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

No regresso do Manuel “Cambeche” a casa, recebe as boas-vindas da mulher e da filha.

10.07.1980
1-PESCADORES DO RIO

VOUGA: QUEM OS TIRA DO
DESERTO?

2-GOVERNO, FALHOU EM
ARGEL NEGOCIAÇÃO COM A
POLISÁRIO.

3-CONSELHO DA REVOLU-
ÇÃO DEBATEU O ASSUNTO.

4-O JOVEM DIRIGENTE PO-
LITICO PINA MOURA, DEPOIS
DE CONTACTAR COM A
FRENTE POLISÁRIO, DECLA-
RA:

-SE O GOVERNO METER A
CABEÇA NA AREIA O PROB-
LEMA ARRASTAR-SE-Á DO-
LOROSAMENTE!

5-OS PESCADORES ESTÃO
A RECEBER IMENSO COR-
REIO!

Magid Ahmed descreveu como «boas»
as condições em que se encontram os pes-
cadores portugueses, dizendo a propósito,
que todos estão de boa saúde e «recebem
imenso correio».

Acrescentou, que os pescadores ocupam
o seu tempo jogando a bola, ou às cartas e
que eles próprios cozinham, por vezes, as
suas refeições «por não gostarem muito da
nossa cozinha!»

11.07.1980
1-LUÍS FONTOURA SEM

“VISTO” PARA O DESERTO
JOGA EM ARGEL DEZ CRE-
DÊNCIAIS POLÍTICAS.

2-NEGOCIAÇÕES BLOQUE-
ADAS.

Diz o dirigente saraui, Magid Ahmed:
-Não exigimos o reconhecimento! A

metodologia das conversações tinha ficado
assente nos contactos realizados de 19 a
22 de Junho, entre os dirigentes sarauis e o
embaixador português Meneses Cordeiro!

-“Entretanto a entrada em jogo da con-
tra-informação adquire uma outra impor-
tância e só serve para confundir a questão
e tornar ainda mais angustiosa a situação
dos detidos - cada dia mais debilitados - e
seus familiares!”

(...) ontem, como hoje..., em es-(...) ontem, como hoje..., em es-(...) ontem, como hoje..., em es-(...) ontem, como hoje..., em es-(...) ontem, como hoje..., em es-
pecial durante os períodospecial durante os períodospecial durante os períodospecial durante os períodospecial durante os períodos
eleitorais, não se cansam de noseleitorais, não se cansam de noseleitorais, não se cansam de noseleitorais, não se cansam de noseleitorais, não se cansam de nos
dizer: -Os pescadores dedizer: -Os pescadores dedizer: -Os pescadores dedizer: -Os pescadores dedizer: -Os pescadores de
Matosinhos !? São os maiores!!!Matosinhos !? São os maiores!!!Matosinhos !? São os maiores!!!Matosinhos !? São os maiores!!!Matosinhos !? São os maiores!!!
********************************************************************************************************************************************
(continuação do número anterior)
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12.07.1980
PESCADORES DO RIO VOUGA: QUE SOLU-

ÇÃO?
1-CRUZ VERMELHA METIDA NO CASO

PELOS FAMILIARES DOS PESCADORES;
2-FREITAS DO AMARAL MINISTRO DOS

NEGÓCIOS ESTRANGEIROS ADMITE DIFI-
CULDADES NA LIBERTAÇÃO DOS PESCA-
DORES;

3-POVO COMEÇA A MOSTRAR DESCON-
TENTAMENTO E DESCONFIANÇA NOS
POLÍTICOS METIDOS NO CASO.

Mais vale andar no mar alto!

Um grupo de homens do mar lançou um repto:
-Ninguém vai hoje pescar, em solidariedade com os companheiros !!!
É uma atitude que se pode espalhar a todo o país.

Estas são mulheres e filhos dos (hóspedes do deserto). Ao fim da tarde de ontem,
solidárias com um grupo de pescadores que decidiu não ir ao mar - uniram-se
constituindo uma barreira séria a possíveis desejos de quaisquer fura-greves.

A Drª Manuela Eanes com as famíliares dos pescadores, que por ela foram
recebidas em Belém

Luís Fontoura o homem que em Argel
procura negociar a libertação do
pescadores. O antigo administrador
de «A Capital» e chefe de gabinete de
Moreira Baptista no SNI é o homem
mandado para negociar com a
Polisário.

«Os pescadores já podiam estar em Portugal se o embaixador
Meneses Cordeiro pudesse falar em nome do Governo portu-
guês!» disse ontem o embaixador da RASD em Bissau, Magid
Ahmed.

Magid acompanhou o embaixador português na visita que este
fez às áreas libertadas e aos pescadores portugueses detidos e que
tem seguido o desenrolar de todo este processo.

Segundo declarou ontem:
-”Está convencido de que o não reconhecimento de Luís Fon-

toura como representante idóneo do Governo Português se man-
terá não havendo outra solução para o caso que não seja a subs-
tituição por um representante qualificado que, tanto pode ser
embaixador de Portugal como membro do Governo!”

Esta gente de Matosinhos, famíliares de pescadores do mar nas águas do Norte,
acredita que Deus conseguirá trazer os pescadores do RIO VOUGA de volta a
casa, mas, entretanto «tem de haver muita calma e paciência»

14.07.1980
1-VITÓRIA NA OUA ENDURECE A POLISÁ-

RIO;
2-LIBERTAÇÃO ADIADA E PESCADORES

CADA VEZ EM MAR MAIS ENCAPELADO.
Segundo Miguel Reis enviado do JN o “quadro é negro” e extrai-

se da crónica enviada ontem da capital argelina que a Polisário en-
dureceu as suas posições, o que torna a libertação muito mais
incerta.
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Mais vale andar no mar alto!

Laginha de Sousa pensa que «isto se não fôr por
intermédio de outro país nada feito»

António Reinas (o das barbas) «Se este inquérito
servir para alguma coisa

15.07.1980
1-PESCADORES DO RIO

VOUGA:
-HÁ DRAMAS NO DESERTO!
2-LUÍS FONTOURA DEIXOU

ARGEL COM AS MÃOS VA-
ZIAS... E DE LIBERTAÇÃO
NEM SE FALA...

16.07.1980
SE O GOVERNO NÃO RE-

CONHECER A RASD OS
PESCADORES NÃO SERÃO
LIBERTADOS.

«Nós agora somos, mesmo formalmente
um Estado. Fomos admitidos como tal pela
Organização de Unidade Africana, e como
tal devemos ser tratados nas nossas relações
externas» - disse Ahmed o Nº2 da Missão
da República Árabe Saraui Democrática
em Argel.

17.07.1980
1-FONTOURA FAZ EXPOSI-

ÇÃO AO CONSELHO DE
MINISTROS.

2-BARCOS COSTEIROS DE
LISBOA FARÃO GREVE 24
HORAS EM SOLIDARIEDADE
COM OS PESCADORES E
SEUS FAMILIARES:

-DAMOS PRAZO AO GO-
VERNO ATÉ AO DIA 20!

...entretanto Luís Fontoura estabeleceu
contacto com as famílias dos pescadores
em Leça da Palmeira pouco tempo depois
de ter chegado a Lisboa.Sucede que este
contacto foi o primeiro após Sá Carneiro
ter estado em casa de Luís Moreira no pas-
sado dia 5 deste mês, isto quando o pri-
meiro ministro prometeu dar informações
(ou mandar transmiti-las) todos os dias.
Não cumpriu também neste caso.

Entretanto sabe-se que foram enviados
cheques para cada família no valor de 30
contos o equivalente a um subsídio de
desemprego.

A verdade, porém, é que as famílias têm
um certo orgulho - não porque sejam ricas!
- e recusam-se a aceitar o que consideram
uma esmola. Preferem que o governo lhes
tragam os homens.

(...) é certo , mas, o Estado português não
tinha reconhecido a RASD. Tudo isto pode
assumir, de facto, um aspecto de quase
“chantagem” política, até porque a Frente
Polisário sabe bem os interesses de portugal
junto de Marrocos, onde trabalham muitos
portugueses (fala-se em 25mil).

Enfim o caso dos pescadores é complexo
e angustiante! perguntamos:

-Quanto vale um homem?
***********************************
MENSAGENS DOS
P E S C A D O R E S
PARA AS FAMÍLIAS

(...) no que toca aos Estados Unidos e à
França, não veriam com bons olhos, um re-
conhecimento da RASD, contrário ao pro-
tegido Hassan II. Este facto condiciona a
“margem de manobra destas negocia-
ções” mesmo que a realidade demonstre
que a derrota de Rabat é inevitável.

ANTÓNIO CADllHE OLIVEIRA

Agora já estou mais tranquilo. Já li a
carta da minha mulher e dos nossos

sócios da cooperativa. Já estão mais sosse-
gados. Ao princípio, afligiu-me muito ouvir
as notícias da rádio, em que eles não sa-
biam ainda do nosso paradeiro. A gente
ouvia isso tudo por-
que eles arranjaram-
nos um rádio e ficáva-
mos preocupados.
Quero que a família
fique sossegada, que
eu estou bem.

ANTÓNIO MARIA PEREIRA

Cá estamos. Temos que aguentar o calor
até resolverem mandar-nos daqui para

fora. O que quero dizer aos meus familia-
res é só que estou bem. Assim, eles estejam
como eu estou. Preocupado? Não, não es-
tou. Acho que foi mui-
to bom vocês terem
vindo cá para lerem
notícias nossas.

Também estou con-
tente em receber uma
c a r t a . E s c r e v a m
mais...!

