
BOLETIM
DO

NAPESMAT
NÚCLEO DE AMIGOS

DOS
PESCADORES DE

MATOSINHOS
ANO 5 - Nº60

FEVEREIRO DE 2009

Publicações do NAPESMAT e CMM:
-UMA PRAIA D’ELA----------esgotado;
-MULHERES DO MAR...MÃOS DE
SAL -------------------------------- 12 euros;
-MEMÓRIA da INDÚSTRIA CON-
SERVEIRA ----------------------15 euros.
À venda na Secretaria da Casa dos Pes-
cadores de Matosinhos e NAPESMAT

Consulte o BOLETIM
MARÉ a cores na
Internet:
http://jornal.mare.googlepages.com

Pescadores do RIO VOUGA no
deserto. Mais vale andar no mar alto!

A abordagem começou assim:
- Ó mestre, estão aqui uns homes’armados! E fica-

mos a apodrecer no deserto 51 dias!

Localização da República Árabe Saaraui
Democrática

Pescadores..., eram só quinze!
Interesses...!? Mais que muitos!

A rampa de lançamento, que daí a
seis meses iria pôr à prova, a
capacidade dos principais

candidatos à Presidência da República já
estava montada.

O galo tinha cantado à quase uma se-
mana, quando a notícia veio despertar da
rotina sonolente, as gentes do mar de Ma-
tosinhos, e, como nos momentos trágicos
em que esta terra esteve muitas vezes mer-
gulhada, começaram a ouvirem-se os gritos
dos familiares e amigos dos quinze homens
desaparecidos.

Depois, como num mar de reflexos metá-
licos engodado e viscoso para atrair as tai-
nhas, apareceram os mascatos, as gaivotas
e as gaivininhas, a regatearem os troféus
da gueira espalhada pelos astutos homens
do deserto e da Frente Polisário, para pro-
moverem internacionalmente a sua causa.

Chorando lágrimas de crocodilo, alguns
demagogos e seus sotas, vestidos com a
pele de D.Sebastião, mandaram preparar,
aviões, helicópteros, submarinos, porta-
aviões e bateiras, para chape-que-chape,
irem combater os infiéis aos seus redutos
no deserto, e, libertarem os homens
detidos.

Hoje, longe dos tempos agitados que res-
tituíram aos portugueses a liberdade, mui-
tos dos que de perto, viveram de forma an-
gustiada estes acontecimentos, devem re-
cordá-los cada vez com mais nitidez ... As
sombras movediças, os jogos sujos, apa-
rentes e demagógicos, que cadenciaram o
desenvolvimento dos factos nos 51 dias de

cativeiro dos nossos pescadores, deixaram
neles e nas suas famílias, vestígios irrepa-
ráveis que urge clarificar e ressarcir.

Habituados a lutar com aquele mar pro-
fundo, estes experientes homens do mar
viram-se de repente, quase sem deixarem
vestígios, entre as areias escaldantes do
deserto, a beberem «água verde» como
dizia o Manuel Cadilhe.

Foi há muitos meses que me pediram
para publicar esta triste história no Boletim
MARÉ, em que estiveram envolvidos o
Miguel Reis e o Rui Ochoa do Jornal de
Noticias. Neste boletim e nos próximos,
iremos procurar dar a conhecer uma síntese
do trabalho desenvolvido por estes dois
profissionais do jornalismo.

De acordo com informações recolhidas,
todos os pescadores já partiram, mas, de
certeza que existem, por aí, algumas figu-
rinhas com peso nas consciências pela for-
ma oportunista como tentaram aproveitar-
se desta situação, baralhando e entravando
as negociações oficiais, com graves pre-
juízos para os desprotegidos pescadores.

Tenho ouvido de tudo... tanta injustiça!
Quero deixar aqui, a minha admiração e

homenagem a todos os que sofreram com
este incidente político, nas pessoas de duas
figuras muito próximas:

-António Patela. No tempo dos valen-
tes, não era qualquer um que era contra-
mestre do Manuel da Afurada!;

-Manuel «Cambeche». Deixou-nos há
pouco tempo! Quanta simplicidade, bon-
dade e serenidade eu vi na postura deste
pescador, um exemplo para todos os que o
conheceram, e, de perto lidaram com ele.

E como disse o Raul Brandão:
-Os meus mortos ... estão cada vez

mais vivos!
Delfim Caetano Nora
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10.06.1980
ATUNEIRO PORTU-

GUÊS ENCALHOU NO
CABO BRANCO.

I - Não se sabe da tripulação
(15 HOMENS).

O Comando Naval do Continente
solicitou , entretanto, ao serviço de
buscas e salvamento para entrar em

contacto com o centro congénere da refe-
rida área , que se presume que seja o das
Canárias.

Outra informação chegada até nós, dava
o RIO VOUGA como tendo sido visto com
as máquinas a trabalhar, mas sem tripulação
a bordo, o que é bastante estranho.

As notícias não são precisas. Em torno
do atuneiroportuguês RIO VOUGA algo se
passou de bastante estranho. Um radio-
amador de nome Reis captou uma mensa-
gem e transmitiu-a ao Centro de Comuni-
cações de Leixões.

Na frieza da mensagem, dizia-se que o
barco terá sido visto encalhado, já no pas-
sado dia 5 do corrente, por dois outros na-
vios: o GORAZ da praça de Aveiro, e o
MENINA cuja área de matricula desco-
nhecemos. O R. V. foi avistado encalhado
próximo de Vila Cisneros, 120 milhas mais
a norte, não tinha tripulantes a bordo.

O R. V. era um barco de madeira de 75
Ton. com características de arrastão cos-
teiro, trabalhando com redes de emalhar.

A embarcação esteve pela segunda vez
em reparação nos estaleiros de Aveiro, en-
tre 28.11.1979 e 21.03.80.

O último movimento verificou-se a 18
de Abril, para operações de rotina de
limpeza do navio.

