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1. A GÉNESE OU PERIODO ROMÂNTICO 1955 a 1965

Os primeiros caçadores submarinos de quem ouvi falar no Clube Naval de Lourenço Marques
foram o Nuno Quartin e o Sérgio Peres.
O Nuno ja’ se tinha iniciado brevemente na Metrópole, aos 13 anos, antes de viver em
Mocambique a um nivel muito precário quando usou uma máscara para apanhar polvos e um dia
com uma arma emprestada arpoou um sargo.
Corria o ano de 1956 quando em L Marques se juntaram dois ramos da mesma familia e os dois
primos Nuno e Sérgio se conheceram e comecaram a ir ‘a pesca num barco de madeira
construido pelo pai do Sérgio.
Foi uma questão de tempo apenas até que o primeiro material de mergulho foi comprado na loja
do Sua Kay, em plena baixa.
O dinheiro ainda não abundava pelo que chegaram a caçar dispondo de um só par de barbatanas
naquela época, equipados de máscara, tubo snorkel,e uma arma americana de elásticos.
Com a evolução do nível de ambos, o progresso natural foi o início na muralha do Clube Naval,
depois as pedras da antiga ponte do Pavilhao da Praia, a muralha da Marginal e mais tarde à
medida que os meios o permitiram foram fazendo excursões a praias como Jangamo, Bilene,
Inhambane, Tinguine, Xai-Xai, Závora, só mais tarde com mais meios para utilização de barcos
estanques com dois motores, viria a Inhaca, primeiro nos Corais, no Canal de Santa Maria, e
Ponta Torres, breves incursões no “Monte Pera”, depois no Navio Americano (Tecumseh) ou
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“Wreck”, o farol do Cockburn ou farol Vasconcelos e Sá, o Banco dos Bacalhaus e o Banco do
China, alem de uma ou outra excursão ao Baixo Danae.

O Nuno Quartin era um natural. Tudo o que fazia parecia fácil e elegante. Tinha uma capacidade
física muito grande e uma resistência enorme. Tinha muito gosto em ensinar o que sabia e fazia-
o sem qualquer problema, ensinando a todos que queriam ouvi-lo. O Nuno sempre foi uma
pessoa que trabalhava bem em equipa.

O Sérgio Peres tinha um carácter diferente, mais individualista e gostava mais de fazer um
mergulho no final da tarde, capaz de trazer um peixe grande, em vez de andar a caçar o dia
inteiro. Também partilhava conhecimentos, mas não tanto como o seu primo Nuno.

Gradualmente nesta época foram-se juntando outros amigos do Clube, o Ricardo Veloza, o Rui
Quadros, o Amadeu Peixe, o Manuel Alegria, o Humberto Rodrigues, o Carlos Fernandes, o
Rafael Amorim e o Leong Siu Pun. Ainda apareceu o João Sacadura Bote algumas vezes,
mas não chegou a juntar-se regularmente ao grupo base. Caçadores submarinos de quem ouvi
falar mas nunca nos encontramos na água, foram por exemplo o Márcio Trabulo que era amigo
do Leong, o Luis Trabulo filho do Márcio e o Orlando Branquinho que era meu amigo do Liceu.

O Ricardo Veloza ainda fez algumas excursões às praias mas nunca foi muito activo nos
pesqueiros da Inhaca.
O Rui Quadros e o Amadeu Peixe foram evoluindo para a Caça profissional em terra, onde se
tornaram autenticas figuras legendárias, mas ainda foram muitas vezes a caçadas nos
pesqueiros da Inhaca, quando a actividade profissional lhes permitia.

O Manuel Alegria, desapareceu mais ou menos rápidamente e em 1965 já ninguém falava dele.
Nao cheguei a conhece-lo pessoalmente.

O Humberto Rodrigues, teve outros interesses como o Ciclismo, o Motocliclismo e ate’ o
Automobilismo e a sua ligacao ‘a Caca Submarina foi relativamente breve naquela época.

O Carlos Fernandes ( Pinduca) andou na caça submarina ate’ mais tarde, pois ainda estava em
actividade quando eu comecei, mas nunca parece ter levado a modalidade muito a sério como
outros e mesmo nos anos 65-67 ainda andava mais pelos pesqueiros proximos do Clube e pouco
ou nada pela Inhaca.

O Rafael Amorim, que fez parte do grupo inicial e além de ser um dos  consagrados que se
manteve em actividade ate à Independencia, ficou também conhecido pelos seus trabalhos
manuais, fabricando armas de elásticos com haste de madeira e elásticos cirúrgicos, desde os
primódios da caça submarina e do ski aquático, pois fazia igualmente os seus próprios skis de
madeira. Eu por exemplo, aprendi num par de skis de madeira envernizada, feitos por ele.
Pode dizer-se que o grupo duro inicial foi apenas o Nuno e o Sérgio e os outros foram
engrossando o número, mas apenas o Rafael Amorim ficou até ao fim da permanencia geral em
Mocambique, até à Independencia, ou perto dessa data.

O Leong Siu Pun foi o último a entrar neste grupo que corresponde à génese da modalidade em
Moçambique e particularmente em Lourenço Marques. Deve ter chegado por volta de 1963.
Primeiro era magro e enfesado e mais tarde, tendo enveredeado pela prática de pesos e alteres
(Culturismo), quando eu cheguei ‘a modalidade dois anos depois, tinha uma musculatura muito
desenvolvida. Não tinha um jeito natural para a modalidade mas lia muito e aplicava-se com
muito afinco em tudo o que fazia. Não sendo para ele fácil, era muito batalhador, muito obstinado
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e trabalhava mais duro do que qualquer outro para conseguir colocar-se ao lado dos
consagrados, porque não gostava de ficar para trás em nada que fazia.

Foi o Leong quem foi responsável pela minha entrada para a modalidade. A primeira saída foi
com ele e todo o material que usei nessa altura foi-me emprestado por ele. Muito devo ao Leong
pelo meu imenso gosto pela modalidade e pelos resultados que obtive. Foi um dos meus
mestres na modalidade e tenho para ele e à sua memória, uma dívida de gratidão. O Leong
ficaria em Moçambique e lá havia de acabar os seus dias, devido a uma doença terminal no
figado.

As características do desenvolvimento desta actividade, são simples de explicar. Enquanto se
tratou de mergulhar e caçar perto do Clube, ou das pedras relativamente perto da muralha e
marginal eram mergulhos simples de equacionar. Mergulhava-se, caçavam-se meia dúzia de
peixes, comiam-se ou davam-se a amigos e o dia tinha sido optimo. Mais tarde quando
começam as viagens às praias da costa de Mocambique a 200 e 300 Kilómetros já era
necessário gastar mais gasolina e organizaram-se grupos para ir mergulhar e dividir os custos.
Com o advento das idas ‘a Inhaca — uma ilha a 24 milhas náuticas — os custos agravaram-se
naturalmente mas a solução foi sempre caçar o suficiente para quem ia, mas tinha que sobrar
para vender peixe para pagar as despesas.

Naturamente, que mergulhar nas pedras ao redor do Clube e arredores representava um
investimento mínimo, um grau de dificuldade e risco muito menor do que ter de viajar de barco
estanque (ski-Boat) 24 milhas náuticas até à Inhaca e caçar em pesqueiros cujo fundo podia
estar entre os 15 e 20 e mais metros em média. Quem ia caçar à Inhaca, mais cedo desenvolvia
as capacidades por evoluir num ambiente mais fundo, água mais limpa, maiores peixes, e ao
mesmo tempo dando muito mais satisfação pessoal.

Como é natural, nem todos nós eramos iguais e cada pessoa tinha as suas potencialidades.
Uns mais que outros chegavam mais rápido ao patamar que correspondia à sua potencialidade
e estagnavam, ao passo que outros continuavam a evoluir em funcão das suas potencialidades
pessoais, e dependiam também de quem os ensinava, mas também do armamento e de outro
equipamento que dispunham, como seja o acesso a barcos que os levassem aos pesqueiros.

Neste período não houve Campeonatos nem Torneios desportivos. A medida da evolução de
cada um era a sua própria consciência ao mergulhar ao lado de outros e naturalmente a
quantidade e o peso dos troféus caçados. Neste período pontificam claramente, não só por
serem os pioneiros mais antigos mas por mérito proprio, o Nuno Quartin e o Sérgio Peres.

Que sentido faz comparar a dimensão dos troféus? Neste período faz algum, porque não havia
outro processo de comparar o que cada um ia conseguindo fazer. É verdade que ainda assim,
tudo é subjectivo pois cada um exprime-se conforme a sua índole e não há forma de comparar
com rigor, quem mergulha oito horas sem parar e caça 15 peixes de 10 kg, com uma pessoa
que apenas se guarda para a última hora do dia, e logra de vez em quando, arpoar um peixe de
150 Kg. Não há dúvida que um peixe grande faz mais notícia nos jornais do que vários peixes
que somem o mesmo peso. O período seguinte havia de por em evidencia quem batalhava o dia
inteiro e quem se guardava só para a ultima hora, à espera de um peixe gigante que chegou só
muito esporàdicamente.

O período caracteriza-se portanto pela busca ao Troféu, pela necessidade de pagar as
despesas e os Campeões inequívocos foram os dois primos, o Nuno Quartin pela quantidade
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O Nuno Quartin e o Rafael Amorim
Sobre um ski-boat do Clube Naval
numa foto tirada na Inhaca.
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arpoada e regularidade de captura, ao passo que os grandes troféus eram arrebatados pelo
Sérgio Peres, o que reflecte também o carácter de ambos. Assim os vi e assim os admirei e
ainda admiro.

Quando se capturava um espécime maior, o barco chegava, pesavam-se as capturas quando era
caso disso, alguém telefonava a um jornal o qual mandava um fotógrafo e no dia seguinte a foto e
um pequeno texto estavam no jornal Notícias ou no jornal Diário. Nem sempre, está claro, pois
invariávelmente chegávamos ao Domingo à tarde e nem sempre havia pessoal disponivel nos
jornais. Alguém tinha que tirar a foto e faze-la chegar aos jornais.

Nesta fase primária, nem o Nuno nem o Sérgio eram habituais portadores de máquinas
fotográficas e posso afirmar, sem receio, que tanto um como outro têm por certo muitas histórias
para contar, de capturas e aventuras das quais nem sequer existe um só fotografia.

Foi neste ambiente simples que se dessenvolveu a modalidade, a qual acima de tudo se pautou
por uma amizade muito grande entre todos os praticantes desta época e das épocas seguintes,
apesar das rivalidades, quando outros elementos se juntaram aos pioneiros para fazer parte da
evolução desta modalidade desportiva.
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FOTOS DE CAÇADORES SUBMARINOS NESTE
PERÌODO COM OS QUAIS NÃO TIVE CONTACTO A

NÍVEL DA CAÇA SUBMARINA
PORTINHO
DA INHACA

ORLANDO
BRANQUINHO

com o
MARIO

MADEIRA
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FOTOS DO
ORLANDO

BRANQUINHO

ZONA DOS
CORAIS DA

INHACA
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MARCIO
TRABULO

ORLANDO
E MARIO
MADEIRA
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MARCIO
TRABULO
Em Santa
Carolina
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MARCIO TRABULO
Em Sezimbra

MARCIO TRABULO
Em Santa Carolina
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MÁRCIO TRABULO e ESPOSA CLOTILDE, com dois amigos, na ILHA DE MOCAMBIQUE

CLOTILDE TRABULO
E UM BIFE QUE QUIZ
FAZER A FOTO COM
O TUBARÂO
MARTELO
CAPTUADO PELO
MARCIO, PARA
IMPRESSIONAR LÁ
NA TERRA DELE

LUIS TRABULO
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MARCIO TRABULO NA INHACA COM UMA GAROUPA GIGANTE
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As armas da NEMROD com
supertensor. Nunca tive mas
não pareceram convencer
nenhum dos meus mestres.
1962

NUNO QUARTIN com uma barracuda.
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As Primei-
ras Peletier
de CO2
aparecem
nas maos
do Leong e
do Rafael
Amorim.
64-65 pois
já se vê a
Peletier
CO2 do
Leong.

Sérgio Peres, Nuno Quartin, Ricardo Velozza, Amadeu Peixe, Luis
Mendes de Oliveira, e o Balocini? Numa ida às praias.
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NUNO
QUARTIN
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TEXTO e MEMÓRIAS do NUNO QUARTIN:

OS TUBARÕES DA PRAIA DO DO TOFINHO

Num certo dia em 1963, o Sérgio, o Rui Quadros e eu fomos a Inhambane a convite do Sr. José
Martins (Zeca) e Gilberto Pauleta que nos haviam dito ter muito prazer em nos levar à caça
submarina no Tofo. Tinham lá caçado xaréus e serras enormes mas que infelizmente nunca
conseguiram mostrar a alguém, pois os tubarões os comiam...

Mas garantiam que não havia xaréu ou serra com menos de 15 a 20kgs.

Ficamos muito bem acomodados na casa do Sr. José Martins e no dia seguinte lá fomos ao Tofo
para ver até que ponto é que falavam verdade...

Estava um dia com umas vagas enormes e decidimos entrar numa ponta rochosa, em que
esperávamos que a vaga rebentasse e nos levasse na ressaca.

Chamava- se ‘’O Tofinho’’.

O primeiro a mergulhar foi o Sérgio, a seguir eu e por último o Rui. Ainda não tinhamos tido tempo
de voltar à superfície para respirar  quando fomos atacados por três ou quatro Zambezis que nos
deram muito que fazer para evitar que nos comessem...

Nessa altura chega o Rui que os distraiu, dando-nos tempo para respirar.

Juntamo-nos os três de costas com costas, a picar os tubarões com os arpões e fomos recuando
para a ponta das rochas, onde fomos depositados sem grandes cerimónias pela vaga seguinte.

É claro que ficamos todos cortados, a sangrar copiosamente e os nossos amigos tiveram de nos
levar ao hospital para sermos tratados e agrafados (naquela época ainda não usavam pontos!).

Ficamos mesmo todos rotos, como é costume dizer-se, o ataque tinha sido tão rápido! Não
faziamos ideia de que os tubarões pudessem ser tão agressivos e ainda hoje não sei o que
provocou aquele ataque, pois de um modo geral os tubarões não se comportavam assim!

Enfim, escapamos e nunca mais lá voltamos!

Decidimos que Jangamo e a Baía dos Cocos eram lugares muito mais saudáveis, onde apesar de
também haver tubarões, estes pareciam mais ‘’educados’’ e só nos levavam um peixe de vez em
quando, deixando-nos a nós em paz...

Voltamos lá muitas mais vezes e temos muito boas recordações desses tempos.
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“O Mount Pera”.
Garoupa de 70 kilos 15 MAIO 65

Um dia, fui introduzido a um pesqueiro chamado “Mount Pera” que era um navio afundado a uma
milha, se tanto, a leste da ponta sul da Ilha da Xefina. Só podiamos lá ir com marés muito mortas,
na enchente e nem sempre era fácil encontrar a água suficientemente limpa para se caçar em
seguranca.  Esta iria ser a minha apresentação a peixes de grande porte.

Fomos na minha vedeta de seis metros “Ben-Hur” de um só motor concebida para passear e
fazer ski aquatico. Nessa época eu era aluno do Instituto Industrial onde cursava Engenharia de
Electrotecnia e Máquinas e na ocasião convidei um colega de turma com quem estudava à noite
mas que não estava de nenhum modo ligado à modalidade. Éramos portanto três.

Eu e o Leong mergulhámos enquanto o António Paulos Varandas, irmão da nossa colega de
Faculdade de Engenharia a Filomena Varandas, ficou no barco a ver. Entrámos na água e nem
cinco minutos depois vejo uma garoupa de porte médio (para mim era enorme...) vir ao seu
encontro. O Leong esperou calmamente que ela se aproximasse, mergulhou à vertical ficando
sobre ela e deu-lhe un tiro de cima para baixo a cerca de 60 cm, acertando no alvo no ponto de
triangulação com os olhos, a 10 centimetros e bem no centro. Um tiro segundo o manual.