DOMINGOS P. CARMO

Que hei-de eu dizer para os meus? Pois
digo que estamos bem, somos bem

tratados, estamos numas férias mais ou me-
nos forçadas, e esperamos que isto seja re-
solvido o mais rapidamente possível, para
irmos para casa, arranjar outro barco  ou
arranjar trabalho.

Diga lá à minha mulher e à minha filha
que não fiquem preocupadas, porque nós
somos bem tratados
moral e fisicamente
e isto hoje foi uma
festa com o nosso
embaixador e com
os nossos jornalis-
tas.

Vamos  a ver o
que é o futuro ..

ANTÓNIO GONÇALVES REITOR

Estou bem e envio beijos para a mulher,
para as filhas e para a neta e abraços

para toda a família. Brevemente, quando
o nosso Estado quiser, nós havemos de nos
ir embora... Não
me assustei. Levei
até aquilo como
uma parte de brin-
cadeira, não jul-
gando que esta-
vamos a ser deti-
dos...

JOSÉ AUGUSTO MOREIRA

Desejo à minha família na Barra de Mira
que se encontre bem, que eu encontro-

me óptimo. Espero
brevemente poder
abraçá-los.



CARLOS A. SILVA SANTOS

Quero dizer à família que passo bem,
que estejam todos descansados, que

eu também estou por aqui bem, até chegar
o dia de a gente ir embora.. Temos comido

 ANTÓNIÓ C. PATELA

Beijinhos para a mulher, para os
netinhos,  para os filhos e para toda a

JOÃO CARLOS C. OLIVEIRA

Eu estou bem. Ela que também esteja
por lá bem. O resto há-de passar. Tenho

JOAQUIM SOUSA ROCHA

O que quero é que a família esteja toda
bem. Nós cá vamos andando.  Foi um

sustozito, mas já passou. O que a gente

JOÃO DOS SANTOS MOREIRA

Beijos para a mãe e irmãos, colegas,
amigos. Eu sou o mais novo e sou o

LUÍS MARTINS MOREIRA

A única coisa que quero dizer é que nos
sentimos bem. Estamos bem. Damo-

MANUEL  CADILHE OLIVEIRA

Para ti, Linda, filhos, sogra, cunhados,
irmãs, estou bem. Porreiro, somos bem

tratados. A separação da  família é o que
mais custa. Mas tudo passa. Estive dois
anos no Ultramar e também  passaram.

MANUEL NUNES FARIA

Quero dizer à minha Maria que estimo
que esteja bem de saúde que eu

também estou. Estive um bocado atra-
palhado, mas agora estou bem. Eles deram-

MANUEL MARTINS MOREIRA

Quero que a minha gente saiba que
estou bem e que não se preocupem.

Eles não batem  às pessoas...É gente boa.
Todo a gente aqui tem sido bem tratada. O

ABEL TAVARES

Quero mandar beijinhos para a família
mulher e filhos. Um abraço para os

amigos da Murtosa.  Nós estamos bem e
Cunhado do mestre
A.Cadilhe. Matriculado,
não embarcou nesta
primeira viagem, estava
previsto saltar para
bordo na maré seguinte.

DAVID JOSÉ H.  CUNHA

gente. Estou bem.
Vamos a ver quando
é que iremos daqui
embora. Também jo-
go  futebol. Sou
guarda-redes. Mas
isto vai muito mal
aqui com o calor.

bem,  não nos falta
nada. Até tenho jo-
gado um bocadinho à
bola, eu que já não
jogava à bola há tan-
to tempo...

que gramar como os
outros. O que o Go-
verno deve fazer é
mandar-nos embora
logo que possível,
caso possa ser.

quer agora é ir ver as
nossas famílias,
quanto mais depres-
sa melhor. O que
custou mais um bo-
cadito foi chegar cá,
mas, agora, depois
de estarmos aqui es-
tamos bem.

nos muito bem  aqui
com os “polisári-
os”. Talvez os va-
mos convidar para
irem à romaria da
terra, porque são
merecedores...

que é preciso é que
o nosso Governo
agora nos tire daqui
o mais depressa
possível, porque o
calor é muito e cus-
ta-nos muito a pas-
sar aqui estes dias.

Aqui também passa.
Não há-de ser tanto
o tempo. O calor
aperta um bocadi-
nho, mas, quando eu
fôr para lá levo um
bocado de calor para
vocês.

quando eles quise-
rem nós vamos em-
bora. Foi uma ex-
cursão um bocado
pesada, mas, cá es-
tamos. Para o ano
nós vamos embora.

treinador da equipa
de futebol. Foi a pri-
meira viagem e para
aqui talvez seja a
última. Foi um susto
grande, mas agora
estamos bem.

me uns comprimi-
dos e eu fiquei ópti-
mo. Dá um abraço à
nossa filha e aos ne-
tos que eu breve-
mente hei-de chegar
à  vossa beira.
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João dos Santos Moreira, nasceu a
21.01.1962, em Mira.
Filho de José Augusto Moreira Balugas e
de Sílvina dos Santos.
***********************************
David José Henrique da Cunha, nasceu
a 27.08.1945, na Murtosa.
Filho de João Tavares da Cunha e de Ana
Henriques.
***********************************
João Carlos Carinha de Oliveira, nasceu
a 30.01.1949, na Murtosa.
Filho de João Henrique de Oliveira e de
Angelina das Dores Carinha.
***********************************
Abel José da Silva Tavares, nasceu a
22.05.1944, na Murtosa.
Filho de Silvino Tavares e de Rosa das
Flores da Silva.
***********************************
José Augusto Moreira Balugas, nasceu a
24.08.1933, em Mira.
Filho de Joaquim Augusto Moreira Balugas
e de Ludovina Ribeiro.
***********************************
Carlos Augusto Silva Santos, nasceu a
04.04.1939, na Murtosa.
Filho de Francisco dos Santos e de Maria
Dores da Silva.
***********************************
António José Cadilhe de Oliveira, nasceu
a 21.10.1939, em Matosinhos.
Filho de António Oliveira e de Ana Gomes
de Sá Cadilhe.
***********************************
Manuel José Cadilhe de  Oliveira, nasceu
a 26.04.1947, em  Matosinhos.
Filho de António Oliveira e de Ana Gomes
de Sá Cadilhe.
***********************************
Manuel Martins Moreira, nasceu a 20
.01.1936, em Matosinhos.
Filho de Francisco Martins Moreira e de
Bertelina de Jesus.
***********************************
Luís  Martins  Moreira, nasceu a
20.12.1929, em Matosinhos.
Filho de Francisco Martins Moreira
e de Bertelina de Jesus.
****************************
António Gonçalves Reitor, nasceu a
20.01.1937 na Póvoa de Varzim.
Filho de Manuel Gonçalves Reitor e Maria
das Dores Neves.
***********************************



Mais vale andar no mar alto! A «casa verde», como
em tantos outros mo-
mentos no decorrer de
todo o período do dra-
ma que em Matosinhos
morou, recebeu ontem
dezenas de pessoas,
familiares dos pesca-
dores cansados de dis-
tância. Estas não eram
todas as pessoas, mas
algumas das mais jo-
viais; as restantes, por
todo o lado, pareciam
não acreditar ainda
que o pesadelo tivesse
passado.

O JN já falou com elas num ambiente pesado, difícil, denso, vendo rostos
tristes e ouvindo palavras amargas de sofrimento; e agora foi encontrar
os mesmos rostos com traços totalmente diferentes, confiantes, aliviados
e ouvir palavras suaves, bem humoradas, soltas e livres

21.07.1980
FONTOURA NO DESERTO
1-RECUPERA-SE A ESPE-

RANÇA DE LIBERTAR OS
PESCADORES DO RIO
VOUGA:

2-FIM DO CATIVEIRO À VIS-
TA?

Última hora
LIBERTAÇÃO PARA QUIN-

TA-FEIRA?
O advogado lisboeta entrgou ao  embai-

xador da RASD em Argel credênciais que
o acreditam como «representante do
Governo português» para negociar a
libertação dos tripulantes do RIO VOUGA.

O representante saraui considerou que
ficaram assim reunidas as condições para
a «abertura de negociações de Governo a
Governo», pelo que Luís fontoura seguiu

(...) mas mais importante do que este pro-
blema está de facto o não haver notícias
concretas sobre um caso que apaixona a
opinião publica, não apenas em Mato-
sinhos e Leça da Palmeira, mas, também
na Murtosa e até em Olhão, donde é natural
o motorista do arrastão RIO VOUGA . Não
se compreende por outro lado, um certo
silêncio da Mauricoop,  a cooperativa pro-
prietária do arrastão, Gameiro das Neves
quase se diria que está afastado do
processo. Porquê?

Entretanto, as famílias ontem foram sur-
preendidas com boatos, designadamente o
que lhes referia o facto de o Governo se
dispôr a entregar-lhes 30 contos em jeito
de compensação material. Elas recusam
essa «esmola», p o i s pensam que o mais
importante é que o Governo consiga trazer
os quinze pescadores.

É evidente que esta questão se arrasta
devido à delicadeza do problema, designa-
damente a posição marroquina. E não se
pense que os homens da Polisário são in-
sensíveis, apenas actuam de acordo com
as suas principais directrizes, nomeada-
mente, apresaram agora outro barco, que
navegava com bandeira marroquina e sul-
coreana. Ficaram prisioneiros dos sarauis
mais 17 homens, que se juntam no deserto
aos espanhóis do «Garmobomar» e aos
portugueses do «Vouga».

Àmargem do
 RIO

VOUGA.

