãe e dois irmãos),
que viviam exclusivamene daquilo que eles
ganhassem.

O destino foi implacável. A morte arre-
batou os três jovens, lançando na maior
miséria toda aquela família. O mais novo,
tinha começado a trabalhar no mar há cer-
ca de um ano.

Interpretando as notícias de então e
alguns testemunhos:

...e o mar tragou-os com os seus sonhos de jovens!

amargura que lhe ia na alma:
- “Ai, meu Deus! Ainda ontem os meus

filhos comeram comigo e hoje já não os
tenho! Que vai ser de mim e dos meus?
Mais me valia morrer também!”

Quanta dor e sofrimento residiam na-
quele homem de cara tisnada, herói de ou-
tros tempos..., dos das lanchas,  profun-
damente macerado e mortificado por mui-
tas angústias passadas no mar, e, que de-
bilitado já não podia ganhar como dese-
jaria o sustento da sua família!

É que o Ti Augusto, como todos os
homens do mar, perseguido pela fome,
miséria e incapacitado pela doença,cedo
se viu arrumado para o  amanho de um
pequeno terreno junto da casa onde vive.

-“O quadro que se nos deparou quando
chegamos junto da dizimada familía, era
verdadeiramente confrangedor! Não foi
possível arrancar-lhes uma palavra! Pai
e Mãe choravam a perda dos filhos, en-
quanto que, as duas crianças que os ro-
deavam, pareciam alheados à tragédia,
e, à imensa dôr dos seus Pais”!

- “Solidários, muitos amigos, rodeavam
a pobre família, compartilhando da fa-
talidade que a havia atingido! Quadro
triste, num ambiente de verdadeira mi-
séria, que será ainda maior a partir de
agora! Já não há naquele humilde case-
bre quem ganhe o pão de cada dia! Mas,
mais triste, ainda, é a ausência dos jovens
entes queridos”!

- As únicas palavras que na altura se
conseguiram ouvir ao Ti Augusto Gomes,
pai dos três jovens, revelaram bem a

José Gomes André Abílio Gomes André Joaqim Gomes André



2

Os homens destas famílias, audazes
e dedicados marinheiros levaram e
ainda levam, a vida dentro de um

barco procurando, ganhar ao mar, o melhor
para as suas famílias.

As mulheres desenvoltas, espertas e tra-
balhadeiras são as companheiras ideais pa-
ra resolver todos os problemas. Mesmo
quando viúvas, tornaram-se nos verdadei-
ros chefes do agregado familiar, deixando
no ar a pairar a ideia há muito  vincada e
que criou fortes raízes nas conciências das
gentes do mar:

- O que elas fizerem, está bem feito! E...
ou bem ou mal resolvem todas as situa-
ções, suplantando  muitas vezes os homens
nos casos mais complicados!

Habituei-me há muito a admirar a dispo-
nibilidade que a idosa Vitória Ruça de-
monstra sempre que lhe é solicitada a ajuda
nas mais variadas tarefas. É para a mim um
contentamento ver esta senhora mover-se
no interior do Lar dos Pescadores Apo-
sentados de Matosinhos. Sempre motivada
para ajudar os que mais precisam, ela já na
casa dos oitenta, participa nas lides caseiras
do lar e está sempre pronta para recordar
velhas histórias que enriquecem as Me-
mórias dos Pescadores.

Vitória dos Santos Ruça esta ternura de
mulher nasceu em Matosinhos na Travessa
dos Loureiros a 27.08.1922. Filha de gente
muito humilde do mar da Póvoa que arri-
bou a Matosinhos após o rescaldo da

Maria da Conceição
Santos Pinhal

Sebastião Pinho Pinhal
Vitória dos Santos da Ruça

José Pinho PinhalAnabela Santos
Pinhal

António Santos
Pinhal

Gaspar Santos
Pinhal

Manuel Santos
Pinhal

Famílias: Os Pinhal e os da Ruça
O sentir do infortúnio e da desgraça!

triste tragédia de 27.02.1892. O seu pai é
António dos Santos Ruça e a mãe Filomena
Cantadeira.

Neta paterna de Francisco dos Santos
Ruça e de Josefa Rosa e materna de
António Rodrigues Pereira e Maria Rosa
Cantadeira.

O pai da Vitória nasceu pescador nas
lanchas poveiras, passou depois pelas
primeiras traineiras da pesca da sardinha
com o Zé Videira e viveu como muitos,
inquietado pela miséria com os oito filhos
que entretanto foram nascendo, entre eles:
Gaspar contramestre do Zacarias Camaço,

António, Francisco, Lucinda, Glória e
Felicidade.

Para combater a pobreza instalada no
seio da família, a Vitória e os irmãos, muito
cedo, ainda crianças, viram-se esgravatan-
do, do nascer ao pôr do sol, entre muitos
inocentes, para ganhar o direito a comer
umas migalhas de pão, pelo que, não  lhes
foi reconhecido o direito a sentarem-se nos
bancos de uma escola.

Entretanto, já crescida, a Vitória que pas-
sara os anos de adolescência a  trabalhar
para os italianos nos armazéns de salga de

peixe, conheceu um rapaz camarada nas trai-
neiras da sardinha, que durante as safras
se hospedava no estabelecimento do
grande embaixador de Espinho e amigo dos
pobres, que urge homenagear, Domingos
da Mateira.

Casou em Matosinhos a 01.04.1944 com
o espinhense Sebastião Pinho Pinhal nas-
cido a 17.05.1923, filho de Américo Pinho
Pinhal e Emília Silva Pomba naturais de
Espinho.

Neto paterno de António Pinto Pinhal e
Maria Moreira e Materno de Alfredo de
Olineira Couto e Emília da Silva Couto.

Por:Delfim Caetano Nora

O jovem casal foi viver para a casa da
Maiata na Rua Heróis de França, onde lhe
nasceram os dois primeiros filhos, mudan-
do-se depois para a Rua Brito e Cunha para
uma casa do Inocêncio Rato.

O Sebastião, um pescador letrado que
sabia ler, depois de deixar as traineiras da
sardinha dedicou-se à pesca artesanal e
passava o tempo a navegar pela beirada,
adquirindo para o efeito barcos de boca
aberta que depois adaptava. MAR DE
ESPINHO, SANTO ANTÓNIO e SÃO
NICOLAU foram os barcos que acompa-

nharam o Sebastião durante os últimos
anos da sua vida.