12.06.1980
NA COSTA DO ANTIGO

SARA ESPANHOL.
I-FRENTE POLISÁRIO assal-

tou o pesqueiro «RIO VOU-
GA»;

II-Tripulantes (15) levados
como reféns;

III-Maioria da tripulação é de
Leça da Palmeira;

IV-Assalto confirmado em
Madrid;

V-Só as cédulas estavam a
bordo;

VI-Secretário de Estado
informa-se pelos jornais;

VII-A 22 de Maio a vítima foi
um pesqueiro espanhol.

Desconhece-se qual o destino dos 15
tripulantes. Supôe-se que tenham
sido conduzidos para os refúgios

daquela Frente, no deserto.
A sorte dos tripulantes é o que mais pre-

ocupa os elementos da direcção da empresa
proprietária do pesqueiro a «Mauricoop» -
Sociedade Cooperativa de Pescas da
Mauritânia, com sede em Lisboa.

De salientar que o Ministério dos
Negócios Estrangeiros teve conhecimento
do assalto na passada sexta-feira.

Paralelamente às diligências oficiais, Lu-
ís Moita do Comité Português de Apoio à
Frente Polisário, confirmava através de
contactos com Argel, Madrid e Paris a ve-
racidade da operação.

Segundo revelou um dos elementos da
Mauricoop, Vitor Manuel Gameiro:

- Esta situação é inconcebível na primeira
vez que íamos ao mar! e continuando:

- A tripulação da embarcação MENINA
de Vila do Conde contactou os camaradas
do R. V. no  passado dia 4 pelas 22H00,
que tinham saído para a pesca a 23 de Maio
e deveriam regressar por volta do  dia 15
deste mês. Durante a noite do assalto o mes-
tre da motora MENINA tentou contactar
com o R. V. e, como não obtiveram resposta
foram ao encontro da embarcação silencia-
da. Uma vez localizada, foram destacados
três camaradas que numa caíca foram a bor-
do do R. V. confirmar o desaparecimento
do pessoal, sem rasto de qualquer violência.

Segundo conversas mantidas no mar, o
R. V. já com 50 a 60 Ton. de peixe prepa-
rava-se para regressar a Portugal.

No assalto ao R. V. foram utilizados bar-
cos pneumáticos, havendo muita semelhan-
ça nos processos que envolveram no passa-
do dia 22 de Maio, em que foi vítima o
pesqueiro espanhol GARMO MAR cujos
15 tripulantes foram levados para algures
na zona libertada da RASD.

O Eng. Silva Domingues, Secretário de
Estado declarou:

-Será aos canais governamentais próprios
a quem caberá a tarefa de libertar estes
nossos compatriotas!

11.06.19801
Frente Polisário assal-

tou o pesqueiro RIO VOU-
GA.

Tripulantes, 15 levados
como reféns.

F R E N T E
POLISÁRIO é um
movimento po-
lítico-revolucio-
nário que luta pela
separacão do Saha-
ra Espanhol ou Rio
de Oro, actualmen-
te sob o domínio de
Marrocos, visando
instituir a Repúb-
lica Árabe Saarauí
Democrática

A Frente Polisá-
rio conta com o
apoio da Argélia, a
favor da autonomia
política da nação
saarauí.

Marrocos e a
Frente Polisário se-

Manifestação da Frente Polisário em Madrid

Mais vale andar no mar alto!

Bandeira da República Árabe Saaraui Democrática

lam um cessar-fogo em 1988. Um ple-
bíscito é marcado para 1992, mas não acon-
tece porque não há acordo sobre quem tem
direito a votar. Marrocos quer que seja toda
a população residente no Saara Ocidental,
mas, a Frente Polisário só aceita que sejam
os habitante contados no censo de 1974.
Isso impedíria o voto dos marroquinos emi-
grados para a região em disputa desde
1974.

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
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13.06.1980
FRENTE POLISÁRIO

MANTEVE SILÊNCIO.
AINDA DESCONHECI-

DO O PARADEIRO DOS
TRIPULANTES DO «RIO
VOUGA».

1-Governo desenvolve: «To-
das as diligências»;

2-Familiares vivem clima de
grande tensão.

Ao fim da tarde de ontem
desconhecia-se ainda, em Lisboa
a localização dos 15 pescadores do

RIO VOUGA.
Entretanto o dr. Guilherme Gameiro dos

Reis declarava:
-Estamos muito preocupados com a saú-

de de três tripulantes, enquanto o mestre
António Cadilhe de 43 anos tem problemas
de vária ordem devido ao estado de saúde
da sua mulher que se encontra entrevada!
e continuando:

-O MNE já solicitou a um armador
marroquino que vá buscar o RIO VOUGA!

A propósito do estado de saúde dos três
tripulantes, o cooperante Dionísio Ar-
mindo está disposto a oferecer-se como
prisioneiro à Frente Polisário em troca
de qualquer dos três, se vierem a piorar.

Paralelamente, cinco mulheres chegadas
a Lisboa procedentes de Leça da Palmeira,
declararam:

- “Não vieram as outras, porque as via-
gens estão muito caras. Gastamos todas as
nossas economias no sonho de ter um barco
para trabalhar o ano todo para nós próprios.
Formamos a cooperativa a 23 de Março do
corrente ano e foi registada de «Mauri-
coop», foram poucos os que não ficaram
empenhados. Hoje mais de sesenta pessoas
são associadas, incluindo sete dos quinze,
que trabalham no RIO VOUGA. A situação
financeira é preocupante e se não nos aju-
darem é a ruína e a miséria!”

No prosseguimento destes contactos
ouvimos de Dionísio Armindo:

-A Frente Polisário pode ter as suas ra-
zões, mas, também quero dizer que os nos-
sos companheiros nada sabem sobre ques-
tões politicas, foram trabalhar com um bar-
co para ganharem a vida! São trabalhadores
de uma cooperativa que tudo o que tem é
força para trabalhar e o barco!

Por outro lado garante o MNE:
-Estão a ser feitas deligências em diver-

sos canais e a vários níveis.

14.06.1980
TRIPULAÇÃO DO «RIO

VOUGA» BEM TRATADA
PELA POLISÁRIO.

1-Primeiro Ministro revelou
que há negociações indirec-
tas.