18.07.1980
1-HOMENS A “DERRETER”

NO DESERTO.
2-ATÉ QUANDO AGUENTA-

RÃO OS PESCADORES DO
RIO VOUGA?

3-FONTOURA NÃO VOLTA A
ARGEL E A POLISÁRIO ESTÁ
À ESPERA!

20.07.1980
1-PESCADORES DO RIO

VOUGA EM VÉSPERAS DE
LIBERTAÇÃO?

Uma nova fase de negociações devem
iniciar-se amanhã.
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Por isso, facilmente se conclui das gran-
des dificuldades existentes.

Mas neste contexto o JN provavelmente
irá fornecer dentro das próximas edições
novidades sobre o tipo de relações que
estão a desenrolar-se em Argel. Os nossos
contactos permanentes com Omar Mansud
fazem-nos crer que o Governo tem de
tomar uma atitude resoluta.

Por outro lado, pensa-se que Eanes abor-
dará hoje com Sá Carneiro o problema. Até
porque o PR não queria susceptibizar, criar
um ponto de fricção, com o executivo na
ausência do primeiro-ministro. É  bem pro-
vável que após o encontro deste com
Eanes, se intente alguma diligência que
possa ter outra receptividade.

E a esperança de facto está depositada
em Belém.

António Maria Pereira, nasceu a
29.08.1944 em Matosinhos.
Filho de Manuel Maria Pereira e Maria do
Alívio.
***********************************
Manuel Nunes Faria, nasceu a 21.11.1920
na Póvoa de Varzim.
Filho de Luís Gonçalves Faria e Rosalina
Nunes.
***********************************
Domingos Pereira do Carmo, nasceu a
17.07.1925 em Olhão.
Filho de Francisco do Carmo Oeiras e
Maria do nascimento
***********************************
Joaquim de Sousa Rocha, nasceu a
16.08.1924 em Matosinhos.
Filho de Luís Filipe Sousa Rocha e
Laurinda Teixeira Carvalho.
***********************************
António da Costa Patela, nasceu a
26.04.1919 em Matosinhos.
Filho de Ernesto Costa Patela e Ana
Oliveira Pinto.
***********************************

esta madrugada para
Tindouf, na fronteira com
o território argelino. Ali
manterá conversações
com membros do Governo
da RASD.

Se as negociações
chegarem a bom termo, os
quinze pescadores
poderão ser libertados já
na próxima quinta-feira.

Luís Fontoura deverá
aproveitar a ocasião  para
visitar as «áreas liber-
tadas» e eventualmente
zonas onde se desenvol-
vem combates.
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Mais vale andar no mar alto!

Esta mulher sofreu intensamente o cativeiro do marido - Manuel
Nunes Faria - e não resistiu à emoção da chegada. Recuperou
pouco depois...

As mulheres liam as últimas notícias enquanto esperavam a
chegada dos pescadores

Notícias pela rádio eles ouviam, ás vezes, mas ler o jornal , em
Argel foi um dos momentos mais emotivos para os pescadores.

Um abraço entre irmãos«SE DEUS ME QUISER
LEVAR...»
-OU DUAS CRIANÇAS À
ESPERA
Uma mulher clinicamente condenada,
a Maria do Carmo O. D.Cantara mulher
do mestre do RIO VOUGA, António
Cadilhe dizia ontem:

-Se Deus me quiser levar, ele fica ago-
ra à beira dos filhos...! Trata-os tão bem!
É tão meu amigo!

As palavras arrancadas à luta que tra-
va pela sobrevivência, são da mulher do
mestre Cadilhe, que sofre de uma doen-
ça grave (temia-se o pior), mas, teve ain-
da forças para resistir ao afastamento.

Felizmente esta mulher que vive numa
cadeira de rodas o sofrimento dos últi-
mos dias, vai poder abraçar o seu
companheiro de vida.

Há principalmente dois filhos, duas
crianças, à espera do pai...

25.07.1980
1-RIO VOUGA: FIM

DE UM CATIVEIRO DE
51 DIAS;

2 - P E S C A D O R E S
HOJE EM LISBOA
COM AS FAMÍLIAS À
ESPERA;

3 - G O V E R N O
RECONHECEU O DI-
REITO À LIBERTAÇÃO
NA GUERRA EM QUE
A LUTA DA FRENTE
POLISÁRIO.

Os pescadores do RIO VOU-
GA foram finalmente libertados.
Após 51 dias de cativeiro, os
tripulantes da embarcação re-
gressam hoje a lisboa, onde de-
vem chegar por volta das 7
horas.

As famílias estão a caminho
da capital num autocarro posto

24.07.1980
1-AVIÃO MILITAR VAI

A ARGEL PARA TRA-
ZER OS 15 PESCADO-
RES;

2-É PROVÁVEL QUE
SÓ AMANHÃ CHE-
GUEM A LISBOA.

Se o calendário fôr cumprido
tal e qual está previsto os pes-
cadores serão entregues ao re-
presentante de Portugal às
12H00 de hoje.

Tudo parece indicar que ha-
verá um atraso de 24 horas sobre
a data prevista para que, em Tin-
douf , na fronteira da Argélia
com a RASD, o embaixador
Meneses Cordeiro receba os
homens. Para tal, o embaixador
português partiu hoje cerca das
seis horas da madrugada, para
aquela cidade fronteiriça, mu-
nido dos «salvo-condutos» para
poder em nome do estado por-
tuguês receber o repatriamento
.

23.07.1980
PESCADORES AMANHÃ NO

PORTO?
MENESES CORDEIRO VAI A

TINDOUF RECEBER OS 15
PESCADORES.

Amanhã como estava previsto o embai-
xador português em Argel Meneses Cor-
deiro, seguirá para Tindouf, onde espera
que lhe seja entregue a tripulação do RIO
VOUGA.

Ainda ontem um grupo de pescadores de

22.07.1980
SOLIDARIEDADE

 1-EM LISBOA E SETÚBAL:
-BARCOS COSTEIROS NÃO

FORAM AO MAR;
2-GOVERNO PORTUGUÊS

NEGOCEIA COM GOVERNO
DA RASD. O NOSSO GOVER-
NO RECONHECE A RASD?

...há finalmente, depois de erros em série,
grandes probabilidades de serem libertados
esses bravos que, afoitos e alheios às
questões de política internacional, caíram,
há um mês e meio nas mãos dos guerri-
lheiros sarauis.

Os barcos de pesca costeiros  de Lisboa
e de Setúbal não foram ao mar.

O que já sucedera em Matosinhos, de
uma forma espontânea, voltou a acontecer
em Lisboa e Setúbal e é de crer, que a situ-
ação se possa vir a complicar, caso não haja
a libertação desejada já depois de amanhã.

Vila do Conde se colocou à dis-
posição das famílias dos detidos
para as levar até território da
RASD, caso a Frente Polisário
assim o autorizasse.



26.07.1980
1-PESCADORES DO RIO

VOUGA VOLTARAM A CASA;
2- ...NÃO RESISTIRÍAMOS

MUITO MAIS TEMPO! ...NÃO
HÁ PALAVRAS... FOI TERRÍ-
VEL AQUELE INFERNO!;

3-PORTUGAL NÃO RECO-
NHECE A EXISTÊNCIA DA
RASD.

Marchávamos há duas horas sem ver vi-
valma. Os «Land-Rover» deslizavam à ve-
locidade do costume no solo desértico, dei-
xando atrás de si faixas de poeira como as
que se vêm no rasto dos veículos lunares
dos filmes de antecipação científica.

Na linha do horizonte surgiram duas ten-

quase preciso dar o comer na boca.
-Tivemos aí três homens a patinar -

continuou a contar-me entre soluços.
- O ti António Patela esteve muito mal,

a soro, estávamos a ver que se ia embora.
Eu bem tentava animá-los, pô-los ale-
gres. Mas chegou um momento em que
isso era quase impossível.

Mais vale andar no mar alto!

Duas vidas que voltam a encontrar-se. A saudade
que dói mitigada num abraço.

Carmo Cadilhe teve forças para ir até Lisboa esperar
o pai dos seus filhos. Foi um momento doloroso o
reencontro com o mestre do RIO VOUGA

Manuel Martins Moreira e a mulher  - a tranquili-
dade e a emoção.

à disposição pelo governador civil do
Porto.

Ontem por volta das 15H00 uma secre-
tária do Primeiro Ministro comunicou para
casa de Luís Moreira, um dos pescadores,
informando que a libertação era já uma cer-
teza. E era, desde as 19H45 de onteontem,
a liberdade era uma realidade objectiva.

A libertação foi anunciada por Omar
Mansour, imediatamente após a assinatura
de um comunicado final das conversações,
que ele próprio desenvolveu com Luís Fon-
toura e que conduziram, segundo foi anun-
ciado, a um entendimento dos governos de
Portugal e da RASD, quanto à situação do
Sara Ocidental e ao lançamento de pres-
pectivas de cooperação entre os dois povos.

Três dos pescadores, chegaram a causar
grandes preocupações aos seus compa-
nheiros, mas, segundo nos declarou o
mestre António Cadilhe, foram pronta-
mente assistidos e encontram-se bem. En-
tre esses casos, o mais grave, terá sido o
do António Patela, que teve de ser alimen-
tado a soro durante três dias, e, chegou a
um estado de fraqueza que lhe fez perigar
a vida.

Entretanto o representante da RASD
interveio para dizer:

-Quero dizer aqui, que não estamos inte-
ressados em prender cidadãos de outros
países, mas, somos obrigados, naturalmen-
te, a defender a nossa soberania seja na ter-
ra, seja no mar!