Recordo com muita saudade, os bons
momentos que passei  há alguns anos, fa-
zendo parte da equipa que com o Manuel
Gadin, Tone Soeiro, Fernando Folha e o
Sebastião, iamos por esse mar fora, pescar
para as Pedras Baixas.

O Sebastião faleceu a 01.01.1999 em Ma-
tosinhos.

Deste casal conhecem-se os seguintes
filhos, alguns nascidos na Maternidade da
Casa dos Pescadores:

- José Pinhal, nascido a ......-18.09.1945;



Manuel Fernandes Areias  casado com
Felicidade dos Santos da Ruça, irmã da
Vitória,  morreu no D.Manuel a 02.12.1947.

Felicidade dos Santos da Ruça

Manuel da Silva Pinhal (Noel).
Casado com Deolinda de Oliveira Couto

(Fanata) deixou 3 Filhos:
- António(Torrilha) 4 anos; Manuel 2

anos; e o José (Bié) que se encontrava no
ventre materno.

Francisco Maria Pinho Pinhal

Francisco Maria Pinho Pinhal
Casado com Fernanda Francisca Zagala

deixou 4 filhos:
- Conceição 7anos; Francisco 6 anos;

Emília 2anos, e o José que ainda se
encontrava no ventre da mãe.

Manuel da Silva Pinhal (Noel)

Deolinda Oliveira Couto

Fernanda Francisca Zagala

Manuel Fernandes Areias

O sentir do infortúnio e da desgraça!
- Maria Conceição Pinhal (N) a 15.05.1947;
- Gaspar Pinhal (N) a............. 22.11.1951;
- António Pinhal (N) a........... 28.11.1952;
- Manuel Pinhal (N) a ............31.01.1958;
- Anabela Pinhal (N) a........... 17.06.1966;
- Ana e Noémia já falecidas.
A Vitória e o Sebastião choraram os

familiares que partiram na grande tragédia
de 02.12.1947e que nós recordamos.
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Os corpos dos irmãos nunca mais
apareceram.

Tinham ainda mais um irmão o Abraão
Pinhal  que também  foi pescador.

... sete séculos na vida dos poveiros!... sete séculos na vida dos poveiros!... sete séculos na vida dos poveiros!... sete séculos na vida dos poveiros!... sete séculos na vida dos poveiros!
(...) responde aos interesses dos pescadores e retrata entre vários assun-

tos a história das famílias da Póvoa e Vila do Conde que se deslocaram
para Matosinhos, à procura de uma vida melhor!

Complemento do trabalho de Santos Graça “O Poveiro”, aborda a
emigração, naufrágios, costumes e tradições e evolução antroponimia
poveira.

DIANA BARDIANA BARDIANA BARDIANA BARDIANA BAR  - Póvoa de Varzim
Sábado, 15 de Novembro, 2008, pelas 17H00
Lançamento do livro de ÓSCAR FANGUEIRO
Apresentação pelo Prof. Dr. João Francisco Marques
Iniciativa da C.M.Póvoa de Varzim
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Nem sempre a televisão nos
presenteia com temas que
despertem a nossa atenção ou nos

façam sentir gratos pelas mensagens que
pretende transmitir.

Ontem porém, a meio da tarde, mantive-
me presa a um dos canais, a fim de escutar
de viva voz algumas das inúmeras memó-
rias de um homem fascinante, na forma sim-
ples com que se deu a conhecer, utilizando
as palavras certas, sem a erudição de quem
apenas pretende ser entendido pelos seus
pares.

Na idade com que alguns do seu tempo
se entretinham a jogar à bilharda , ao arco
e ao berlinde (para citar apenas alguns dos
folguedos de há 70 anos!) já este menino
poveiro calcorreava descalço as ruas em-
pedradas de Matosinhos rumo à praia on-
de os seus braços, ainda por muscular, fa-
ziam falta para ajudar a cavar no mar o pão
que minguava às muitas bocas lá de casa.

Os primeiros sapatos atanaram-lhe os largo de Angeiras, para não cair nas mãos
das tropas aliadas.

Desta feita, com a preciosa ajuda da po-
pulação local foram arrancados à fúria do
mar 51 vidas (47 tripulantes e 4 oficiais).
Anos mais tarde seria a vez de resgatar
pessoal de um cargueiro angolano, em ris-
co de naufragar a uma milha de Leixões.

Apesar do navio apresentar uma
inclinação de quarenta e cinco graus, e com
risco da própria vida dada a fúria do mar,
não hesitou e, um a um, fez pisar terra firme
os 29 tripulantes. O barco acabaria por ficar
sepultado no mar como muitos outros.

Muito, mas, muito mais, teria para nos
contar este homem, que se comoveu no
fmal da entrevista.

Confessou ter saudades do mar, e eu

Agradecimentos da tripulação do submarino para Manuel José da Silva (Manuel Malhão)

pés aos dezassete anos!
Contudo, mesmo descalço, já a vida lhe

tinha proporcionado longas viagens de
bem fazer e já ele havia decidido que a pes-
ca não seria o seu limite nas lides do mar.

Assim, e como complemento aos magros
salários de pescador, decidiu ingressar
num barco salva-vidas onde, pelo seu ar-
rojo, se tomou notável.

Muitas foram as missões em que se en-
volveu. Porém, em televisão o tempo é es-
casso e “muito ficou por dizer”, conforme
palavras suas.

Com dezoito anos (menos vinte dias, se-
gundo o entrevistado) cometeu a proeza
de participar activamente, no salvamento
da tripulação de um submarino (estáva-
mos então em 1945 - tempos conturbados
da II guerra mundial), que os Alemães
haviam propositadamente afundado ao

acrescento, desse mar que lhe roubou a
meninice, mas, que lhe concedeu o privi-
légio de ser conhecido como um lutador
solidário, em prol da vida dos outros.

Senti no seu olhar terno a garantia do
dever cumprido, a serenidade de quem
vive em paz, de consciência tranquila.

É que Ti Malhão aos 81 anos, membro
activo do NAPESMAT, mantém a lucidez
intacta de quem está sempre pronto para
novos desafios. Oxalá a vida lhe permita
concretizá-los.

A minha homenagem para ele e para
quantos, numa luta desigual, realizaram so-
bre as ondas os seus sonhos e fizeram e
continuam a fazer do mar o seu caminho.

