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NRP SAGRES CONDECORADO 
PELA MARINHA DO BRASIL

contribuiu para reforçar. Enquanto Casa de Portugal du-
rante os Jogos Olímpicos o NRP Sagres permaneceu 19 
dias atracado no Cais da Portuguesa, Ilha das Cobras – o 
que constitui a mais longa estadia do navio num porto –, 
com o apoio da Marinha do Brasil a revelar-se inexcedível 
a todos os títulos, tendo igualmente sido muito acarinha-
do pelas demais entidades oficiais e população.

Com o intuito de fortalecer os laços com as suas con-
géneres, a Marinha Portuguesa proporciona viagens de 
instrução a cadetes de Marinhas estrangeiras a bordo 
do NRP Sagres, tendo em 2016 embarcado um cadete 
da Marinha do Brasil. Durante a viagem de instrução em 
1999 haviam embarcado o primeiro comandante do Cis-
ne Branco, assim como o oficial imediato e o oficial de 
convés, além de outros militares, que tomaram contacto 
com a organização num grande veleiro. No ano seguinte, 
por ocasião da viagem comemorativa dos 500 anos do 
“achamento” do Brasil, coube ao NRP Sagres apadrinhar 
a chegada do novo Cisne Branco ao Rio de Janeiro, que 
em 2016 também permaneceu atracado no mesmo cais. 

Com o estatuto de símbolo de Portugal, o NRP Sagres é 
o navio mais condecorado da Marinha Portuguesa e, pre-
sentemente, o único a ostentar condecorações conferidas 
por países estrangeiros, Brasil e Cabo Verde. Pelo contri-
buto no estreitar das relações entre Portugal e os países 
lusófonos é também um símbolo da lusofonia.

Colaboração do COMANDO DO NRP SAGRES

Em 6 de dezembro o NRP Sagres foi condecorado com 
a Medalha Mérito Tamandaré pelo Embaixador do Brasil, 
Dr. Luís Alberto Figueiredo Machado. 

Presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, ALM 
Macieira Fragoso, na cerimónia estiveram presentes o 
VCEMA, VALM Mendes Calado, o Comandante Naval, 
VALM Sousa Pereira, o VALM Marcelo Francisco Campos 
(Brasil), e o Adido Militar do Brasil, CMG Ricardo Sales de 
Oliveira, além de diversos adidos militares acreditados 
em Portugal e outros convidados civis e militares.

Criada pelo Decreto nº 42.111, de 20 de agosto de 
1957, a Medalha Mérito Tamandaré «destina-se a agra-
ciar as autoridades, instituições e personalidades civis e 
militares, brasileiras ou estrangeiras, que tenham pres-
tado relevantes serviços, na divulgação ou no fortaleci-
mento das tradições da Marinha do Brasil, honrando seus 
feitos ou realçando seus vultos históricos». A iniciativa 
da condecoração coube ao Comandante da Marinha do 
Brasil, Almirante-de-esquadra Eduardo Leal Ferreira, que 
a convite do ALM CEMA, Almirante Macieira Fragoso, es-
teve por diversas vezes a bordo do NRP Sagres no Rio de 
Janeiro.

O Brasil é um país com uma ligação embrionária a Por-
tugal e com o qual o NRP Sagres mantém uma forte re-
lação, em virtude de ter sido o navio-escola Guanabara 
(1948-1961) da Marinha do Brasil. É, em razão disso, um 
testemunho vivo das excelentes relações entre as duas 
Marinhas, laços que a recente estadia no Rio de Janeiro 
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Stratεgia 29

Centros de Excelência da NATO – 1ª Parte
INTRODUÇÃO

Este artigo é o primeiro (de dois) dedicado aos Centros 
de Excelência da NATO. Aqui se abordam os antece-

dentes históricos que levaram ao surgimento destas en-
tidades no seio da Aliança Atlântica, o respetivo conceito 
e os ganhos que as nações buscam quando oferecem um 
Centro de Excelência à NATO. No próximo artigo, expli-
car-se-á a forma original e inovadora como os Centros de 
Excelência se inserem na estrutura da NATO e descrever-
-se-á a participação portuguesa nos referidos centros.  

Cabe aqui referir que a denominação Centros de Ex-
celência não é exclusiva da Aliança Atlântica, sendo 
empregue em muitos outros âmbitos (incluindo fora da 
esfera militar) para nomear organizações de vanguarda 
que procuram elevados níveis de desempenho numa de-
terminada área ou matéria. Não obstante, neste artigo usar-se-á 
essa denominação para designar apenas os Centros de Excelên-
cia acreditados pela NATO. 

ANTECEDENTES

A cimeira de Praga, realizada em 21 e 22 de novembro de 2002, 
foi extremamente importante para o futuro da Aliança Atlântica. 
Entre outras decisões marcantes (como o convite para adesão a 
sete nações da Europa de Leste1 e a criação da NATO Response 
Force) os chefes de Estado e de Governo dos então 19 Aliados de-
cidiram reestruturar e reduzir a Estrutura de Comandos da NATO 
(NATO Command Structure). 

Na sequência dessa decisão, foram encerrados vários coman-
dos, sendo de realçar que o seu número total passou de 80 em 
1994 para 20 após a cimeira de Praga2. Houve, ainda, uma re-
designação de alguns quartéis-generais, como o de Lisboa, cujo 
nome mudou de Commander-in-Chief Southern Atlantic (CINC-
SOUTHLANT) para Joint Force Command Lisbon (JFC Lisbon)3, sen-
do também reconfigurado. Além disso, a reestruturação determi-
nada na cimeira de 2002 implicou a criação de dois comandos 
estratégicos, com uma divisão de tarefas baseada em critérios 
funcionais (e já não geográficos, como era habitual até então): 
o Comando Aliado para as Operações (Allied Command Opera-
tions), localizado em Mons (Bélgica) e responsável pelo plane-
amento e execução das operações; e o Comando Aliado para a 
Transformação (Allied Command Transformation), localizado em 
Norfolk (EUA) e responsável pela transformação da Aliança, i.e. 
pelo processo de adaptação contínua da NATO a um ambiente de 
segurança em permanente evolução. 

Naturalmente, esta reestruturação implicou também uma con-
siderável diminuição do pessoal da Estrutura de Comandos da 

NATO. Para compensar essa redução, as autoridades militares da 
Aliança Atlântica começaram a estudar a possibilidade de tirar par-
tido de Centros de Excelência existentes em países membros ou, 
mesmo, de estimular a formação de novos Centros de Excelência 
por parte de grupos de países interessados no efeito, sem financia-
mento comum da NATO. Foi assim que surgiu o conceito para os 
Centros de Excelência da NATO, normalmente identificados pelo 
seu acrónimo em língua inglesa: COE, de Centre Of Excellence. 