Por seu turno o embaixador Luís Fon-
toura, completou:

-Com este acto, são-me entregues os
quinze pescadores que estiveram em
território da RASD e que aqui foram muito
bem tratados. O Governo da RASD, sempre
declarou que eram seus hóspedes, uma vez
que não tinha qualquer contencioso com
Portugal.

das escuras rodeadas por minúsculos vul-
tos brancos.

-Lá estão eles, doutor -  disse para Luís
Fontoura, que viajava a meu lado.

Miope que sou, temi ser miragens do de-
serto aquela ressureição de imagens que
me marcaram, na noite que vivi há um mês
e dias com os pescadores do RIO VOUGA
prisioneiros dos sarauis.

Eram eles.
Quando o «Land-Rover» parou a uns

cem metros do local, houve um homem que
correu para mim e se me lançou nos braços
num choro de criança, que nenhuma pala-
vra de conforto conseguiu parar durante
dez minutos.

O «Boni-Boni» (Manuel Cadilhe de
Oliveira) lembrou-me, na circunstância, o
palhaço pobre, sempre disposto a faze rir
as criancinhas, por mais miséria que tenha
em casa:

- Eu bem fiz um esfcrço para animar
esta malta - dizia-me entre soluços. - Mas
estava a ver que ficavam cá uns poucos.
Nós tivemos homens aqui a passar-se ...

«Boni-Boni» vinha dar-me satisfação do
pedido que lhe fiz há um mês, na hora da
despedida:

- “Homem, você é um folgazão. Veja
lá se anima essa gente. Quando não há
um mínimo de alegria, nem sequer há
vontade de comer ... E não comer aqui,
é morrer aos poucos!” - tinha-lhe eu dito
quando o vira a última vez, na visita  que
lhes fiz, na companhia do embaixador Me-
neses Cordeiro

Manuel Cadidhe prometeu que sim, e le-
vou a promessa a sério. Tentou cumprir a
sua palavra mas «por pouco que não con-
seguia», com a amargura de ver homens
que caíam de dia para dia, e a quem foi
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Disse-lhe então que isso iria passar rapi-
damente, pois que seriam libertados naque-
la tarde. Rodearam-me todos..., que já ti-
nham ouvido falar, mas ninguém tinha um
ar de crente.

-Só depois da assinatura do comunicado
final das negociações, quando Luís Fon-
toura disse em português que os levaria
para Portugal, eles mudaram de feição.



Mais vale andar no mar alto!

Na capital argelina, momentos do embarque com destino a casa. Luís Moreira, determinado, dá uma
indicação a um companheiro.

Em Argel o aparente
silêncio...

Como estão os pescadores por-
tugueses?- perguntei ao homem
da Polisário pouco depois de

passar a barreira da Polícia no aeroporto
Houari Boumediene. Há dois dias que a
gente de Leça da Palmeira que se avistara
comigo antes da partida esperava notícias
e isso preocupava-me.

- Estão bem, como você terá  oportu-
nidade de ver ...!

Onde estão, o que fazem, quanto tempo
demora a chegar lá, é possível entrar em
contacto com eles?... O jovem saraui
respondia-me apenas com um sorriso
enervante, não deixando cair uma palavra.

Omar Mansour é o responsável pela
Missão Saraui em Argel. Tentei contactá-
lo pelo telefone mas responderam-me que
não estava, Ahmed também se havia reti-
rado ...

-Estes árabes são assim. Olha... «gato
escaldado de água fria tem medo» ... E em
Portugal há muita gente que tem ligações
com o Marrocos. Nunca se sabe se és um
agente marroquino - dizia-me depois disto
um amigo.

Senti que me estudavam, mas, achei isso
absolutamente normal. Quando se arrisca
o «coiro» na guerra há que ter cautelas para
não perder a batalha na retaguarda.

-Olhe, eu precisava de documentação
actualizada para levar para baixo, para não
ir de mãos vazias, só com o que tem vindo
na Imprensa Internacional - disse ainda ao
homem da Polisário que me esperou no
aeroporto.

-Isso vai-lhe ser dado lá.. - foi a única
resposta.

Luís Moita, do «Comite» Português de
Apoio à Frente Polisário, tinha viajado
connosco no mesmo avião. Acordaram-no

o seu prazer de homens novamente livres.
De um momento para o outro, aqueles

homens que ali morriam de angústia, rece-
ando que podiam ficar sob o sol tórrido
até ao fim da vida, ganharam novo alento
e começaram o desabafo.

- Nós sabíamos que estavam a tratar da
nossa libertação! - disse o mestre António
Cadilhe de Oliveira, e continuando:

-Mas isso não passava de uma esperan-
ça... Ouvía-mos a rádio portuguesa e a da
Frente Polisário, que disse que o Governo
estava a negociar. Eu nunca acreditei a fun-
do que isto fosse verdade. Nunca acreditei
voltar tão cedo a Portugal. Felizmente,
nunca me doeu nada, mas vi os meus co-
legas a enfraquecerem cada vez mais todos
os dias, e estava a desanimar também.

António Patela teve um susto quando se
viu “em baixo” e o médico o pôs a soro:

- “Julguei que era o fim da minha vida!
Eles mandaram vir o melhor médico e tudo
se resolveu! Lá arribei, depois de tomar
umas garrafas de soro!”

Mais tarde, na viagem de Tindouf para
Argel,declararme-ia:

- “Olhe, eu nunca andei de avião. Há ma-
les que dão por bem. Isto é uma viagem
boa e ainda mais, quando um homem já
pensava que não regressava a casa!”

Mansour (não confundir com o embai-
xador) é um jovem da «casa dos vinte
anos» que se encarregou dos nossos com-
patriotas durante o tempo que estiveram
na RASD. No momento da libertação abra-
çavam-no com lágrimas nos olhos e distri-
buiam-lhe «obrigados».

- Foi o nosso pai! - comentava «Boni-
Boni).

Mais tarde, no aeroporto, ele lá estava
para um abraço que não quer que seja o
último, já que, logo que passe a guerra e
esteja livre de obrigações, de que não tem
folga, quer passar férias em Portugal, cum-
prindo os convites que lhe foram formu-
lados pelos seus prisioneiros.

Quando, depois do histórico fim de tarde
de quarta-feira em que os nossos compa-
triotas foram devolvidos à liberdade, che-
gámos ao centro de acolhimento, onde lhes

reservaram lugar, ao lado dos jornalistas e
do enviado governamental português, to-
dos tinham outra cara. Já diziam graças, já
começavam a rir-se aliviados do passado,
transformando a que fora uma coisa má em
coisa boa.

Essa é a legenda que fica para todos os
que viveram estes momentos. Quando se
luta pela liberdade e independência, há
passos indesejáveis, mas às vezes inelutá-
veis. O que os sarauis deram em 4 de Junho
foi perfeitamente compreendido - apesar
das contrariedades sofridas - pelos nossos
compatriotas, que também sentiram no
corpo a miséria que é aquela guerra. Mi-
séria comungada, que neste  caso ninguém
quer repetir, e seguramente não repetirá.

Miséria que, unindo os homens, porque
toca a todos, foi aqui semente de amizade
e de compreensão, que nenhum dos quinze
pescadores do RIO VOUGA esquecerá na
sua vida.

O paradoxo deu-se. Depois de todo o sa-
crifício, daquele sol terrível, da alimenta-
ção deficiente, eles são agora as testemu-
nhas portuguesas mais ímparciais em re-
lação ao fenómeno saraui. E, seguramente,
os seus melhores amigos ...

-Parece mentira - dizia um, pouco
depois... Diziam ...outros!

Nesse momento, o velho António Patela,
que estava a passar-se no deserto, mudou
de côr, «Boni-Boni» (o meu amigo Manuel
Cadilhe) esqueceu-se do choro de criança
de minutos antes, e mostrou de novo a face
alegre e calma. Luís Moreira, o pai dessas
excelentes raparigas que não pararam neste
mês e meio de lutar pela liberdade dos ho-
mens do RIO VOUGA, respirou fundo.

Feitos os discursos, montaram nos Land-
Rover, ao lado dos jornalistas que ali esta-
vam convidados, e misturaram connosco

Quase dois meses de separação, sobretudo em
circunstâncias tão dramáticas, não podiam deixar
de motivar cenas de grande emoção como as que se
presenciaram ontem.
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29.07.1980
Freitas do Amaral renova

tensões.
1-RIO VOUGA será destruído

se Marrocos tentar safá-lo.

28.07.1980
Entrevista embaixador da
RASD em Argel.

1-Polisário estranha diplo-
macia portuguesa;

2-Libertação dos pesca-
dores espanhóis ainda está
comprometida;

3-Reacção da Frente Poli-
sário;

4-Fontoura representa mais
que Freitas do Amaral.

27.07.1980
1-OS PESCADORES DO RIO

VOUGA JÁ ESTÃO EM CASA
NO CONVÍVIO DAS FAMÍLIAS;

2-A REPETIR-SE UM CASO
IDÊNTICO SERÁ PIOR...;

3-EM ARGEL ESTUDAM-SE
CUIDADOSAMENTE AS CON-
TRADIÇÕES POLÍTICAS DE
LISBOA.

Mais vale andar no mar alto!

Eles aí estão! em uniforme típico do deserto, correm
apressadamente para a liberdade, procurando
esquecer o inferno.

Lágrimas à chegada a casa, em Leça da Palmeira.
Os homens andaram de abraço em abraço na alegria
comum.