O Leong estava a caçar com uma ponteira destacável que se separava do arpão e cuja ponteira
estava ligada a um cabo de aço de 2 mm com cerca de 20 metros, seguia-se um cabo de nylon
de ski aquático de outros 20 metros e o conjunto ligado a um cesto feito de rede de pesca
contendo uma bola de praia da Nívea, que estava em moda na época. A garoupa ficou imóvel
provávelmente porque a ponteira destacável se tivesse alojado na espinha dorsal.

Enquanto o Leong recolhia o fio de nylon no molinete que recuperava o arpão, eu desci à
garoupa imóvel, coloquei-lhe os dedos nos olhos e comecei a traze-la para a supefície. O Leong
guardou a arma no barco e içamo-la para dentro ficando sobre o banco de trás da vedeta.
Rimos muito e congratulamo-nos com a captura.

Eu mal tinha molhado o fato de banho, portanto meti-me na água e fui á procura da minha
captura. Com o ruído da Peletier de CO2 do Leong e as nossas vozes, de júbilo, tudo que era
peixe tinha pura e simplesmente “emigrado” para outras paragens, numa palavra o peixe tinha
desaparecido. Ainda andei lá uns dez minutos até me convencer que nao valia a pena, mas
estava extremamente frustrado por não ter arpoado nada.

Falámos, eu e o Leong, e resolvemos ir-nos embora e regressar outro dia. Ainda assim, resolvo
descarregar a arma debaixo de água e os únicos espécimens que nadavam eram uns carapaus
que talvez tivessem 150 gramas ... apontei e arpoei o desgracado, o qual andou à frente do arpão
alguns dois metros antes do arpão penetrar. Claro que foi um espectáculo mais que cómico, para
nós que estávamos debaixo de água. O Varandas então é surpreendido comigo e o Leong ao
aflorarmos ao mesmo tempo mas em altas e incontroláveis gargalhadas.

 Tinha-me estreado como espectador próximo nos peixes de porte maior. Chegando ao Clube
nesse Sábado de manhã fizemos a pesagem e as respectivas fotografias da Garoupa Gigante ou
“Giant Black Bass” que pesou 70 Kilos. O Leong não tinha por índole fazer alarde das suas
proezas e sempre me aconselhou a fazer o mesmo, mas não perdoava e registava tudo pela
máquina fotográfica como nenhum outro de nós. Documentava muito bem todas as suas
caçadas.
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Eu tenho muitas fotos desses tempos e ao Leong o devo, pois para ele era sagrado. Nem o Nuno
nem o Sérgio tinham essa preocupação e estou absolutamente seguro que não possuem

evidência fotográfica, nem de um centésimo das presas capturadas nas suas vidas desportivas.

Garoupa de 40 kilos.

O Mount Pera, passou para mim e para o Leong, a figurar na lista dos pesqueiros de interesse,
ao qual de podia ir num barco normal, com apenas um motor e sem palamentas complicadas. Eu
tinha esse barco. Claro que comecei a pressionar o Leong para voltarmos la’.  Voltariamos lá
duas semanas depois, mas a maré nao estava de feição e a água estava suja devido a uma
Sulada uns dias antes, e a matéria em suspensão ainda nao tinha pousado. Entramos e saimos
da água pois a visibilidade era nula.
Nao estou seguro da data, mas creio que duas semanas volvidas e numa Segunda Feira,
regressámos ao local, a uma hora mais tardia pois a hora da enchente naturalmente já não era a
mesma. Calculámos a chegada para meia hora antes da enchente e visitamos de novo o navio
afundado.
Ao entrar na água verificámos que a água, uma vez mais, não estava muito limpa e pouco se via.
Cerca de 30 ou 40 minutos depois, no virar da maré, ainda ficou pior e o Leong desistiu e
regressou ao barco. Pedi-lhe a Peletier emprestada pois se aparecesse uma garoupa a minha
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arma de dois elásticos da Champion não iria servir para nada.  Fiz mais uns mergulhos a tentar
a minha sorte. De repente uma garoupa que teria uns 40 kilos ( máximo 50 ) acercou-se com a
curiosidade que as caracteriza, dando-me tempo de apontar e seguir as instrucções do Leong. A
distancia entre os olhos, para traz e no centro do corpo. A Peletier fez o resto e a garoupa tal
como a do Leong nao se moveu sequer.
Tive um sentimento inesperado, e senti-me mal por ter morto a Garoupa, coisa que nunca tinha
sentido com qualquer outro peixe. Nunca mais mataria uma garoupa pequena ou grande para o
resto da minha passagem pela modalidade. Isto não significa que eu tenha menos respeito por
quem mata garoupas. Pelo contrário, tenho o maior respeito por quem capturou garoupas
gigantes com marcas que chegaram acima dos 200 kg, mas não voltaria a querer passar por um
momento de alguma angústia que não sei como descrever melhor. Dai em diante só atirava em
peixe de combate como Xaréus, Serras, Barracudas, Queens e outros.
Por ser dia de semana não pudemos pesar a garoupa portanto nunca soubemos ao certo
quanto pesou. Dei-a à Associacao dos Velhos Colonos e a única foto que existe saiu desfocada.

Nikonos 1 Fev 66
Mergulhámos na piscina dos Velhos Colonos, para experiementar a Nikonos do Carlos Braga
acabada de chegar e que ele quis experimentar debaixo de água. Claro que não havia visores
com agora e montada na parte superior da camara, havia um aro plastico que mostrava – mais
ou menos – o que estaria enquadrado.
Foi um dia interessante, sobretudo para o Carlos pois nós, eu o Luis Jorge Santos  ( Galinha)
apenas éramos os alvos. Serviu para o Carlos comecar a perceber como enquadrar e como
regular a luz e velocidade.
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Nikonos 2 JUL 66
Noutra ocasiao no inicio de Julho fomos ao pesqueiro Tecumseh ou Wreck onde o Carlos Braga
que acabara de comprar uma Nikonos estava equipado para fotografar debaixo de água.
Saldou-se o dia nao só por uma captura razoável, mas mais que nada, e pela primeira vez
pudemos ver fotos de nos próprios debaixo de água e sobretudo pelas primeiras fotos de um
Tubarão do Zambeze no seu ambiente natural.

Algumas fotos desse dia ainda foram cortadas denotando falta de habituacao ao equipamento,
mas o Carlos tambem fez bastantes fotos que sairam muito boas, especialmente tendo em
atencão que era a primeira saída em mar aberto e com a presença de um Zambeze, isto é, o
único tubarão que comprovadamente ataca o ser humano nas águas da África Austral.

O Carlos Braga prometeu fazer um artigo para inserir a seguir, explicando a sua experiência
deste dia em particular.
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TEXTO E FOTOS DO CARLOS BRAGA.

Estávamos em 1965.

O meu presente de aniversário tinha sido a máquina fotográfica com que eu sonhava desde que
soube da sua existência: a Nikonos.
Também chamada Nikonos Calypso, era uma máquina fotográfica de 35 mm, especialmente
projectada para fotografia subaquática.

Esta máquina resultou duma evolução da Calypso, projectada e construída por um engenheiro
Belga, Jean Wouters, em colaboração com Jaques-Yves Cousteau.
A Calypso foi produzida e comercializada em França pela Spirotechnique.
A Nikon comprou a patente desta máquina e contratou Jean Wouters para construir a então
chamada Nikonos, que foi lançada em 1963.
A minha máquina foi comprada em Joanesburgo, pois não havia ainda à venda em Lourenço
Marques.
Tinha uma lente de 35 mm, ainda da Zeiss.
Vinha com um visor para se fotografar debaixo de água. Não era mais do que uma mira em plástico
que se montava na parte de cima da máquina.

Era uma máquina muito robusta, completamente metálica, mas com procedimentos algo
complicados para se pôr e tirar os filmes. Tinha que se tirar a lente, que era de baioneta e depois
desencaixar o corpo da máquina, que saia pela sua parte de cima. Quer a lente, quer o corpo da
máquina, tinham vedantes, que na altura eu não fazia a mínima ideia que eram preciso lubrificar.

Estava em pulgas para experimentar a máquina. Como na baía a água era muito suja, resolvi
convidar um par de “capangas”, o Luis Jorge Matos do Santos “galinha” e o Walter Gameiro, para ir
tirar umas fotografias na piscina dos “Velhos Colonos”.
Aconselhado pelo meu mentor da fotografia e fotógrafo profissional, Vasco Campos, o “Vasco da
Focarte”, que sempre teve uma paciência de santo para me aturar nas práticas fotográficas, resolvi
usar um filme de 400 ASA.

O Tri X da Kodak, que já era o meu filme de eleição para outros tipos de fotografia.
Os resultados foram pouco prometedores.
Escusado será dizer que a Nikonos era completamente manual. As condições de luz debaixo de
água pareceram-me ser muito piores do que eram na realidade e consequentemente as fotografias
ficaram sobreexpostas.

Posteriores experiencias fora de água permitiram familiarizar-me mais com a máquina, tendo já
obtido fotografias com muito boa qualidade.
 Estava ansioso por poder testar a Nikonos na sua condição natural, debaixo de água, no mar.

Nessa altura andava eu entusiasmadíssimo com a caça submarina. O Leong Siu Pun era o meu
instrutor. Com a sua paciência de chinês, ia-me ensinando os rudimentos da caça. Como se descia
e nadava sem movimentos bruscos e sem fazer barulho, como me devia aproximar dos peixes e
como se apontava e disparava a espingarda.

Aproveitando o Inverno, em que a água na baía estava mais limpa, por os rios que nela desaguam
trazerem menos água, organizámos várias caçadas. Fomos aos esporões da praia da Costa do Sol,
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às ruinas duma ponte que tinha existido ao lado da rede de protecção de tubarões do Pavilhão de
Chá da Praia da Polana e aos pontões da doca do Clube Naval.

Depois de ter caçado alguns sargos, peixes galo e lagostas, já me considerava um verdadeiro
caçador submarino…
Num dia de férias convenci o Luis Jorge “galinha” a vir comigo caçar ao longo da muralha da
marginal. Alguém me tinha dito que ali havia muito peixe. Alem disso era um sitio comodo. Descia-
se para a água através de umas rochas encostadas à muralha e não se tinha de andar ou nadar
muito para estar no local de caça, como acontecia nos esporões da Costa do Sol. O peixe seria
deixado num enfião preso com uma corda à muralha. A experiencia foi muito boa. Caçamos alguns
sargos de tamanho razoável e ainda alguns peixes galo.
No fundo vimos uma quantidade enorme de linhas de pesca partidas e os respectivos apetrechos.
Apanhei uns quantos pesos e destorcedores, que ia metendo nos bolsos do fato de banho.
Num fim-de-semana a seguir quisemos repetir a caçada. No sítio para onde pretendíamos ir e que
tinha a tal rocha que nos dava acesso ao mar, estava cheio de pescadores o que obviamente iria
impedir que pudéssemos caçar.
Eu não queria desistir da caçada até porque estava um dia magnifico de sol, sem vento, com mar
chão e água limpa. Parámos o carro perto do nosso local de eleição e fomos para ao pé dos
pescadores, metendo conversa com eles. O diálogo foi:

Então, muito peixe?
Não, de madrugada ainda pescámos alguma coisa, mas agora, com este sol e ainda por cima
com a água limpa, já não há nada…

O PAVILHÃO
Da praia
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    Foi o que eu queria ouvir.
Então não se importam que nós vamos tentar caçar alguma coisa…
“ Vão, mas olhem que já não há peixe nenhum “.

Equipamo-nos e fomos para dentro de água. Estava cheio de sargos.
Íamos apanhando os sargos e prendendo-os no enfião à vista dos pescadores que olhavam para
nós cheios de inveja.
Naquela altura já se tinha juntado na muralha uma pequena multidão a apreciarem a nossa caçada.
Um miúdo, filho de um dos pescadores tinha mesmo descido para a rocha de acesso ao mar e ia-
nos ajudando a prender os peixes no enfião.

A páginas tantas, vejo um sargo grande, bem com 3 ou 4 kg, metido num buraco, com uma linha na
boca. Apanhei-o à mão, ajudado pela linha e trouxe-o para a muralha.
Como já chegava de caça, pois já tínhamos mais peixe do que poderíamos comer, demos por
encerrada a faina.

Subimos com aquele ar blasé de “somos os maiores” mas fingindo um ar de modéstia.
Começamos a arrumar o material e o peixe sob o ar invejoso dos pescadores.
Eu agarrei no peixe com a linha na boca e perguntei:

Quem foi dos senhores que perdeu um peixe grande?
É claro que apareceram logo dois ou três candidatos. Tirei o empate da boca do peixe, com o anzol
e o destorcedor e pedi para ver o equipamento usado por cada um. Ofereci o sargo ao pescador
que efectivamente tinha anzóis e destorcedores iguais ao que estavam na boca do peixe.

Depois ainda dei uns peixes aos outros pescadores tendo arranjado ali alguns amigos para o futuro.
Repetimos este tipo de caçada umas quantas vezes pois tornou-se evidente que aquele era o
melhor local para caçar dentro da baia.
Tínhamos sempre o cuidado de só aparecer ao fim da manhã, quando a pesca à linha tinha
acabado e de pedir licença aos pescadores.

Quando o peixe não abundava, comecei a apanhar os pesos que encontrava nas linhas partidas.
Para isso comecei a levar um saco preso ao cinto de chumbo, que normalmente trazia cheio.
Apanhava ainda os destorcedores que estavam em bom estado para dar ao meu pai.
Os chumbos serviam para derreter e fazer os pesos para os cintos de mergulho, que eram caros.
Num dos dias de caça, quando me estava a desequipar, um dos pescadores viu os pesos. Disse:

“ Ena tantas chumbadas. Perco sempre uma porção de pesos e anzóis que se prendem nas
pedras. Podia-me dar alguns pois para vocês, não servem para nada…”

Expliquei-lhe qual era o nosso objectivo e disse-lhe:
Os pesos para mergulho de 1 kg custam XX$00. Se quiser, eu vendo-lhe as chumbadas ao peso

pelo mesmo preço…
A partir dali tínhamos sempre clientela fixa. Eu dava a uns quantos, mais conhecidos, os anzóis e
destorcedores de brinde.
Arranjei ali um grupo de amigos.

Percebemos também que já havia um grupo de mirones que ficavam todo o tempo a ver-nos a
caçar, comentado o número e tamanho de cada peixe que trazíamos para terra.
Na rocha onde tínhamos o enfião preso, havia sempre um magote de miúdos que faziam questão
de nos irem ajudando em tudo o que era preciso.
Enfim, tornámo-nos uns autênticos heróis populares.
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Ficou provado que com um bocadinho de diplomacia e paciência se consegue tudo, mesmo que um
pescador de cana trave amizade com um caçador submarino e se respeitem mutuamente…
  Infelizmente não tenho nenhuma fotografia destas aventuras.

O ALTERAR DAS ARMAS :

Por aquela altura cheguei à conclusão que queria caçar
mais a sério. Para isso precisava de uma espingarda
melhor do que a Champion Junior de elásticos que eu
tinha.

Já lhe tinha feito alguns melhoramentos. Comprei uma
cabeça com passador que permitia usar elásticos
cirúrgicos feitos artesanalmente por mim, tornando a
espingarda muito mais potente. Num Sábado de manhã
em que me fui encontrar com o meu pai à loja, O Lar
Moderno, vi na secção de cortinas de casa de banho um

varão em alumínio que me parecia ser exactamente do diâmetro do cano da minha espingarda.
Levei um bocado para casa e confirmei a minha suspeita. Era um tubo de duralumínio de parede
grossa, bem mais resistente do que o que equipava a espingarda. Fiz um cano maior do que o
original, por forma a poder usar arpões mais compridos.

