
AAM – Secção de Caça-submarina

Pode dizer-se com autenticidade que a caça-submarina, inicialmente existente apenas na sua

componente lúdica até 1968/1969, foi uma das componentes marcantes do sucesso de várias

excursões à Inhaca - mormente com visitas à sua Estação de Biologia Marítima (EBM), na altura

dirigida pelo Sr. Cravo e tutelada administrativa e cientificamente pelo decano dos EGUM,

Prof. Dr. Xavier da Cunha – assim como na subsistência alimentar dos componentes de

diversas excursões de campismo, também à ilha da Inhaca, com a apanha de lagostas e sua

posterior troca unitária, no Hotel da Inhaca, por um bitoque com ovo a cavalo.

Nesta componente lúdica da prática de caça-submarina são dignas de realce as boas relações

interuniversitárias estabelecidas, nos anos de 1966 e 1967, entre alunos dos EGUM e alunas e

professoras de biologia marítima da Universidade de Durban, através das visitas anuais de

estudo destas, efetuadas nas férias, à anteriormente referida EBM da ilha da Inhaca – e à sua

tropical barreira de corais -, sendo de realçar os bons serviços inicialmente prestados à causa

pelo proactivo gémeo Luís Serpa dos Santos, que tinha a arte e o saber de descobrir, todos os

anos, a data precisa em que as “bifas” embarcavam no velho rebocador Polana. E nas

madrugadas dos embarques lá estavam presentes, lavados, aprumados e aparelhados, os

estudantes dos EGUM (mais conhecidos pelos “Inhaca boys”) a confraternizar já com as

colegas estudantes e as professoras sul-africanas e a prometerem prestar-se a capturar,

através do mergulho submarino, quaisquer exemplares de espécies endémicas habitantes na

barreira de corais, necessárias para enriquecer a já muito boa coleção de espécimenes da EBM

da Inhaca.

Mais, fizeram-se verdadeiras incursões de exploração pelo interior da ilha da Inhaca,

mormente pelo seu “saco”, com percursos a pé para estudo da biologia marítima dos seus

mangais, com posteriores acampamentos na Ponta Torres, onde os grupos organizados de

estudantes em férias se limpavam das toxinas corporais com a prática do mergulho submarino

e se alimentavam com as proteínas contidas exclusivamente no peixe, moluscos e mariscos

apanhados no contíguo Canal de Santa Maria.

A atividade federada, formal, começou a ser implementada em 1968/1969, com uma equipa

inicial dos EGUM formada por 6 elementos mergulhadores, organizada da seguinte forma:

- Mergulhador/Treinador – Walter Gameiro, que implementou vários treinos preparatórios de

apneia, na piscina do Desportivo;

- Mergulhadores – Carlos Braga, João Branco, Júlio Neto, Luís Matos Santos e Pedro

Cerqueira;

- Skipper e proprietário da embarcação – Carlos Braga (pai);

- Embarcação – Calcinhas III (um meio-cruzeiro a motor, cabinado, com 12m de comprimento

e com 2 motores Volvo Penta de 110 HP à popa), pertencente a Carlos Braga (pai) e que estava

fundeada no Clube Naval de Lourenço Marques.

Esta equipa participou em várias provas distritais de caça-submarina nos dois anos seguintes,

1969 e 1970, integrada na AAM, tendo conquistado algumas medalhas.





















Ao lado: o Júlio Neto a fazer peito para a foto, na Inhaca,

em 1965, junto da Estação de Biologia Marítima, aquando

da ida dos "Inhaca Boys" para confraternizar com as "bifas",

professoras e alunas da Universidade de Durban.

Acima: Na entrega do prémio. A receber uma taça, penso

que do 1º lugar de iniciados, das mãos duma entidade

oficial (talvez o Governador de Distrito, ou o Presidente da Câmara de LM). Em baixo: Recorte do

torneio. O recorte de jornal está bem legendado (mas pouco legível) e corresponde ao torneio da

foto acima.