O primeiro-ministro Sá Carneiro disse
ontem na FIL:

- Há neste momento, um país com boas
relações simultâneamente com a Frente
Polisário e Portugal a servir de interme-
diário no caso dos pescadores do RIO
VOUGA! acrescentando:

-Neste momento, é cedo para se falar de
libertação, pois que, «o tipo de forças com
que estamos a tratar é muito contingente»!

Segundo um porta-voz da «Mauricoop»,
a cooperativa propriétária da embarcação,
ela encontra-se em bom estado e foi vista
em zona não perigosa, numa enseada, junto
á costa, pelos aviões marroquinos.

15.06.1980
PESCADORES DO «RIO

VOUGA» VÃO FICAR UNS
TEMPOS NO SARA

1-Navio «Destruído» ou só
com ligeiros danos?

2-Pescadores em poder da
Polisário vão passar uns tem-
pos no Sara!

Segundo fontes qualificadas em Argel
os pescadores deverão manter a
situação de «prisioneiros» por uns

tempos, no mínimo dois ou três meses, se
as negociações em curso correrem bem.

Neste contacto foi notado, que uma tri-
pulação espanhola, detida no ano passado,

Mais vale andar no mar alto!

Fronteira do Saara Ocidental com Marrocos

só agora foi libertada, ou seja, ao cabo de
seis meses de permanência no seio dos
sarauis.

As negociações para a libertação da se-
gunda tripulação espanhola, detida no dia
22 de Maio, estão em bom curso, podendo
contribuir para o seu êxito a recente oferta
de alojamento e educação a crianças sarauis
retiradas da zonade guerra.

“Parece ser intenção da Frente Polisário
criar prisioneiros que se manifestem como
testemunhas da da situação em que vive a
população de cerca de um milhão de pes-
soas que habita o antigo Sara Espanhol”.

Numa conversa telefónica que os jorna-
listas mantiveram com os escritórios da
Frente Polisário foi-lhes dito:

-As licenças emitidas por outros estados
não são válidas para pescar nas nossas
águas territoriais! e continuando:

-Portugal tem mantido relações com o
ocupante , sem se preocupar minimamente
com os «legítimos detentores da soberania
do território da RASD»! Nós, não estamos
dispostos a abdicar das nossas posições em
relação a Portugal, num contexto seme-
lhante ao que vem sendo seguido em rela-
ção a Espanha!

Luís Moita do «Comité» de Apoio à Frente Polisário,
anúnciou, no regresso a Lisboa a possibilidade de
os pescadores portugueses virem a ser libertados a
muito curto prazo.
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16.06.1980
JÁ DESIGNADOS DE

«HÓSPEDES».
PESCADORES ESTÃO

SEGUROS EM ÁREAS
LIBERTADAS DA RASD.

A Frente Polisário respondeu ao
apelo lançado pelas autoridades
portuguesas para protecção espe-

cial aos cinco pescadores que levantam em
Portugal problemas familiares:

-António Cadilhe de Oliveira que sofreu
recentemente uma depressão nervosa;

-Manuel Cadilhe de Oliveira, que é do-
ente cardiaco;

-Domingos Pereira do Carmo, que sofre
de asma em grau elevado;

-Manuel Gomes Faria, Manuel Moreira
e António Patela que têm idades mais avan-
çadas.

17.06.1980
PRISIONEIROS DA PO-

LISÁRIO SEM PRISÃO...
COMO VIVEM NO DE-

SERTO QUINZE HO-
MENS DO MAR.

1-TINDOUF: A ponte de
ligação com a Europa;

2-40º graus à sombra... e
vestidos à árabe.

Durante o voo (de cerca de duas
horas e meia) de Argel para
Tindouf, o jornalista pergunta a um

jovem da Polisário se seria possível adqui-
rir, «lá em baixo» papel para os seus apon-
tamentos:

-”Por que não!? Aí em baixo, no deserto,
somos um país organizado e as coisas ele-
mentares não faltam, só carecemos de tran-
quilidade, estamos em guerra, uma guerra
dificil...!”

18.06.1980
UM TRUNFO A JOGAR

NO CASO «RIO VOUGA».
PORTUGAL NÃO NE-

GOCIOU COM MARRO-
COS, PESCAS NAS ÁGU-
AS DA POLISÁRIO.

1-...mas a experiência espa-
nhola não pode ser ignorada!

2-Estão bem e não correm
perigo!  é a única informação
que fontes oficiais produzem.

Com todas as contradições que se ima-
ginam, as negociações em curso  são longas
sessões de “partir pedra”.

Não deverão terminar tão cedo a julgar
pelo que aconteceu em casos anteriores de
barcos espanhóis apreendidos nas águas da
RASD e poderão ser de fim absolutamente
indefinido se a ortodoxia diplomática travar
os esforços de maleabilidade que vêm sen-
do feitos pelos nossos representantes em
Argel.

19.06.1980
DOIS REPÓRTERES JN

AO ENCONTRO DOS
PESCADORES DO «RIO
VOUGA».

EMBAIXADOR EM AR-
GEL VAI HOJE AO DE-
SERTO NEGOCIAR LI-
BERTAÇÃO.

Pescadores há quinze dias detidos (desde
o passado dia 4).

 O  embaixador de Portugal em Argel Dr.
Meneses Cordeiro desloca-se finalmente às
áreas da RASD para negociar com os repre-
sentantes da Frente Polisário a libertação
dos quinze pescadores do RIO VOUGA.

Em Argel o embaixador recebeu garan-
tias que seria levado ao local em que se en-
contram os nossos pescadores.

No mesmo avião seguirá uma equipa de
(redator e repórter-fotográfico) do “Jornal
de Notícias”

Ao J.N o dirigente da Mauricoop
Gameiro Neves declarou:

-A libertação dos pescadores poderá estar
para mais breve do que se supunha!

“Em contradição com estas declarações,
Azevedo Coutinho afirmou, que o Governo
português não reconhecia a F.P. como um
estado, daí a impossibilidade de um enten-
dimento entre estados”.

20.06.1980
...DIZIA O EMBAIXADOR

MENESES CORDEIRO:
-PARTO COM UMA ES-

PERANÇA DE TRAZER
OS NOSSOS HOMENS!