Os tripulantes do RIO VOUGA à espera do avião que os traga de Argel para
Lisboa. O adeus a Africa fica simbolizado na foto  que tiraram na capital
argelina pouco antes do inferno do deserto do Sara.

Desta refeição os pescadores não se esquecerão tão cedo. Na embaixada de
Portugal, em Argel, sardinhas de conserva, cervejas e casqueiro constituiram
um lauto jantar.

às duas da manhã com um telefonema de
Paris e deram-lhe instruções para seguir
imediatamente para Argel.

Havia uma confusão qualquer e ninguém
o esperava. Como não encontrámos hotel
fomos pôr as malas na Embaixada de Por-
tugal e ele acompanhou-nos. Recebia pou-
co depois um telefonema para ir para o Ho-
tel Auraci, o mais luxuoso da capital arge-
lina onde teria conversações com os
dirigentes da Polisário.

-Olha, pá, eu gostava bem mais de estar
convosco e de ir convosco para baixo. Mas
eles consideram que é mais importante
ficar cá  para conversarmos. Que chatice...
Cheira-me que há qualquer coisa escon-
dida ... - dizia-me Moita por volta da meia-
noite.

Com um «amanhã às cinco da madru-
gada no aeroporto» o representante da
Polisário despediu-se de nós. Confusos,
numa capital diferente com os restaurantes
todos fechados e o «estômago a dar horas»,
procuramos um sítio onde houvesse qual-
quer coisa que trincar.

O sr. Abrunhosa, o prestável chanceler
da Embaixada de Portugal, estava pessi-
mista:

- A esta hora é dificílimo. Isto não tem
vida nocturna, amigos...

Encontramos finalmente um restaurante
que nos arranjou seis sanduíches e cinco
cervejas  custaram a trincar.

-Quanto é?
- Deux cents vingt dinars...

Pusemos vinte dina-
res sobre o balcão e o
homem repetiu mais
claro. Eram 220 o que
traduzido dá a linda
quantia de 3330$00.

Os apitos de auto-
móveis cortavam o si-
lêncio da noite, num
bairro próximo onde
gritos e cantos estri-
dentes davam sinal de
festa. O filho de uma
família rica tinha feito
a circuncisão

-Três contos e tal por
cinco sanduíches?... -
comentávamos num
momento de acumu-
lada incerteza. Como
vai ser amanhã?

-Vocês sabem que o
embaixador vai ama-
nhã ver os pescadores?
- perguntava depois
um funcionário da Em-
baixada.

Aí estava o momen-
to histórico de que Me-
neses Cordeiro me fa-
lava pelo telefone uns
dias antes.
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Uma salva de prata, oferecida como gratidão pelo
trabalho desenvolvido aos repórteres do JN.



Doze horas numa camioneta. O
tempo mais do que suficiente para
saber tudo ou quase tudo desta

história trágico-marítima. E compreender
um pouco o drama vivido.

O assalto:
Aconteceu às 22H00 de 04 de Junho a

sete milhas das águas territoriais sarauis.
Luís Moreira, conta-nos:
- Alguns já estavam a descansar! Eu, o

contramestre e o mestre, estávamos ainda
a beber uma cerveja!

De repente, o António Pereira, avisou:
-Ó mestre, estão ali uns gajos…! conti-

nuando:
- “Saí e fui logo intimidado a ficar quieto.

Apontavam-me uma arma. Eles eram
quatro. Tinham vestido um equipamento
completo de homens-rãs. Com um emble-
ma no peito. Dois outros tinham ficado no
bote pneumático em que vieram. Aos pou-
cos, juntaram-nos”.

-Não reagiram?
- Se tivéssemos reagido, tínhamos morri-

do! mais um folgo e continuou:
-” Eles estavam determinados. Mas, o

que mais nos amedrontou, foi uma luz ao
longe dirigida para o barco. Um holofote
assim, pensávamos que era um canhão.
Eles chamavam a atenção para a luz!

-Como?
- Tranquilo! Poupa a tua vida…!
Eles repetiam constantemente:
-Poupa a tua vida ...! em espanhol.
- Mas, não esboçaram qualquer gesto de

revolta, nem quiseram saber o que se pas-
sava?

- Pensávamos que eram piratas ...! O
mestre até levou uma bofetada !

Como é que foi isso?
- “Sucedeu que fomos obrigados, à

coronhada, a ir para terra. Abandonamos
o barco e depois ouvimos um estrondo ...

Aí o mestre Cadilhe reagiu e tentou vol-
tar ao local. Depois foi a longa e dolorosa
travessia do deserto. Três dias e três noites.

-Lá, não estávamos guardados por ho-
mens armados. Estávamos para ali. Tam-
bém não podíamos fugir... A casa onde es-
távamos era debaixo da terra ...

Os dias foram passando.
- A princípio, pedimos um baralho de

cartas. Iamos jogando uns com os outros...
Outros jogavam a bola, mas era pratica-
mente impossível. Até que nos deram um
rádio. Começámos a tentar ouvir notícias

de cá.
- Então, sabiam o que se passava cá?
- À noite, normalmente, tentávamos

ouvir os noticiários. Se não era às 8 horas,
era às 9 ou às 10 ... Esperávamos quase
sempre até à meia-noite.

- Mas não procuravam saber junto dos
homens da Polisárío o que se passava?

- O “fininho” não dizia nada ...!
- Quem era esse?
- Era o rapaz que tratava connosco, o

“Boni-Boni” o Neca, é que lhe pôs o nome,
coitado ... Ele já se dava por ele.

Mas, de repente, foi a liberdade. Com
muitos problemas antes.

- O maior foi o do “Prior” (Manuel Fa-
ria). Coitado, ela chorava: «quero comer,
tenho fome». Nós guardávamos-lhe os
bocados de pão ...

- Mas, nunca viram os outros prisionei-
ros?

- Só no último dia. Antes nós pedimos
para falar com os espanhóis, mas eles
respondiam que não sabiam onde estavam.

No último dia é que casualmente nos
encontramos. Vimos os prisioneiros quan-
do nos levaram a ver a escola e os marro-
quínos detidos. Um de nós fala francês e
falou com um deles. Está lá há seis anos e
era oficial! São cerca de cinco mil os pri-
sioneiros de Marrocos. E têm muito mate-
rial de guerra apreendido ... Depois, fomos
à piscina.

- Piscina?
- Sim. Levaram-nos até lá e muitos de

nós andaram a nadar durante muito tempo.
É uma piscina razoável. Eu não tomei
banho naquilo. Depois mostraram-nos uma
horta que lá têm... Viam-se uns melões a
crescer... São experiências que eles fazem.

Nesse dia, vieram tirar-nos os colchões
e pensamos que aquilo ia acabar. Assim
foi. Lá fomos para outra zona onde assis-
timos ao encontro do primeiro-ministro
deles com o Fontoura. Houve festa e depois

Mais vale andar no mar alto!

Luís Moreira no regresso do deserto

O Luís “Cambeche” e a mulher após o seu regresso
do deserto.

O Luís ao pisar o solo português após a aventura
do RIO VOUGA . Á sua frente o António Cadilhe.

Entrevista
 a

 Luís
“Cambeche”

um grande jantar. Viemos então para Argel.
E as vossas coisas?
- As que ficaram no barco ficaram lá...As

outras eles encarregaram-se delas…
O que quer dizer?
- Olhe, eu fiquei sem o relógio, como

todos, aliás. O meu custava-me para aí ca-
torze contos... Ao Patela, ficaram aí com o
passaporte. Ao mestre, tiraram tudo. Ele
tinha uns largos contos de reis e uns milha-
res de pesetas ... As carteiras e os docu-
mentos tudo ficou lá.

Mas ficou lá porquê?
- Só ficamos com as alianças. Eles dizi-

am que depois nos davam outra vez mas
até agora… E quando viajámos, um viu a
carteira dele nas mãos de um militar que
nos acompanhava ...

Sem nada. Com dívidas, porque muitos
deles são cooperantes da Mauricoop» -
empresa pesqueira que vai agora procurar
obter subsídios governamentais, 15
homens vão voltar à faina, mas não quere-
rão voltar para aquelas águas ricas de pei-
xe, donde deveriam regressar a casa no dia
6 de Junho com toneladas de pescado.

Vieram mais tarde. Mais de um mês
depois, desceram de um avião em Dar-EI-
Beida e iniciaram o retorno a Leça, a
Matosinhos, à Murtosa e a Olhão.

Terminava uma odisseia ia começar um
conflito..
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 aquela era a última viagem que iam fazer,
e, depois se veria o que reservava o futuro.”

Na realidade aquela foi a última
viagem dos dois amigos, Luís e Reitor.

O cargueiro com a tripulação, desapare-
ceu sem deixar rasto ou  emitirem um
S.O.S. a comunicar qualquer ocorrência.

Segundo se pensa, a embarcação deve
ter entrado no rasto de um grande ciclone
que se fazia sentir, por altura dos Açores.

A força áerea portuguesa, alertada para
a ocorrência, efectuou as buscas possíveis,
devido ao mau tempo, na zona provável
do sinistro, mas, nem o mínimo destroço
foi encontrado para testemunhar a tragédia.

Nas investigações que fizemos para
encontrar elementos sobre este enigmático
desaparecimento (respeitando e compreen-
dendo o natural silêncio dos familiares di-
rectos das vítimas), enfrentamos inúmeras
contrariedades, mas, após vários esforços
contactamos com um familiar de António
Gomes Martins que nos confidenciou, ser
este marítimo, também, uma das vítimas.

O cargueiro partiu de Espanha a
18.02.1981 esteve em Setúbal e a data do
acidente, calculada a 26.03.1981.