Maria da Ascensão Rodrigues
(continua na pág.11-Naufrágio do Kassamba)

Manuel José da Silva (Manuel Malhão)

Um submarino da classe VIIC/41 idêntico ao U1277

Um Homem e o Mar... na SIC!Um Homem e o Mar... na SIC!Um Homem e o Mar... na SIC!Um Homem e o Mar... na SIC!Um Homem e o Mar... na SIC!
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Traineira PADRE CRUZ e cargueiro APOLLO
Objectos de uma tragédia.

Traineira
PADRE CRUZ

Números: Na lista=261; Oficial=A1358C
Ano - 1958
Local - Aveiro
Construtor - Arménio Bolais Mónica
Maquina - 1DI - 282 BHP - 650rpm
1958-Stork Ricardo
Dimensões de sinal:
Comprimento18,6m; Boca5,02m; Pontal 2m
Arqueação:
Bruta=43,04ton.; Líquida=11,77ton.
Armador: Maia, Pascoal & Cª Ldª Matosi-
nhos

A traineira Padre Cruz era uma embar-
cação relativamente nova.

Pode dizer-se que tinha apenas 7 anos.
Embora já existisse antes com o nome

de LAURITA,  nessa altura foi completa-
mente remodelada de ponta a ponta.

Três anos antes do sinistro, fora adqui-
rida pela actual proprietária:

- LIDADOR, Sociedade de Pescas da
Sardinha, Lda, da Rua de Roberto Ivens
109-1 em Matosinhos, que no ano anterior
lhe aplicara um motor novo.

A matricula em Leixões datava
27.05.1965; nesse ano, a safra começara
em 30.05 e terminaria no dia 15.01.1966.

A governar o PADRE CRUZ estava um
homem competente e conhecedor da em-
barcação como as suas próprias mãos. De
facto, o  António Gavina desde que a trai-
neira foi lançada a água era seu tripulante.
Nos primeiros anos como camarada e ul-
timamente como mestre. Foi nesse posto
que se manteve durante três, anos até
1963. Porém na safra de 65 voltou a exercer
novamente a governação da traineira... e
voltou ao seu barco.Era potanto,a sua
primeira safra,depois de um interregno de
três anos.

A malograda traineira PADRE CRUZ

O cargueiro APOLLO com o velho e desaparecido esporão a bombordo

Cargueiro
 APOLLO

(Ficha Técnica 1965)

O cargueiro APOLLO pertencente
à firma Neptuno Bremen to
Bremen na Alemanha era um navio

que fazia ligações periódicas entre aquela
cidade e a Barra do Douro.

Ainda dois meses antes que tinha cá
estado. Na viagem que no dia anterior
terminara nesta cidade vinha em lastro
consignado a W. Stuve & Co da Rua de
Mouzinho da Silveira 6.

O último porto que tocara fora Avilez no
norte de Espanha, e, depois de carregar
pedra no Douro regressaria a Bremen.

De cor cinzenta o APOLLO deslocava
1340 toneladas de arqueação bruta, tinha
73 metros de comprimento, e, atingia 12
nós de velocidade média horária. A
tripulação era constituida por 17 homens
incluindo o comandante.

Logo que o APOLO entrou na bacia
de Leixões o seu comandante
desembarcou para prestar de-

clarações na Capitania do porto.
Tratava-se do capitão Hans Paul de 56

anos, um velho lobo do mar da cidade de
Kiel na Alemanha berço de marinheiros.

Há 11 anos que comandava o navio e já
não tinham conta as viagens que fizera a
esta cidade.

Nas declarações que prestou naquele
organismo marítimo sublinhou que as cau-
sas do acidente podem ser unicamente
atribuídas à densa névoa que envolvia a
zona onde se verificou o desastre.

Segundo disse quando se aperceberam
da traineira já estavam em cima dela. Foi
portanto completamente impossível evitar
a tragédia.

O facto de o navio sob o seu comando
viajar tão próximo  da costa não conseguiu
explicá-lo convenientemente. No entanto,
em navios relativamente pequenos como
era o caso, isso acontecia com frequência,
ás vezes até por uma questão de comodi-
dade. E o facto de estar uma neblina cer-
rada deve tê-lo levado a afastar-se das ro-
tas do mar largo, com receio do que viria
infelizmente a verificar-se - um abalroa-
mento. Por sua vez, na traineira deve ter
ocorrido um pensamento idêntico,  mas,
oposto. Como a visibilidade era reduzi-
dissima devido à bruma, a traineira não se
atreveu a afastar-se da costa receando
precisamente os navios de maior calado
ou mesmo outras embarcações semelhan-
tes.

Foram portanto medidas mútuas de pru-
dência que teriam estado também na origem
- embora indirecta e casualmente - do de-
sastre.

Depois de cumpridas as formalidades o
comandante Hans Paul regressou ao seu
navio que rumou para o Douro onde lan-
çou ferro.

Por: Delfim Nora e Mário Miguel
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A multidão tinha dispersado já há
alguns minutos. Todos corriam
para suas casas, para o hospital e

para a Capitânia. As ruas, foram perden-
do o movimento alucinante e calamitoso
que mulheres rodeadas por crianças e jo-
vens, entoando fervorosas preces de fé,
lhes emprestaram horas antes. Um silêncio
funebre invadia de novo as pedras das ve-
lhas calçadas, impregnadas de histórias re-
gadas com as lágrimas das “MULHERES
DO MAR”!

Homens de semblantes carregados,
usando roupas escuras,  boinas enterradas
na cabeça e baús na mão, vinham e iam
p’ró mar! A vida não podia parar..., o mar,
estava como sempre à espera deles! Foi
sempre assim!

O mar, esse monstro que sempre os con-
trolou, não consentia que as suas próximas
vítimas..., aqueles que dia-a-dia lhe iam
arrancar o sustento para as suas famílias,
se atrasassem! Por isso, os medos e o re-
ceio de represálias, não davam um só mo-
mento para  recordar e chorar um amigo,
um ente querido, ou uma vítima  de qual-
quer  tragédia! Coisas do destino..., não
vá o diabo tecê-las..., para a próxima,
podiam ser eles os sacrificados!

Perdida..., embrenhando-se  sem rumo
pelas cinzentas ruelas do Matosinhos sali-
trado e profundo, uma mulher desgrenha-
da, envolta num velho xaile negro, já sem
lágrimas para chorar, gritava alto, como pa-
ra chamar alguém que vogava..., para além
do além. Um nome se ouvia:

- O meu filho..., carne da minha carne...,
o meu Aristides!

Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!
lho voltar entre os que se haviam salvado.

O Aristides Tomás Bicho era casado com
a Fernanda Folha, filha dessa fantástica
mulher Emília Gomes Santos,  (Ti Emília
Carapuço, de Espinho), viúva de António
Cunha Folha, minha vizinha, que eu vi fazer
das tripas coração para sustentar os seis
filhos que lhe ficaram do casamento.

O Aristides morava na Rua 1º Dezembro
494 em Matosinhos, deixou dois filhos, um
menino de 6 anos Mário, e uma menina de
10 meses Maria de Fátima.

 - Sou viúva há 33 anos e ele é que cui-
dava de mim! continuava a balbuciar a Ti
Maria das Dores:

- Que vai ser de mim agora!?
A mãe do Aristides ficou para trás. Os

seus gritos, eram agora secos, explosão
exterior de hísterismo. Porque o seu Aris-
tides não viera na lancha e ela perdera
assim, o braço que lhe ganhava o pão.
*******************************

O mar, esse predador de inocentes,
nos seus instintos destruidores já
em 02.12.1947  no grande nau-

frágio,lhe tinha tragado o homem, Amadeu
Pereira da Silva e o cunhado Laudelino
Fortunato.

O seu filho, o jovem José Fernandes da
Silva, nascido a 20.11.1946 não resistiu à
tragédia do PADRE CRUZ e pereceu!

Que querem? É uma mania que sempre  me acom-
panha! Quando tenho na minha frente um caso
como o da família da  Ti Rosalina lembro-me dos
textos que o Raúl Brandão escreveu há cem anos
e que, adaptados, permanecem claramente actuais!

A MÃE
“Crestada pelos temporais e encardida

pela desgraça, a mãe parece já velha e
mirrada. Viu morrer todos os seus na en-
seada, primeiro o avô, depois o homem e
o filho. Um a um o mar foi-lhos levando.
Secara-a a aflição. Di-la-eis negra, de
usada, de gasta pela vida e pela dôr: na
cara tem sulcos de velhice e de lágrimas.
Passou tudo - dores, lutos, e catástrofes;
está afeita à fome e aos maus tratos”

Aristides Tomás Bicho

José Fernandes da Silva

Era ela, Maria das Dores Arteira Barros
uma humilde poveira radicada em Mato-
sinhos.

Era ela, a mãe do Aristides...,do Aristides
que não veio na lancha dos sobreviven-
tes. A espaços, esta pobre mulher, fragili-
zada pela maior das dores, murmurava:

- São todos culpados...! Queria pegar
numa faca e matar toda a gente!

Esta frase, exprimia todo o desespero de
uma mãe que não tivera a sorte de ver o fi-

Rosalina Casanova. Com 18 anos de intervalo o mar
roubou-lhe o homem e o filho. Foto J.N. 1997

Tinha 22 anos quando se deu o naufrá-
gio da traineira D. MANUEL. Nos braços
tinha o seu único filho, José Fernandes da
Silva, com menos de um ano de idade.

Como a maioria das poveiras desse tem-
po, mudou-se para Matosinhos durante a
safra das traineiras. Vivia num modestis-
simo quarto alugado enquanto o seu hóme,
Amadeu Pereira da Silva, um mocetão de
olhos azuis com 23 anos apenas, embar-
cava, como pescador, na traineira D. MA-
NUEL. As posses eram escassas e as trai-
neiras da sardinha eram o único ganha-
pão dos pescadores poveiros “p’ra se não
morrer de fome”.

Com o Amadeu, que perfazia 24 anos
precisamente um mês depois, embarcava
o seu cunhado, o Laudelino Fortunato, da
mesma idade, casado com uma sua irmã.

“De manhãzinha vieram-me acordar
com a notícia do naufrágio do D. MA-
NUEL. Já se falava em mortos e palpitou-
me logo o pior. Agarrei-me ao meu filho a
chorar e saí desesperada para saber o
que se passava. Ia morta por dentro, sem
nenhuma esperança. Pouco depois avisa-
vam-me que o meu Amadeu e o cunhado
Laudelino tinham desaparecido no mar”.

Com a voz embargada, as lágrimas cor-
rendo pelo rosto envelhecido, a Tia Rosa-
lina vai desfiando a sua história:
“Durante dois meses, olhando o mar, com
o meu Zé ao colo, esperei pelo apareci-
mento do corpo. A senhoria, com pena,
não me levou um tostão pelo aluguer do
quarto. Ao fim de dois meses, regressei à
Póvoa. O corpo do meu hóme nunca mais
apareceu ...

“Empreguei-me então na Fábrica de
Conservas BELA-MAR, em Vila do Conde,
para ganhar p’ró sustento do meu Zé, a
minha única companhia. Vida dura, de
trabalho, com o luto a atravessar-me o
coração” .

Abrindo um parêntese, recorda a Tia Ro-
salina:

“Até hoje já me apareceram mais de uma
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Ao longo da história das terras
ribeirinhas são inúmeras as
tragédias que se abateram de

forma implacável sobre as humildes famí-
lias de pescadores. No sinistro do PADRE
CRUZ testemunharam-se vários aconteci-
mentos com graves incidências familiares.

Uma família desfeita! O pai e um irmão
ficaram no mar..., e, ele, escapou à morte
com um braço partido!

É bem verdade...! Uma desgraça
nunca vem só! Quem poderá contrariar
esta convicção, de muitos, depois de saber
o que aconteceu ao José Fernandes Regu-
fe e aos seus familiares?

Não há mais de quinze dias que tinha re-
gressado de Angola, onde estivera a cum-
prir o serviço militar obrigatório. Correra
inúmeros riscos..., mas, veio incólume. O
mau tempo tinha passado - pensou.

Dois dias antes do terrível sinistro, ma-
triculara-se na Capitania do Porto de Lei-
xões para reiniciar a actividade que sempre
tivera - pescar.

Nesse dia, portanto, era a sua primeira
maré depois de regressar da tropa. Um rei-
nício marcado pela fatalidade.

Dos 39 que embarcaram só 11 regressa-
ram. E dentro destes últimos ele, mas, com
um braço partido.