“A Frente Polisário representa um povo
que luta pela independência . Isto é um
facto e não somos só nós que o dizemos...
são as próprias Nações Unidas . Mas, no
caso concreto, nós não podemos alhear-nos
das realidades e as autoridades da RASD
devem compreender isso!” - frisou o diplo-
mata

O embaixador português em Argel, que-
ria dizer concretamente, que: ”Não pode-
mos trocar a sorte de quinze pescadores,
pela de cerca de 25 mil que laboram nas
águas marroquinas!”.

Entretanto, a tripulação de 12 homens do
terceiro barco espanhol detido, está nas
àreas libertadas da RASD desde 22 de
Maio.

Tindouf é uma cidade insignificante, mas,
capaz de aliciar um cineasta à procura de
cenários alucinantes e inesperados. É um
pequeno aglomerado de casa ressequidas
e nele reina permanentemente uma solidão
aterradora.Tindouf é, no entanto, impor-
tantíssima... Para os pescadores do RIO
VOUGA, representa só isto:

-É a única ponte de ligação entre o de-
serto e a Europa, através da Argélia.

Nesta altura os pescadores devem estar
numa “daira” localidade de muitas tendas
mais para o interior da região de Dajla, con-
templados com medidas excepcionais, por
exemplo:

-Não podem abandonar as tendas, depois
do almoço;

-Devem estar vestidos exactamente como
os árabes, envergando o clássico “darah”
largo;

-Consumir muita água trazida dos oasis
de Dajla;

-A base da alimentação é o consagrado
“cuscus”.

Mais vale andar no mar alto!

Uma imagem de um acampamento de «dairas», algures no interior da região libertada de Dajla onde
devem encontrar-se os pescadores do RIO VOUGA
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Tanque marroquino abandonado no deserto

21.06.1980
...DISSE O MESTRE À

TV ARGELINA:
-ESTAMOS A SER BEM

TRATADOS!
Ontem, filmados para a televisão Argeli-

na algures no deserto, vestidos com túnicas
brancas de forma a suportarem melhor o
calor, os portugueses através de um tradutor
contaram como tinham sido detidos e que
estavam a ser bem tratados.

O mestre disse, então, não conhecer nada
da zona!

Questionado sobre se souberam, na al-
tura, quem eram os assaltantes do barco, o
mestre, disse, terem ficado com a dúvida
se se tratava de gente da Frente Polisário
ou se eram marroquinos.

Luís Moita, dirigente do “Comité Portu-
guês de Apoio à Polisário”, anunciou:

-Tudo faz crer que os pescadores detidos,
possam chegar hoje a Argel!

Entretanto, reunidas em Leça, as mulhe-
res: mães, esposas e filhas, vivem com uma
certa amargura, face às posições ambíguas
do Gverno português.

- O barco vai voltar!!!
O dirigente da cooperativa Gameiro

Neves, disse ter informações de que não
serão colocados obstáculos ao reboque do
barco, faltando apenas acertar pequenos
pormenores técnicos.

22.06.1980
E M B A I X A D O R

MENESES CORDEIRO
CONTINUA A NEGOCIAR
NO SARAUI

Previsto para ontem, o regresso do em-

24.06.1980
«RIO VOUGA» : ANGÚS-

TIA VAI CONTINUAR!
1-Embaixador em Argel, re-

gressou sem os pescadores;
2-Estão bem tratados e de

boa saúde;
3-Quinze espanhóis também

no deserto.
Segundo o patrão, citado pela APS, es-

tava a pescar como “pirata” naquelas águas,
já que a sua licença de pesca obtida das
autoridades mauritanas em 1975 não foi re-
novada desde a retirada da Mautitânia da
guerra do Sara Ocidental na sequência do

Mais vale andar no mar alto!

baixador português, António Meneses Cor-
deiro das zonas libertadas da RASD, foi
adiado por 48 horas.

Entretanto, jornalistas argelinos que visi-
taram àreas controladas pelos guerrilheiros,
confirmaram, que a tripulação do RIO
VOUGA, se encontra bem.

Uma base militar no deserto

seu acordo de paz com a Polisário, em
Agosto de 1979. O patrão do navio também
indicou, segundo agência, que as autorida-
des portuguesas não o informaram de que
a região em causa tinha sido declarada «zo-
na de guerra» pelos sauritas desde o iní-
cio do conflito do Sara Ocidental há cerca
de 5 anos.

Entretanto, um arrastão espanhol
ALVAREZ ENTRENA com quinze tripu-
lantes a bordo, que foi anunciado ter sido
afundado o mês passado pelos guerrilheiros
do Sara Ocidental, foi avistado numa praia
perto da fronteira mauritana, revelaram
anteontem fontes oficiais de Madrid

26.06.1980
UMA EQUIPA DO JN

CONVIVEU COM OS PES-
CADORES DO RIO VOU-
GA.

1-Libertação depende da po-
sição do governo.

2-A RASD está à espera
duma definição clara da posi-
ção portuguesa

O embaixador Meneses Cordeiro e os
dois jornalistas do JN que casualmente, se
deslocaram ao Sara na mesma altura, jan-
taram no domingo com os quinze pesca-
dores portugueses que se encontram detidos
pela Frente Polisário num ponto não iden-
tificado.

Os pescadores receberam com grande
alegria a nossa visita tendo confraternizado
connosco até depois da meia-noite.

Seguindo como era inevitável, o hábito
dos Sarauís, levantam-se pela madrugada.

Como não os deixam trabalhar eferece-
ram-se para construir uma casa no com-
plexo em que estão instalados.
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27.06.1980
RELATÓRIO DO EMBAI-

XADOR ENVIADO PARA
LISBOA.

ACONSELHADA A IDA
AO SARA DE UM MEM-
BRO DO GOVERNO.
Ao fim de quatro dias no deserto do Sara
Ocidental, o Embaixador de Portugal Me-
neses Cordeiro  e os dois jornalistas do JN,
conseguiram contactar com os pescadores.