No convés da lancha dos pilotos da capitania, outro grupo, posterior aos "Inhaca Boys", a caminho
do 1º acampamento na Ponta Torres, no extremo NE da Inhaca. Atrás: Pedro Cerqueira; Gaspar
Cerqueira; Carlos Gonçalves (Shishone). À frente: Júlio Neto; Sérgio Veludo; José Roca; César
Portero.

Na popa do barco. Á frente: Pedro Cerqueira; Carlos Gonçalves; César Portero. Atrás; José Roca;
Nines Portero; Pedro Veludo; Júlio Neto; Gaspar Cerqueira. Tudo borlistas, destino Inhaca.

Uma foto na praia, rumo à Ponta Torres, no final da travessia a pé do saco da Inhaca, em maré baixa. De
pé: Júlio Neto; Carlos Gonçalves; dois sul-africanos; Gaspar Cerqueira. Em baixo: Pedro Cerqueira;

José Roca; Sérgio Veludo; dois sul-africanos; Nines Portero.



Duas imagens de exemplares “respeitáveis” da espécie “Zambeze Shark”. Vejam a rémora fixa.

A pose dos “Inhaca Boys” durante uma refeição. Esta alcunha foi dada pelo Grupo de Alunas da
Área de Biologia da Universidade de Durban, e que visitavam anualmente a Estação de Biologia
Marítima (EBM). Da esquerda para a direita: Gaspar, Júlio Neto, João Branco, Pedro, Domingos e
Luis Serpa Santos, Pantera, Ruben Demétrio, Pantera, Carlos Ferreira (πxas) e o Emilio Cerejo. 

Na proa do barco: José Roca; Pedro Veludo; Júlio Neto; Arnaldo L. Pereira; ?; Zé Tó Duarte.



Na praia, o grupo que fez o 1º acampamento e explorou a Ponta Torres. De pé: Nines Portero; José
Roca; Gaspar Cerqueira; Júlio Neto; Pedro Cerqueira. Em baixo: Sérgio Veludo; Carlos Gonçalves e
César Portero.

Foto da despedida com as “Bifas”, na praia diante da Estação de Biologia Marítima.

Mais uma pescaria. De pé: César e Nines Portero; Pedro Cerqueira; Pedro Veludo e Júlio Neto. Em
baixo: Sérgio Veludo; Carlos Gonçalves e José Roca.
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O TORNEIO DE INICIADOS DE CAÇA SUBMARINA – 1968.

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: “Johnny 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 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, sanduíches
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.
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Como “marinheiro” vinha o meu primo Zé Pedro. Ajudaria a bordo, quer na faina do
barco, quer a 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.
Acerca do “Wreck” encontrei as referências 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 do New Scotland, um navio inglês que
transportava militares italianos capturados na Líbia, dirigindo-se aos campos de

O Calcinhas III e o meu pai
Carlos Braga
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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 Pizzio, 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 encontrarmos 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 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 estava limpo.
Já depois de ultrapassado o “canal”, assistimos ao espectáculo magnífico do nascer

do sol.
Foi servido o pequeno-almoço a bordo: sanduíches 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 à 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.



4

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.

Os porões do Wreck

Um cirurgião e dois papagaios a entrarem num porão
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Ancorado o barco, começámos a tratar do material de caça e mergulho. Lavagem da
máscara 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 imediatamente e tentar arpoar imediatamente algum
peixe grande que por ali andasse. Eu sabia que, com o barulho e a confusão que se

Tubarão Zambeze, no fundo, do lado de fora do Wreck

Ancorámos o Calcinhas III aqui



7

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
desaparecer 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 na minha direcção, 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 III 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.

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 há 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. Caí, 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.
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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  ficavam  a  menos  de  um  metro  do  fundo.  Pensava:  se  o  barco
bate no fundo, rebenta o casco e vai ao fundo. No estado em que os mais novos
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 recolheu imediatamente o
ferro.

O meu pai gritava no 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 quem, 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 prestar-nos socorro. Só na altura tinham conseguido vir depois
de o terem obrigado a isso, com ameaças.

Só depois percebi o que se tinha passado.

O cardume
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O meu pai, em resposta 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.
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, (vejam a taça abaixo) 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 Xicuembo…
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3º Lugar

Texto da colaboração de Carlos Braga.