A sua desdita, porém, não ficou por aí!
Mais e muito pior lhe estava destinado,

porque a verdade é que no rescaldo desta
tragédia ele se salvou, mas, ficaram-lhe  pa-
ra sempre sob as águas o pai António Fer-
nandes Regufe e o irmão Manuel de Castro
Regufe.

Uma Família destroçada por um acidente
brutal.

Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!

José Fernandes Regufe

Manuel Castro Regufe

Mesmo à porta de casa de um dos
pescadores que pereceram no
naufrágio, Aristides T. Bicho,

encontramos um dos sobreviventes da tra-
gédia,  Saúl Ferreira Dias, que recomposto,
procurava libertar-se de tudo e de todos,
vagueando para se libertar do pesadelo
que vivera. No seu rosto era bem visível a
emoção e  ansiedade que teimosamente
não desapareciam.

Acercámo-nos. Como homem que viveu
a tragédia, ele melhor do que ninguém nos
poderia dizer como acontecera o desastre
que lhe levara os camaradas e amigos.

- Foi terrível, pode crer... medonho!
Insistia como a querer dar-nos uma ideia

mais clara de toda a extensão da tragédia.
- Estava no rancho com alguns camara-

das á espera do alvor, para recomeçarmos
à procura de peixe. Como o calor era muito,
e estava muito abafado, um deles abriu as
escotilhas! e continuando:

-Eu... valha-me DEUS..., parece que já
adivinhava! disse-lhe:

Ó homem, fecha lá isso, se calha de vir
alguma coisa sobre nós morremos todos!!!

O nosso entrevistado falava depressa,
procurando, com movimentos largos,
transmitir-nos toda a sua mágoa. Ora colo-
cava as mãos na cinta, ora as apertava uma
na outra, num nervosismo que não conse-
guia disfarçar:

- E então, olhei para o Mar! - continuou:
- Notei uma luz ao longe, mas, pensei

que fosse outra traineira e não liguei. Só
então ouvi o ruído dos motores e compre-
endi que não era um barco pequeno. A luz
que eu vira  estava perto e aproximava-se
a toda velocidade. Gritei para os meus
colegas, subi as escadas a correr,tirei as
duas camisolas e os três pares de calças
que trazia, e atirei-me ao mar. Simultânea-
mente ouvi um es-
trondo enorme, o
cargueiro passou
por mim como um
furacão! e balbu-
ciando com ex-
pressão melancó-
lica:

- À minha volta
só se ouviam gri-
tos, toda a gente
pedia socorro! Eu
nadei enquanto pude até me agarrar à rede,
não sabia para onde ir, naquela escuridão,
mas, depois, guiei-me pelo rasto da hélice
do APOLLO!

- Não tiveram possibilidades de fugirem
ao embate? perguntamos:

- Era lá possível! Aquilo apareceu-nos
para aí a 50 metros e a toda a velocidade!

Saúl Ferreira Dias

António F. Regufe

dúzia de casamentos. Nunca quis nenhum.
A morte do meu Amadeu e o desapa-
recimento do seu corpo sufocaram-me a
vida muito cedo. E com o andar dos anos
a tristeza aumenta” .

Fechando o parêntese, continuou:
“O meu Zé, já homenzinho e muito ami-

go da mãe, começou a trabalhar muito
novo como picheleiro e depois como elec-
tricista. A morte trágica do pai tinha-o
afastado do mar. Tinha 16 anos quando o
seu tio Antóne Morte compra a embar-
cação de pesca SENHORA DO DESTER-
RO. Embarcou e gostou da experiência.
Tomou-lhe o gosto, no ano seguinte deu
o salto para Matosinhos, embarcando
contra a minha vontade, na traineira
PADRE CRUZ”.

Na segunda safra, a 04.08.1965, a traineira
PADRE CRUZ  afunda-se. Ele, um rapagão,
nadador como poucos, é um dos tripulan-
tes desaparecidos.

“Estava a levantar-me para ir para a
fábrica, quando recebi a notícia do nau-
frágio. Um pressentimento de morte tirou-
me as forças e esfrangalhou-me o coração.
Com 40 anos ficava só no mundo: sem
homem e sem filho. Gritei pelo meu queri-
do filho, o meu único amparo e compa-
nheiro. Uma jóia de menino com 17 anos.
Durante meses as lágrimas secaram-me à
espera dum corpo que nunca mais apa-
receu. A dor e o luto acompanharam-me
até hoje. E cada dia penso mais neles e
sinto mais saudade e tristeza. Todos os
dias, enquanto tiver saúde, falo com Deus
na igreja do Coração de Jesus. Serve-me
de alívio e conforto” .

A Ti Rosalina, a viver de uma magra
reforma da indústria conserveira, nem teve
tempo nem coragem de acabar a história.

As lágrimas embargaram-lhe a voz.
Quando se recordou pela primeira vez o

naufrágio da traineira D. MANUEL, a Ti
Rosalina olhou para a Olívia, fotógrafa ao
serviço do JN, e indagou:

“Tu não és a filha da Juventina Vidra-
lha, casada com o Samuel Castanho? O
teu pai também faleceu no naufrágio da
traineira D. MANUEL. Era companheiro
do meu homem. Foi um dos cadáveres que
apareceu!”

De facto, o pai da Olívia foi um dos tripu-
lantes desaparecidos no naufrágio. Nessa
época, Olívia tinha oito meses apenas. Não
chegou a conhecer o pai, só sabe que des-
de essa altura a sua mãe nunca tirou o luto
e que, todos os anos, a 2 de Dezembro,
recorda com tristeza e muita saudade. Por
triste coincidência, a Ti Rosalina recordou-
o 50 anos depois.

Reportagem do J.N. 1997 (continua na página seguinte)
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Américo R. Silva Aurelio Fortunato

Avelino R. Zargo Francisco M. Rosa

João Dinis José da Silva Bicho

José Maria Rodrigues Júlio Santos Guia

Manuel B.lores Adolfo Eusébio Pires

Almerindo Alves Jaime Gomes Sousa

João G. Fortunato Joaquim M. Gastro

Joaquim R. Silva

José B. S. Martins

Leonardo D. Pinto

Manuel Rocha F.

Manuel R. Espongeira

As traineiras continuavam a chegar..., as companhas, vinham
todas em cima. Os homens descobertos, olhos
humedecidos e semblantes carregados estavam alheados

do peixe prateado espalhado pelos tanques. O sol que teimava
em romper por entre o empoalhado nevoeiro que há dias se fazia
sentir, era a única nota de côr naquele ambiente cheio de luto.