CONCEITO DOS CENTROS DE EXCELÊNCIA

O documento fundador dos Centros de Excelência foi aprovado 
pelo Comité Militar da NATO em junho de 2003. Esse documento, 
intitulado “Conceito para Centros de Excelência”, define-os como 
entidades nacionais ou, preferencialmente, multinacionais4, que 
oferecem a sua perícia e experiência em benefício da Aliança, 
especialmente no apoio à transformação, em áreas como a for-
mação, o treino, os exercícios, as lições aprendidas, o desenvolvi-
mento de conceitos, a experimentação e a produção doutrinária.

O primeiro Centro de Excelência a ser acreditado pela NATO 
foi o Joint Air Power Competence Centre, na Alemanha, em 2005. 
Desde então e até esta altura, a NATO já acreditou um total de 23 
Centros de Excelência, havendo mais um em processo de acre-
ditação, conforme mostrado na tabela junta. De início, alguns 
Centros de Excelência oferecidos à NATO eram organizações já 
existentes, cujas capacidades eram disponibilizadas à Aliança 
Atlântica. Foi o caso, por exemplo, da École de Guerre des Mines 
(Escola de Guerra de Minas das marinhas Belga e Holandesa), 
que, em 2006, conseguiu a acreditação da NATO como Naval 
Mine Warfare COE. Não obstante, a maior parte dos Centros de 
Excelência foi desenvolvida de raiz por grupos de Aliados, com 
o objetivo de complementar as capacidades da NATO em deter-
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ções onde se localizam, proporcionando-lhes uma presença aliada 
no seu território, que é algo extremamente prezado sobretudo 
pelos países do leste da Europa e, ainda mais, depois do aumento 
da assertividade da Rússia para com os seus vizinhos (e não só).

Finalmente, outra vantagem significativa para as nações que 
acolhem os Centros de Excelência é o prestígio internacional 
decorrente da liderança do conhecimento em áreas altamente 
especializadas.

Nuno Sardinha Monteiro
CMG

minadas áreas temáticas. Na prática, o que a NATO tem vindo a 
fazer (de forma inovadora) é uma espécie de outsourcing de de-
terminados nichos de conhecimento a entidades multinacionais, 
formadas voluntariamente por alguns Aliados, sem custos para a 
Aliança Atlântica no seu todo.

GANHOS OBTIDOS COM OS CENTROS  
DE EXCELÊNCIA

Como referido acima, o objetivo da NATO ao criar o conceito 
para os seus Centros de Excelência foi apoiar o processo de trans-
formação, colmatando os efeitos da redução de pessoal na sua 
Estrutura de Comandos. 

Já numa perspetiva puramente nacional, muitos países aprovei-
taram (e continuam a aproveitar) politicamente este conceito para 
conseguirem uma “bandeira da NATO” nos seus territórios. Isso 
tem sido particularmente visível nos novos membros. Com efeito, 
todos os países que aderiram à NATO em 1999 e em 2004 (maio-
ritariamente ex-membros do Pacto de Varsóvia ou ex-Repúblicas 
Socialistas Soviéticas) já conseguiram a acreditação de um Centro 
de Excelência, sendo que os dois países que aderiram em 2009 (Al-
bânia e Croácia) já estão ambos a desenvolver esforços no sentido 
de criarem e oferecerem à NATO um Centro de Excelência.

Isto mostra que – além do seu valor técnico e militar para a 
NATO, nomeadamente no quadro da sua transformação – os Cen-
tros de Excelência têm um extraordinário valor político para as na-

Notas
1  Bulgária, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia e Roménia.
2  Esse número seria novamente reduzido em 2012, sendo que atualmente a NATO 

possui apenas 8 comandos: o Comando Aliado para as Operações (Allied Com-
mand Operations), dois comandos conjuntos, um comando aéreo, um comando 
marítimo, um comando submarino, um comando terrestre, mais o Comando Alia-
do para a Transformação (Allied Command Transformation).

3  O JFC Lisbon, que tinha sido criado em 2004, foi desativado em 2012. Desde essa 
altura, as instalações que tinham albergado o CINCSOUTHLANT e o JFC Lisbon (e, 
antes disso, o COMIBERLANT e o CINCIBERLANT), no Reduto Gomes Freire, pas-
saram a ser ocupadas pela Naval Striking and Support Forces (STRIKFORNATO).

4  Com efeito, a NATO tem procurado que os Centros de Excelência tenham sempre 
caráter multinacional, até porque só assim o centro e o seu pessoal terão o esta-
tuto, os privilégios e as imunidades estabelecidos no Protocolo de Paris (Protocol 
on the Status of International Military Headquarters established pursuant to the 
North Atlantic Treaty, assinado em 28 de agosto de 1952).

Designação do Centro de Excelência (Sigla) Localização Data da acreditação

Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) Kalkar (Alemanha) Junho de 2005

Defence Against Terrorism (DAT COE) Ankara (Turquia) Agosto de 2006

Naval Mine Warfare (NMW COE) Oostende (Bélgica) Novembro de 2006

Combined Joint Operations from the Sea (CJOS COE) Norfolk (EUA) Dezembro de 2006

Civil Military Cooperation (CIMIC COE) Haia (Holanda) Julho de 2007

Cold Weather Operations (CWO COE) Elverum (Noruega) Julho de 2007

Joint Chemical, Biological, Radiological & Nuclear Defence (JCBRN COE) Vyskov (República Checa) Julho de 2007

Centre d’Analyse et de Simulation pour la Préparation

aux Opérations Aériennes (CASPOA) 

Command & Control (C2 COE) Utrecht (Holanda) Abril de 2008

Cooperative Cyber Defence (CCD COE) Talin (Estónia) Outubro de 2008

Operations in Confined and Shallow Waters (CSW COE) Kiel (Alemanha) Dezembro de 2008

Military Engineering (MILENG COE) Ingolstad (Alemanha) Março de 2009

Military Medicine (MILMED COE) Budapeste (Hungria) Outubro de 2009

Human Intelligence (HUMINT COE) Oradea (Roménia) Julho de 2010

Counter – Improvised Explosive Devices (C-IED COE) Madrid (Espanha) Novembro de 2010