Nos “Averbamentos do Registo de
Nascimento” do Luís Martins Moreira
podemos ler:

3-Declarada a morte presumida com data
de 24 de Dezembro de 1980 por sentença
de 22 de Junho de 1992, proferida pelo
Tribunal da Comarca de Matosinhos.
Averbamento Nº2 ao assento de casamento
nº 528 de 1946.
Em 03 de dezembro de 1992.

Ao destino..., ninguém foge!
26.03.1981 - Luís Martins Moreira e António Gonçalves Reitor
desaparecem no mar, depois de regressarem do deserto do Sara!

Luís Martins Moreira (Luís Cambeche), filho de
Francisco Martins Moreira e Bertilina de Jesus.
Nasceu em Matosinhos a 20.12.1929

António Gonçalves Reitor, filho de Manuel
Gonçalves Reitor e Maria das Dores Neves. Nasceu
na Póvoa de Varzim a 20.01.1937.

As famílias destes dois pescadores
ainda não estavam recuperadas das
incidências provocadas pelo

cativeiro, que os manteve durante 51 dias,
no deserto escaldante do Sara, e, nova
tragédia lhes entrou pela porta dentro.

Há muito que em Matosinhos e nas po-
voações ribeirinhas, onde se armavam cen-
tenas de barcos, se fala na crise das pescas.
Os mais dedicados às coisas do sobrena-
tural, dizem que o mar está amaldiçoado...,
secou! De facto, o peixe rareia ano após
ano. O mar, como um campo verde a perder
de vista, ontem, coado por sucessivas gera-
ções de pescadores em embarcações arte-
sanais, hoje por enormes vapores  que su-
bstituiram as dezenas de fábricas espalha-
das por todo o litoral, está cansado de
parir. Nos anos vinte, os nossos avós  per-
seguidos pela miséria, partiram para o
Brasil, E.U.A. etc. à procura “d’um lanço
porco”, mas, “enxuga-que-enxuga e nem
escama”. Muitos regressaram com “uma
mão à frente e outra atrás”.  Durante os
anos 50/60 centenas de jovens pescado-
res, que mais nada sabiam fazer, pro-
curaram um novo rumo, para os seus so-
nhos, trabalhando noutras paragens, mas,
sempre rondando e olhando o mar e os
barquinhos do seu encantamento.

É isto ..., é a miséria e o pão que falta
para a filharada, num tempo, já de liber-
dade, em que se prometeram a um povo,
faminto de justiça, novas oportunidades.

Vi e convivi com esta gente generosa,
verdadeiras máquinas de trabalho conti-
nuo, destemidos e incansáveis, avós, pais
e filhos, habituados ao oceano bravo e
imprevisível ... toda a vida dentro de água,
verticais... só a doença os vergava.

Hoje o mar não dá nada! Antigamente,
era o sustento, a alegria e abundância, hoje
é mais matreiro e estéril! Os peixes..., usam
óculos, e,  só lhes falta falar!!!

O Luís e o Reitor regressaram do
deserto e rápido recuperaram.

Resolutos e embriegados pelo cheiro das
maresias, que lhes gretaram os rostos de
experimentados homens do mar, puseram
para trás das costas, a falhada aventura do
RIO VOUGA, onde navegaram centenas
de léguas por entre as dunas do areado,
triste e silencioso deserto; ali sentiram-se
vexados, injuriados, e feridos  na honra que
distingue os valentes homens do mar de
Matosinhos. Hirtos partiram novamente
d’Inverno, num cargueiro de transporte de
cimento, à procura de temporais desfeitos
e vagalhões brancos a tubular e esfumar
coléricos.

Espera! Espera! Já me recordo! - eu vou-
te contar ... disse-me o Dionísio sobrinho
do Luís:

-”Eu vivia na Amora ... e, conforme com-
binado, fui esperá-los à estação de Santa
Apolónia. Durante o percurso até Setúbal

fui-me apercebendo
que eles não se davam
muito bem com as con-
dições que tinham a
bordo, em especial com
a comida que era servi-
da..., não andavam mui-
to bem do estômago. Já
em Setúbal, no cais,
confirmei que o car-
gueiro era um barcalhão
enorme, muito encor-
pado, que metia respei-
to a qualquer mar. Com
o aproximar da partida

Por: Delfim Caetano Nora

O cargueiro WHESTSTAR cujo operador era Baum & Co. de Amburgo. A
confirmação do naufrágio chegou através dum rádio enviado pelo navio
TRANSCOLORADO a informar terem encontrado uma das baleeiras do navio,
encalhada e em mau estado.
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O comunicado final das conversa-
ções entre Luís Fontoura e Omar
 Mansour é o seguinte:

Nos dias 20 e 21 de Julho de 1980 tive-
ram lugar em zonas libertadas da Repú-
blica Árabe Saraui Democrática, negocia-
ções entre o sr. Luís Fontoura, represen-
tante e enviado especial do Governo portu-
guês, e o sr. Omar Mansour, membro do
«bureau» político da Frente Polisário e re-
presentante do Governo Saraui.

Depois de ter sido examinada a situação
que prevalece no Noroeste africano:

A parte portuguesa exprimiu a sua in-
quietação perante a situação perigosa de-
corrente da persistência da ocupação mili-
tar marroquina dos territórios da República
Árabe Saraui Democrática (RASD).

A parte portuguesa, à luz dos princípios
da Carta da ONU e da Resolução 1514 de
14 de Dezembro de 1960 relativa à desco-
lonização, exprime o seu apoio ao direito
do povo saraui à autodeterninação, à inde-
pendência, à soberania e à integridade ter-
ritorial do seu país sob a direcção do seu
único e legítimo representante, a Frente

UM COMUNICADO
QUE É INEQUÍVOCO

Fatigados mas visivelmente satisfeitos,
os quinze pescadores portugueses
que, há cerca de sete semanas, se

encontravam detidos no Sara por forças da
Frente Polisário chegaram ao princípio da
manhã de ontem ao aeroporto da Portela,
de onde, depois, seguiram para o Norte.

Passavam poucos minutos das dez horas
quando o avião da TAP, fretado pelo
Governo português para os transportar
desde Argel, aterrou na pista do aeroporto
da capital. Na sala dos VIP’S, da aerogare,
os familiares da tripulação do RIO
VOUGA não esconderam a sua emoção
quando os quinze homens ali entraram, no
final da sua odisseia nas areias do deserto,
sob temperaturas escaldantes e tendo por
alojamento um subterrâneo de onde nunca
se podiam afastar mais do que 50 metros.

Juntamente com os pescadores, regres-
sou, igualmente, da capital argelina, o
emissário do Governo português, Luís
Fontoura, que negociou, com a Frente Poli-
sário, a sua libertação, assim como o mé-
dico, Dr.Ravara, que observou os tripu-
lantes do RIO VOUGA.

Os pescadores libertados eram aguarda-
dos pelo secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros, Azevedo Coutinho, por um
representante do primeiro-ministro e,
ainda, pelo governador civil de Faro, José
Vitorino, que também se deslocou ao

Alegria incontida
na chegada a

Lisboa
O CARGUEIRO

Nome: WHESTSTAR, navegou com este
nome de 1976 a 1981;
Nacionalidade: Alemã;
Construtor: H. H. Bodewes, Millingen,
Holanda, em 1966;
Navegou com o nome: TRANSFINLAN-
DIA, entre 1966 e 1976;
Tonelagem bruta: 1205Ton.;
Porte: (capacidade de carga) 2192Ton.;
Comprimentos: Total 74,1m; entre
perpendiculares 68,5m; e boca (largura)
10,9m.
Tinha uma máquina Diesel para uma
velocidade de 12 Nós;
Naufragou em 26.03.1981 no mar dos
Açores;
A última posição conhecida é: LAT. 40º 00´
N LONGT 22º 30´W.

Informação cedida por: Reinaldo Delgado

Mais vale andar no mar alto!

António Gomes Martins

Os vizinhos e amigos vieram dar as boas-vindas aos pesdcadores

12

Polisário.
As duas partes exprimem a necessidade

da abertura de negociações entre os gover-
nos marroquino e saraui, em conformidade
com as resoluções da ONU, e da OUA,
para chegar a uma solução justa e duradou-
ra para esta questão.

Pelo Governo português, Luís Fontou-
ra.

Pelo Governo saraui
Omar Mansour.

*****************************************

aeroporto, pelo facto de um dos pescadores
ser de Olhão.

O ambiente da Sala dos VIP’S do aero-
porto da Portela era de emoção e alegria
incontida. Quando os pescadores do RIO
VOUGA ali deram entrada, depois de uma
fatigante viagem que os levou, primeira-
mente, do local onde se encontravam deti-
dos, para Tindouf, na Argélia, onde apa-
nharam avião para a capital daquele país,
e, seguidamente, de Argel para Lisboa,
numa viagem de sete horas de avião, com
escala em Alicante e Sevilha.
**********************************

A embarcação
 RIO VOUGA
Propriedade de um açoreano de nome

Manuel Cardoso, esta embarcação
esteve a pescar em Angola até 1974;

a sua segurança e exploração, naquela
província, foi entregue à responsabilidade
de um homem natural de Olhão, da inteira
confiança do patrão, um profissional de
perfil impecável com o nome de Domingos
Pereira do Carmo.