O embaixador ligeiramente enervado
dizia-me a meia voz:

- Eu não acredito que nos mostrem os
homens! Vamos ficar nós presos!

O Rui Ochoa, alinhava na dúvida...!
Depois de visitar-nos várias instalações

sarauis acompanhados pelo embaixador na
Guiné-Bissau, Meneses Cordeiro acelerou
o passo e dirigiu-se para uma caserna que
lhe indicaram, segredando-me:

-Deve ser ali que eles estão...!
A sala de uns seis metros por três, com

colchões e mantas em toda a volta, à boa
maneira saraui, no entanto, estava vazia.

O embaixador quase ficou pálido quando
viu o quadro.

Novo periodo de conversações? Novo
adiamento da visita aos pescadores? Novo
adiamento da partida, quando as energias
já estavam na última? Meneses Cordeiro
não conseguiu ocultar a desiluzão que sen-
tia.

O «suspense» caiu quando vimos que se
aproximavam da pequena porta uns tantos
vultos brancos.

-Lá vêm eles embaixador...!
Meneses Cordeiro levantou-se como se

fosse movido por um dispositivo eléctrico.
-Cá estão os meus pescadores...!
Os quinze homens, vestindo bobots bran-

cos, aproximaram-se de nós distribuindo
abraços.

-Está tudo bem de saúde?
-Foi uma pergunta de três , multiplicada

por quinze.
-Não há ninguém doente. Não nos falta

nada. O que dá cabo de nós..., é o calor. E
a falta de pinga.

Vamos todos recuperar...!
Aqui estão os seus portugueses!
Vão jantar connosco senhor embaixador

- disse o ministro Ali Mahmud, fazendo um
gesto de retirada.

Meneses Cordeiro comovido como esta-
va, aproveitou o momente para se lhe dirigir
a ele e a Lacena Al-Haritani meia dúzia de
palavras que podem considerar-se uma feliz
sintese do que se passou antes no plano das

-Ó mestre estão aqui uns homens arma-
dos com armas! Eu fui à ponte e lá estavam
os dois! -conta António Cadilhe.

E prosseguindo:
-Perguntaram-me em espanhol se eu é

que era o patrão ao que eu respondi afirma-
tivamente. Mandaram avisar a companha,
que a qualquer movimento suspeito dispa-
rariam. Perguntei o que queriam, mas não
obtive resposta. Limitaram-se a pôr o barco
em marcha e rumar a 90º. Liguei o radar e
disse-lhes que com aquele rumo iamos
bater na costa. Estavamos a umas seis
milhas da costa. Então o homem armado
disse-me que antes da costa estava um
barco grande à nossa espera.

Eu não acreditei e dei avante devagar,
passado algum tempo vi que ia bater no

Mais vale andar no mar alto!

Os pescadores do RIO VOUGA “hóspedes” da Frente Polisário algures no deserto, próximo da fronteira
com a Argélia, no Sara Ocidental. Todos de boa saúde (gravura), aguardam com serenidade o dia da
libertação, que segundo os dirigentes sarauis, depende da posição a assumir pelo Governo português.

A esperança vive aqui! Enquanto no deserto os homens do RIO VOUGA vivem o drama do cativeiro, as
mulheres - mães, esposas e filhas, em Leça da Palmeira, aguardam com a esperança de um regresso para
breve.

conversações:
-Estes dois senhores são o Ministro da

Educação e um dos principais dirigentes
da República do Sara! e continuando:

-Meus senhores agradeço-lhes a huma-
nidade com que têm tratado os nossos com-
patriotas.Como se vê nas vossas faces são
gente boa. Esperamos que deste infeliz in-
cidente resulte uma grande amizade!

O dirigente saraui respondeu ao que se
passaria depois daquela despedida e após
os primeiros contactos sem resultados:

Em nome do povo saraaui, queremos que
este incidente seja um experiência e uma
oportunidade, para que os nossos dois
países e os respectivos povos, se unam mais
e tenham relações mais frutíferas, para que
possamos cooperar no futuro de uma ma-
neira a garantir os interesses dos nossos
dois povos!

Assalto às dez e meia da noite!
António Cadilhe de Oliveira o mestre do

barco, parecia um senador romano, metido
no seu bobot creme.

Eram dez e meia da noite do dia 4 de
Julho! exclamou:

Nós tinhamos acabado de comer e pre-
paravamo-nos para descansar quando veio
um camarada ter comigo e dizer-me:
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«MEIO CAMINHO AN-
DADO» PARA CHEGAR
AO... DESERTO

Presioneiros sem prisão, os
pescadores portugueses dispõem de to-
tal liberdade de movimentos - e nãohá
sequer, qualquer controle sobre corres-
pondência. É tanto assim que, quem
quiser enviar mensagens, palavras de
conforto, qualquer comunicação que
seja, podertá utilizar o seguinte ende-
reço - que é meio caminho andado para
chegar ao deserto:

Nome.............
Pescador do RIO VOUGA
Zonas liberadas de la RASD
A/C Frente Polisário
Almouradia - Boite Postal 10
Alger - Algerie

fundo e disse-lhe:
-Olhem que isto vai bater!
Um deles respondeu:
-Não vai nada tocar no fundo! Vais já

ver aí outro navio! Acende e apaga as tuas
luzes!

-Eu assim fiz e acenderam-se umas luzes,
mas, era de terra, não de nenhum navio...!

Na prespectiva de encalhar, António Ca-
dilhe parou as máquinas e mandou desan-
dar para outro rumo, mas, o guerrilheiro
atento prendeu o homem do leme e deu or-
dens para que toda a tripulação saltasse
para um bote junto à praia.

-Só aí é que compreendemos que eram
homens da Frente Polisário! Estavamos
molhados e eles fizeram uma fogueira para
nos enxugarmos! Eram seis homens, quatro
a bordo e dois na baleeira, mas, em terra
eram muitos.

De Land-Rover percorremos quatro a
cinco horas (cerca de 300 Km).

Mais vale andar no mar alto!