Feitas as alterações, não descansei enquanto não fui experimentar a minha espingarda na sua
nova versão. Funcionou na perfeição. Os elásticos mais eficientes e o arpão mais comprido,
permitiam muito maiores alcances do arpão. De facto sendo os elásticos mais “elásticos” do que os
originais, podiam ser mais curtos, fazendo com que o arpão saísse mais rápido e acompanhado
pelo impulso durante um comprimento maior. Por outro lado, sendo o arpão mais comprido e
portanto mais pesado do que o original, tinha mais inercia, aumentando o seu impacto.
Fiquei entusiasmado com o resultado, tendo feito propositadamente disparos a distâncias grandes,
inatingíveis na versão anterior da arma.
É claro que a minha espingarda provocou a inveja de muita gente.

Vendo que aquilo poderia constituir um negócio, propus-me fabricar espingardas à medida, mais
potentes, por preços semelhantes às standard.
O agente da Champion em Lourenço Marques era na altura a Casa Lido dirigida pelo Sr. Terna.
O meu pai, por causa das relações comerciais entre empresas (comprava ali muito equipamento
desportivo para utilizar em estabelecimentos de que fazia a decoração, tais como mesas de bilhar,
mesas de ping pong, etc.), tinha na Casa Lido um desconto substancial de que eu também
beneficiava.

No meu fabrico de espingardas, comprava ali os punhos, as cabeças, os arpões e as ponteiras. Do
Lar Moderno trazia os tubos, já cortados à medida, para fazer os canos. Os elásticos eram feitos
com elástico cirúrgico que os amigos da vela do meu pai traziam da Africa do Sul. As ogivas para os
elásticos eram feitas com cabo de aço, com dois pequenos pesos de pesca nas extremidades. Os
pesos eram introduzidos nos elásticos que eram amarrados com um fio de dacron. O resultado era
brilhante. Os meus “clientes” ficavam com uma espingarda personalizada, muito mais potente do
que as originais, praticamente pelo mesmo preço.

Naquela altura apareceram as espingardas de ar comprimido. As célebres Nemrod Fragata.
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O Nuno Quartin falava entusiasticamente daquelas espingardas de que já tinha um exemplar. A sua
alegada grande vantagem era a certeza do tiro. De facto, sendo o arpão guiado ao longo de todo o
cano da espingarda, resultava uma maior precisão nos tiros. Os seus arpões eram também
ligeiramente mais grossos do que os das armas de elásticos, compensando com a sua inercia a
menor velocidade de saída.

Havia na altura grandes discussões de quais seriam as melhores espingardas. O número de
defensores de cada tipo de arma era muito semelhante.
  As Nemrod, para um novato naquelas lides como eu era, tinham no entanto uma enorme
vantagem relativamente às Champion de elásticos: eram uma inovação, tecnologicamente mais
avançadas e, principalmente, eram esteticamente muito mais atraentes.
O Sr. Terna, qual diabinho tentador, logo que recebeu a sua primeira remessa de armas, veio-mas
mostrar, propondo um preço muito tentador. Como eu tinha arrecadado um lucro substancial com o
fabrico das espingardas para os meus amigos e o dinheiro já me estava a “queimar os bolsos” não
resisti e comprei uma.

Era suposto encher a câmara-de-ar da espingarda com um número prefixado de bombadas de ar
de uma bomba própria que se enroscava na sua extremidade posterior. É claro que isso não seria
para cumprir. O Nuno Quartin industriou-me a propósito:

“ Dás o número de bombadas que eles dizem e experimentas carregar a arma. Se
conseguires, dá-lhe mais dez bombadas e volta a experimentar. Repetes o

procedimento até não conseguires carrega-la. Vais ver que depois debaixo de água é
mais fácil de a carregar”.

Menino obediente como eu era, assim fiz.

Carregar a espingarda era o cabo dos trabalhos e pensava duas vezes antes de a disparar, mas os
resultados eram aparentemente bons.
Fui caçar com ela para a muralha da Marginal. Foi um sucesso, mas… limitado. A precisão do tiro
era notável, mas a potência do tiro, embora razoável, ficava aquém das minhas expectativas.
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Num Domingo ao fim do dia assisti ao regresso do Nuno Quartin da Inhaca onde tinha ido caçar
com um grupo de amigos.
Traziam o barco cheio de peixe: xaréus, peixes serra, queen fish, barracudas e algumas garoupas
bem grandes.
Eu ia olhando para tudo aquilo com uma certa inveja.

As espingardas que usavam eram as Pelletier. Carregadas com CO2, a Pelletier era a espingarda
de caça submarina mais potente do mundo. Carregava-se a arma metendo no seu cano o arpão,
equipado com um vedante de borracha na sua cauda, ficando portanto ajustado ao interior do cano.
Esta operação, ao contrário das espingardas do tipo da Nemrod,  fazia-se sem fazer qualquer
esforço. Depois abria-se e fechava-se a válvula da garrafa de CO2 montada atrás da espingarda e
enchia-se a câmara de compressão que iria propulsionar o arpão durante o disparo. Depois era só
disparar. Os arpões eram pesados com quase 9 mm de diâmetro, tendo portanto um impacto
tremendo. Quando se queria um disparo particularmente potente disparava-se a espingarda com a
garrafa aberta, o que fazia com que a pressão no cano durante o disparo se mantivesse quase
constante.

Fiquei logo com a sensação que a diferença entre esta arma e a minha Fragata era o mesmo que
de uma espingarda para elefantes para uma espanta pardais…
O Nuno reparou no meu ar de curiosidade e a páginas tantas disse-me:

Oh pá, eu vou voltar ao Wreck da Inhaca na próxima semana, se quiseres vir é só dizeres.

É claro que lhe disse logo que sim mesmo sem a autorização do meu pai e do respectivo
“financiamento” para pagar a gasolina, cujo pagamento era tradicionalmente dividido por todos.
Ficou assente que no Domingo seguinte iriamos caçar ao Wreck.

Também ficou logo combinado que o Walter Gameiro viria connosco.

Nessa semana o Leong Siu Pun, sabendo do meu interesse pela caça submarina, a minha
curiosidade em tentar saber tudo e do meu amor por livros emprestou-me o “About Sharks and
Shark Attack”, cujo autor era David H Davies.

Foi um timing péssimo para quem tinha sido educado no medo aos tubarões, sem nunca ter visto
nenhum dentro de água e que ia caçar para mar aberto onde seria muito provável aparecerem.

O livro tinha fotografias terríficas de resultados de dentadas de tubarão. Escusado será dizer que
durante aqueles dias, quando não estava a pensar no livro, sonhava com os ataques dos
tubarões…

Iriamos para a Inhaca no Torpedo, o skiboat do Nuno.
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Era o tipo de barco mais utilizado em Lourenço Marques para a pesca. Tinha o convés a cerca de
uma mão-travessa da borda e era completamente estanque. No meio do barco tinha um porão para
se guardar o equipamento. Montados sobre o convés, quatro cadeiras para os tripulantes. Era um
barco extremamente seguro. As vagas podiam-lhe passar por cima sem causarem nenhum dano ou
inundação.
Das embarcações com estas pequenas dimensões, só a estas era permitido ultrapassar o canal da
Polana, para o acesso dos navios ao porto da cidade.
Era completamente proibido usar barcos de boca aberta.
Tinham de ir equipados com dois motores e terem a palamenta necessária, que incluía remos, ferro
com 40 m de amarra, very lights, bandeiras de sinalização e socorro, coletes salva vidas etc.

Escusado será de dizer que passei a semana toda em ânsias.
Vi e revi dúzias de vezes todo o meu equipamento: barbatanas da Simotal, mascara Champion (tipo
aquário é claro) e snorkel, cinto de chumbo da Cressi e a minha nova Nemrod Fragata, com um
arpão sobressalente, comprado propositadamente para esta caçada.
Fato de borracha é claro que não tinha. Mergulhava em fato de banho e com um pulôver de lã bem
justo.
A minha Nikonos, carregada com um rolo Kodak Tri X de 36 fotografias, brilhava de bem limpa.

Finalmente era Domingo.

Dormi muito pouco nessa noite. A excitação da próxima caçada misturava-se com as imagens
terríficas do livro sobre os tubarões.
Ás 3:30 horas da madrugada desisti de estar na cama e levantei-me.
Banho demorado para relaxar, um pequeno-almoço de torradas e sumo de laranja e depois
verificação do material que ia carregando no carro.
A minha mãe tinha-me deixado uma geleira com comida para levar, suficiente para um batalhão.
Cheguei ao Clube Naval ainda de noite.

O barco do Nuno estava já na rampa, pronto para ir para a água.
Trouxe todo o meu equipamento para ao pé do barco e sentei-me numa cadeira à espera. Pouco
depois, com um pequeno intervalo entre eles, chegaram o Nuno e o Walter. Conversa de
circunstancia enquanto se arrumava todo o equipamento a bordo.
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O Nuno foi tratar de preencher o Livro de Saídas, procedimento obrigatório no Clube. O patrão de
todos os barcos que saiam tinha que preencher em folha própria num livro, descriminando o nome
do barco, o nome do patrão, o nome de todos os passageiros, hora de saída, hora prevista de
chegada e local para onde se dirigiam.

Era um procedimento de segurança prudente e muito eficiente. Se algum barco não chegasse até
uma hora após a sua hora prevista de chegada, saiam barcos de socorro à sua procura e, se o local
de saída fosse para fora da barra da baía, pedia-se ajuda a meios aéreos para localizar a
embarcação perdida.

Toda a gente levava este procedimento muito a sério e não passava pela cabeça de ninguém não o
cumprir, com algumas excepções, claro.

Se o atraso de qualquer embarcação fosse consequência de distracção ou de falta de bom senso e
previsão, como fosse a falta de gasolina, o seu patrão era castigado no Clube, ficando impedido de
sair para o mar por um determinado período proporcional à falta cometida e pagava todas as
despesas efectuadas com a sua busca e eventual socorro.

Aos fins-de-semana estava de serviço um sócio, obrigatoriamente uma patrão com experiencia, que
velava para que todas as normas de segurança fossem cumpridas.

Logo que ele chegou, como fomos os primeiros a estar prontos para sair para o mar, veio fazer a
inspecção ao barco, verificando se tinha toda a palamenta obrigatória. Depois de verificado o
preenchimento do Livro de Saídas, foi-nos dada permissão para pôr o barco na água. Já dentro do
barco, mas sem sair da doca do Clube, ficámos a aguardar que o dia começasse a clarear para
podermos iniciar viagem, já que era proibido aos barcos de recreio navegar à noite.

O Patrão de Dia veio à borda da muralha da Doca dar permissão de saída dos barcos que
esperavam e desejar boa sorte e um bom dia de pesca, de caça no nosso caso.

Tinha o coração aos pulos
quando saímos da Doca a
toda a velocidade iniciando
assim a aventura da minha
primeira caçada em mar
aberto na Inhaca.

O sol nascente fazia
adivinhar um dia magnífico.
O céu estava sem nuvens e
o mar calmo só ligeiramente
encrespado por uma brisa de
Leste.
O destino da nossa viagem
de cerca de 25 milhas era o
“Wreck”, o naufrágio de
chamado “Barco Americano”,
junto ao Cabo Inhaca, na
Ilha da Inhaca.
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Carta da Inhaca com o Navio afundado TECUMSEH realçado a vermelho
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O itinerário que iriamos seguir era o seguinte:

O “Barco Americano” chamou-se Tecumseh. Havia no Clube Naval um sobrevivente deste
naufragio, o sócio VITALE MOFFA.

Inicialmente com o nome "Niagara", foi construido em 1908 pelo Flensburger Schiffsbau
Gesellschaft, Flensburg, para a Deutsch-Petoleum GmbH, de Hamburg.
Em 1913 foi vendido à Anglo American Oil Cp., de Londes e rebatizado "Tuscarora".
Em 1914 foi vendido à Tank Storage & Carriage Co., Ltd., Shanghai (GBR), Mgr. W.J. Smith.
Em 1915 foi rebatizado "Tecumseh".
Em 1916 foi adquirido pela Standard Transportation Co., Ltd., Shangahi (GBR), Mgr. W.J. Smith.
Em 23-11-1932, na viagem de Tandjong Oeban para Lourenco Marques, transportando petróleo,
encalhou perto da barra da Baia do Espirito Santo, na ponta da Ilha da Inhaca, tendo ficado
danificado, naufragando de seguida.
Em 29-11-1932 foi abandonado pela sua tripulação.
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O Wreck tem uma orientação praticamente Norte/Sul, com a proa virada a Norte.

A parte da proa do
navio afundado,
assente em fundo
de rocha, sai fora de
água uns metros,
ficando sempre a
seco, mesmo nas
marés cheias.

Para Sul, a meia-
nau do navio
submersa, com o
convés com duas
aberturas de porões.
Ainda mais para Sul,
um aglomerado de
ferros torcidos
quase que
embutidos nas
rochas do fundo.
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A Oeste do naufrágio
um fundo de areia
muito branca. No
seu lado Leste um
fundo de rocha à
vista, irregular mas
com alguns canais
bem definidos,
baixos e abertos,
com orientação
Oeste/Leste, no
sentido do mar
aberto.

A VIAGEM

Mas voltemos à nossa viagem.
Ao fim de cerca de duas milhas, passámos o chamado “Canal da Polana”, devidamente sinalizado
por bóias, que permitia o acesso de navios de grande calado á zona portuária de Lourenço
Marques.
Mais umas quantas milhas e começaram-se a notar as transformações na qualidade da água do
mar. O verde acastanhado da água da baía, começou a dar lugar à água azul do oceano. Era
sempre um encanto para os olhos ver aquela água cristalina, com todas as tonalidades de turquesa
a azul-escuro conforme a profundidade do local. A páginas tantas começou a aparecer no horizonte
o perfil da Inhaca. Depois, já próximos, passámos com a Ilha dos Portugueses a Estibordo. Esta
ilha, deserta, baixa, quase só um banco de areia, teve designações e utilizações várias ao longo
dos tempos. A seu respeito pode ler-se o seguinte na wikipedia: A ilha dos Portugueses (referida
historicamente como ilha dos Elefantes) é uma pequena ilha situada a cerca de 200 metros a
noroeste da ilha da Inhaca, à entrada da Baía de Maputo, no sul de Moçambique. Actualmente, a
ilha é uma reserva integral, administrada pela Estação de Biologia Marítima da Inhaca. Para além
de ser uma formação muito instável, que tem mudado de forma cada vez que ocorre um ciclone na
região, a ilha tem uma pequena laguna onde existe uma formação coralina de grande beleza e
relativamente protegida. Historicamente, esta ilhota foi importante porque era o local onde os
comerciantes europeus trocavam as suas bugigangas por marfim, a partir do século XVI e até à
construção do cais de Lourenço Marques, nos finais do século XIX. Não se encontrou
documentação relativa à mudança do nome, mas ambos os termos se ligam ao seu passado de
"entreposto" comercial. A única construção que existe na ilha é a ruína de uma antiga leprosaria.
Foi portanto designada ao longo dos tempos por Ilha dos Elefantes, Ilha dos Leprosos e depois Ilha
dos Portugueses.
Mais umas milhas e finalmente avistámos o Wreck em frente do cabo Inhaca.
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Foto TIRADA DE
Leste, do lado do
mar aberto.

Ancorámos o barco
a sotavento da parte
emergente do mar
do Wreck, portanto
entre o naufrágio e
terra.

A água estava
cristalina, de um
azul claro brilhante.
Viam-se à
transparência
cardumes de peixe.

Eu estava completamente extasiado. Habituado à água verde acastanhada da baia, onde
visibilidades de 5 metros eram consideradas muito boas, pareceu-me que tinha chegado ao paraíso
dos caçadores submarinos. O entusiamo quase que me fez perder o medo dos tubarões…

Equipámo-nos e entrámos na água. O Nuno, sendo eu um maçarico nas lides da caça, teve a
gentileza de me convidar para ir
com ele. O Walter ficou ainda no
barco ocupado com os últimos
preparativos do seu equipamento.

De espingarda na mão e máquina
fotográfica, a minha Nikonos, ao
pescoço, nadámos ao longo do
naufrágio para Sul, na direcção
da zona dos porões.
Pouco à frente um cardume de
Pargos grande junto ao fundo.