Com a agitação e descompressão natu-
ral  que se sentiu no seio das populações,
após a “Revolução dos Cravos”, e, a inse-
gurança vívida em todo o território nacional
a influenciar comportamentos radicais,
geradores de uma certa violência  (como
veio a acontecer com mais gravidade nas
províncias de Angola e Moçambique), o
Domingos e outro camarada do barco,
decidiram partir à aventura, procurando
alcançar um local mais seguro, longe da
guerra que já se adivinhava. Preparado  o
barco,  abandonaram o escaldante ambiente
angolano e enfrentaram o oceano nave-
gando rumo aos Açores.

Foi uma viagem com muitos riscos, uma
aventura digna de tratamento especial, ou
seja, ser contada e fazer parte dos anais das
epopeias marítimas. Este barco de cons-
trução em madeira, com um “desenho arro-
jado e inovador”, a casaria puxada à proa,
era muito semelhante às traineiras  que em

determinada altura
apareceram em Matosi-
nhos com os nomes de
ATREVIDO e AQUÁ-
RIO.

Sobre o aparecimento
do RIO VOUGA na vi-
da de alguns pescadores
de Matosinhos, temos o
testemunho, confiden-
ciado, assim, pelo Dio-
nísio Armindo:

-Eu trabalhava e mo-
rava na Amora! Um dia,
recebi um telefonema
de Matosinhos, para ir



Mais vale andar no mar alto!

Uma imagem que demonstra bem o drama vivido
pelos familiares dos pescadores: bastante doente a
esposa do mestre não deixou de estar presente na
chegada dos tripulantes.

AGRADECIMENTO

Já no início da viagem que os traria de
volta a Leça da Palmeira, o mestre
(gravura) do RIO VOUGA, divulgou

uma mensagem da tripulação, dirigida a to-
dos aqueles que contribuiram para resolu-
ção do problema.

A mensagem, é do seguinte teor:
 - Em nome de toda a tripulação do RIO

VOUGA, quero agradecer a todos, sem dis-
tinção, que nos ajudaram para que a nossa
prisão tivesse solução. Quer a membros
oficiais que participaram nas negociações
de Argel e no deserto do Sara, quer aos or-
gãos de comunicação social que levaram
até à opinião pública o nosso drama, o nos-
so reconhecimento profundo!

Como já declaramos em mensagens diri-
gidas através da imprensa, durante o nosso
cativeiro no deserto, fomos tratados de uma
forma amiga pela Frente Polisário,
onde só deixamos amigos!

As condições de vida eram as piores que
se possam imaginar, mas, dadas as circuns-
tâncias, os Sarauis,  não podiam dar-nos
mais!

Como vêem estamos bem, e agora fica-
mos a aguardar que alguém (talvez o Go-
verno), decida sobre o destino do nosso bar-
co, ainda em águas Sarauis!

Da Presidência do Conselho de
Ministros e do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, rece-

bemos a seguinte nota oficiosa:
Como ontem foi referido pelo vice-pri-

meiro-ministro e ministro dos Negócios
Estrangeiros na RTP, o Conselho de Minis-
tros analisou por duas vezes a delicada
questão da situação dos tripulantes portu-

gueses do navio pesqueiro RIO VOUGA
detidos pela Frente Polisário e assentou na
seguinte linha geral de orientação:

-O Governo português poderia aceitar
fazer uma declaração favorável à autode-
terminação do território do Sara Ocidental
e do seu povo, mas não aceitaria quaisquer
condições que implicassem o reconheci-
mento, por Portugal, da República Árabe
Saraui Democrática (RASD) ou do seu
governo.

Esta posição decorre, logicamente, das
seguintes premissas: por um lado aceitá-
vamos fazer uma declaração favorável à
autodeterminacão do território do Sara
Ocidental e do seu povo porque essa decla-
ração correspondia ao nosso pensamento
sobre a matéria, era conforme os princípios
fundamentais da nossa politica externa e
estava de acordo com o Direito Internaci-
onal vigente e com a carta das Nações Uni-
das; por outro lado o Governo português
decidia não aceitar condições que impli-
cassem, directa ou indirectamente, o reco-
nhecimento da RASD ou do seu Governo,
porque esse reconhecimento seria prema-
turo, afastar-se-ia da posição de estrita neu-
tralidade  quanto ao conflito do Sara Oci-
dental que temos mantido e continuamos
a manter e poderia ser considerado como
um acto de hostilidade de Portugal contra
Marrocos, o que não podíamos, obvia-
mente admitir.

Foram estes os termos em que o Gover-
no português consentiu negociar com a
Frente Polisário e foram neste sentido as
instruções dadas ao nosso enviado espe-
cial.

Sucedeu, no entanto, que, devido às
circunstâncias especialíssimas e dificílimas
em que decorreu a negociação, o comuni-
cado conjunto assinado com vista à liber-
tação dos pescadores portugueses excedeu
em alguns pontos e na forma da sua re-
dacção a orientação traçada pelo Governo
português.

Nessas condições, o Governo português
apenas se considera vinculado pelas partes
do comunicado que correspondem à posi-
ção acima referida e não subscreve tudo o
que nesse comunicado possa ser entendido
como significando uma posição hostil ou
inamistosa para com Marrocos, cuja aber-
tura à necessidade de uma solução nego-
ciada para com o conflito do Sara merece
a nossa aprovação e elogio.

Na apreciação dos termos em que foi
redigido o comunicado , deverão, portanto,
ter-se em vista os pontos já atrás subli-
nhados: o Governo português toma, uma
posição favorável à autodeterminação do
Sara Ocidental, mas não reconhece a exis-
tência da RASD ou o seu Governo.

NOTA OFICIOSA PRE-
CISA PORMENORES.
PORTUGAL NÃO
RECONHECE EXIS-
TÊNCIA DA RASD
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ter com o meu tio Manuel Moreira “Cam-
beche”, que se encontrava a descarregar
carapau num dos cais de Lisboa! O barco
em que ele era tripulante, dedicava-se fun-
damentalmente à pesca daquele tipo de
peixe e era governado pelo “Toninha
Cadilhe”, meu conhecido companheiro da
Escola de Pesca de Matosinhos, que eu já
não via à muito tempo! e continuando

-Palavra-puxa-palavra, cedo constatei
que as coisas não estavam muito famosas e
a vida não corria de feicção a esta gente do
mar, mergulhada numa crise há muito tem-
po sentida. O peixe (carapau) dava pouco
dinheiro e a companha estava decidida em
mudar de vida. Depois de vários contactos,
em ocasiões diversas, nasceu a ideia de se
comprar um barco e organizar-mos uma so-
ciedade para ir pescar nos mares da Mau-
ritânea! Analisadas várias alternativas, con-
sultados possíveis vendedores, tipos de
negócios e sociedades, a escolha recaiu
sobre o RIO VOUGA! Adquirido o barco,
este foi objecto de uma intervenção de ma-
nutenção geral em especial na rede de frio
e uma reparação profunda na ré, trabalhos
executados nos estaleiros de Aveiro, onde
foi matriculado!

No rol de matricula
da embarcação, constam:

-RIO VOUGA : Embarcação de pesca;
-Matricula :  IX-139-C;
-Registo de matriculas: “Pesca Indus-

trial não agremiada”
-Proprietário: Cardoso e Tavares
-”MAURICOOP” Sociedade Coope-

rativa de Pescas da Mauritânea, com sede
em Lisboa.

Sócios da cooperativa:
-Guilherme Gameiro Neves; Victor

Gameiro Neves; Dionísio Armindo;
António Cadilhe; António Patela; Manuel
Faria; Domingos do Carmo; Luís Moreira;
António Reitor; David Cunha.
***********************************



Mais vale andar no mar alto! CRONOLOGIA
DIA 4 DE JUNHO - O RIO VOUGA é
apresionado pela F r e n t e Polisário, às
22H30 (TMG), sete milhas ao largo de
Dahkla (antiga Vila Cisneros), nas águas
territoriais do ex-Sara Espanhol. A
tripulação de quinze homens é levada para
um acampamento no deserto.

DIA 5 DE JUNHO - O pesqueiro
português O MENINA encontra o RIO
VOUGA abandonado e comunica o facto
a um rádio-amador, o qual o transmitiu à
Capitania de A veiro.

DIA 10 DE JUNHO - A notícia tornada
pública, não constitui uma surpresa nos
sectores piscatórios que operam regular-
mente nos mares de Marrocos e da Mauri-
tânia, nem para as entidades que tinham
seguido com atenção o problema. Já em
Fevereiro de 1978, um dos responsáveis
da Frente Polisário afirmava, a propósito
da presença de barcos portugueses nas cos-
tas do Sara, que não se responsabilizaria
pelo que pudesse acontecer aos cidadãos
estrangeiros que circulassem na zona de
guerra.

DIA 11 DE JUNHO- O Ministério dos
Negócios Estrangeiros inícia diligências
através das autoridades de Rabat. Numa
declaração divulgada em Argel, a Frente
Polisário reivindica o ataque ao pesqueiro
português e a detenção dos seus quinze
tripulantes.

DIA 12 DE JUNHO -Depois de Marrocos
ter respondido «não possuir elementos»,
sobre o problema, contactam-se as au-
toridades espanholas, em virtude de estar
a braços com um precedente semelhante,
à detenção de um pesqueiro das Canárias,
o GARGOMAR,  um mês antes, com  nú-
mero igual ele tripulantes e que ainda não
foi libertado. É também contactada pelas
autoridades portuguesas a Cruz Vermelha
Internacional, em Genebra. A Embaixada
portuguesa em Argel inicia algumas dili-
gências junto de meios diplomáticos da-
quela capital, nomeadamente junto da re-
presentação local da RASD, a mais impor-
tante no exterior.

