
Cantinho da Vela Nº 17 – Dia da Marinha do Tejo – 2015 

Dia 13 de Junho, no Cais das Colunas no Terreiro do Paço em Lisboa, comemorou-se o Dia da 

Marinha do Tejo. 

A Marinha do Tejo tem como missão, preservar e promover actividades com as embarcações 

típicas do Tejo. Estas embarcações movidas à vela que durante séculos fizeram a ligação entre 

as duas margens do rio, tanto para transporte de pessoas como de mercadorias. 

Desde cedo, começaram a fundear junto ao Cais das Colunas, formando uma paisagem 

lindíssima, maravilhando todos os que passavam, e deu origem a uma imensidão de fotos, nem 

que fosse com o telemóvel, para que se registasse o momento. 

No mesmo local estava prevista a cerimónia que conta com a assinatura do Livro de Registos da 

Marinha do Tejo, pelos arrais e proprietários das embarcações. Contudo parece que o S. Pedro 

e o Sto. António não se entenderam com a meteorologia, e a organização, rapidamente 

implementou um plano alternativo, que correu bastante bem, afim de decorrer a cerimónia 

prevista. Este livro está à guarda da Marinha Portuguesa no Museu da Marinha. 

No final o Prof. Doutor Fernando Carvalho Rodrigues entregou-o ao Almirante Macieira Fragoso, 

(CEMA) que o deu a guardar ao responsável do Museu da Marinha no local. 

Do outro lado do Tejo, na Base Naval de Lisboa (Alfeite) a Marinha Portuguesa estava à espera 

das canoas, varinos e catraios que desfilavam no rio e que para aí se dirigiam para um almoço 

de convívio, que a Marinha, também rapidamente se adaptou às alterações meteorológicas mais 

uma vez fintando-as para que o estado do tempo não pudesse estragar a festa de forma 

nenhuma. 

O almoço-convívio contou com uma sardinhada, animação da fanfarra, e ainda o corte do bolo 

comemorativo. 

Depois do almoço–convívio ainda houve oportunidade de fazer uma visita guiada a Fragata 

N.R.P. Bartolomeu Dias, regressada recentemente de uma missão. 

O regresso às origens dos convidados foi feita via fluvial em embarcações para o efeito. Para 

Lisboa largaram dois varinos cheios, o que foi possível derivado às características desta grande 

embarcação e que suporta grande peso. A sua principal utilização era o transporte de 

mercadorias. 

Parabéns Marinha do Tejo, por mais um aniversário. 

 

Texto e Fotos: Pedro MF Mestre 

(Veja a nossa reportagem fotográfica em Galeria de Fotos) 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