O Nuno fez-me sinal para eu
avançar. Mergulhei com o menor
barulho possível e fiz a
aproximação muito lentamente.
Estava a distância de tiro mas
todos os peixes estavam de frente

para mim, não me dando chance de um tiro fácil e limpo. Quase esgotado o meu folego e em
desespero, resolvi atirar mesmo assim. Acertei mesmo em cheio na cabeça do peixe maior que
liderava o cardume. Foi um tiro de morte, pois ele nem se mexeu mais. Agarrei-o e subi à superfície
impante de satisfação.    Diz-me o Nuno:

“ Boa pá. Um bom tiro. Vai pôr o peixe ao barco e depois vem ter comigo. Eu hei-de estar por
aqui…” Não era bem o que eu desejava, mas longe de mim dar parte de fraco. Mas vieram-me
novamente à cabeça a imagem dos tubarões… Estar sozinho, desarmado e com um peixe a
sangrar nas mãos, não me parecia ser grande ideia…
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Chegado ao barco atirei o peixe para o porão e voltei o mais rapidamente possível.
Quando cheguei ao pé do Nuno ele também já se tinha estreado e um bocadinho… melhor do que
eu. Tinha apanhado um Xaréu lindo.

Fiquei na zona dos porões à sua espera enquanto ele levava o peixe para o barco.
Entretanto fui fazendo umas fotografias.

Com o Nuno de regresso
retomámos a caçada.

Apareceu um Papagaio
enorme. Era lindo, com
quase um metro de
comprimento, de um azul
brilhante. Desci até bem
perto dele. Estava de lado,
a nadar muito lentamente.
Apontei cuidadosamente à
zona atrás das guelras e
disparei. Foi um tiro
certeiro, perfeito. O
Papagaio arrancou reagindo
ao tiro e o meu arpão…
caiu. Eu não queria
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acreditar. Um tiro aquela distancia com aquele resultado. Quando puxei o arpão para voltar a
carregar a espingarda vi que estava uma escama enorme espetada na sua ponteira.
O Nuno explicou-me depois que as escamas destes peixes são muitíssimo resistentes e só com
uma espingarda muito potente se conseguiam furar. A técnica era ou dar tiros de cabeça ou
obliquamente por forma a enfiar o arpão por baixo das escamas.

Apesar de tudo, o
Papagaio tinha
ficado meio tocado
e nadava com
dificuldade. O Nuno
mergulhou e com a
sua Pelletier deu-
lhe um tiro que o
atravessou
limpamente.
Realmente a minha
fragata era muito
fraca comparada
com a Pelletier e
mesmo com as
espingardas de
elástico, longas,
 Australianas
(Bazoocas), que
começavam a
aparecer.

Fiz um
intervalo na
fúria da caça e
comecei a
fotografar.

O Walter a entrar num
porão do Tecumseh
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O NUNO a caçar dentro de um porão do Tecumseh.

Uma

Tartaruga.
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Feito o intervalo “artístico” voltei às lides da caça.
Apanhei outro pargo grande, espécie de que eu me tinha tornado grande apreciador dada a pouca
potência da minha espingarda e fui leva-lo ao barco.

Quando lá cheguei encontrei o Walter dentro do barco com um ar muito agitado. Perguntou-me:
Não viste um tubarão muito grande por aqui? Ainda há bocado, quando vim trazer um peixe, ele

estava junto ao fundo mesmo por baixo do barco. Apanhei um susto que nem te digo.
Escusado será de dizer que subi logo para o barco.

Passado um bocado, resolvi sair, mais para não dar parte de fraco do que por outra coisa, e ir ter
com o Nuno, até para o avisar de haver um tubarão nas cercanias.
Estava eu a nadar ao longo do naufrágio quando apareceu o Nuno a toda a velocidade:

Carlos, anda depressa, está um tubarão grande no fundo, do outro lado do Wreck. Vamos lá
tirar-lhe uma fotografia.

E lá fui eu, pensando:
Eu devo estar é maluco. Há um tubarão, ainda por cima grande, e eu vou ter com ele para

o fotografar??? Tu deves estar mal da bola.
Mais uma vez a vergonha de dar parte de fraco suplantou o meu medo.

Passámos por cima
do convés do Wreck
e fomos para Leste
no sentido do mar
aberto.

 E lá estava, o
tubarão. Era enorme
e pareceu-me com
“cara de mau”…

Preparei a minha
máquina fotográfica
e comecei a descer.
O Tubarão estava
junto ao fundo a uma
profundidade de
cerca de 15 metros.
Logo aos 5 metros
de profundidade

comecei a fotografar.

Depois, esqueci-me completamente do perigo, de respirar, enfim de tudo.
Era a loucura da fotografia que só um fotógrafo da natureza consegue compreender.

Dum só folego fiz quatro fotografias. À terceira fiz sinal ao Nuno para se ir pôr em cima do tubarão
para dar efeito de escala e ele fez-me aquele sinal clássico do dedo na cabeça a dizer que eu
estava louco.

Só deu para fazer mais uma fotografia e o tubarão fugiu.
Coitado, acabou por ele ter mais medo de mim do que eu dele …
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Era um “Carcharhinus Leucas”, conhecido entre nós
Moçambicanos por Tubarão Zambeze. Noutras partes
do mundo também é chamado Tubarão de S. Tomé ou
Touro.

Estava num estado de euforia extrema. Tinha enfrentado

e vencido o medo aos
tubarões e tinha conseguido
tirar

fotografias a um logo no meu
primeiro mergulho na Inhaca.
Continuámos a caçada por
mais um bocado, mas
confesso que já não me
lembro de nada do que se
seguiu ao encontro com o
tubarão.
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Perto das 13:00 horas o Nuno deu
por terminada a caçada.

Resolvemos ir até ao Portinho da
Inhaca e ao Hotel para comprarmos
umas bebidas frescas para
acompanhar o nosso farnel que
nessa altura já tínhamos começado
a atacar.

Nesta fotografia vê-se o patrão da
embarcação e chefe da equipa,
Nuno Quartin aos comandos dos
motores, com o Wreck ao fundo.

NUNO E
WALTER
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A maré, cheia como estava, permitiu-nos passar entre a Ilha dos Portugueses e a Inhaca e
aportarmos em muito pouco tempo ao Portinho.
A Coca-Cola bem fresca que bebi no Hotel soube-me ao néctar dos Deuses.
Ainda tomámos um banho de chuveiro na piscina do Hotel para tirar o sal entranhado na pele que
começava a incomodar.

Esta fotografia demonstra bem o estado de euforia em que estávamos. Tinha siso uma boa caçada
e para mim um rolo de fotografias que prometia.
Eram umas 14:30 horas quando iniciamos o regresso a Lourenço Marques, com tempo mais do que
suficiente para cumprirmos a hora prevista de chegada, as 17:00 horas.

Os meus pais estavam no Clube Naval como era seu costume aos fins-de-semana.
A minha mãe respirou de alívio quando me viu chegar são e salvo.
Depois foi a descrição da nossa aventura que eu sabia que se ia prolongar por mais uns dias.
Regresso a casa e que bem que dormi nessa noite, com as imagens de maravilha que tinha na
cabeça de tudo que tinha visto ao longo do dia.

E pronto, esta foi a descrição possível do meu primeiro mergulho na Inhaca que,
inacreditàvelmente, se passou já há cerca de 50 anos…
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JULIO NETO E AMIGOS em Jangamo
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2 A POPULARIZAÇÃO OU PERÍODO DOS TORNEIOS. Depois de 1965.

Nesta fase, entraram o Walter Gameiro, o Carlos Braga, o Luis Jorge Santos, o Manuel
Guimarães e o José Manuel Pimentel. Mais tarde no periodo, a malta da Universidade.

Eu, embora estudante, aproveitava todas as oportunidades que havia para me deslocar à Inhaca
com o Nuno Quartin, com o Leong Siu Pun e com o Rafael Amorim. Em Abril de 1965 e por um
acaso fui convidado pelo Leong a fazer um mergulho para ir às lagostas a um pesqueiro próximo
chamado Árvore de Natal, ao qual se chegava de barco simples ( vedeta ) de motor único sem
quaisquer problemas, numa maré morta enchente, pois estava dentro da zona até ao Canal da
Baia que delimitava a área onde podia ir-se sem barcos estanques, sem dois motores e sem
palamenta especial de agua aberta. O Leong convidara-me e ao Carlos Braga para experimentar
a modalidade.  Emprestou-me uma máscara, um par de barbatanas, um cinto de chumbos e uma
arma de dois elásticos. A manhã saldou-se de forma positiva tendo nós apanhado lagostas em
quantidade suficiente para as três casas. Em breve estariamos a repetir a proeza e no mesmo
local. Com esta caçada começou para mim, o gosto pela modalidade. Primeiro, como era norma,
nos pesqueiros perto do Clube e a breve trecho, era convidado pelo Nuno Quartin a fazer equipa
num barco (ski-boat) do Clube, usando o motor da minha vedeta e o motor dele Nuno para
caçadas conjuntas na Inhaca. O Nuno facilitou-me a vida e fomos primeiro a lugares menos
fundos e com água limpa no Navio Americano. Só mais fui foi levado ao Banco do China que era
mais fundo, onde havia mais corrente e era mais difícil caçar pois era bem mais fundo. Cacei
muito com o Leong e o Rafael Amorim além do Nuno Quartin.

O Carlos Braga entrou ao mesmo tempo, junto com o Luis Jorge Santos ( Galinha ) sendo
também estudantes, mas não se juntaram de imediato ao grupo dos consagrados iniciais. Iria
demorar quase um ano até comprar a sua primeira NIKONOS submarina e começar a fotografar,
até ser um regular na Inhaca. Manteve-se a fazer caça submarina mas não aderiu logo ao grupo
duro que havia de ser protagonista das competições em Lourenço Marques.

O Manuel Guimarães que tinha um jeito natural para a prática da modalidade, usou também
todas as oportunidades para se juntar ao grupo de consagrados, particularmente próximo do
Sérgio Peres. Era um “gentlemen” e nunca o ouvi levantar a voz. A sua maior “arte” era o
automobilismo, onde foi um autêntico mestre da condução; tinha destruído duas fortunas em
Portugal antes de ir para Moçambique; foi aluno de escolas de condução europeias e notava-se a
sua preparação superior. Sendo vendedor de automóveis, já não dispunha de meios para manter
o elevado nível financeiro que anteriormente lhe permitiu ter vários Porsches com uma caixa de
velocidades escalonada para cada circuito, mas o que aprendera quer na condução e estratégia
quer na mecânica de competicao, estava lá e era bem vísivel.

O José Manuel Pimentel era por natureza agressivo e juntou-se também ao grupo Nuno Quartin
e Sérgio Peres, que eram óptimos mestres. Tinha a particularidade de ter pouco aferido o senso
de perigo o que fazia dele meio perigoso, por vezes, quer na caça submarina, motonáutica e
automobilismo.

O trio Sérgio Peres, Guimaraes e Zé Pimentel bateu o recorde nacional de vezes em que o
resto da malta teve que ir em busca deles ao mar, por falta de gasolina, avarias, um so’ motor,
mau tempo, e outras razões. Chegaram a estar desaparecidos três dias consecutivos numa das
ocasiões,o que lhes valeu o cognome de “ Os Encrencas “ dado pelo jornalista Borges de
Mendonça, do Noticias de Lourenço Marques.
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3 PRIMEIRO CAMPEONATO DE LOURENÇO MARQUES

A 20 de Junho de 1965, tinha eu apenas três meses de actividade quando resolvi participar no
Campeonato de Lourenço Marques, o primeiro torneio que se organizou em Moçambique. Quis
a sorte que calhasse um dia mau de tempo e de pouco peixe. O Campeonato foi no Banco do
China, creio que era a segunda vez que lá caçava, e a maré não era adequada tendo a água
ficado turva muito cedo, com corrente forte, não se via o fundo devido a matérias em suspensão,
havia muita corrente mas não havia peixe. Nas oito horas do torneio batalhamos imenso pela
captura de peixe que não se via. Após umas duas horas houve quem abandonasse o local mas
o nosso barco não abandonou o pesqueiro. Não sabiamos ao certo se todos os demais tinham
abandonado a prova, para onde tinham ido os outros barcos, nem sabíamos se podiamos mudar
de pesqueiro sem autorização, pois o pesqueiro designado era o Banco do China. Nesta
primeira prova onde o mínimo pescado a ser considerado tinha que ter 1Kg, quando nos
apresentamos à pesagem, cumprindo o regulamento o Leong tinha um Cirurgião de 1.5Kg, uma
lula de 1Kg e dois Peixes Sapo totalizando 4.4 Kg. Eu trazia apenas uma lula de 1.5Kg. Os
outros barcos tinham optado por ir para outros pesqueiros e por um mero acaso, a maior parte
da malta não tinha apanhado nada e quem tinha capturado mais peixe chegou hora e meia
atrazado, após a hora limite de chegada, quando o Júri já tinha encerrado a prova. O Leong Siu
Pun foi o primeiro Campeão de Lourenco Marques e eu fui Vice-Campeão, sem saber ler nem
escrever, pois tinha comecado três meses antes. Mais tarde, na Garraida dos Caloiros da
Universidade, eu fui cognominado “Campeón de la Lula” pelo meu amigo Carlos Braga, quando
se fazia o Cartaz do evento, em homenagem a esta prova.
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A ENTRADA DA MALTA DA UNIVERSIDADE

Os Estudos Gerais Universitários de Moçambique comecaram a meados dos anos 60. Eu ainda
estava no Instituto Industrial a fazer Electrotecnia e Máquinas mas em breve entraria para a
Universidade. No grupo havia muita gente conhecida desde os bancos de escola e do próprio
Clube Naval. Nao me recordo ao certo como comecou tudo mas num dado momento nasceu a
ideia de formar uma secção de Caça Submarina da Associação Académica e começar a
competir nos torneios da modalidade.

A breve trecho recordo-me vagamente de umas sessões de treino na Piscina do Desportivo
( Grupo Desportivo de LM ) onde demonstrei a um grupo de malta como fazer as manobras do
mergulho de pato, e como fazer a aproximação a peixes debaixo de água, mergulhando à
vertical sobre eles, quase sem nos movermos, caindo sobre o peixe. Para isso contávamos com
a gravidade e o trabalho dos pesos de chumbo colocados no cinto de cada um de nós. A
aproximação com este método é a chave principal para qualquer iniciado ter sucesso logo de
início numa caçada submarina. Não me recordo quem esteve além do Luis Pedro Cerqueira e
do irmão Gaspar Duarte Cerqueira, nem quantas sessões fizemos.
Em breve eu teria a oportunidade de organizar o primeiro Torneio de Caça Submarina de
Lourenço Marques já sob a égide da Associação Académica de Moçambique.

A Caminho da Inhaca.  Pedro e Gaspar Cerqueira, ...?
Julio Neto, Veludo, Roca, Portero.
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Gaspar e Pedro Cerqueira, Paulo Ventura, C.Fernandes (Pinduca) ......, ....., Eduardo Horta.