Explosive Ordnance Disposal (EOD COE) Trencin (Eslováquia) Abril de 2011

Modeling and Simulation (M&S COE) Roma (Itália) Julho de 2012

Energy Security (ENSEC COE) Vilnius (Lituânia) Outubro de 2012

Military Police (MP COE) Bydgoszcz (Polónia) Maio de 2014

Strategic Communications (STRATCOM COE) Riga (Letónia) Setembro de 2014

Crisis Management and Disaster Response (CMDR COE) Sofia (Bulgária) Março de 2015

Mountain Warfare (MW COE) Poljce (Eslovénia) Novembro de 2015

Stability Policing (SP COE) Vicenza (Itália) Dezembro de 2015

Counter Intelligence (CI COE) Cracóvia (Polónia) Em acreditação
Centros de Excelência acreditados pela NATO até 2016

 Lyon (França) Fevereiro de 2008
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O Readiness Action Plan (RAP), aprovado na Cimeira de Gales 
em setembro 2014, perspetiva a estratégia aliada, de médio 

a longo prazo, que pretende garantir que a NATO esteja prepara-
da para responder rapidamente e com firmeza aos emergentes 
desafios de segurança que surjam na Europa.

Este plano estratégico, que na sua generalidade se mantém em 
vigor, contempla a implementação das denominadas Assurance 
Measures (Medidas de Tranquilização), que possibilitam alcançar 
níveis de dissuasão credíveis, através de uma garantia de com-
promisso, de união e vontade da Aliança. Para a operacionali-
zação deste plano foram previstas as denominadas Adaptation 
Measures (Medidas de Adaptação), que contemplam o reforço 
militar dos componentes da estrutura de forças e da estrutura de 
comandos da NATO, de modo a que a Aliança possa responder 
cabalmente aos atuais e futuros desafios.

Da síntese das diversas Assurance Measures previstas no RAP 
destacam-se a melhoria da capacidade de resposta das NATO Res-
ponse Forces (NRF) e a criação da Very high readiness Joint Task 
Force (VJTF). Esta força, sendo parte integrante da NRF, caracteriza-
-se por possuir um elevado grau de prontidão, sendo passível de 
ser empregue em qualquer território de interesse para a NATO.

Objetivando o facilitar da manutenção da prontidão, e possibi-
litando assim o rápido envio das forças conjuntas e combinadas 

de reação rápida (VJTF) para um teatro de operações, foram du-
rante os anos de 2015 e 2016 aprovadas e criadas oito novas 
unidades aliadas, as Nato Force Integration Units (NFIU). 

Estas novas unidades NATO são pequenos comandos de ní-
vel tático, inseridos dentro da estrutura de forças da Aliança 
(NATO Force Structure). As NFIU são deste modo compostas por 
aproximadamente 42 militares de várias Nações, estando es-
pecialmente orientadas para  facilitar o processo de Reception, 
Staging and Onward Movements (RSOM), ou seja, Receção, 
Adaptação ao teatro e Movimento Progressivo da VJTF e/ou 
outras forças aliadas que destaquem para os diversos teatros 
de operação.

Paralelamente, e no seu ritmo diário, as NFIU têm a responsa-
bilidade de manter e proporcionar à sua estrutura de comando 
superior informação relativa à manutenção do adequado Co-
nhecimento Situacional (Situational Awareness), com um espe-
cial realce para as forças aliadas, no âmbito de cada uma das 
áreas de responsabilidade ou interesse.

Considerando uma possível ameaça proveniente do Leste 
da Europa (Rússia) foram desta forma ativados, com início em 
2015, os já citados novos comandos (NFIU), estando quatro lo-
calizados na Estónia (Talin), Letónia (Riga), Lituânia (Vilnius) e 
Polónia (Bydgoszcz), sob o controlo operacional do Multinatio-

NFIU – NATO FORCE INTEGRA TION UNITS

Implementação territorial das NFIUs
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NFIU – NATO FORCE INTEGRA TION UNITS
nal Corps Northeast (MNCNE), em Szczecin, Polónia, mantendo 
a sua atenção especialmente orientada para a Europa Oriental. 

Do mesmo modo, e para o caso de eventuais necessidades de 
projeção das forças de reação rápida na Europa Central, surgem 
outras duas NFIU, na Roménia (Bucareste) e na Bulgária (Sófia). 
Estes comandos estão sob o controlo operacional do Multinatio-
nal Division Southeast (MNDSE), situado em Bucareste.

Posteriormente foi decidida a criação de outras duas NFIU, na 
Hungria (Budapeste) e Eslováquia (Bratislava). Estes dois últimos 
comandos, por estarem afetos à Europa Oriental, ficarão igualmen-
te sob o controlo operacional do MNCNE, em Szczecin, na Polónia. 

Assim, considerando a envolvente político-estratégica interna-
cional, o conceito NRF encontra-se sob um processo de revisão 
e adaptação, que ainda não chegou ao fim. Deste modo a sua 
estrutura encontra-se em fase de transição para uma NRF refor-
çada (Enhanced NRF – eNRF), a qual passa agora a contemplar 
três tipologias de forças com diferentes categorias de prontidão: 
● Uma força conjunta com uma componente terrestre de escalão 
Brigada, apoio aéreo, naval e de operações especiais (VJTF), que 
se poderá comparar com o que na NRF anteriormente se desig-
nava como Immediate Response Force (IRF), mas cuja composi-
ção da força e tarefas se alteram. Assim, a VJTF tem agora uma 
prontidão de 2 a 5 dias;
● Um grupo de reforço inicial (Initial Follow-on Force Group – IFFG) 
que se poderá comparar com o que na NRF se designava como 
Response Forces Pool (RFP). Os meios que integrarem este grupo 
poderão encontrar-se com uma prontidão de 30 ou 45 dias;
● Um grupo de reforço (Follow-on Force Group – FFG) compos-
to por meios com um grau de prontidão, definido pelas nações, 
e uma estrutura sustentada através do processo de geração de 
forças.

Relativamente à componente naval da eNRF, esta será agora 
composta pelas Enhanced Standing Naval Forces (eSNF) que cor-
responderão à componente naval da VJTF, conjuntamente com 
as IFFG e as FFG. 