Nesta imagem, para mais tarde recordar, estão jornalistas, pescadores e elementos da RASD

Duas imagens dos primeiros contactos com os pescadores do RIO VOUGA. O redator JN Miguel Reis grava
mensagens, enquanto o embaixador Meneses Cordeiro inícia conversações com os dirigentes da Polisário

Portador de correspondência de familiares o «correio» JN pela mão de Miguel
Reis, foi acolhido com visível ansiedade. Leitura do correio

28.06.1980
“Estamos numas férias

mais ou menos força-
das!”

1-Desmentida uma próxima
libertação dos pescadores.

2-Famílias em dificuldades -
outro drama.

 NA PISTA
DOS

PESCADORES

(...) então vocês não nos deixam ir ver
os pescadores? - perguntei a Ahmed, na
terceira tentativa telefónica de conseguir
autorização para visitar o Sara Ocidental,
oito dias depois, do aprisionamento do Rio
Vouga .

Do outro lado do fio, o meu interlocutor
apresentava justificações, reservas e mais
reservas.

-Vocês, só se lembram de nós em mo-
mentos destes. Esquecem-se que lutamos
há muitos anos pela nossa independência,
e, estamos há mais de cinco em guerra
aberta contra os que nos ocupam a terra.

Não é verdade! ripostei:
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29.06.1980
O DRAMA DAS FAMI-

LIAS.
1-GOVERNO VAI PRESTAR

AUXÍLIO, MAS, AINDA NÃO
TEVE TEMPO.

2-JN PROMOVE EXPOSI-
ÇÃO FOTOGRÁFICA EM
M ATO S I N H O S . O U V I D A S
MENSAGENS ENVIADAS
PARA AS FAMÍLIAS.

Mais vale andar no mar alto!

Os sarauis têm da hospitalidade um conceito rico, o que contribui para que,
apesar de tudo, os pescadores portugueses aguardem com confiança e optimismo
a libertação.

-Portugal fez uma descolonização de to-
dos os territórios africanos, que ocupava,e
há aqui uma simpatia natural pelos que
lutam pela independência.

Ahmed não parecia convencido e des-
pediu-se friamente sem dar qualquer passo
positivo, em relação ao meu esforço (diplo-
mático). A reportagem continuava presa
por mais um dia.

No sábado, 14 de Junho, multiplicámos
os telefonemas. Ahmed não estava, ou
mandou dizer que não estava em Argel. Em
Madrid, Said respondia do escritório da
Polisário com evasivas idênticas às do seu
compatriota.

-Perguntem quem somos a fulano, a si-
crano, a beltrano - sugerimos indicando no-
mes de personalidades de diversas corren-
tes de opinião que nos conhecem e que
mantêm relações estreitas com os sarauis.

Do outro lado do fio sempre o aparente
desinteresse árabe...

A surpresa chegou num telex lacónico,
num domingo de madrugada:

-«Convidamos-vos a visitar as áreas li-
bertadas da República Árabe Saraui De-
mocrática para realização de uma repor-
tagem».

As malas, os papéis, as questões admi-
nistrativas arranjaram-se num ápice. As
famílias dos pescadores, quando souberam
que partiamos, correram a Lisboa a trazer-
nos cartas e dar-nos um empurrão de espe-
rança,  para uma reportagem tentada sem
quaisquer garantias.

Mas para ir à RASD é preciso passar por
Argel. Em Lisboa, um funcionário pediu
muitas desculpas, mas,  visto para jorna-
lista, demora normalmente alguns dias.Em
Madrid continuaram as dificuldades:

O visto deveria ser passado em Lisboa,
e, por isso, deveria-mos voltar para trás.

Tudo se resolveu, enfim.
Na quarta-feira, depois de três dias de

bolandas, púnha-mos os péz em Argel e
recebíamos as boas-vindas de um represen-
tante da RASD.

Uma multidão ocorreu ao Posto de Turismo de Matosinhos, onde se encontrou patente a exposição de
documentos do cativeiro dos pescadores do RIO VOUGA. Exposição de fotos do cativeiro dos pescadores.
Miguel Reis pôde satisfazer parte da ansiedade dos parentes dos pescadores cativos. E, de viva-voz, deu
notícias sobre o seu estado de espírito, sobre a  influência que o clima pode vir a ter na saúde dos mais
idosos, respondendo, ainda, a algumas questões que lhe foram levantadas.

3-GOVERNO FOGE A NEGO-
CIAÇÕES DIRECTAS COM OS
SARAUIS.

Reinaldo Gomes, afirmou que só no dia
26 a cooperativa que explora o RIO
VOUGA, colocou ao Governo o problema
da urgência de um auxílio financeiro de cer-
ca de seis milhões de escudos, para enfren-
tar compromiossos inadiáveis, além das ca-
rências dos familiares dos pescadores, sem
rendimentos que lhe permitam enfrentar a
subsistência quotidiana.

Intervenção de terceiros
dificultará negociações!
disse Omar Mansour.

E continuando:
-A questão dos pescadores portugueses,

não deve ser comparada com a dos espa-
nhóis, porque, entre nós e a Espanha existe
um contencioso complicado, e, com Por-
tugal não existem, à priori, razões que vão
contra um desenlace feliz desta questão!

O dirgente da Frente Polisário afirmou-
nos:

-Pedir conselhos à Espanha nesta matéria
é um passo em falso. Temos um refrão
saraui que diz «antes de pedir conselho a
alguém, deves ver a sua casa e os seus
arredores». Para além do mais «o que a
Espanha procura é eliminar a competência
portuguesa na matéria»

Acerca do desejo
formulado pelos fa-
miliares dos pesca-
dores para que uma
delegação daquelas
fosse autorizada a
visitar os pescadores
detidos.

Omar Mansour
disse-nos:

-Por enquanto,
não há autorização
para tal!



01.07.1980
1-PESCADORES DO RIO VOUGA

CONTINUAM À ESPERA...!
2-EMBAIXADA EM ARGEL AINDA

SEM INSTRUÇÕES.
3-EXPOSIÇÃO DE FOTOS NA

«CASA DOS PESCADORES»

Mestre Cadilhe na RTP-2
- Estes rapazes tratam-nos bem...!
Disse ontem à noite aos telespectadores do

segundo canal da RTP, António Cadilhe,  depois
de contar a forma como foram surpreendidos
pelos elementos da Frente Polisário.