Walter, Ronnie Nelson, Gil, Luis Moreira, Bife, Murinelo
Dadicha Murinelo No Xai-Xai ?
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TORNEIO EGUM    19 MAR 67
Ao que parece, este primeiro torneio dos EGUM organizado pela Associação Académica de
Moçambique foi a segunda competição na História da Caça Submarina de Moçambique.
Primeiro havia que inventar o formato. Havia um grupo de Consagrados, alguns dos quais já não
caçavam regularmente há algum tempo e havia um conjunto de iniciados que tinham que ser o
meu foco de atencão principal. Era para eles que se destinava a organização deste torneio. No
fundo não poderiam ser principiantes a compettir directamente com consagrados que iam à
Inhaca de duas em duas semanas.
Depois de falar com malta dos dois lados do espectro cheguei à conclusão que o melhor seria
formar equipas de um consagrado e um iniciado, de modo a que quem se iniciasse tivesse
sempre um consagrado por perto para o ajudar em caso de necessidade. Resolvemos que
assim seria a melhor forma de proteger quem quizesse experimentar, sem correr demasiados
riscos. Depois tive que escolher-se um local que ao mesmo tempo fosse interessante para uns e
para outros. Além de que não se podia largar 50 espingardas submarinas na zona dos Corais da
Inhaca (era uma zona linda mas muito pequena) durante oito horas, só por ser bonito, nao trazer
risco e ser mais fácil de transportar a malta toda para lá e depois de regresso aos Clubes.
A Baía do Espírito Santo (em Lourenço Marques) não era exactamente óptima para a prática da
modalidade, pois vários rios despejam lá as suas águas. Mas tinha, 24 milhas náuticas a Leste,
uma ilha paradisíaca chamada Inhaca com águas muito mais limpas, além de uma costa virada
ao Oceano Índico e costa interior, além de um canal  - o Canal de Santa Maria - que a separa do
istmo que liga ao continente pela parte Sul.
Claro foi, que teria de ser na Inhaca, mas havia a Logística de escolher um pesqueiro com
segurança, que também agradasse aos Consagrados, e era necessário tomar as precauções
para reduzir o risco de levar e trazer toda essa gente de volta e ainda assim trazer a tempo o
peixe capturado para a Pesagem e Classificação.
Um barco estanque de dois motores ( o ski-boat ) suporta bem quatro ou eventualmente cinco
caçadores submarinos sem problema, até porque durante as oito horas do torneio nem todos
estariam a bordo ao mesmo tempo. Por outro lado havia um número limitado de barcos
disponíveis. O Torneio estaria aberto a iniciados que seriam da Associação Académica mas
podiam não o ser. Os Consagrados teriam de ser aceites pela Organizacao como tal, por uma
questão de segurança.
O formato assim equacionado gerou uma solução em que os consagrados iriam nos ski-boats e
os iniciados iriam num rebocador que foi posto ao dispor da Associação Académica para a
prova. Chegado ao local da prova, os ski-boats foram buscar os inciados ao rebocador
escolhiam o lugar de ancoragem ao redor do Wreck como lhe chamávamos na época
( Tecumseh era o seu nome real ) e à hora aprazada o Rebocador fez soar o sinal de Inicio de
prova. A bordo estava no comando o Comandante Couceiro da Marinha Portuguesa.
Em cada Ski-boat havia um vigia que pesava e anotava de imediato o tipo e peso de cada
captura em cada folha que correspondia a cada caçador e equipa. No final da competição os
iniciados seriam levados de volta ao Rebocador e os Consagrados teriam de trazer de volta o
pescado e os papéis assinados pelos vigias, até ao Clube Maritimo de Desportos. As
classificações eram portanto feitas à chegada dos ski-boats mas por razões que se prendem
com a velocidade de cada ski-boat e rebocador, os iniciados só saberiam pelos consagrados
que classificacao tinham tido e só receberiam os prémios no fim de semana seguinte.
Nesta circunstâcia entraram no Torneio como caçadores da Associação Académica o Walter
Gameiro, o Carlos Braga, o Júlio Neto, o Luis Jorge Santos, o José Alberto Portero, o Luis Pedro
Cerqueira, o Gaspar Cerqueira, o Mário Encarnação, o Armando Madeira Alves, o Amilcar
Cardoza, o Rui Tome’, o Virgilio G. De Sa’ e o João Branco da Fonseca.
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Marcada a data, teve a prova de ser adiada devido ao mau tempo que se fez sentir nesse dia.
Marcada a nova data, houve consagrados que nao puderam estar presentes e o facto mecheu
com a formação de equipas e barcos.
Não foi possível saber-se a data inicial, mas a data final foi 19 de Fevereiro de 1967.

Para a posteridade ficou registado que as equipas foram assim escalonadas e distribuídas:

Barco 1 —  TIGRE
Vigia: Comandante Baltazar Horta
Equipa 1 Luis Jorge Santos Miguel Picolo
Equipa 3 Nuno Quartin Virgilio G. de Sá
Equipa 4 Rafael Amorim Luis Pedro Cerqueira
Equipa 5 Leong Siu Pun José Ribeiro
Barco 2 — MARITIMO
Vigia : Serafim Silva
Equipa 6 Antunes Guimarães Manuel Bettencourt
Equipa 7 Sérgio Peres João Frasco
Equipa 8 Rui Quados Rogério Moreira
Equipa 9 Humberto Rodrigues Henrique V. Gouveia
Barco 3 – CILOCA
Vigia: Eng Madeira Leitão.
Equipa 10 Walter Gameiro José Pedro Flores Cardoso.
Equipa 11 Júlio Nunes Neto Gaspar Cerqueira
Equipa 13 Eng Peres Gomes Amadeu Ferreira
Barco 4 - CILOCA II
Vigia: J.P. Santos
Equipa 14 José Machaz Carlos Alberto Gonçalves
Equipa 16 Mário Barroso Mário Encarnação
Barco 5 — CALCINHAS III — Barco Hospital
Vigia: Carlos Braga (Pai)
Equipa 17 Carlos Fernandes António Cabral
Equipa 18 Luis Lopes da Silva Luis Alfaro Cardoso
Equipa 19 João Branco Armando Madeira Alves
Equipa 20 Carlos Braga Mário S. Martins
Equipa 22 Eng. Reinaldo Andrade Eduardo Correia
Barco 6 — CATITA
Vigia: José Manuel Fernandes
Equipa 23 Amadeu Peixe Rui Tomé
Equipa 24 José Manuel Pimentel Eduardo V. Gouveia
Equipa 26 Pedro Tavares Amílcar Cardoza
Barco 7 –  D. LUIS
Vigia: ?
Equipa 21 José Manuel Figueiredo Américo Frasco
Equipa 27 Vitor Coutinho Carlos Lopes
Equipa 28 Keith Koch José Alberto Portero
Equipa 30 Fabiano Santos António F. Pinto

Os nomes em enfase correspondem aos participantes que reconheço como membros da
Associação Académica de LM.
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A prova dos EGUM, reuniu 26 EQUIPAS portanto 52 praticantes. Foi a prova Moçambicana que
reuniu mais praticantes num só evento, durante todo o tempo que a modalidade floresceu em
Moçambique.
A razao e’ simples de explicar. Foi a única prova montada e Lourenço Marques em que a
organização forneceu o barco e a gasolina grátis, para quem quisesse entrar na prova, quer se
anunciasse como consagradao ou iniciado. Isto trouxe ao organizador Walter Gameiro.O dilema
era o de aceitar todos ou simplesmente cingir-se aos consagrados conhecidos, mas com isso
limitar o número possível de iniciados. Alguns consagrados agregaram iniciados por serem
amigos que não eram da Universidade mas o organizador preferiu arriscar aceitar todos, mesmo
correndo algum risco, para promover a modalidade.
A verdade é que a prova tinha por pesqueiro um local práticamente no Oceano Indico, em mar
aberto, já que o Tecumseh está na ponta Norte da ilha da Inhaca, directamente em contacto
com o Oceano.
Em suma, nem todos os inscritos como consagrados o eram, mas sendo grátis talvez tivessem
imaginado a aventura de competir contra os consagrados e mesmo não ganhando, nada tinham
a perder. Alguns ficaram na modalidade muito embora não fosse fácil entrar nas equipas
geralmente formadas entre nós, pois tratava-se de trazer capturas para pagar as despesas e
raramente um iniciado conseguia fazer esse papel, mesmo que se lhe chamasse consagrado.
No sábado seguinte foram entregues os prémios na sede do Clube Marítimo de Desportos com
a presenca do Reitor, Prof. Veiga Simao e do Presidente da Camara de LM.

Os jornais anuciaram muito vagamente os resultados, não me lembro exactamente por qual
razão. Talvez porque no final da competição o Maritimo de Desportos não tenha colaborado
tanto como eu o fiz durante o período da organização. A verdade é que para os patrocínios,
prémios, gasolina grátis, rebocador grátis etc que são necessários a uma organização é
fundamental a colaboração e apoio dos jornais e rádio para oferecer a publicidade como
contrapartida minima.
Quem organiza uma prova e é participante, só pode estar na organização até um certo ponto, e
esse ponto foi o início do Torneio. A partir daí tendo nomeado membros do juri, vigias, montado
a logistica nada mais tinha que fazer que deixar a prova do lado operacional e passar a ser um
mero concorrente. O resto da organização foi entregue à estructura do Clube Maritimo de
Desportos, acabado de formar. Nessa passagem de testemunho talvez tenha havido mal
entendidosou falta de experiencia e a modalidade acabou por sofrer com isso. A primeira
evidência foi a falta de apoio dos jornais ao não cobrir a entrega de prémios. O Jornal Noticias
que tinha apadrinhado o evento desde o início e fez varios artigos anteriores à prova incluindo
entrevistas comigo, deu na pagina do Desporto uma noticia pequena com a minha fotografia, e
uma mini noticia de uma coluna e meia com os sucintos resultados finais. Nessa coluna e meia
dava a saber que o Torneio tinha sido ganho pelo Manuel Guimarães e Manuel Bettencourt e
debaixo da foto, talvez em homenagem ao trabalho hercúleo que tive para a organizar dizia na
legenda que eu tinha ficado em terceiro e que o peixe que se mostrava e que eu trazia à
superficie tinha sido o Segundo maior do concurso.
Acabava a coluna e meia dizendo que estava em curso um inquérito organizado pela secção de
caça submarina, destinado a sondar opiniões e críticas com o fim de tornar possível um
melhoramento em próximas organizações. Ninguém com quem falei tem ideia da secção de
caça submarina dos EGUM ter organizado qualquer inquérito. Foi uma clara mensagem para
nós.

Pessoalmente não soube nunca qual foi a razão mas sei que alguma coisa irritou o Presidente
do Maritimo e que ficamos de relações tensas daí em diante.
Tenho uma vaga ideia que foi algo relacionado com jornalistas.
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Recebendo os trofeus das mãos do nosso
Reitor dos EGUM, Estudos Gerais
Universitários,  Prof. Veiga Simão e do
Presidente da Camara de Lourenço Marques.

Terceiros na Classificação Geral por Equipas
(Consagrado e Iniciado), Walter e José Pedro
Flores Cardoso,

 e Segundo Maior peixe do torneio.
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NOTICIAS do dia 5 FEVEREIRO 1967
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NOTICIAS do dia 5 FEVEREIRO 1967
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O CAMPEONATO ABERTO - DEZ 67

O Campeonato pode ser resumido ao seguinte. O primeiro dia foi o dia das Garoupas. Logo de
início o Leong arpoou uma mas não conseguiu traze-la para o barco, por se ter partido a linha
ou porque a ponteira saiu. Só raramente apareciam garoupas Gigantes no Banco do China.
Diz o artigo do jornal que o Sérgio Peres foi à procura dela e a encontrou, mas ele não
confirmou a história quando lhe perguntei. Segundo o Sérgio a garoupa era outra e a que ele
apanhou não estava ferida. Teria os seus 150 kilos e quaisquer 2 metros e meio.

Estava uma nortada razoável com ondas e muito vento.
A hora não foi bem escolhida e a viragem da maré ocorreu a meio do primeiro dia.
Com a maré a vazar não se via o fundo nem se via peixe nenhum, e as condições eram
execráveis no Banco do China. Eu estava em baixo de forma e com uma gripe razoável. Não
podia compensar abaixo dos 5-6 metros de profundidade o que para o Banco do China não era
suficiente.

Quem não apanhasse peixe até à viragem da maré, teria muita dificuldade em recuperar.
O primeiro dia foi muito fraco para a nossa equipa do CNLM embora o Leong tivesse terminado
o dia em Segundo lugar atrás do Nuno Quartin, o resto da equipa esteve muito abaixo do
normal.

Leong, Rui Quadros, Amadeu Peixe, Sérgio Peres, Rafa Amorim, José Pimentel, ..., Carlos
Silva, Fernando Pereira, Nuno Quartin, Walter Gameiro, Manuel Guimarães
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Ao final do Primeiro dia a classificação era a seguinte:

01-Nuno Quartin 71,600 pontos
02-Leong Siu Pun 62,000 pontos
03-Manuel Guimarães 53,750 pontos
04-Sérgio Peres 52,250 pontos
05-Rafael Amorim 18,000 pontos
06-Carlos Silva   9,000 pontos
07-Walter Gameiro   8,750 pontos

A equipa do Marítimo tinha ao final do dia tnha somado 177,600 pontos e a do Clube Naval uns
meros 89,000 Pontos.

Este Campeonato Aberto de Mocambique permitia mudar de pesqueiro.
Dadas as condições da maré e o facto de eu estar com gripe sem poder mergulhar fundo, o
Leong, Capitao da Equipa, após debate comigo e com o Rafa, optou por tentarmos a sorte no
Segundo dia nas águas do Navio Americano, que eram mais baixas, certamente esperávamos
nós mais limpas, não tão sujeitas ao virar da maré como o Banco do China. Debatemos a

questão das garoupas. Se a
concorrência as encontrasse de novo,
não teríamos nenhuma hipótese, se não
as encontrassem talvez pudessemos
recuperar pela quantidade e peso de
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pescado. Dependeria de como estaria o tempo e condições do pesqueiro no dia seguinte.
O dia amanheceu com melhor mar pois o vento ainda de norte tinha caido bastante.
Afinal as condicoes do Navio Americano não tinham valido a pena, pois nesse dia não havia
peixe nenhum. Regressámos ao Banco do China sem termos apanhado nada. Chegámos
portanto tarde ao segundo dia da competição.
Com este nosso mau palpite, o Leong perdeu a segunda posição pois tinhamos perdido duas
horas de prova. E no Banco do China as condições estavam melhores que lá fora no mar aberto.
O Leong bateu-se com grande garra, mas nao foi suficiente. A concorrência da equipa do Clube
Maritimo de Desportos, que estava em grande forma, tinha encontrado várias garoupas gigantes
e nao perdoaram. Mesmo a fechar o Segundo dia, pensámos que o Nuno Quartin fosse ganhar
de novo e que as sua grande quantidade de peixes bastaria para bater as garoupas do Sérgio
Peres. Na pesagem final com uma só e uma mesma balanca, o Nuno teve 5 ou 6 peixes
desclassificados por falta de peso mínimo; se bem me lembro eram 4 Kilos, e o Sérgio Peres
ganhou o Campeonato de Moçambique

No final dos dois dias a classificação final ficou assim ordenada:

01-Sérgio Peres 216,350 pontos CMD
02-Nuno Quartin 202,500 pontos CMD
03-Antunes Guimarães 137,150 pontos CMD
04-Leong Siu Pun 130,000 pontos CNLM
05-José M. Pimentel   45,400 pontos CMD
06-Walter Gameiro   44,550 pontos CNLM
07-Carlos Silva   43,000 pontos CNLM
08-Rafael Amorim   36,000 pontos CNLM

Nuno Quartin
 Segundo Lugar

Sergio Peres
 Primeiro Lugar

CAMPEAO DE
MOCAMBIQUE  1967
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POR EQUIPAS

01-Clube Marítimo de Desportos 556,000 pontos CMD
02-Clube Naval de L. Marques 217,550 pontos CNLM

EQUIPA

CNLM

Dia 1

EQUIPA

CNLM

Dia 2
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PROVA DE ABERTURA               10 FEV 68    ( Clube Maritimo de Desportos )

Organizada pelo Clube Marítimo de Desportos no pesqueiro chamado Banco do China.
A água estava com visibilidade e havia pouco peixe.

Não me lembro de muitos detalhes da prova, a qual foi muito disputada entre mim e o Nuno
Quartin.

Recordo que estrámos na última meia hora de prova quando vim ao barco trazer um peixe. O
Leong avisa-me, “Esta´s em Segundo muio perto do “Nuno”.  Estávamos eu e o Nuno a disputar
renhidamente o primeiro lugar. Eu estava em segundo por uma quantidade de pontos muito
pequena, e não tinha saido da água o dia inteiro, como era meu hábito.