Apesar do conceito eSNF se encontrar ainda em desenvolvi-
mento, tem vindo a ser testada uma nova solução que passa pelo 
facto de os 4 grupos-tarefa navais (Standing NATO Mine Coun-
termeasures Groups 1/2 e Standing NATO Maritime Groups 1/2) 
se constituírem como componentes da VJTF, acrescentando-se a 
estes grupos-tarefa um navio de comando e controlo (C2), sub-
marinos (SSG), navios de patrulha rápidos (FPB) e aeronaves de 
patrulha marítima (MPA), com uma prontidão de 5 a 7 dias. 

Estas novas orientações, e nomeadamente o processo de evo-
lução da NRF para a eNRF, estão a ser continuamente exercita-
das, objetivando a sua validação e certificação, através dos di-
versos exercícios NATO que se têm vindo a realizar (por ex. Baltic 
Operations 2016 ou Brilliant Jump 2016). 

Complementarmente, importa realçar que, na Cimeira de Var-
sóvia em 2016, e ainda que tenham existido opiniões discordan-
tes sobre a postura aliada, foram de novo abordadas as decisões 
acordadas em Gales, formalizando e reafirmando a vontade das 
Nações em manter a atual postura, confirmando assim as deci-
sões tomadas em 2014. 

Assim, foi acordado o reforço das medidas a implementar 
no Leste europeu, nomeadamente a denominada Enhanced 
Forward Presence, com o posicionamento de quatro batalhões 
multinacionais para a Polónia, Estónia, Letónia e Lituânia. No 
que respeita à Bulgária e Roménia, foi acordado desenvolver 
uma presença avançada, a Tailored Forward Presence, através da 
implementação de uma brigada multinacional na Roménia, sob 
o comando do Headquarters Multinational Division Southeast, 
também na Roménia.

No âmbito do esforço nacional relativamente aos já citados 
novos comandos (NFIU), Portugal presta o seu contributo man-
tendo atualmente quatro militares, oficiais e sargentos, nas NFIU 
localizadas na Polónia, Lituânia e Roménia.

Pedro Santos Jorge
CTENLogotipos e missões de JFCBS, MNCNE e NFIU POL
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L argou da Base Naval de Lisboa, no dia 28 de outubro de 2016, 
o NRP Figueira da Foz para participar durante o mês de no-

vembro na operação TRITON 2016, da Agência FRONTEX1, de 
forma a colaborar no controlo e redução do fluxo de migração ir-
regular em direção às fronteiras externas da União Europeia (UE).

A Agência Europeia FRONTEX, em colaboração com os Estados-
-Membros (EM), identificou regiões de grande fluxo migratório 
onde, pelo seu número e recorrência, requerem uma maior vigi-
lância.  Para esse efeito, foram criadas áreas onde se desenvol-
vem operações conjuntas, em que os EM são convidados a par-
ticipar, cooperando entre si sob coordenação do país que exerce 
jurisdição. 

Nesse sentido, e no seguimento de contactos anteriores entre 
a Marinha, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a FRON-
TEX, foi empenhado pela Marinha o NRP Figueira da Foz para 

OPERAÇÃO TRITON 2016

participar na operação TRITON 2016 (no sul de Itália), de 1 a 30 
de novembro de 2016.

Para esta missão embarcaram dois inspetores do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, um oficial da Guardia di Finanza e um 
oficial da Guarda Costeira Italiana, que se revelaram de extrema 
importância, quer no processo de identificação de embarcações 
suspeitas quer na ligação com as autoridades locais, o Maritme 
Rescue Coordinator Center (MRCC) Roma e o Italian Coordination 
Center (ICC) Roma.

Ao longo do período de operação, o NRP Figueira das Foz coo-
perou com diversos meios navais e aéreos de diferentes países, 
nomeadamente: Noruega (OPV Siem Pilot), Reino Unido (OPV 
Fast Sentinel), Espanha (OPV Rio Segura e C-235 da Guardia Ci-
vil), Portugal (C-295M da FAP), Itália (diversos meios aéreos e na-
vais da Guardia di Finanza e Guarda Costeira).

Na área de operação os principais fluxos migratórios têm ori-
gem nos países do Norte de África e a leste do Mediterrâneo, em 
direção a Itália, revelando comportamentos distintos.

Da costa da Líbia, de onde provém o maior número de ocor-
rências, os imigrantes fazem-se ao mar em botes de borracha, 
construídos pelos facilitadores para esse efeito, sem condições 
para fazerem a travessia completa até Itália.

Na impossibilidade de continuarem, é feito um pedido de au-
xílio às autoridades italianas, desencadeando uma operação de 
busca e salvamento envolvendo diversos meios e agências.

O fluxo migratório, proveniente do leste do Mediterrâneo, de-
senrola-se de modo diferente. Os imigrantes que efetuam esta 
travessia tentam alcançar a costa de Itália sem serem detetados, 
revelando-se assim um desafio maior para o controlo das frontei-
ras externas europeias.Áreas de patrulha atribuídas ao NRP Figueira da Foz

NRP Figueira da Foz no porto de La Valletta (Malta)
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Notas
1  European Border and Coast Guard Agency.

Durante o ano de 2016, registou-se um incremento de aproxima-
damente 17%, comparando com igual período de 2015, perfazen-
do um total de 168 488 imigrantes irregulares recolhidos apenas 
no Mediterrâneo Central. Só no período de 10 a 24 de novembro 
de 2016 foram recolhidos 5980 imigrantes irregulares, sendo que 
na sua quase totalidade eram oriundos da costa da Líbia. 

Para fazer face a este incremento do fluxo migratório e em com-
plemento dos meios da operação TRITON, contribuíram igualmente 
meios da Operação Sophia da EURONAVFOR MED (operação militar 
da UE), da Operação Mare Sicuro, da Marinha Italiana, bem como 
diversos meios de Organizações Não Governamentais (ONG’s). 
Apesar de pertencerem a entidades distintas, toda a coordenação 
da recolha de imigrantes irregulares era feita através dos ICC, onde 
Portugal dispunha de dois oficiais de ligação para a coordenação do 
NRP Figueira da Foz e do C-295M da FAP, e do MRCC Roma.  

Todos estes meios operam entre as áreas da operação TRITON 
e a costa da Líbia, sendo os meios das ONG’s os que operam mais 
a sul, junto aos limites do mar territorial da Líbia ou mesmo no 
seu interior. Este posicionamento fez com que a quase totalida-
de dos imigrantes irregulares tenha sido recolhida por meios das 
ONG’s, da EURONAVFOR MED e da Operação Mare Sicuro.