Na bacia de Leixões, respirava-se o  ar rarefeito que acentuava
o ofegar próprio das grandes tragédias.

Por entre um silêncio forçado, nomes cruzavam os ares, profe-
ridos com angústia ou até com meiguice:

- O meu irmão... o meu irmão!?
Repetia continuamente uma pobre mulher vestida de negro.
Havia uma zoeira incomodativa de choros e palavras, que atin-

giu o clímax quando às 10H40, a  traineira NICE passou a barra e
se aproximou do Marégrafo.

Momentos de enorme espectativa e sobretudo angustia!

Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!Lamúrios que deram à praia!

António Gavina

Um ano depois do filho (vítima da tragédia ferroviária de
Custóias), o pai, um dos camaradas que não resistiu ao
naufrágio do PADRE CRUZ,  foi reunir-se-lhe!

Homem de 33 anos, o Álvaro Francisco da Cunha tinha sofrido
há pouco mais de um ano a morte de um seu filho, naquela tragédia.

Nessa altura viveu durante muito tempo afastado da sua pro-
fissão de pescador, procurando olvidar a dor que lhe causara tão
dura perda.

Domingos L. Macieira

Rodozindo Pinheiro

Alfredo M. Castro

Nem ele podia parar nem nós fugir!
-E depois? Como é que se salvou?
- Estava agarrado à rede, quando vi as baleeiras à distância.

Embora já estivesse sem forças nadei para lá e fui então reco-
lhido!

Nunca mais vou esquecer! continuou:
- Junto a mim, vi desaparecer para sempre, três camaradas. Um

era o Praia mais novo. Esbracejou, desapareceu, tornou a aparecer,
até que sem forças mergulhou - nunca mais o tornei a ver!

À nossa volta, cinco ou seis mulheres da família do Aristides,
um dos mortos, choravam baixinho envoltas nos seus trajes ne-
gros.
*************************************************

João Azevedo

-QUEM ERAM OS SOBREVIVEN-
TES?

A tripulação encontrava-se reunida
no convés, rodeando um corpo cober-
to por uma manta axadrezada. António
Gavina regressava à sua terra pela vez
derradeira. Ali estava a família para o
receber, não com beijos e abraços, co-
mo sempre, mas com a alma a sangrar.

Às 11H25 , a lancha Nº 10 dos Pilotos
trouxe para terra os homens que o mar
poupara. Estava-se no limiar da alegria
ou do desespero. Os que viram os se-
us parentes na lancha passavam da dor mais profunda ao senti-
mento oposto, embora o seu comportamento exterior não se mo-
dificasse, já que persistiram nos lamentos.

Mas, para os outros... dizia o contramestre a chorar:
- VIEMOS ONZE E MORREMOS VINTE E OITO !
Para os outros foi o golpe final!
Uma mulher silabou:
- O meu homem não veio!
Sim tudo tinha acabado, nada mais restava! Os que não estavam

a bordo da lancha não pertenciam já a este mundo!
O Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosinhos recordará

sempre com saudade a Memória destes Heróis.
************************************************

Álvaro F. Cunha

Parte da tripulação (sobreviventes e mortos)
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Traineira AUXILIADORA da
Sociedade de Pesca Ondina Lda
com sede na Av. Serpa Pinto 155

Matosinhos. O armador era: António Ra-
malhão (Filho).

Ao caír da noite de 26.11.1961 a AUXI-
LIADORA saíu do Porto de Leixões para o
mar, fazendo rumo Sul com  destino aos
pesqueiros terrenhos, por Norte de Aveiro,
d’onde tinham chegado umas toadas de
sardinha grande.

A tripulação era constituída por: 45 pes-
cadores, motorista José Gomes e ajudantes
Manuel Maia e Joaquim Vieira.

Governava esta embarcação o mestre Jo-
sé da Costa Marques nascido a 04.03.1916
conhecido por “Zé Pita” morador na Rua
Brito e Cunha 77 em Matosinhos, que fa-
zia a terceira safra nesta traineira, e, o con-
tra-mestre era o Manuel Passos de Lima.

(...) tudo corria bem..., eu andava na
BOA SORTE a trabalhar mais por fora...,
eles fizeram alguns lanços e encheram p’rá
proa. De madrugada, p’ra chegarem à
primeira venda, meteram proa ao norte,
rumo ao Porto de Leixões, onde aliás nun-
ca chegariam!

Com efeito, segundo informações che-
gadas até hoje, cerca das 07H30 o pessoal
das máquinas reparou que a embarcação
estava de água aberta, com o nível no fun-
do a subir de minuto a minuto.

Avisado do que se estava a passar, o mes-
tre ordenou que  se fizesse actuar a bomba
de escoamento, ao mesmo tempo que pela
rádio pediu auxílio a qualquer embarcação
que estivesse na sua restinga.

A comunicação foi recebida na Rádio
Naval da Boa Nova, que por sua vez a pas-
sou às autoridades marítimas. Pouco de-
pois, saíria para o mar o rebocador VAN-
DOMA da A.P.D.L., levando a bordo pes-
soal dos Bombeiros Voluntários de Mato-
sinhos-Leça com um potente  estanca-rios,
com o qual pensavam poder ainda evitar
que a água invadisse totalmente a AUXI-
LIADORA e ela fosse a pique.

Entretanto, outras traineiras dirigiram-se
a toda a força  para o local onde se encon-
trava a embarcação em perigo, chegando
em primeiro lugar o barco da casa Nossa
Senhora da Boa Sorte.

(...) já eram quase nove  horas, e, rápido
começamos a passar as coisas mais im-
portantes para bordo da Boa Sorte, com
as duas companhas a colaborar. A rede
de nylon no valor de quinhentos contos,
os aparelhos e instrumentos, as troixas da
companha, etc...!

(...) por volta das 10H30 começou a ser
feito o reboque em direcção ao Norte,
mas, a fatalidade não permitiu que a em-

Traineiras - AUXILIADORA

“Tudo o que nasce... morre!”. A traineira AUXILIADORA, que tanto peixe
acarretou do mar para dar de comer a dezenas de famílias, velhinha, aca-
bou por  ser vencida  pela dureza e inclemência do poderoso oceano.