DIA 13  JUNHO - O chefe da missão da
RASD em Argel, Omar Mansour, posto ao
corrente das tentativas já efectuadas, trans-
mite a opinião de que as negociações deve-
riam ser feitas a partir de Argel. O Governo
português aceita a sugestão e dá instruções
nesse sentido ao seu Embaixador, em

DIA 20 DE JULHO - Luís Fontoura, desta
vez como emissário do Governo português
nas negociações com a Frente Potisário,
parte para Argel, a caminho da RASD,

DIA 21 DE JULHO - Os barcos de arrasto
costeiro da zona de Lisboa e Setúbal para-
lisaram vinte e quatro horas em solidari-
dade com os pescadores detidos.

Uma Nota Oficiosa desta data  do MNE
diz que o emissário português tem «ins-
truções necessárias para entrar em nova
fase de negociações».

DIA 24 DE JULHO - É anunciada a
libertação dos 15 pescadores portugueses
e o reconhecimento, por parte de Portugal,
da Frente Polisário, como «único e legí-
timo representante do Povo saauri».

Argel, Meneses Cordeiro, para se deslocar
ao território da RASD.

O Embaixador português contacta os de-
tidos, tendo sido expresso, durante a sua
permanência em território da RASD, o in-
teresse de  ambas as partes em levar a bom
termo as negociações.

DIA 14 DE JULHO - Luís Fontoura,
enviado do PSD a Argel, tem a missão de
prosseguir as negociações, mas não con-
segue «luz verde» para seguir para as
«zonas libertadas» da RASD.

DIA 15 DE JULHO - Luís Fontoura, de
regresso de Argel, considerou «a situação
difícil» admitindo que poderá voltar a
Argel.

DIA 17 DE JULHO - Os familiares dos
pescadores, detidos recusam-se a assinar
o recibo do cheque correspondente ao sub-
sídio que o Governo decidiu atribuir-lhes,
argumentando que o importante é a decisão
que possibilite a libertação dos portugueses
retidos há mais de 40 dias.

O Sindicato Livre dos Pescadores da
Zona de Lisboa programa uma greve de
24 horas para o dia 21, se até ao dia 20 os
tripulantes do RIO VOUGA não forem
libertados.

entregando ao Embaixador da RASD as
credenciais que o acreditam como repre-
sentante oficial.

Na festa de aniversário do CDS, Freitas
do Amaral, ministro dos Negócios Estran-
geiros, atribui culpas à oposição, pelos
seus «contactos paralelos à margem das
diligências governamentais». A referência
parece dirigir-se a Pina de Moura, membro
do Comité Central do PCP e a Luís Moita,
que integra o Comité de Solidariedade com
a Frente Polisário, e os quais se deslocaram
a Argel, para recolha de informações, logo
no início do processo.

Por seu turno, o centrista Rui Pena re-
velou, na mesma ocasião, que as exigências
da Frente Polisário passavam pelo reco-
nhecimento da RASD, o que considerou
preço «muito elevado» acrescentendo «que
existem normas de direito internacional e
que o Governo não deve submeter-se às
exigências da Frente Polisário».

“Sentinela” da Frente Polisário
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Caros Amigos

As palavras que vos faço chegar através dos elementos do
meu Gabinete, presentes ao vosso regresso ao solo pátrio,
não conseguirão, por mais que o tente, expressar conve-

nientemente toda a alegria que me vai na alma.
Sinto-a, em primeiro lugar, como Primeiro-Ministro de Portu-

gal. De facto, é um enorme tormento para quem é responsável
pelos destinos de um País, saber que compatriotas seus estão pri-
vados, por um acto de força, da liberdade, do regresso à sua terra,
do contacto com as suas famílias enfim, das condições mínimas
de vida humana.

Sinto-o também, como homem que sou.
Procurei durante estes longos dias, imaginar o que estáveis a

sofrer, a angústia e as privações que vos estavam a atormentar. A
visita que tive oportunidade de efectuar às vossas famílias consti-
tuíu, talvez, o momento em que, mais intensamente consegui ima-
ginar a dor que sentieis.

Concerteza que os vossos familiares presentes nessa reunião
se recordam do que, então tive oportunidade de lhes dizer: não
prometi prazos, não assegurei uma data precisa. O que garanti
empenhadamente foi todo o nosso esforço, toda a nossa aplicação,
todos os sacrifícios para que vos pudéssemos trazer, sãos e salvos,
o mais rápidamente possível.

Felizmente que o conseguimos!
Sem alaridos, sem precipitações, sem espírito sectário ou parti-

dário, lutámos pelo vosso regresso, conscientes de que tudo nos
cabia tentar por estar em jogo a vida de seres humanos, e seres
humanos nossos compatriotas.

Não posso deixar de lamentar que nem todos, em Portugal, o
tenham compreendido. Não posso deixar de repudiar o inqua-
lificável procedimento daqueles que, - sómente para alcançarem
ganhos próprios, atacaram e tentaram perturbar o Governo durante
todo este processo, em vez de se colocarem ao seu lado para bem
de todos vós.

Fica provado que agimos correctamente. Que conseguimos
afastar todos os riscos e perigos, mesmo aqueles que foram cau-
sados pelas atitudes incorrectas e sectárias que referi.

Fizémo-lo, mas não fizemos mais do que a nossa obrigação.
Não nos são devidos agradecimentos nem por o termos conse-

guido trazer, nem por colocarmos à vossa disposição todo o auxí-
lio de que necessitardes.

Chega-nos a consciência do dever cumprido!

Francisco Sá Carneiro
Primeiro-ministro da República Portuguesa

Carta do Primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro para os
tripulantes da embarcação RIO VOUGA, detidos durante
51dias na RASD - República Árabe Saaraui Democrática,

proclamada pela Frente Polisário em 27 de Fevereiro de 1976 e
reconhecida internacionalmente por 45 estados. É membro da
União Africana desde 1984.

Esta é a filha do homem mais velho que está no deserto. Extremamente vulnerável
à situação «agarrou-se» desesperada ao primeiro-ministro ...Façam alguma
coisa! pediu como se depreende no rosto angústiado.

Francisco Manuel
Lumbrales de Sá
Carneiro nasceu no

Porto a 19.07.1934 e faleceu
em Camarate a 04.12.1980.

Tomou posse a 03.01.1980
como 111º Primeiro-ministro
(5º da III República) da
República Portuguesa, man-
tendo-se neste posto, durante
cerca de onze meses.

Durante este período,
esteve envolvido no caso dos
pescadores detidos na RASD
pelos guerrilheiros da Frente
Polisário.

Em Maio de 1974 após a
Revolução dos Cravos fun-
dou o Partido Popular Demo-
crático (PPD), entretanto, designado Partido Social Democrático
(PSD), juntamente com Pinto Balsemão e Magalhães Mota. Torna-
se Secretário-Geral do novo partido.

Foi fundador da A.D. em 1979 e esteve profundamente envol-
vido na candidatura do General António Soares Carneiro à Pre-
sidência da República, ameaçando demitir-se em caso de derrota
do seu candidato, mas, o General Ramalho Eanes acabou por ser
reeleito.

Sá Carneiro dialogando com as mulheres empenhadas no regresso dos
pescadores, seus familiares.
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Uma  foto que faz parte da história dos pescadores de Matosinhos.

PROBLEMA Nº54

PALAVRAS CRUZADAS

Armando Rodrigues

HORIZONTAIS:1-Pelara; anelar. 2-Eva-
di; acabe. 3-Ro, ocelado; ag. 4-Ira, adoça,
ata. 5-Gala; ira anel.6-Amofinava. 7-Erigi;
elite. 8-Imaculada. 9-Fado; ara; odor. 10-
Aço, árida; olá. 11-Ma; ufanosa; ir. 12-
Amara; Clava. 13-Raiara; loisas.
VERTICAIS: A-Perigo; afamar. B-Évora;
acama. C-Lá; alarido; ai. D-Ado; amimo;
ura. E-Rica; oga; afar. F-Edificara. G-
Flori; urina. H-Acanelado. I-Nada; ala;
asco.J-Eco; ávido; ali. L-Lá; anelado; as.
M-Abate; oliva. N-Regalo; araras.

HORIZONTAIS: 1-Esparmacete; sofri. 2-
Azeitôna; ética. 3-Graceja; ponderar; parte
do membro inferior. 4-Letra grega; arque-
ar; bigorna. 5-Teta; o nosso satélite (inv.);
vírus. 6-Batráquios; rim. 7-Refutatórios. 8-
Borras; nocivas. 9-Indignar; isolados;
secura. 10-Possuir; cinzel; tom. 11-Quatro
em letra Romana; calmar; letra grega. 12-
Genérico; introduzir. 13-Praias; é um refri-
gerante.
VERTICAIS:A-Palanque para espectá-
culos musicais; atenua. B-O escol; remirar.
C-Pron. pess. comp.;  engatar; acusada. D-
É um dos muitos impostos; adágio (inv.);
tomba. E-Creme; transpira; projéctil. F-
Data; ponto cardial. G- Chocadeiras. H-
Análago; anuência. I- Adorar; ril; lodo. J-
Mágua; aplausos; rente. L-Nota musical
(inv.); calosidades; súino. M-Castrar; sofri-
mentos. N-Incólumes; atraso.
(ver solução no próximo número)

Solução do número anterior

Um grande exemplo de vida
e..., promessas por cumprir!
O que resta dos 51 dias de cativeiro dos
pescadores do RIO VOUGA.



Pescadores em terra. Reconhecem-se: Manuel da Vareira; Joaquim; Zé
dos Santos (Gago); Quim Caramelha; Zé Norinha
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