No decorrer do período de operação, junto à costa da Líbia, 
estiveram sempre presentes 14 navios e um meio aéreo, per-
tencentes às ONG’s, Médecins Sans Frontières, Sea-watch.org, 
Migrant Offshore Aid Station, SOS Mediterranee, Proactiva Open 
Arms Barcelona, Sea-eye.org, Jugend Rettet, Save the Children e 
Boat Refugee Foundation.

Durante o período de missão, o NRP Figueira da Foz não foi 
empenhado em operações de salvamento marítimo, tendo con-
tribuído para a segurança das fronteiras marítimas da UE efetu-
ando patrulha das áreas atribuídas, percorrendo mais de 4000 
milhas e efetuando mais de 500 horas de patrulha.

De forma a manter-se pronto para a execução das tarefas atri-
buídas, o navio efetuou regularmente ações de treino, desde a 
recolha de imigrantes irregulares à manutenção dos Padrões de 
Prontidão.  

 Durante os períodos de patrulha, o navio contribuiu ativamen-
te no controlo das fronteiras externas europeias através da iden-
tificação de todos os contactos com comportamento suspeito. 

Entre as ações de patrulha marítima e os exercícios de tiro de 
armamento portátil, de máquinas, eletricidade, brigadas de in-
cêndio, alagamento, homem ao mar e avaria no leme, o navio 
comemorou, no dia 25 de novembro, o seu 3º Aniversário, com a 
entrega de distintivo alusivo ao tempo de embarque e com o tra-
dicional bolo briosamente confecionado pelo pessoal de bordo. 
Desde que foi aumentado ao efetivo, o navio completou mais de 
13 mil horas de missão e percorreu cerca de 55 600 milhas. 

Terminado o período de participação na operação TRITON 
2016, o NRP Figueira da Foz regressou à Base Naval de Lisboa 
com o sentimento de missão cumprida e de ter assegurado os 
interesses de Portugal no mar.

Colaboração do COMANDO DO NRP FIGUEIRA DA FOZ

Ações de aproximação e identificação a contactos inicialmente classificados como suspeitos

Ações de adestramento da guarnição Comemoração do 3º Aniversário do navio
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D ecorreu no dia 7 de dezembro um in-
tercâmbio entre uma Força dos Uni-

ted States Marine Corps (USMC), embar-
cada no USS Whidbey Island, e a Força de 
Fuzileiros nº 2 (FFZ2).

Este intercâmbio iniciou-se na manhã 
desse dia, no navio USS Whidbey Island 
atracado no porto de Lisboa, com um Dis-
positivo Operacional Estático (DOE) mon-
tado a bordo pela Força dos USMC. O DOE 
demonstrou as capacidades de armamen-
to, equipamento e viaturas do pelotão de 
infantaria, do pelotão de morteiros, bem 
como do pelotão de Amphibious Assault 
Vehicles (AAV).  Permitiu também cons-
tatar a organização operacional dos pelo-
tões acima descritos e os meios que estes 
têm à sua disposição. Após DOE finaliza-
do, seguiu-se para a Escola de Fuzileiros, 
a fim de almoçar e iniciar atividades de 
cross-training entre o USMC e a FFZ2. Es-

tas atividades ficaram à responsabilidade 
da FFZ2 e incluíram uma visita ao Museu 
do Fuzileiro, um pequeno DOE de arma-
mento e material do pelotão de manobra, 
realização da pista de lodo, realização de 
fast-rope a partir da torre anfíbia, e, por 
fim, uma estação de luta corpo-a-corpo 
dirigida pelo USMC.

O intercâmbio terminou pelas 17h30, 
com o acompanhamento do USMC de 
volta ao navio USS Whidbey Island. Estas 
atividades permitiram, à semelhança do 
passado, estreitar laços de cooperação, 
trocar experiências e conhecimentos en-
tre o USMC e os Fuzileiros, o que fez dele 
um intercâmbio bastante proveitoso para 
ambos os lados.

Esteves Pacheco
GMAR FZ

COMANDANTE DO PELOTÃO ALFA DA FFZ2 
BF2 

OJoint Analysis Lessons Learned Cen-
tre (JALLC), localizado em Monsan-

to/Lisboa e atualmente sob liderança 
Portuguesa (Comandante e Chief-of-
-Staff), organizou e conduziu de 29 a 30 
de novembro de 2016, nas instalações 
da Academia Militar, a Conferência em 
epígrafe subordinada ao tema "The fu-
ture of Lessons Learned – Improvement 
and Innovation". Neste fórum, que pro-
porcionou a troca de conhecimento, ex-
periências e boas práticas da Comunida-
de de Lições Aprendidas (LL), estiveram 
presentes cerca de 300 especialistas mi-
litares e civis da NATO e de Nações par-
ceiras, representando um total de 36 pa-
íses, da América do Norte,  Ásia, Europa 
e Oceânia. 

CROSS-TRAINING USMC-FZ

13ª CONFERÊNCIA DE LIÇÕES APRENDIDAS

O Comandante Supremo Aliado para a 
Transformação (SACT), GEN Denis Mer-
cier, abriu a conferência por vídeo afir-
mando que "A aprendizagem de lições é 
um ponto de partida para a transforma-
ção da NATO. Transformação, no entanto, 
não é um fim em si, mas sim um proces-
so que proporciona uma saída tangível: 
postura da NATO". Na sessão de encerra-
mento,  onde esteve presente o General 
CEMGFA, o Deputy SACT ADM Manfred 
Nielson afirmou que “as lições aprendi-
das são uma parte essencial da contínua 
adaptação, inovação e transformação da 
Aliança Atlântica”, referindo ainda que o 
JALLC continuará a desempenhar um pa-
pel central na modelação do futuro da 
NATO. O Comandante do JALLC, BGEN da 

FAP Mário Barreto, lembrou à audiência 
que "somos o futuro do processo de li-
ções aprendidas e é da responsabilidade 
de todos nós contribuir para esse futuro."

O JALLC, como estrutura da Aliança, de-
senvolve a sua ação em 5 áreas principais: 
atua como ponto focal na Análise Conjunta 
de Operações, Treino, Exercícios e Experi-
mentação e consequente coleta de LL; Atua 
como facilitador na difusão das LL; Apoia o 
estabelecimento e desenvolvimento das 
capacidades em LL; Apoia o treino em LL; e  
as atividades de LL nos exercícios da NATO. 
É também gestor do portal de LL da OTAN 
(NLLP) e do NATO Exercises, Training, Re-
porting and Analysis (EXTRA) Portal.