Uma delegação das famílias dos pescadores
detidos, rumou a lisboa, onde hoje fará deligên-
cias junto do Governo, tanto em relação aos 15
do RIO VOUGA como sobre as suas precárias
condições de subsistência.

30.06.1980
1-PESCADORES DO RIO VOUGA

ESTÃO LONGE, MAS, PERTO DOS
CORAÇÕES;

2-...LÁGRIMAS QUE SE NÃO
REPRIMIRAM PERANTE A MOS-
TRA PÚBLICA DAS FOTOS;

3-OUVIR AS VOZES DOS HO-
MENS FOI DOLOROSO!

Uma multidão acorreu durante a tarde de on-
tem, ao Posto de Turismo de Matosinhos, onde
se encontra patente a exposição de documentos
do cativeiro dos pescadores portugueses colhidos
no deserto do Sara pela reportagem do JN.

Apesar de tudo isto, talvez o mais doloroso do
que aconteceu ontem , foi a audição das mensa-
gens deixadas pelos pescadores.

“Não há palavras para contar o que se está a
passar. De facto escrever para quem não viveu
os dramáticos momentos de ontem á tarde em
Matosinhos, é uma tarefa ingrata e difícil.

Numa sala pequena do posto de turismo, num
clima naturalmente emocional, durante algumas
horas viveram-se cenas que nos chocaram e a que
não poderiamos ficar indiferentes.”

Mais vale andar no mar alto!

Os pescadores detidos.
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A descida do avião em Tindouf, a caminho das àreas libertadas da RASD.

A equipa do JN durante a sua breve passagem pela embaixada portuguesa em Argel.

02.07.1980
1-ESTÁ NAS AREIAS O MUSEU

DA LUTA PELA LIBERDADE!
2-UM PESQUEIRO PORTUGUÊS

«GORAZ» VISITOU O «RIO VOU-
GA».

E segundo informações trans-
portou as suas redes e terá con-
firmado o bom estado da embarcação
encalhada.

3-FREITAS DO  AMARAL
disse sobre este assunto:

-Que fossem tomadas medidas
para serem auxiliados os familiares
dos pescadores que estivessem em
situação económica difícil.

4-SÁ CARNEIRO declara:
- Estão abertos os canais de comunicação

com a Frente Polisário e que espera que se
torne possível que surjam notícias
favoráveis quanto ao regresso dos
pescadores até ao fim desta semana!

5-Preconizado o reconhecio-
mento da RASD!

“Denunciados interesses partidários
escandalosos a prejudicarem a
libertação dos pescadores”.



05.07.1980
GOVERNO CONFIRMA A

PRESENÇA DE UM INDUS-
TRIAL E UM EMISSÁRIO (LUÍS
FONTOURA) PARA TRAZER
OS PESCADORES DO DE-
SERTO.

06.07.1980
Pescadores do RIO VOUGA

são moeda politica?
1-PRIMEIRO-MINISTRO SÁ

CARNEIRO FOI A LEÇA FA-
LAR COM AS FAMÍLIAS DOS
PESCADORES DO RIO VOU-
GA E OUVIU:

- NÃO QUEREMOS SUBSÍ-
DIOS...! QUEREMOS OS NOS-
SOS HOMENS!

2-MULHERES RECEBIDAS
EM BELÉM POR MANUELA
EANES ESPOSA DO PRESI-
DENTE, QUE LHES DISSE:

-ESTOU INTEIRAMENTE
CONVOSCO E SINTO MUITO
O VOSSO PROBLEMA! ES-
TOU AO VOSSO LADO

Sá Carneiro acompanhado de Pinto Balsemão e de elementos da sua segurança, encaminhando-se em
Leça da Palmeira para a casa de Luís Moreira, para dialogar com os familiares dos pescadores.

04.07.1980
1-AFIRMA DIRIGENTE DA

POLISÁRIO:
-GOVERNO NÃO ESTÁ A

NEGOCIAR A LIBERTAÇÃO
DOS PESCADORES!

2-FAMÍLIAS VÃO TENTAR IN-
TERFERÊNCIA DIRECTA DE
MANUELA EANES.

3-REDES DO RIO VOUGA JÁ
EM LISBOA TRAZIDAS PELO
ARRASTÃO «TÓ MIGUEL».

4-É DIFÍCIL RECUPERAR O
BARCO!

O arrastão de Peniche TÓ MIGUEL
trouxe para lisboa as redes e as boias do
RIO VOUGA .

Um elemento da tripulação do arrastão
prestou a seguinte informação:

-O R. V. está encalhado e meteu água,
tornando-se muito difícil a sua recuperação!
O navio é vigiado de terra por guerrilheiros
sarauis e do ar por aviões marroquinos, o
que nos impediu de  aproximarmos aberta-
mente do local, saíndo da zona logo que
recolhidas as redes!

Multiplicam-se os esforços das famílias
dos pescadores, que, agora, vão recorrer à
Presidência da Républica.

Em Buarcos, o Presidente afirmou (sem
querer confrontar-se com o Executivo), em
resposta a Isaac João, filho de um pescador,
na qualidade de Presidente da Junta de
Freguesia:

-Tudo farei, no que estiver ao meu alcan-
ce, para que os nossos pescadores sejam
libertados o mais rápido possível!

03.07.1980
1-HOMENS DO RIO VOUGA

HÁ UM MÊS NO DESERTO
2-MÃES, MULHERES E FI-

LHAS DOS PESCADORES
FAZEM PRESSÃO JUNTO DO
GOVERNO E OUVEM EVA-
SIVAS...

Mulheres chegam à fala com o Primeiro-
Ministro Sá Carneiro, que afirmou:

-Temos feito tudo...!
Em oposição com estas declarações,  a

embaixada em Argel informou que aguarda
instruções desde o dia 23 de Junho.

Entretanto 14 espanhóis continuam de-
tidos, e, um ganense da mesma tripulação
que os acompanhava em cativeiro, foi
libertado.