Em dado momento num dos mergulhos mais fundos saltou-me um chumbo de um dente que
não estava, ao que parece, bem chumbado. A raiz ficou desprotegia e a conjugação da
temperatura e pressão da água provocavam-me dores tremendas.

De repente dou com um cardume de Xaréus Caranx Sexfaciatus de grande porte, na casa dos
20-25 kilos, mergulhei à vertical e deixei-me cair sobre o cardume. Os xaréus apesar de eu não
me mexer iam mantendo a distância enquanto as dores no dente eram enormes e as lágrimas
corriam dentro da máscara de mergulho.

Estava portanto a perder a visão e tive de arriscar dar um tiro de longe, escolhi um lugar atrás
dos opérculos e disparei. O Sexfaciatus, o mais combative de todos os Xaréus, deu uma corrida
enorme na direcção Oeste afastando-me dos barcos para a zona de água azul muito funda, na
qual não se via o fundo.

Eu ia a reboque depois de lhe dar uns 40 metros de fio. Em poucos minutos olhei para trás e os
barcos de apoio estavam cada vez mais longe, aparentemente ninguém parecia atento à minha
situação e resolvi arriscar, pondo as pernas para a frente como se fosse a arrancar de ski.

A força que fiz rasgou o xaréu e perdi a presa. Nadei para o barco a tempo de ouvir a contagem
final que encerrou a Prova de Abertura. Nesse meio tempo o Nuno Quartin capturou um xaréu
de 20 ou 21 kilos deste cardume que por lá passou, e que foi o suficiente para consolidar a
liderança.

CLASSIFICACAO

 01– Nuno Quartin
 02– Walter Gameiro
 03– Manuel Guimarães
 04– Amadeu Peixe
 05– Leong Siu Pun
 06 – Jose’ Manuel Pimentel
 07 –  Humberto Rodrigues
 08 — Rafael Amorim
 09 — Carlos Silva
 10 — Sérgio Peres
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PROVA DE ABERTURA               10 FEV 68    ( Clube Marítimo de Desportos

Esta foi a
crónica do
jornalista, de
A TRIBUNA
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11 NOV 1968

Reportagem do
Jornal Noticias, do

Jornalista Borges de
Mendonça.
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Foto tirada na PROVA DE ABERTURA.

Vinha ao barco trazer peixe mas não saía da água, como era meu hábito.
Nestas ocasioes o vigia que se vê na foto a ajudar-me a tirar o peixe do arpão, ia-me informando
em que lugar estava e a quantos pontos.
Na ultima meia hora o Leong e o Carlos Silva estavam a bordo e fui avisado que faltava meia hora e
que estava em segundo muito perto do Nuno.
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CAMPEONATO ABERTO DA AFRICA DO SUL. SIMONSTOWN.

Após esta prova alguns dos Caçadores Moçambicanos inscreveram-se no CAMPEONATO
ABERTO da REPÚBLICA ÁFRICA DO SUL em SIMONSTOWN.
O Nuno Quartin, o Sérgio Peres e o Jose’ Manuel Pimentel foram lá competir, perto da CIDADE
do CABO DA BOA ESPERANCA.
Não tenho recortes de jornais da época, pois recordo-me que não noticiaram, mas de memória
recordo-me que o Nuno fez boa figura o que não aconteceu ao Sérgio Peres, por doença, nem
ao José Manuel Pimentel.
Era um tipo de mergulho muito diferente do nosso, do que me lembro de ouvir comentar, muito
mais fundo, em águas muito mais frias.

DE VEZ EM QUANDO … UM SORRISO!

Vem a propósito contar um episódio hilariante que se passou com um dos novatos do Clube
Naval.

Certo individuo, perguntava-nos frequentemente detalhes sobre equipamento, fatos, pesos de
chumbo, armas, fio e arpões entre outras coisas.

Um dia fez a estreia num dos barcos da malta que tinha ido ao navio afundado “O Tecumseh” ou
como era chamado na época o “Wreck”.

No dia aprazado aparece com um fato invulgar pois em lugar do comum Wet Suit, ele tinha
comprado um Dry Suit, ninguem sabe onde pois nao havia à venda nas lojas da especialidade.

Equipou-se de garrafas de Ar comprimido com uma máscara que englobava a boca, a qual
nenhum de nós tinha visto alguma vez e um cinto de chumbos sobredimensionado largamente,
umas luvas de sinaleiro (a sério) em cabedal, um Panamá devidamente apertado sob o queixo e
umas Barbatanas da Cressi super moles (para não fazer caîmbras).

A malta entrou na água muito antes dele mas não foi muito longe pois todos adivinharam que ia
acontecer alguma coisa de anormal.

O nosso amigo após um quarto de hora de preparações finalmente sentou-se na borda do barco
e deixou-se cair de costas, indo directo ao fundo de pedra, como um ancora.

Da superfície todos aguardavam as cenas dos próximos capitulos.

À pergunta “quanto devo por de peso no cinto” alguém ou todos respondemos cerca de 10% do
seu peso.
Depois de comprar o equipamento todo, o nosso amigo vestiu-se com garrafas, faca de perna
incluida e pesando quaisquer 150 kilos, pesou-se numa balança e actuou em conformidade,
comprando chumbos totalizadno 15 kg (ou la’ o que era).

Ao saltar para a água, soltou o fio do arpão, que tinha comprado erradamente pois era de nylon
flutuante.
Soltou a mais pois chegando ao fundo já estava totalmente embraçado no fio.
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Adoptou a posição de deitado de costas até as garrafas de ar não permitirem mais por baterem
na pedra e tentou desembaraçar-se chutando o fio e gesticulando em várias direcções.

A regulador de ar, que tambem nunca tinhamos visto, não deve ter gostado da posição e por
alguma razão começou a meter água na máscara que englobava nariz e boca no seu interior,
colocando-o em risco.

Ele, distraído com o fio, ao que parece não se dera conta que estava pregado ao fundo pelo
cinto com chumbo em demasia.

A figura vista da superfície onde todos estavam a rir a bandeiras despregadas, pode ser
imaginada com as luvas de sinaleiro e o panamá, a gesticular e espernear em todas as
direcções.

Ninguém conseguia mergulhar e ir ajudá-lo pois estavam todos a rir muito a sério.

Valeu-lhe o Nuno Quartin que percebendo que ele poderia morrer ali mesmo, conseguiu parar
de rir, mergulhou até ele e soltou-lhe o cinto de chumbos, o que o fez flutuar que nem uma bóia.

Dessa altura em diante, entre nós, referíamo-nos a ele “entre dentes” e nunca na sua presenca,
como “O Sinaleiro” ou “ O Ventoínhas”.
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VOLTANDO ÀS COMPETIÇÕES …
OS MAGNÍFICOS, OS ENCRENCAS e OS NABOS...

Entre as competições, a modalidade nunca estava parada e cada maré morta normalmente
havia equipas de três ou quatro caçadores a praticar e a arpoar peixe por prazer ou por treino.
Nesta época apareceram novos valores.

Para não serem colocados de chofre contra os consagrados foi criada a separação entre
Seniores A e Seniores B, dando assim uma oportunidade aos então iniciados competirem entre
si até atingirem o estatuto de Sénior A, no sentido de incentivar o aparecimento de novos
valores.

Nesta altura aparecem alguns novos nomes a competir, como o Eng. Reinaldo Machado de
Andrade, o seu inseparável amigo Eduardo Correia, Eduardo Rodrigues, Silva Paulo e Fernando
Pereira e o Víctor Coutinho ligados à Equipa de Seniores B do Clube Naval.

Pela Associação Académica de Mocambique entraram Júlio Neto, Carlos Braga (que só era
Senior B porque nunca havia competido antes), Luis Jorge Santos (Galinha), João Branco da
Fonseca, José Alberto Portero, e o Luis Pedro Cerqueira.

Ligado ao Clube Maritimo de Desportos aparecia o João Cruz nas competições.

Este novo aspecto do regulamento, criou-me o dilema de nao poder mais representar a
Associação Académica de Mocambique, como tinha acontecido na Prova da EGUM de 1967
pois eu seria o único Senior A da AAM e não podia formar equipa sózinho além de que retiraria
ao Clube Naval um suporte importante da equipa. Ponderadas todas as hipóteses, decidi que
era preferível continuar a competir pelo Clube Naval.

A malta toda tinha sido do Clube Naval. Como acontece frequentemente em Clubes, à medida
que vão crescendo, vão aparecendo pessoas que usam o Clube para se promoverem ou para
descarregar as suas frustrações ou ambas. Invariàvelmente essas politiquices vêm de pessoas
não ligadas directamente ao Desporto náutico mas via o que chamávamos então com algum
humor … os “ COMODOROS DE VARANDA” que muitas vezes não têm experiência de
nenhuma modalidade, mas usam a burocracia e o título para se promoverem, muitas vezes
tendo necessidade de rebaixar os outros que não têm paciência para as politiquices.

Assim acontceu com a suspensão temporária do Rafa e mais tarde com a expulsão definitiva do
Sérgio. O Rafa foi expulso por um mês (se bem me lembro) por ter aplicado uma palavra numa
frase, que um “Comodoro de Varanda” não gostou. A uma observação do Comodoro, o Rafa
sem querer insultar ninguém, disse-lhe “Nao diga asneiras!” e seguiu com a sua argumentação.

O outro convocou uma Reunião do Gabinete Técnico com assistência geral, quase uma
Assembleia Geral, na qual o Rafa foi suspenso, porquanto a definição de diccionário diz que:
“Asneira” … “ Proprio de Asno”, o que ofendeu o dito senhor.

Já havia mau estar por causa dessa suspensão e algum tempo depois alguns caçadores
submarinos andaram perdidos por três dias na sequência de uma Sulada na hora do regresso
ao Clube.
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Quando pensávamos que os três amigos tinham perdido a vida, eis que eles telefonam de
Marracuene. Tendo ido dar à Foz do Rio Incomáti alguém os apanhou e lhes deu uma boleia rio
acima até à Vila de Marracuene onde havia Estrada alcatroada para poderem regressar. Na
sequência deste incidente o Sérgio foi o único membro do grupo que foi expulso do Clube o que
precipitou um movimento que esperava só pela oportunidade e deu origem a novo Clube, o
Clube Marítimo de Desportos.

Nas horas de incerteza sobre a sorte dos caçadores submarinos, pois foram três dias de
angústia, a companheira do Sérgio foi ao Clube saber da sorte dele, o que desagradou ao dito
senhor.

Claro que nestas coisas há sempre quem já estivesse farto dos “comodoros de varanda” e saiu
também demostrando solidariedade.

Falando por mim, achei um exagero muito grande, mas manda quem pode!

Por várias razões que nao importa explicar aqui, não saí para o Clube novo, mas ficamos
amigos de todos aqueles que sairam. Que me lembre, nao houve rancor de ninguem ligado aos
desportos náuticos.

Este e outros incidentes haviam de criar a classificação ( dada pelo jornalista Borges de
Mendonca ) de como era dividida a malta da Caça Submarina, em :

Magnificos, Encrencas e Nabos … o que escreveu numa das suas crónicas.
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TACA CASA LIDO                   23 MAR  68      ( Clube Naval de LM )

A enfase da organização focou-se na
inserção de novos valores e achamos que
com a criação dos Seniores B,
permitíamos aos iniciados competirem
entre si até ganharem uma prova ou
classificarem-se em três, antes de
passarem a Seniores A.

Uma vez mais, como tinha feito na
Organização do Torneio da EGUM, dei
prioridade aos que queriam iniciar-se ao
mesmo tempo que preparava um livro cujo
objectivo era ensinar a quem quizesse os
rudimentos da modalidade e as suas
bases sólidas para quaquer pessoa se
poder iniciar sem ter “um mestre” ao pé
que foi  que me aconteceu a mim, pois tive
mais que um mestre sempre prontos a
ajudar-me, no que quer que precisasse
saber, ver ou imitar.

Nesse aspecto fiquei sempre muito
grato ao Leong por me iniciar, ao Rafa
com quem aprendi muito e ao Nuno
Quartin que além de mestre foi o unico
caçador submarino a quem nunca
consegui bater numa competição.

Este Torneio teve a particularidade de disputar-se em dois pesqueiros distintos, sendo que os
Seniores A competiam no mais difícil Banco do China ao passo que os Seniores B competiam
nas águas menos fundas do Navio Americano, ou Tecumseh ou Wreck.

Nos Seniores B, os louros foram para o Eng Machado de Andrade (CNLM) que venceu com
galhardia a competição seguido de Fernando Pereira (CNLM), do Carlos Braga (AAM) em
terceiro e o Joao Branco da Fonseca (AAM) em quarto. João Cruz (CMD) terminaria em
quinto; em sexto o Júlio Neto (AAM), sétimo Luis Cerqueira (AAM), oitavo José Portero
(AAM) e nono Luis Jorge Santos (AAM).

Quem não apresentou peixes à pesagem foi desclassificado, o que aconteceu a dois elementos
Vitor Coutinho (CNLM) e Eduardo Rodrigues (CNLM).

Esta foi a primeira prova em que a Equipa da AAM Associação Académica de Moçambique
participou enquanto equipa e não apenas por meio de valores individuais, tendo-se batido com
muito valor na competição.

Com esta Classificação, o Eng. Machado de Andrade passava de imediato a Senior A.
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SENIORES A

A malta da equipa do CMD Clube Marítimo de Desportos, acabava de chegar do Campeonato
Aberto da Africa do Sul junto ‘a Cidade do Cabo.

A equipa A do CMD tinha um núcleo de quatro caçadores bons e consistentes pois Nuno
Quartin, Sérgio Peres eram os fundadores da modalidade, e com o contributo do Manuel
Guimarães e do José Pimentel faziam uma média equilibrada e por isso muito difícil de bater.

A equipa A do CNLM Clube Naval de Lourenço Marques tinha por suporte o Leong e o Walter
mas os outros dois elementos não eram tão consistentes daí que apesar de alguns resultados
individuais interessantes, a média aritmetica dos quatro não chegou nunca para bater a equipa
do CMD.

Nos Seniores A, que competiram nas águas mais fundas do Banco do China, a Vitória
esmagadora viria a sorrir ao Nuno Quartin, posto que o segundo classificado somou menos de
metade dos pontos.

Foi um daqueles dias em que havia muito pouco peixe e houve quem tivesse mais sorte em
encontrá-lo do que outros. Acontece em competição a todos nos, numa ocasião ou noutra, todos
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termos dias em que não vemos peixe suficiente.

Classificacao dos Seniores A

01-Nuno Quartin (CMD)  109,200 pontos
02-José Pimentel (CMD)    60,600 pontos
03-Sérgio Peres (CMD)    57,350 pontos
04-Walter Gameiro (CNLM)    40,400 pontos
05-Manuel Guimarães (CMD)    36,400 pontos
06-Rafael Amorim (CNLM)    20,000 pontos
07-Leong Siu Pun (CNLM)    19,900 pontos

Desclassificados por nao apresentarem peixes
‘a pesagem, Humberto Rodrigues, Amadeu
Peixe e Carlos Garcia da Silva.

CRÓNICA DO
JORNALISTA

BORGES
DE  MENDONCA

Do

JORNAL

O NOTÍCIAS
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ARTIGOS QUE ANTECEDERAM A PROVA

     Artigo do jornalista
    Borges de Mendonca
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TAÇA CASA LIDO DIVISÃO SENIORES B,  1968

Texto e Fotos do Carlos Braga, que estava na competição.

Os protagonistas:
Tripulação:

Carlos Braga: Patrão da embarcação, seu proprietário e meu pai;
José Pedro Flores Cardoso: Zé Pedro, marinheiro e meu primo;
Mecânico (não me lembro do nome);

Equipa de caça submarina da Associação Académica de Moçambique:
Carlos Manuel de Sousa Braga: eu;
João Manuel Branco da Fonseca: “Jonhy White”;
Luis Pedro Duarte Cerqueira: “Peter”;
Luis Jorge Matos dos Santos: Galinha, ou como eu lhe preferia chamar, “Santo”.