Colaboração do COMANDO DO JALLC
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INICIATIVA  
MAR ABERTO
PARTE 2

ESTADIA EM CABO VERDE

Na Revista da Armada do mês anterior 
foi apresentada a fase inicial da parti-

cipação do NRP Gago Coutinho na Inicia-
tiva Mar Aberto, com estadias no Gana e 
em S. Tomé, tendo-se desenvolvido neste 
último país a operação Pico Douro, que se 
descreve com algum pormenor num arti-
go específico da presente revista.

No artigo que se segue será realçada a 
presença do navio em Cabo Verde, com es-
tadias no Porto da Praia e no Porto Grande, 
encerrando-se com o regresso a Lisboa e 
conclusões relativas a este tipo de presen-
ça naval e a esta missão em particular. 

• Porto da Praia

O navio iniciou os trabalhos de hidro-
grafia no porto da Praia no dia 29 de no-
vembro e atracou no dia 1 de dezembro, 
onde permaneceu durante 3 dias.

No dia 1 de dezembro o Comandante 
do navio prestou cumprimentos protoco-
lares à Embaixadora de Portugal em Cabo 
Verde, Helena Alexandra Andrade Furtado 
de Paiva, ao Diretor Nacional da Defesa, 
Tenente-Coronel Paulo Lopes, e ao Che-
fe do Estado-Maior das Forças Armadas, 

Major-General Anildo Morais.
Ainda neste dia, realizou-se um jantar 

VIP a bordo, com a presença da Embaixa-
dora Helena Alexandra Andrade Furtado 
de Paiva e do Coordenador da Presidência 
Portuguesa do “G7++ Amigos do Golfo da 
Guiné”, Embaixador Joaquim José Lemos 
Ferreira Marques, entre outros ilustres 
convidados.

No dia 2 de dezembro, o navio recebeu 
a visita dos elementos participantes na se-

gunda reunião da Presidência Portuguesa 
do “G7++ Amigos do Golfo da Guiné”, 
reunião em que o Comandante do NRP 
Almirante Gago Coutinho foi convidado a 
participar.

Foi ainda assinado, a bordo do NRP Al-
mirante Gago Coutinho, o “Protocolo de 
Intenções de Adesão ao Fórum do Mar 
dos Países da CPLP” pelos Representante 
da Marinha Portuguesa, Contra-almirante 
Gouveia e Melo, Representante da Guarda 
Costeira de Cabo Verde, Capitão-de-navio 
Pedro Teixeira Santana, Representante da 
Universidade de Cabo Verde, Professora 
Doutora Judite Medina do Nascimento, 
e  Representante da Agência Marítima e 
Portuária de Cabo Verde, Comandante 
António Cruz Lopes.

No dia 3 de dezembro o navio recebeu a 
visita do Embaixador da União Europeia em 
Cabo Verde, José Manuel Pinto Teixeira.

No âmbito da cooperação bilateral, o 
navio recebeu a visita a bordo de 21 mili-
tares do COSMAR de Cabo Verde, onde foi 
dado um briefing de Segurança Marítima 
e Sistemas de Comunicações de bordo.

Quanto a trabalhos hidrográficos no 
Porto da Praia, a equipa da Brigada Hi-
drográfica do IH juntou-se à missão no 
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dia 1 de dezembro, para operar a lancha 
hidrográfica Mergulhão na realização de 
sondagens no interior e acesso do Por-
to da Praia, de forma a complementar a 
área exterior entretanto sondada pelo 
navio. 

• Porto Grande

O navio iniciou os trabalhos de hidrogra-
fia no Porto Grande – Mindelo no dia 6 de 
dezembro e atracou no dia 7 de dezembro, 
tendo permanecido durante 6 dias. 

No dia 7 de dezembro, o Comandante 
do navio prestou cumprimentos protoco-
lares ao Tenente-coronel (Graduado) José 
Rui Neves, Comandante da 1ª Região Mi-
litar, e ao Capitão de Patrulha Rui Arman-
do Correia Gonçalves, 2º Comandante da 
Guarda Costeira de Cabo Verde.

Igualmente no âmbito protocolar, no dia 
9 de dezembro realizou-se uma receção a 

bordo para uma comitiva de 
45 elementos, entre os quais 
a Secretária de Estado Adjun-
ta e da Educação, Doutora 
Alexandra Ludomila Ribeiro 
Fernandes Leitão, e a Embai-
xadora de Portugal em Cabo 
Verde, Helena Alexandra An-
drade Furtado de Paiva, en-
tre outras entidades locais.

Durante o período de es-
tadia foram realizadas diver-
sas ações de refrescamento, 
formação e treino a bordo 
do NRP Almirante Gago 
Coutinho, nomeadamente:
– Com o Pelotão de Abor-
dagem, ministradas a bordo 
do navio pela equipa PELBO-
ARD;
– Em Marinharia, Navega-
ção e Manobra do Navio, di-
rigida ao Pessoal Técnico do 
NP Guardião e Esquadrilha 
Naval;
– No âmbito da produção de 
energia, instalação propul-
sora e LA, dirigida ao Pesso-
al Técnico do NP Guardião e 
Esquadrilha Naval.

A título informativo, foi 
efetuada uma Palestra de 
apresentação sobre as capa-
cidades do NRP Almirante 
Gago Coutinho e formação 
sobre segurança marítima a 
elementos da Guarda Cos-
teira e do Comando da 1ª 

Região Militar, sendo ainda de salientar que 
o navio recebeu a visita dos corpos docen-
te e discente da Faculdade de Engenharia e 
Ciências do Mar, aos quais foi efetuada uma 

apresentação sobre capacidades oceano-
gráficas e hidrográficas, bem como ativida-
des de investigação científica do navio.

No âmbito da hidrografia, à chegada ao 
porto Grande iniciou-se o levantamento hi-
drográfico com o navio, que se revelou de 
difícil execução devido às condicionantes 
meteorológicas (vento e corrente forte), 
para além das dificuldades geomorfológi-
cas da área a sondar, que apresentava um 
ilhéu no centro e uma perigosa proximida-
de a terra em certos locais de passagem. O 
levantamento hidrográfico realizado com 
a lancha Mergulhão também se ressentiu 
das mesmas condições meteorológicas, 
no exterior da baía. A sondagem realizada 
nesta área permitiu fazer a ligação entre o 
modelo batimétrico realizado pelo navio 
e a informação hidrográfica adquirida na 
campanha de março de 2016, com sistema 
sondador de feixe simples. 

• Considerações Finais

O navio esteve aberto ao público e rece-
beu inúmeros visitantes a bordo durante 
toda a permanência em Cabo Verde.