José Costa Marques
(Zé Pita) José F.O. Gomes

Manuel Passos Lima
Contra-mestre

Maria do Alívio San-
tos Vila Cova

Mulher de terra
(redes)

Maria Zilma Vila
Cova Bicho

Mulher dos cabazes

Jovens tripulantes da Auxiliadora. José Gomes
Bastos; José Pinho Pinhal e Ventura Ferreira da Silva

Dentro da doca a encher para os cabazes. Reconhecem-seo António e
José Pérola

Fernando A. Costa Plácido C. Marques

Por: Delfim Caetano Nora

José Bernardo Manuel Saita
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barcação chegasse lá, na verdade a bom-
ba de escoamento começou a falhar, a fa-
lhar... e desse modo a água viu sensivel-
mente diminuída a resistência à sua
entrada no interior da embarcação ... já
viamos o nível da água a subir de novo e
a AUXILIADORA a aninhar-se...!

(...) estavamos pelo Norte do mar de
Ovar, O VANDOMA chegou junto de nós
por volta das 12H45, e, os Bombeiros com
grande dificuldade, mas muita abnega-
ção e coragem, desprezando o perigo que
os envolvia, fizeram descer o estanca-rios
para uma chalandra e dirigiram-se à
AUXILIADORA, para onde subiram,  nes-
sa altura já estava totalmente parada a
bomba de escoamento e aumentava consi-
deravelmente o risco de ela ir para o fun-
do a qualquer momento, assim, não admi-
rou que os bombeiros nada pusessem fazer
e dez minutos depois de terem entrado na,
traineira, gravemente ferida, ela perante
a tristeza e lágrimas de muitos que presen-
ciaram esta agonia iniciava a sua última
viagem até aos lindos jardins, no fundo
do nosso oceano!

(...) foram momentos de uma tristeza sem
igual..., o barco que tanto pão deu  a ga-
nhar, para matar a fome a muitas famí-
lias, estava ali tristemente ferido e só, a ir
para o fundo!

(...) de dentro da casa do leme da Boa
Sorte, vi os bombeiros - homens que não
eram do mar - terem uma actuação a todos
os títulos louvável, pois, quase que não
tiveram tempo para se salvarem, depois
de recolherem o material que transpor-
taram, bem como os tripulantes da trai-
neira que ainda se encontravam a bor-
do, salvos para o VANDOMA e BOA
SORTE!

(...) desde 1927 - quando assisti ao
naufrágio da traineira PESCADOR, onde
era moço, mais ou menos no mesmo mar -
que não via um espectáculo tão  confran-
gedor, com a AUXILIADORA vencida pelas
ondas, a começar a afundar-se, a princí-
pio devagar..., depois, cada vez mais de-
pressa..., até desaparecer totalmente,
eram... para aí 13H00!

(...) chegamos a Leixões a meio da tarde
o rebocador foi para a doca e eu trouxe a
Boa Sorte para o Cais do Sul, onde fomos
desembarcar todo o material que ficou à
guarda do quarto e da Guarda Fiscal!

A AUXILIADORA foi construída em
1938, e, durante a sua vida foi várias vezes
sendo objecto de intervenções gerais de
matutenção.
Agradecimento:

Este artigo, só foi possível, com a generosi-
dade da nossa amiga Aurora, sobrinha do Zé
Pita, a quem o NAPESMAT agradece.

Eduardo Pinho
Pinhal

Américo Rodrigues
Neto José Rodrigues Neto

Camilo Oliveira
Amaro

António Pinho
Branco Miguel

Traineiras - AUXILIADORA

Fernando Ferreira
Silva

Artur Ramos
Carneiro Flores

Hilário Rebelo

José Gomes Bastos

António Ferreira
Pérola

José Tomás Carneiro
Flores

Luís Dias Lopes
Plácido Passos Lima

José Ferreira  Silva José Ferreira Pérola

Manuel Vila Cova
Bicho

AntónioVila Cova
Bicho

João Ferreira Pérola

José Maria Silva
Marques

José Maria Costa
Marques

António Pinho
Branco Miguel

Manuel Oliveira
Gonçalves PadeiroManuel Dias da

Fonseca

Avelino Santos da
Russa
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Navio-motor Angolano de 8374
Tons. pertencia ás Linhas
Marítimas de Angola.

Afundou-se ao largo de Leixões pouco
depois de largar deste porto, por deslo-
camento da carga constituida na sua mai-
oria por contentores. Por volta das 22H00
o navio largou de Leixões rumo á África
com vento de sudoeste forte e mar bastan-
te agitado.

A uma milha de Leixões foi detectada
uma anomalia com graves consequências.

Por deslocação de algum contentor, mal
estivado no interior do porão, foi detecta-
do um rombo no casco; as tampas do lastro
também tinham sido afectadas originando
um desequilíbrio no navio, que ficou de
água aberta, começando a adornar.

Recebido o pedido de socorro, foram
destacados para o local: o salva-vidas go-
vernado pelo Manuel Malhão, os rebo-
cadores MONTE S.BRÁS e MONTE LEÇA
governados respectivamente  por Alberto
Ferreirinha e mestre Jorge.

Quando os rebocadores sairam da doca,
já o navio se encontrava ás escuras, e, só
com foguetes luminosos foi possível iden-
tificar a sua localização, entretanto, o
rebocador S.Brás teve imensas dificulda-
des em estabelecer e fixar os cabos de re-
boque, porque a tripulação estava com me-
do de se deslocar á proa do navio, dada a
inclinação que o mesmo já apresentava.

Avaliada a situação, as ordens superio-
res foram :

- Rebocar o KASSAMBA para o pro-
fundo, ou seja, o mais longe  possível da
doca!!!.

Quando foi iniciado o reboque já o navio
apresentava uma inclinação de 15º e as
condições atmosféricas continuavam más.

Cerca da 01H00, toda a tripulação estava
na popa do barco que apresentava uma
inclinação de 25º.

Entretanto, no meio de muitas informa-
ções e contradições ainda hoje por explicar,
o salva-vidas com uma bomba da água

Quando tudo estava preparado, o Ma-
lhão deu instruções para se iniciarem as
operações de evacuação do navio.

Com o mar bastante arreganhado e pe-
rante a aflição do pessoal do salva-vidas,
saltaram ao mesmo tempo  para dentro de
água 17 tripulantes.