Embarcação:
Calcinhas III: barco cabinado, com 12 m de comprimento,

equipado com dois motores Volvo Z drive, de 110 Hp.

A aventura começava no Clube Naval.
Era madrugada e o sol ainda não tinha nascido.
As regras tinham que ser cumpridas, não se podia sair para o mar de noite.
O Patrão de dia no Clube fez a vistoria do barco e da sua palamenta para uma saída para lá do
canal: combustível suficiente (levávamos os dois tanques cheios com 200 l de gasolina cada um),
ferro adequado com 50 m de amarra, luz de sinalização branca e de presença vermelha e verde a
bombordo e estibordo para possível navegação nocturna em caso de emergência, um colete salva
vidas por tripulante, caixa de very lights e bandeira flutuante de sinalização para localização por
aviões.
Aprovada a palamenta, começámos a carregar o barco que estava já colocado na rampa do Clube
Naval, pronto para ser lançado à água. Primeiro o mais importante: espingardas, arpões
sobressalentes, máscaras, barbatanas e cintos de chumbo; Depois o não menos importante:
bebidas e comidas para um batalhão esfomeado…
A minha mãe não queria que nos faltasse nada de comer, por isso tinha preparado umas cestas
onde iam vários frangos à cafreal, bifes panados, ovos cozidos, sanduiches de todo o género, fruta,
etc.
O meu pai encarregou-se das bebidas: - cervejas, vinho, sumos e… enfim, alguma água, em duas
geleiras bem carregadas de gelo que desse para o dia inteiro. Para fins “medicinais”, uma garrafa
de uísque…
Sempre que saíamos para longe, vinha a bordo o mecânico que fazia a manutenção dos motores.
Os Volvos Z drive, para utilização marítima, eram na altura muito recentes e tínhamos já verificado
que não eram muito fiáveis, por isso o meu pai achava prudente trazer quem pudesse fazer alguma
reparação que se mostrasse necessária. Era um homem, embora jovem, devia ter uns trinta e
poucos anos, muito experiente. Tinha só um defeito grave: tinha um medo arreigado ao mar e,
muitas vezes, enjoava.

Como “marinheiro” vinha o meu primo Zé Pedro. Ajudaria a bordo, quer na faina do barco, quer a
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dar-nos apoio na caça. Estava sempre pronto para tudo, excepto saltar para a água… Achava que
os tubarões não eram nada de fiar.
Tudo pronto, o barco foi posto na água.
O mecânico pôs os motores a trabalhar, para os verificar e aquecer. Tudo OK.
Mal a primeira claridade do dia apareceu foi-nos dada autorização para arrancarmos a caminho da
Inhaca.
O Torneio ia-se efectuar na zona do “Wreck”, ou “Barco Americano”, um naufrágio existente ao
largo da ponta Nordeste da Inhaca.

NOTA do Walter Gameiro:
Esta versão não condiz com as pesquisas e diligências efectuadas ao longo dos anos pelo João
Cruz. Ele dedicou muito do seu tempo livre aqui nos Estados Unidos a verificar todos os
documentos disponíveis e chegou a contactar a companhia ex-proprietária do navio. Na opinião
dele publicadas na Revista on line DIVING e do testemunho do sócio Navalista Italiano Vitale Moffa,
que se dizia sobrevivente, este navio chamou-se Tecumseh e era um petroleiro. Não estou seguro
mas creio que houve outro navio torpedeado durante a guerra. Este navio ao que parece foi
encalhado já no final da guerra e não em 1942. O testemunho do meu sogro, que prestou serviço
militar na Inhaca no período final da segunda guerra, parece confirmar o timing pois recorda-se
deste naufrágio. Segundo a sua memória, muitos utensílios foram retirados de bordo pelas nossas
tropas ali estacionadas, para melhorar as condições duma caserna muito pobre, na Inhaca.

Acerca do “Wreck” encontrei as referencias que se seguem e que mantive na sua versão original.
The ship was almost certainly the Nova Scotia. The position of the wreck is given as: latitude: 28°

30'0X'' S longitude: 033°15'0X'' E, system: ED50 division: 1'=60''
A seguir:
"S.P.J. AGIUS, died 28th November 1942. He was an Able Seaman on the Nova Scotia. This was a
passenger ship requisitioned by the Ministry of War Transport, as a troop carrier. The voyage was
from Egypt via Aden to Durban, South Africa. On the morning of 28th his ship was torpedoed by a
German U-boat and sank off Lourenco Marques, Mozambique. There was a large loss of life, 858
died including the Master, 194 survived. Amongst the dead were 650 Italian internees".
Depois:

And a letter (in Portuguese) narrated by a survivor called Mario Pizzio from Treviso, an Italian
POW but who lived in Maputo after being rescued:

Vários italianos residiram em Moçambique entre as duas guerras mundiais, predominantemente
na capital, mas o número máximo de italianos presentes aumentou em seguida pelo afundamento
da New Scotland, um navio inglês que transportava militares italianos capturados na Líbia,
dirigindo-se aos campos prisioneiros da África do Sul. A poucas milhas do porto de Lourenço
Marques, aos 28 de Novembro de 1942, o New Scotland foi afundado por um submarino alemão.
Dos 767 soldados italianos, só 119 foram salvos por um navio português que anuiu ao pedido de
socorro.

Um deles foi Mario Pizziol, de Treviso, um senhor jovial e disponível com cerca de setenta anos, a
quem encontrei na sua casa em Maputo, onde me narrou a sua vida.

"Em 1942 eu estava na Líbia quando os ingleses fizeram-nos prisioneiros. Após algumas semanas,
embarcamos num navio inglês que se dirigia a Durban, onde devíamos entrar para um campo de
prisioneiros até o fim da guerra. Era quase manhã, quando um torpedo lançado de um submarino
alemão atingiu-nos. Poucos de nós salvámo-nos e a nossa sorte foi de nos encontrar-nos ao longo
da Ilha de Inhaca, a poucas milhas da costa de Moçambique. Estávamos no extremo, quando
fomos salvos por um navio português que veio ao nosso socorro. Permanecemos dois meses num
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quartel em Boane, a poucos quilómetros da capital, sem poder sair. Evidentemente os portugueses
deviam decidir o que fazer connosco após a investigação da parte das autoridades inglesas, sobre
a nossa restituição aos ingleses, que felizmente foi negada. O navio que nos socorreu era de facto
português e Portugal era neutro. Em seguida fomos livres de escolher: Podíamos decidir regressar
para a Itália ou permanecer em Moçambique."

My conclusion is not without controversy as the following passage indicates:
"Nova Scotia”
By Allan Jackson
South Africa's worst sea disaster was the sinking of the Nova Scotia, <b>about 48km off Cape St
Lucia </b> by a U-Boat, on 28 November 1942. She was a small liner [of 6796 tons] belonging to the
Furness Withy Group and had been converted into a troop carrier. She was a frequent visitor to
Durban, being employed mainly in ferrying troops from Durban up the East Coast of Africa to Suez,
and bringing Italian prisoners of war back to South Africa.

She had sailed on 15 November from Massawa, in Italian East Africa, and had 765 Italian POWs,
134 British and South African guards, and 118 crew aboard when torpedoed by U-Boat 177. The U-
Boat's commander was Kapitanleutnant Robert Gysae, who apparently spotted smoke from the
Nova Scotia at 6:12am on 28 N
Eu conheci um senhor Italiano, chamado Mário, não sei se o mesmo da entrevista anterior, que
morava perto da Ponta Vermelha, numa vivenda ao estilo colonial, que fazia comida italiana para
fora. Os meus pais eram clientes habituais e eu nunca mais comi ravioli e canelone tão bons como
os que ele fazia…

Bem, mas voltemos à nossa aventura.

O mar estava calmo, com um vento fraco de Leste e o céu limpo.
Já depois de ultrapassado o “canal”, assistimos ao espectáculo magnífico do nascer do sol.
Foi servido o pequeno-almoço a bordo: sanduiches e sumos de frutas, acompanhado de muita
conversa que disfarçava o nosso nervosismo.

Ao fim de cerca de uma hora e meia
de navegação chegámos á vista da
Inhaca. Com a Ilha dos Portugueses a
Estibordo, fomos contornando as
ilhas. Começámos então a apanhar as
ondas do mar aberto, altas mas, pelo
seu comprimento, fáceis de montar.

Enfim avistámos o farol da Inhaca e à
sua frente o Wreck, mesmo em frente
da ponta NE da Ilha da Inhaca.

O Wreck era constituído por duas
peças principais:

Uma parte significativa do casco do
navio que, apoiado em fundo rochoso,
sobressaia da água; e um troço de
convés, com a abertura de dois
porões
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Por minha indicação, ancorámos o barco no lado de fora do Wreck onde, em mergulhos anteriores,
eu tinha visto peixe grande, incluindo um grande tubarão Zambeze.

Ancorado o barco, começámos a tratar do material de caça e mergulho.
Lavagem da mascara com o anti embaciador natural, vulgo “cuspo”, colocação da faca na perna
(para dar estilo…), e do cinto de chumbo à cintura.
Verificação da espingarda, soltando o cabo do carreto e fixando uns metros de fio ao seu cano.
Faltavam poucos minutos para a hora de início do Torneio que seria anunciada por um toque de
buzina do barco do júri.

Eu pretendia entrar na água logo que permitido e tentar arpoar imediatamente algum peixe grande
que por ali andasse. Eu sabia que, com o barulho e a confusão que se geraria pelos intervenientes
no Torneio, o peixe grande ir-se-ia refugiar nos buracos do Wreck, tornando difícil, se não
impossível, a sua caça.

Faltavam cinco minutos e eu já estava sentado na borda do barco, pronto para saltar para a água.
Entretanto, os meus parceiros, com a sua sornice habitual, ainda não estavam prontos.

Era suposto andarmos sempre em equipas de dois: O Galinha com o Pedro e eu com o João.
Dado o atraso deles, eu disse que saltaria para a água logo que soasse a buzina e depois me
reuniria com o João.

Buzina soada, saltei para a água. Nadei imediatamente para o Wreck, cujo casco estava à sombra.
Eu sabia que ali havia normalmente peixe escondido. Bem oxigenado, mergulhei. Comecei a ouvir
os apitos de chamada feitos nos snorkel. Fiquei furioso. - O que é que estes tipos estão a fazer?

Estão-me a assustar o peixe. Subi. O João vinha em grande velocidade na minha direcção. A
arquejar, perguntou: não viste um tubarão grande que passou por aqui?

O que se tinha passado: acabados de entrar na água, com o Zé Pedro a passar-lhes as
espingardas, o meu pai que estava na borda oposta do barco viu um tubarão a vir na sua direcção,
passando depois por baixo do barco.

Viu-me também a mergulhar e a desparecer na sombra do Wreck, com o tubarão poucos metros
atrás das minhas barbatanas. Imagine-se o susto que apanhou…
Bem, ainda bem que eu não me virei para trás no mergulho. Se tivesse dado de caras com o
tubarão a vir para mim, não sei o que faria…

Passado este incidente, iniciámos a caça. Apanhei uns quantos peixes razoáveis dentro da primeira
hora de concurso, depois, como eu esperava, o peixe desapareceu.
Vim ao barco e disse ao meu pai que ia para a zona dos porões do Wreck e que seria melhor ele
levar o barco para aquela área.

Mais uma hora de caça com muito poucos resultados.

Viemos para bordo do Calcinhas para um período de descanso. A beber uns sumos, estávamos
todos com um ar desanimado.
Foi o meu pai que nos empurrou outra vez para a água.
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Fui sozinho explorar uma zona, de fundo rochoso, com grandes pedras e buracos, ao lado dos
porões, que eu ainda não tinha explorado. Era uma zona mais perigosa, pois as ondas estavam a
rebentar muito perto. Ali o mar estava muito mais agitado, quer à superfície, quer no fundo.

Encontrei um cardume de peixes que, confiados no seu número, quase se não mexiam. Embora me
parecessem pequenos, abaixo do peso mínimo do torneio, de 1 kg, resolvi arpoar um e levá-lo para
o barco para o pesar. Na minha imaginação, se o peixe fosse suficientemente grande, podia voltar e
apanhar o cardume todo…

À superfície, olhei à minha volta à procura do barco que já não estava no local anterior.
Para minha surpresa, vi-o dentro da rebentação.

Nadei para ele o mais rapidamente possível para ver o que se passava.
Entretanto vejo o Zé Pedro à proa do barco, agarrado ao corrimão.
Vem, entretanto, uma onda enorme, que atinge o barco. A proa levanta-se, ficando o barco com um
inclinação proa/popa de mais de 45 graus. Cai, depois, na cava da onda.

Espantado vejo, em consequência do abaixamento da proa, o Zé, agarrado ao corrimão, quase em
pino. O ferro, um Smith com mais de 15 kg de peso, que estava no paiol da amarra da proa, foi
projectado para o ar, caindo ao mar.

Ao chegar perto do barco vi o Galinha e o Pedro a nadar para o barco em grande dificuldade.
O João, dentro do barco, esticava-se para os ajudar.
O Galinha gritava: à rasca... Aproximei-me deles e ajudei-os a subir. Os dois ao entrarem, caíram
no convés e ali ficaram completamente estoirados.

Gritei ao meu pai para tirar o barco dali. Eu tinha visto que estávamos numa zona muito baixa e em
risco de batermos nas pedras do fundo.
O barco tinha os motores parados…
A amarra tinha-se enrolado numa das hélices…

Saltei para dentro de água para soltar a amarra. Só me conseguia chegar ao pé do barco quando
as ondas passavam. Sempre que o barco descia na cova das ondas, as rabetas dos motores
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ficavam a menos de um metro do fundo. Pensava: se o barco bate no fundo, rebenta o casco e vai
ao fundo. Os mais novos no estado em que estavam e o meu pai e o mecânico não se safariam se
caíssem à água naquelas circunstâncias.

Consegui, não sei como, soltar a amarra do hélice.
O Zé recolhe imediatamente o ferro.
O meu pai gritava ao Walky Talky (naquele tempo não havia telemóveis, nem os barcos de recreio
tinham rádios) a pedir socorro.

A páginas tantas ouvia-o a chamar cobarde a alguém, além de uma porção de adjectivações
respeitantes a alguém e à respectiva progenitora. Percebi que, como estávamos numa zona muito
perigosa, o barco que estava mais perto de nós se recusava a vir-nos prestar ajuda. O patrão do
barco e também competidor no torneio, era um senhor engenheiro, mais velho do que nós, de que,
felizmente, me não lembro do nome.

Naquela altura, vejo uma onda imensa a formar-se e a vir na nossa direcção. Pensei: vai ser agora.
Vai-nos levar para as pedras.
A onda pega em nós e num surf fantástico leva-nos para águas calmas, quase atrás do Wreck.
Foi um autêntico milagre.

Já com o barco em segurança e devidamente ancorado, apareceu o barco a quem tínhamos pedido
socorro.
Vinham todos a bordo indignados com o patrão do barco por se ter recusado a socorrer-nos. Só
naquela altura tinham conseguido vir depois de o terem obrigado a isso com ameaças.
Só depois percebi o que se tinha passado.

O meu pai, em reposta ao pedido de ajuda do Galinha e do Pedro, levantou ferro e foi ter com eles.
Tinha-se posicionado prudentemente no limite da zona de rebentação até se aperceber que eles
não conseguiam chegar ao barco.
Aí, não hesitou, e foi ao encontro deles, mesmo sabendo que estava a pôr o barco em risco.
Entretanto, no meio da confusão, um dos motores foi-se abaixo.
A onda que eu vi levantar o barco, rebentou na popa do barco, encharcando o segundo motor que
também parou.
O mecânico verificou então que, com os saltos do barco, o tubo de alimentação de gasolina de um
dos motores se tinha soltado, razão da sua paragem.