O embarque do Oficial hidrógrafo Bra-
sileiro terminou no dia 5 de dezembro e 
revelou-se uma enriquecedora e muito 
apreciada experiência profissional devido 
à oportunidade deste militar de operar 
uma multiplicidade de sistemas e equipa-
mentos ligados à hidrografia, como tam-
bém de adquirir e processar uma grande 
quantidade de dados. 

O Oficial Angolano mostrou-se particular-
mente interessado na área da navegação, 
essencialmente a nível de planeamento de 
águas restritas, exploração das capacidades 
de alguns equipamentos e procedimentos 
de condução da navegação no geral. 
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No porto da Praia, o navio recebeu dois 
grupos pertencentes aos corpos docente 
e discente da Faculdade de Engenharia e 
Ciências do Mar de Mindelo, que mostra-
ram interesse e curiosidade pela capaci-
dade científica do navio e pelas missões 
realizadas, que envolve a maioria das ci-
ências do mar, desde a biologia marinha, 
geologia, operações ROV com recolha de 
amostras, recolha de sedimentos com 
recurso a vários tipos de dragas, análise 
físico-química à coluna de água através 
de CTD, até à utilização dos laboratórios 
a bordo para análise das amostras biológi-
cas, geológicas e de água. Foram também 
exibidos os equipamentos e softwares dos 
sistemas sondadores multifeixe de pro-
cessamento e aquisição de dados. 

No dia 13 de dezembro iniciou-se o trân-
sito de regresso à Base Naval de Lisboa. 

CHEGADA DO NAVIO A LISBOA

À chegada a Lisboa, no dia 23 de dezem-
bro, o NRP Almirante Gago Coutinho rece-
beu a visita do Chefe do Estado-Maior da 
Armada (CEMA) e Autoridade Marítima 
Nacional,  Almirante Silva Ribeiro, ainda 
com o navio a navegar no Porto de Lisboa 
com destino à BNL. 

O Almirante CEMA recebeu dois debrie-
fings, o primeiro apresentado pelo CFR 
Marques Peiriço, Comandante do navio, 
sobre as atividades desenvolvidas durante 
a missão, e o segundo apresentado pelo 
CTEN Brandão Marques, Comandante do 
DMS2, relacionado com a remoção do 
Pico Douro. Após os debriefings o Almi-
rante CEMA elogiou a prestação dos dois 
Comandantes na missão, destacando a 
cooperação bilateral desenvolvida, assim 
como a ação humanitária de entrega de 

roupa, brinquedos e material escolar, por 
parte da guarnição, às crianças necessita-
das de São Tomé. Realçou a importância 
dos trabalhos técnicos efetuados, nome-
adamente os trabalhos hidrográficos de-
senvolvidos com os sistemas multifeixe, 
que permitirão atualizar a cartografia náu-
tica, e o sucesso da missão de remoção do 
Pico Douro no acesso ao Porto da Baía de 
Ana Chaves, em São Tomé, que deixou de 
constituir um perigo à navegação.

No final da sua visita o Almirante CEMA 
dirigiu-se a toda a guarnição demonstran-
do o seu apreço e reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido, concluindo com o 
desejo de Boas Festas. 

CONCLUSÃO

O envio do navio científico para este 
género de iniciativa revelou-se uma 

mais-valia por acrescentar à missão de 
cooperação bilateral uma componen-
te técnica e científica, que nunca antes 
havia sido feita, e que acabou por ser 
muito profícua e apreciada. Desta for-
ma, envolve-se com maior facilidade 
um público mais vasto e heterogéneo, 
organizações militares e universidades. 
A utilização de navios hidrográficos per-
mitiu harmonizar as necessidades da 
Marinha com a oportunidade de realizar 
trabalhos hidrográficos em portos de pa-
íses da CPLP que apenas dispunham de 
informação batimétrica antiga e desatu-
alizada.

A guarnição do NRP Almirante Gago 
Coutinho sente o orgulho de missão 
cumprida, com a consciência de que to-
dos os 44 militares embarcados tiveram 
que rentabilizar ao máximo os seus re-
cursos humanos e materiais, no cumpri-
mento da ambiciosa agenda realizada: 
atividades protocolares, atividades de 
formação e treino, apoio à equipa de 
mergulhadores na reflutuação da em-
barcação naufragada “Pico Douro”, jun-
tamente com um exigente planeamento 
de levantamentos hidrográficos que fo-
ram levados a cabo em São Tomé e Cabo 
Verde. 

A missão teve uma ampla divulgação 
na comunicação social, nas televisões lo-
cais e RTP África, em publicações locais 
e nacionais de referência, no facebook 
da Marinha e na página eletrónica do 
EMGFA.

Colaboração do COMANDO  
DO NRP ALMIRANTE GAGO COUTINHO
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OPERAÇÃO

PICO DOURO

Durante cerca de um mês, entre 19 de outubro e 22 de novem-
bro de 2016, uma equipa de seis mergulhadores do Desta-

camento de Mergulhadores Sapadores nº 2 (DMS2) da Marinha, 
chefiada pelo Capitão-tenente Brandão Marques, deslocou-se a 
São Tomé e Príncipe com o objetivo de realizar uma missão de re-
flutuação da embarcação de pesca Pico Douro, afundada nas ime-
diações do enfiamento do porto comercial da baía de Ana Chaves. 
Desde o seu naufrágio, que se deu no dia 4 de julho de 2014, o Pico 
Douro passou a constituir um perigo para a navegação, pelo que 
já tinha dado origem a alguns acidentes, entre os quais um que 
envolveu uma lancha da Guarda Costeira santomense. Esse navio 
terá sofrido um rombo resultante de um choque nas estruturas do 
parque de sinais da embarcação naufragada. Era necessário, por-
tanto, efetuar a remoção desta embarcação para posterior afunda-
mento, numa posição segura, com vista à restituição da segurança 
à navegação no porto e à criação de um recife artificial.

A embarcação, com um deslocamento estimado entre 60 e 
80 toneladas, estava completamente submersa, situada numa 
depressão com uma profundidade de 8 metros. Encontrava-se 
adornada cerca de 60 graus a EB, com o casco assoreado no mes-
mo bordo e inúmeras estruturas perigosas que poderiam danifi-
car os balões de reflutuação.