Pescados um a um para o salva-vidas os
homens foram encaminhados pelo Rui

Um Homem e o Mar...na SIC! - Um Homem e o Mar...na SIC! - Um Homem e o Mar...na SIC! - Um Homem e o Mar...na SIC! - Um Homem e o Mar...na SIC! - Naufágio do KASSAMBA 26.03.1985Naufágio do KASSAMBA 26.03.1985Naufágio do KASSAMBA 26.03.1985Naufágio do KASSAMBA 26.03.1985Naufágio do KASSAMBA 26.03.1985
gripada, tem que
regressar a Leixõ-
es para proceder á
sua substituição.

Felizmente, o
Rui Bombeiro
conseguiu  encon-
trar uma bomba
compatível e o
problema foi rapi-
damente resolvido
com o salva-vidas
a regressar para
junto do navio si-
nistrado.

Ao nascer do dia, por volta das 06H00,
já muitos contentores tinham ido pela bor-
da fora, e os 31 tripulantes todos eles equi-
pados com coletes, encontravam-se na
popa do barco, que já apresentava uma
inclinação assustadora de 40º, não dando
hipóteses para o salva-vidas se aproximar.

No local, para acompanhar o navio,
juntava-se uma corveta da marinha, com o
comandante do Porto de Leixões a bordo.

Pouco depois do nascer o dia, cerca das
08H00, o barco apresentava uma inclinação
superior a 45º, por tal, a gravidade da situa-
ção tinha chegado aos limites. Foram inter-
rompidas as comunicações via rádio e o
salva-vidas com uma capacidade para 13
pessoas aproximou-se do  moribundo
KASSAMBA.

Através de comunicação oral, foram
transmitidas instruções aos homens a res-
gatar no sentido de manterem a calma, e,
ás ordens do patrão Manuel Malhão,
saltarem para a água, um de cada vez.

Bombeiro e Fernando Nora para o interior
do pequeno barco, que com o seu peso
serviram ao mesmo tempo de lastro.

Dadas novas ordens para abandonarem
o navio um de cada vez, saltaram todos os
tripulantes que restavam a bordo, ou seja,
catorze .

Neste caso, valeu  a pronta actuação do
rebocador governado pelo mestre Jorge,
que salvou dois homens já há deriva, en-
quanto no salva-vidas se apinhavam 29
sobreviventes.

Debilitado e ferido de morte, o KAS-
SAMBA continuava a ser rebocado para
fora, ao mesmo tempo, ia perdendo os con-
tentores que se encontravam em cima das
escotilhas.

Cerca das 15H00, o vapor virou de fundo
ao ar, mantendo-se nesta posição durante
escassos minutos, depois, desapareceu
pelo fundo abaixo, reaparecendo novamen-
te á tona, onde se manteve apenas um a
dois minutos, mergulhando em seguida
definitivamente.

A sua localização é aproximadamente a
onze milhas de Leixões em 36 braças de
profundidade e a nordeste de uma pedra
de nome “Penedo”.

Alguns dos contentores que deram à
costa, continham pneus para máquinas
agrícolas.

Por: Delfim Caetano Nora

26.03.1985 - O Kassamba momentos antes de se afundar no oceano

21.03.1955 - O Vila do Porto vivendo os seus últimos momentos junto ao cais
do Norte do Porto de Leixões. Foi neste local arrepiante que o salva-vidas
arriscou a abordagem ao navio em risco, conseguindo estabelecer escadas de
salvação para a tripulação, depois de se colocar entre o navio e o cais..

04.01.1976 - O FARMSUM a ser fustigado pela violência do mar, na Foz
do Douro. Junto a ele o salva-vidas procura estabelecer meios de
salvamento ao navio e sua tripulação
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HORIZONTAIS: 1-Intimidaram. 2-Relata;
é uma energia . 3-Dispararias. 4-Ruim; har-
monizo; pão doce. 5-Um dos impostos; co-
ragem; tomba. 6-Sorteara; esqueleto. 7-
Chegar; ( 555 em letra romana); reze. 8-En-
chidos de lombo com presunto conserva-
dos em tripa; subterfúgio. 9-Época; inun-
da (inv.); rua (anag.). 10-Batráquio; treino;
vazia (inv.). 11-Alterastes. 12-Eiró; pre-
guiça.13-Aeriformes.
VERTICAIS: 1-Comprimir; aviai. 2-Anima-
ra. 3-Canseira; aguça; transporte de alta
velocidade. 4-Limite; altar Cristão; pura
(anag.). 5-Arrepiar; agravam (inv.). 6-Ae-
ronáutica. 7-Iman inv.); cinge. 8-Aviomi-
niatura. 9-Ratados; casos. 10-Grande cão
de fila; existo; azeite (inv.). 11-Afirmativa
(inv.); peso; catedrais. 12-Declive. 13-Cam-
pónia; escutavas.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior
HORIZONTAIS: 1-Tretas; raivas. 2-Rumo;
ura; viga. 3-Aga; amena; mil; 4-Ma; atónita,
li. 5-Avo; lumara. 6-Sável;  mansa. 7-Desen-
cravou; 8-Brasi; nielo. 9- Lambanças. 10-
Tó, sairias; os. 11-Eco; reagi; Eva. 12- Gala;
lsu; alar. 13- Aralha; aurora.
VERTICAIS: 1-Urdes; chuvada; 2-Franzido
natural da pele; dar (anag.); cavar. 3- Gran-
de ave de ratite; plantação de aveia; sauda-
ção.4-Porco; contrárias; simb. qui. do alu-
mínio. 5-Fazer-se tolo; 6-È um refrigerante;
peça de máquina para modificar movimen-
tos de vai e vem. 7-Rejeitaras. 8-Escavar
(inv.); pequeno insecto semelhante à pul-
ga. 9-Fazeis mal e á pressa. 10-Quatro  (em
letra romana); algaravias; aspecto. 11-Che-
guei; homens pequenos; ligação. 12-Des-
tro; ponto cardial; cidade Nortenha. 13-
Monte de sal; atrevera.

Armando Rodrigues

PALAVRAS CRUZADAS

PROBLEMA Nº50
BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL - Fangueiros em festa!

DILZA, a avó do nosso amigo Jorge Fangueiro comemorou com os seus jovens netos e bisnetos o seu
87º aniversário. O Núcleo de Amigos dos Pescadores de Matosinhos envia-lhe as maiores felicidades!


