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 Portimão: o seu Museu e Passeio de 

Barco a Silves 
 

Vinte pensionistas e suas famílias reuni-

ram-se em Portimão no dia 16 de Maio 

para uma jornada de convívio. 

  

O dia iniciou-se com uma visita ao Mu-

seu de Portimão, que se situa na antiga 

fábrica de conservas de peixe "Feu Her-

manos" desde 2008. O museu descreve 

os processos de transformação e conser-

vação pelo sal da riqueza piscícola na 

antiguidade e, já no século XX, os pro-

cessos da importante indústria piscatória 

e conserveira que ocupou as margens do 

Arade.[https://museudeportimao.pt/] 

 

O convívio continuou com uma viagem 

de barco entre Portimão e Silves, subindo 

o rio Arade com a ajuda da maré a en-

cher. Depois dum animado almoço num 

restaurante da baixa de Silves, o grupo 

regressou de barco até Portimão, com a 

maré já a vazar. 

 

No passado, o rio Arade era importante 

para a comunicação e transporte de mer-

cadorias entre o litoral e o interior do Al-

garve. Durante a viagem foi possível 

admirar a vegetação e aves ao longo das  

 

 

margens do rio, e observar vestígios histó-

ricos de outras ocupações.  

 

 12º Encontro/Reunião de Pensionis-

tas do Norte e Centro em Rio Maior 

 

No dia 7 de Junho, o grupo informal do 

Norte realizou uma visita à região de Rio 

Maior. Nesse dia visitaram-se as Salinas 

em que o sal-gema que jaz nas entranhas 

de um vale é trazido à superfície pelas 

águas pluviais, permitindo o seu aprovei-

tamento. Daí seguiu-se para a Fundação 

António Quadros, integrada na Biblioteca  

 

Municipal de Rio Maior. Aí Mafalda Fer-

ro, filha do patrono, conserva e divulga um 

património importante da História e do 

Pensamento Portugueses. No dia seguinte 

realizou-se um passeio pelas Caldas da Ra-

inha entre casas “art deco” e um fervilhan-

te mercado semanal. Daí seguiu-se para 

Santarém, “a capital do gótico”. Nas Portas 

do Sol foi possível admirar a paisagem e 

não fora o Tejo, mirrado, semi-seco, ter-

se-ia terminado de alma cheia. 
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