O embaixador Magid Ahmed oferecendo àgua
fresca ao embaixador Meneses Cordeiro momentos
depois da chegada ao acampamento da RASD

Estas mulheres vivem em angústia há um mês. Encontram boas palavras - mas só. Ontem foram esperar
Sá Carneiro ao aeroporto de Lisboa  e, mesmo na sala dos Vip’s dialogaram com o primeiro-ministro,
que, no entanto lhes disse que tudo depende dos outros...

Manuela Eanes recebeu ontem esposas e filhas dos
pescadores, que têm estado em Lisboa a fazer
pressão sobre os orgãos de soberania . Na gravura,
abandonam o Palácio de Belém, após audiência que
lhes foi concedida pela esposa do Presidente da
República. De calças Rosa Moreira a mais activa
de todas.
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Mais vale andar no mar alto!
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Mais vale andar no mar alto!

A RASD faz um grande esforço de alfabetização,
onde estudam, em recime de internato os filhos dos
guerrilheiros sarauis.

As boias de marcação das redes do RIO VOUGA trazidas por um barco de Peniche

As redes do Rio Vouga já estão em Lisboa, mas, o barco corre perigo.

07.07.1980
1-O CASO DO «RIO VOUGA»

GANHA OUTRA DIMENSÃO -
A SOLIDARIEDADE!!!

2 - M AT O S I N H O S ; T R A I -
NEIRAS  E ARRASTÕES DECI-
DIRAM NÃO SAÍR PARA O
MAR!

 “SERÁ QUEIMADO TODO O
PEIXE QUE APARECER PARA
VENDA”.

RASD-República Árabe Sa-
raui Democrática, reconheci-
da pela OUA.

Em Matosinhos vive-se intensamente o
drama dos 15 pescadores que, há mais de
um mês, estão no deserto do Sara Ociden-
tal.

Ontem, desencadeou-se um processo
algo inesperado. Apoiado pelas famílias
dos pescadores ausentes, um grupo de
homens do mar lançou um repto:

-Em solidariedade com os nos-
sos companheiros, ninguém vai
hoje ao mar, para pescar...!

Esta é uma atituide que pode alastrar a
todos os portos do país!

08.07.1980
PESCADORES DO «RIO

VOUGA» MANTÊM-SE NO DE-
SERTO.

* EANES INTERESSADO NA
LIBERTAÇÃO RECORRE A
BONS OFÍCIOS AFRICANOS?

09.07.1980
Pescadores do VOUGA
esperança renasce em
Belém.

1-Eanes está disposto a
fazer declaração favorável à
Polisário.

2-P.R. tem avião preparado
para ir buscar os homens.

3-Polisário ainda retém 14
pescadores espanhóis.

Famílias desesperadas es-
tão sem notícias, sobre as ne-
gociações e o desenrolar do
processo.

ATENÇÃO
A PUBLICAÇÃO
DESTE ARTIGO
CONTINUA NO
P R Ó X I M O
BOLETIM MARÉ
Nº61
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HORIZONTAIS: 1-Esfolara; encaracolar.
2-Fugi; termine. 3-Lêtra Grega; oculado;
simb. qui. da prata. 4-Fúria; suaviza; amar-
ra. 5-Pompa; partirá; arco. 6-Apoquentava.
7-Edifiquei; o que há de melhor. 8-Pura.
9-Destino; pedra de altar; fragrância. 10-
Ferro temperado; estéril; saudação. 11-Ma-
ligna; envaidecida; abalar. 12-Adorara; si-
nal; gráfico. 13-Fulgira; ardósias.
VERTICAIS: A-Risco; criar fama. B-Está
lá a Capela dos ossos; adoece. C-Adv. de
lugar; gritaria, gemido. D-Junto; acarinho;
berne. E-Opulenta; Goa (anag.); muita
fome (inv.). F-Constrúira. G-Alindei com
flores; mijo. H-Com a cor da canela. I-
Flutua; fileira; aversão. J-Repetição do
som; avaro; acolá. L-Além; coberto de na-
tas; campeão. M-Matança; fruto oliveira.
N-Prazer; ave trepadora.

HORIZONTAIS: 1-Modas; ferir. 2-Anel;
cor; mero. 3-Gastronómicos. 4-Amou; sul;
rasa. 5-Samot. 6-Gera; ruim. 7-Indepen-
dentes. 8-Riso; paus. 9-Suava. 10-Cana;
rla; fala. 11-Encruzilhadas. 12-Saia; eza;
movo. 13-Alais; vasos.
VERTICAIS: 1-Magas; acesa. 2-Onam;
G.N.R.; anal. 3-Desobediência. 4-Altu; res;
arai. 5-Sapos. 6-Cosa; urze. 7-Monumen-
taliza. 8-Rolo; vala. 9-Trepa. 10-Emir; una;
fama. 11-Recapitulados. 12-Irós; mês; la-
vo. 13-Rosal; casos.

PROBLEMA Nº53

PALAVRAS CRUZADAS

(ver solução no próximo número)
Solução do número anterior

Armando Rodrigues

BOLETIM MARÉ - 5º ANIVERSÁRIO

“20.02.2009 - Dia de rancho melhorado”
Foi “UMA PRAIA D’ELA”, para os cerca de 80 amigos do Boletim MARÉ que comemoraram, em paz e
com muita alegria, mais um aniversário, desta jóia da nossa memória, reclamada em todos os lugares, do
Mundo, onde há gente do Mar de Matosinhos. Hoje, com o reaparecimento de pressões, ameaças, boatos e
tentativas de incompreensível “plágio”, envolvendo pessoas inocentes e honestas, pretende-se criar um
ambiente à muito ultrapassado, banido e rejeitado pelas gentes desta terra. Adivinhamos, novamente, tem-
pos muito difíceis para o pequeno e indefeso Boletim, nado e criado  em Matosinhos, por gente humilde que
durante anos tem clamado por justiça para com a Memória dos seus antepassados. Aos que nos têm
manifestado o seu apoio, com votos de feliz aniversário, enviamos os nossos sinceros agradecimentos.