Vimos que tínhamos o fundo do barco cheio de gasolina…
Limpámos o fundo do barco o melhor que pudemos.
O mecânico fixou o tubo de alimentação de gasolina e conseguiu pôr um dos motores em
funcionamento.
O outro estava definitivamente Kaput…

Avisámos o júri que íamos regressar imediatamente ao Clube Naval e que, devido à avaria,
poderíamos chegar atrasados.

O Galinha e o Pedro que estavam quase comatosos, depois de um golo de uísque que o meu pai
lhes deu para os reanimar e da primeira cerveja, já falavam pelos cotovelos.
Eu confesso que ainda estava em choque. Suponho que o meu pai não se apercebeu
completamente do perigo que tínhamos corrido ou, pelo menos, não quis falar nisso...
Podíamos verdadeiramente ter morrido todos.
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O regresso foi lento, mas pródigo em comidas e principalmente bebidas e, claro, bocas…
Demorámos mais do que três horas no regresso.
Chegados ao Clube Naval já toda a gente sabia da nossa odisseia.

Vieram-nos logo dizer que o senhor engenheiro que não nos quis socorrer, tinha protestado junto
do júri da prova, por não nos ter desclassificado por regresso fora do prazo.
Eu estava preocupado, conhecendo bem o meu pai, com o que ele iria fazer relativamente ao
palerma do engenheiro.
É claro que ele não descansou enquanto não o apanhou a jeito.
Disse-lhe na cara (e por sinal bem próximo) que, por ser cobarde como era, deveria ser proibido de
timonar um barco. Depois obrigou-o a dizer que era efectivamente um cobarde.

A cena foi: o meu pai: - diga, diga lá para toda a gente ouvir bem, que é um cobarde…
O desgraçado do engenheiro, com um ar comprometidíssimo: - confesso sim, tive medo, fui um
cobarde…

Entretanto, ao lado do meu pai, o Pedro com a voz um tanto entaramelada dizia: - Oh senhor Braga
deixe-me dar-lhe só uma chapadinha….

Pesado o pescado, fiquei em 3º lugar, apesar de termos caçado muito menos tempo do que os
outros.

 Enfim, foi mais uma aventura que acabou bem.
Desta vez foi preciso convocar toda a corte celestial para nos ajudarem…

Garantidamente que Poseidon e Neptuno estiveram presentes, mas de certeza que a acção
mais decisiva foi do nosso Xiquembo…
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João Cruz – A maneira como fui admitido ao clube de praticantes da
caça-submarina em Lourenço Marques – 1965 até 1975.

TEXTOS E FOTOS CEDIDAS PELO JOAO CRUZ

Em Outubro de 1965, eu praticava Ginástica Olímpica no Clube Ferroviário quando decidi
abandonar os estudos na Escola Comercial. Assistido por uma ‘cunha’ do meu treinador de
ginástica (Professor Prata Dias ), consegui vaga na Casa Lido como empregado de balcão.
A Casa Lido era na altura a fornecedora/vendedora  mais completa de artigos para todos os de-
sportos, atletas e clubes da cidade como também para toda a Província. Era normal aparecerem
por lá muitas das personagens notáveis do desporto Moçambicano; uns de que melhor me lem-
bro foram o Adriano Moreira, Acúrsio & Manuel Carrelo (hoquistas), e o António Trindade
(ténis).
Da mesma maneira, a breve trecho, conheci o Nuno Quartin, Leong Siu-Pun e Rafael Amorim.
Foram estes (Nuno, Leong & Rafa), as pessoas que mais influenciaram o meu interesse na mo-
dalidade desportiva da pesca submarina; eu prefiro o termo caça-submarina.

Na imagem acima, tirada em 1967, vê-se o Nuno Quartin a posar em frente ao Wreck do Barco Americano. Note-se a altura
do costado acima da água; hoje está quase todo destruído e muito pouco do metal é visível durante a mare baixa.
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O outro incidente marcante que reforçou em mim o interesse pela caça-submarina, foi têr sido
convidado pelo Nuno Quartin para viajar a bordo do rebocador (Chaimite? ou Polana?, se não
estou em erro), pilotado pelo Comandante Horta (pai do Zé Horta, ex-nadador dos Velhos
Colonos e também um praticante da caça-sumarina), que iria servir de navio base e apoio a um
concurso de caça-submarina. O local para os mergulhos foi o navio encalhado (Wreck) na
ponta norte da Ilha da Inhaca. Todos os competidores estavam obrigados a caçar na mesma
área. O navio encalhado era conhecido como o Barco Americano, tendo como o seu nome ofi-
cial o Tecumseh; havia encalhado naquele local em Novembro de 1932.
http://www.aukevisser.nl/uk/id455.htm
Com uma velha e pequena máquina fotográfica Instamatic, de filme a preto e branco, tirei
montes de fotografias enquanto empoleirado no rebocador e a assistir à prova. Já partilhei al-
gumas destas fotos com o Walter Gameiro.

Walter Gameiro com João Cruz – 04/02/1968

http://www.aukevisser.nl/uk/id455.htm
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Regressados a Lourenço Marques – a velocidade do rebocador era extremamente lenta – no
cais da Capitania encontrei o Nuno Quartin que muito gentilmente, acompanhado pela esposa,
concordou em dar-me uma boleia até ao Clube Marítimo aonde iria têr lugar o anúncio das
classificações e entrega de prémios.
Neste momento não me recordo quem foram os vencedores, mas  é fácil adivinhar que já tinha
sido ‘mordido’ pelo veneno e que fiquei totalmente viciado pela caça-submarina.

Nuno Quartin & João Cruz – Corais da Inhaca
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A equipa Casa Lido

Numa destas viagens com os ‘outlaws’ depois de saír-mos de Santa Maria, acabou-se-nos a ga-
zolina para o motor e ficàmos à deriva muitas horas. Pouco depois da meia-noite, notando que
estáva-mos proximo de terra, ordenaram-me que saltasse para a água e então senti rochas sob
os meus pés. Comecei a puxar o barco para a praia e constatou-se que estáva-mos a muitos
quilómetros para Norte da Catembe. Os dirigentes do Clube Marítimo foram contactados e ar-
ranjaram maneira de nos irem buscar, mas quando chegàmos ao Clube já passava das 2 da
manhã!
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Rafa, Leong & João – Baixo Ribeiro 29/03/1969

Os meus instructores de caça-submarina foram principalmente o Nuno Quartin e o Leong Siu-
Pun. Este último tinha sociedade com o Rafael Amorim num barco tipo ski-boat a que lhe
deram o nome de Orca.
O Nuno tinha um excelente barco, um pouco maior que o Orca, também tipo ski-boat mas com
motor Volvo Penta interno; deu-lhe o nome de Ciloca e fizèmos nele muitas horas e muitos
quilómetros a caminho dos pesqueiros.
O método de instrucção era: “segue-me, observa, e faz como eu” quer dizer, havia muito pouca
conversa. Um método nada mau a ajuízar pelos resultados, não?
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Leong com Xaréu e Barracuda; João com 2 Xaréus, obtidos no Banco do Peixe China.
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Os três amigos: Leong, Rafa e João Cruz

Tendo assim adquirido alguma experiencia de mergulho e de caça-submarina participei em to-
das as competições do nosso desporto que foram organizadas.
Numa destas provas, talvez a última que teve lugar antes de 1975, fiz equipa com o Humberto
Rodriges e fiquei em 2° lugar; o Humberto ficou em primeiro, tendo ganho a competição. Re-
cebi uma pequena taça que – má decisão minha – orgulhosamente doei à minha namorada de
então: a Ana Paula Ruiz, parte do clan Ruiz das coutadas de caça, por onde também andavam o
Amadeu Peixe e o Rui Quadros.
Eu nunca mergulhei com o Rui Quadros, mas com o Amadeu Peixe aprendi a dar tiros de
modo a que o peixe ficasse imobilizado quando o arpão atingisse a espinha dorsal.
Hoje em dia há quem objecte a tal crueldade, mas nos anos 60 e 70 não havia tamanhos
preconceitos, até porque nós éramos semi-profissionais: quade tudo o que caçávamos era para
vender aos restaurantes, o dinheiro que assim se ganhava era para comprar combustível
(gazolina para o motor), manutenção de materiais e para melhorias de equipamento.
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Barracudas – Leong & João Cruz

A imagem abaixo é de um Xaréu negro (nome científico: Caranx Ignobilis, da família do Yel-
lowtail Amberjack (http://es.wikipedia.org/wiki/Caranx_ignobilis ), que arpoei no Wreck do
Barco Americano. Ao meu lado está o Giovani Corsini, com um peixe (parece-me uma Barra-
cuda), que também foi apanhado no mesmo local.

http://es.wikipedia.org/wiki/Caranx_ignobilis
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Em Dezembro de 1969 dei entrada em Boane para fazer o serviço militar. Em Fevereiro de
1970, segui para Montepuez na Província de Cabo Delgado a bordo do navio Moçambique,
aonde iria receber instrucção militar adicional:
http://www.google.com/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http
%3A%2F%2Fquitota.blogspot.com%
2F&ei=cyAHVdS_BYufgwSNxIKgCA&bvm=bv.88198703,d.eXY&psig=AFQjCNGDZlzH9
wM6VU50oGK_nU2hwUBPPQ&ust=1426615797885254
.Saí da tropa em Abril de 1972, regressando a Lourenço Marques imediatamente. Voltei a ficar
empregado na Casa Lido. Como já tinha adquirido experiência profissional o Sr. Terna, e tam-
bém o meu supervisor Sr. Mário Fonseca, nomearam-me responsável por gerir a secção de
caça-submarina na Casa Lido.

http://www.google.com/url?
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Leong & João Cruz; ao lado estão o Adriano Ferreira & o Remígio Santos.

Antes de concluír esta recordação vou contar uma pequena história do que me aconteceu
quando o navio Moçambique, com destino a Porto Amélia (hoje designado Pemba), parou ao
largo da Ilha de Moçambique (eu nasci nesta!); não sei se saíam ou se entravam passageiros,
ou se fosse simplesmente carga e descarga. Entretanto, enquanto ao largo da Ilha, o navio
começou a despejar lixo e bocados de comida vindos da cozinha de bordo que se espalhava
pela água fazendo grandes núvens de detritos. Não tardou a que começassem a aparecer peixes
de tamanho gigantesco, vindo mesmo à superfícia e voltando o perfil para quem quisesse vêr:
quer dizer, chamavam um petisco a toda aquela porcaria!
Como tinha trazido comigo o equipamento de mergulho e tendo espiado um pequeno barco de
madeira atado à escada de corda para se subir e entrar no paquete (escada de piloto da barra),
num ápice corri até ao meu beliche e trouxe para cima a espingarda, máscara e barbatanas de
mergulho. Utilizei a escada de corda para descer e saltar para o pequeno bote, preparando-me
para entrar na água. Entretanto, atentamente, observei que a descarga da lavagem de tubos do
navio havia causado que a água do mar ficasse turva, e que a visibilidade sob a superfícia desta
estivesse muito limitada. Sentindo-me um pouco intimidado pelo tamanho dos peixes, a falta
de visibilade e o facto de estar sózinho naquele local que não conhecia, em vez de mergulhar
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deitei-me sobre a proa do barquito para meter a cabeça com máscara dentro da água. Depois te
ter armado a espingarda de elásticos, continuei de bruços na proa bastante tempo a dar recon-
hecimento à situação. Fiquei à espera que algum daqueles peixes gigantes que havia topado de
cima do navio, tivesse a temeridade de fazer passagem ao alcance da minha arma. De repente
vi um belo peixe a mostrar-me a barriga, como que desafiando-me. Aínda com o resto do corpo
fora de água, disparei a arma. O arpão atingiu um ponto vital no bicho; tratava-se dum peixe
Serra que deveria têr os seus 15 kilos, e que ficou instantâneamente imobilizado devido a que-
bra da espinha dorsal; tal como o Amadeu me tinha ensinado! Com facilidade puxei pelo cabo
que ligava ao arpão e ergui o peixe para dentro do barco.

O João Cruz cum um óptimo peixe Serra.

Depois de o depositar na plataforma do barquito, ouvi um grande côro de aplauso vindo do
navio Moçambique. Este transportava tropas, mas também tinha a bordo um grande número de
casais Sul-Africanos que viajavam de férias; pareceu-me que a lotação inteira de passageiros e
uma grande parte da sua tripulação estiveram a observar as minhas actividades pelo lado do
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navio!
O Moçambique ia escalar o resto dos portos para Norte até Dar es Salaam, aonde faria meia-
volta para iniciar o regresso e passagem pelos portos do Sul, antes de contornar Cape Town e
prosseguir para a Metrópole portuguesa. A maioria dos Sul-Africanos tinha embarcado em
Durban.
Como eu estudei na Africa do Sul e falava inglês sem dificuldade, fiquei instalado como
tradutor oficial para todos. Nessa noite fui convidado para a mesa do Comandante do navio e
admirado como aquele intrépido e destemido ‘submarino’ que facilitou a preparação dum peixe
fresquíssimo para o nosso jantardaquela noite.
Tudo isto quando o ‘submarino’ nem sequer deu entrada na água!
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3  OS TEMPOS DO FIM – 1968 a 1975
Este período dos tempos do fim desde 1969 até à Independencia em 1975 é o período sobre o
qual nada posso dizer porque durante a época de 1968, os meus compromissos com o
Campeonato de Motonáutica não me permitiram treinar e fazer provas com regularidade.

Fiz dois Grandes Prémios em Portugal continental representando Moçambique junto com o
Daniel Martins. O Grade Prémio Mercado da Primavera 1970 e o Grande Prémio de Cascais de
1970.
As épocas de 1968, 1969 e 1970 haviam de ser dedicadas sobretudo à Motonáutica de
Competição e não à caça submarina.

Em Agosto de 1970 fui cumprir o Servico Militar como Oficial Miliciano donde viria a sair em
Março de 1974, pràticamente sobre o 25 de Abril. Durante uma estadia em Nampula, fiz o meu
pimeiro circuito automóvel naquela cidade. Durante o servico militar ainda me desloquei uma vez
a LM para disputar a prova de Motonáutica do dia 24 de Julho, nas festas da cidade.

Pelos jornais, neste periodo dei-me conta que tinham aparecido dois valores mais a competir. O
PEDRO LARANJEIRA e a MARGARIDA LOYO PEQUITO pelo CMD. So´vim a conhecer o
Pedro mais tarde quando eu ja´estava nas Américas e ele foi nomeado para director de uma
Biblioteca Museu, ligada aos Descobrimentos e à Portugaldade de Cristovam Colon.
Tambem me dei conta recentemente que tinha havido pelo menos um Campeonato em Porto
Amelia, ao qual todos em LM estavamos alheios.

Após o Seviço Militar, quando cheguei ao Clube Naval tudo tinha mudado quer na Secção de
Caça Submarina quer na Secção de Motonáutica.

Neste meio tempo, após a passagem à disponibilidade Março de 74 adquiri o Ducauto
Cormorant Racing 500 que era do Marques Mano e fiz competição em Moçambique e África do
Sul, até que  as corridas de motonáutica foram proibidas em Moçambique.
Nessa ocasião fiz algumas provas de automobilismo de velocidade, na pista do ATCM na Costa
do Sol.

Quando abandonei Moçambique prossegui com a motonáutica na Republica da África do Sul, de
Junho de 1975 e até 1978; abandonei o pais em Dezembro 1979, com rumo à Europa, onde
passei a viver, por 14 anos, até emigrar para os Estados Unidos.

Não voltei a competir em Caça Submarina em Moçambique ou fora.
O meu equipamento incluindo a minha fiel arma de pressão de ar, uma MARES Vicojet, ficaram
em Moçambique. Alem da primeira Champion de elásticos nunca tive outra senão a de pressão
de ar.
Hoje ainda mergulho e faço ocasionalmente caça submarina nas Antilhas no decurso do meu
desporto actual, a vela oceanica.

 Walter Gameiro
USA. Dezembro de 2015.
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PEDRO LARANJEIRA
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Walter Gameiro , Carlos Silva, Fernando Correia e Reinaldo Machado de Andrade
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