A missão de remoção do Pico Douro, que constituiu a atividade 
principal da Iniciativa Mar Aberto 2016, contou com a presença 
do navio hidro-oceanográfico Almirante Gago Coutinho, como 

navio de apoio logístico. Este apoio envolveu o transporte de 
todo o material de salvação marítima e equipamento de mergu-
lho da Base Naval de Lisboa. O navio providenciou ainda aloja-
mento e alimentação à equipa de mergulhadores, bem como o 
movimento de toda a carga necessária no desenrolar da missão, 
nomeadamente a manobra de embarcações e balões de reflu-
tuação de grandes dimensões. Os dois mergulhadores do DMS2 
embarcados no navio desde Lisboa também participaram nos 
trabalhos de reflutuação e remoção da embarcação.

Esta operação, de enorme complexidade e dificuldade, contou 
com o apoio das entidades locais presentes em São Tomé e Prín-
cipe, que foram essenciais no sucesso da missão.

A Cooperação Técnico-Militar com São Tomé e Príncipe pres-
tou todo o apoio no contacto com as autoridades locais.

A empresa de administração do porto – ENAPORT – disponibili-
zou uma barcaça de apoio às operações e contentores para guar-
da do material, bem como rebocadores necessários à manobra 
da barcaça e à remoção do Pico Douro.

Além de embarcações de apoio, a Guarda Costeira santomense 
garantiu o dispositivo de segurança à barcaça, nos períodos de 
inatividade, e disponibilizou ainda uma equipa de mergulhadores 
que prestou um precioso auxílio nos trabalhos de preparação da 
embarcação.

Os trabalhos de salvação marítima iniciaram-se no dia 24 de 
outubro com a preparação do casco. Estes trabalhos incluíram a 
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remoção de areia do interior e imediações da embarcação, co-
locação de contentores rígidos com ar, corte e remoção de es-
truturas metálicas perigosas, raspagem do casco para limpeza de 
cracas cortantes e colocação de proteções no casco de forma a 
reduzir o risco de danos nos balões de reflutuação. Foram ainda 
colocadas as amarras de fixação desses balões.

Após árduos trabalhos de preparação do casco, que decorre-
ram durante 15 dias, foram finalmente instalados os balões nas 
suas posições definitivas.

Após uma primeira tentativa de reflutuação realizada em 9 de 
novembro, o navio foi reflutuado pela primeira vez no dia 13 de 
novembro, com 3 balões de reflutuação fechados de 10 toneladas 
de capacidade e 13 balões abertos de 5 toneladas de capacidade, 
num total de 95 toneladas. Após o seu afundamento, o navio ficou 
a cerca de 700 jardas da posição inicial, com um adornamento de 
90 graus a EB, num fundo de 10 metros de profundidade. A pro-
fundidade na nova posição facilitou os trabalhos subsequentes, 
por se ter conseguido mais 2 metros de coluna de água, benefi-
ciando assim o funcionamento dos balões de reflutuação.

Seguiram-se mais duas operações de reflutuação com respeti-
vos reboques.

Após reposicionamento dos balões e amarras, a segunda ope-
ração de reflutuação foi realizada no dia 17 de novembro. Esta 
operação foi mais simples que a primeira, pois a altura da coluna 
de água permitiu que a embarcação subisse sem contacto com 
os balões, diminuindo assim o risco de os danificar. A segunda 
reflutuação foi feita com 3 balões fechados de 10 toneladas de 
capacidade e 8 balões abertos de 5 toneladas de capacidade, 
num total de 70 toneladas.

O reboque foi realizado com a embarcação completamente 
submersa e adornada 90 graus a EB, para uma nova posição, cer-
ca de 2200 jardas da anterior. O afundamento foi efetuado a uma 
profundidade de 17 metros.

Os dois primeiros reboques não foram efetivos até à posição 
pretendida, pois foram realizados contra a corrente e com condi-
ções de mar adversas, não permitindo que os balões aguentas-
sem todo o percurso no máximo da sua capacidade.

Em 18 de novembro, o Pico Douro foi reflutuado pela terceira 
e última vez, tendo sido rebocado 5 milhas a favor da corrente, 
para uma posição segura pré-definida no planeamento inicial, 
1200 jardas a NE do Ilhéu das Cabras, onde foi afundado a 22 
metros de profundidade. A embarcação encontra-se agora numa 
zona com boa visibilidade, constituindo um local privilegiado 
para o mergulho recreativo.

Foram necessárias 3 reflutuações para a remoção do Pico Dou-
ro da sua posição inicial até ao seu destino final. A fase de remo-
ção foi realizada em apenas 9 dias, com operações de reboque 
que totalizaram cerca de 6 milhas de trânsito.

Em toda a missão foram utilizados 4 balões fechados de 10 to-
neladas de capacidade e 16 balões abertos de 5 toneladas de ca-
pacidade, além do restante equipamento de salvação marítima.

Foram contabilizados um total de 19.701 minutos de mergu-
lho, entre todos os mergulhadores do DMS2 intervenientes.

A operação foi concluída com sucesso, pois o Pico Douro dei-
xou de constituir perigo para qualquer tipo de navegação, permi-
tindo a entrada dos navios em segurança no porto comercial de 
Ana Chaves.

Brandão Marques
CTEN

COMANDANTE DO DMS2

Meios envolvidos

Colocação de contentores

Remoção de areias

Montagem de amarras

2ª Reflutuação
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Com o crescimento da atividade do transporte marítimo, 
quer de mercadorias, quer de passageiros, bem como 

com o desenvolvimento de diversas atividades ligadas à ex-
ploração dos recursos marinhos, tem-se verificado um au-
mento da atividade nos diversos espaços marítimos. Este in-
cremento de atividade exige, necessariamente, um reforço 
da segurança nos diversos espaços marítimos.

Apesar de toda a regulamentação, quer nacional quer 
internacional, existente no âmbito da segurança marítima, 
bem como do investimento tecnológico que tem sido em-
pregue pela indústria nos novos meios, por forma a torná-
-los mais seguros, na realidade os acidentes marítimos con-
tinuam a ocorrer.

Assim, decorrente da Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar (CNUDM), desde logo os Estados costeiros 
e os Estados de bandeira têm preocupações e competências 
sobre a segurança marítima.

Decorrente do artigo 2º da CNUDM, verifica-se o direito 
de os Estados costeiros investigarem as causas de qualquer 
acidente marítimo no seu mar territorial que possa pôr em 
risco vidas humanas ou o ambiente, envolva a intervenção 
dos seus serviços de busca e salvamento ou, ainda, possa vir 
a afetar o desenvolvimento de outras atividades marítimas 
naquele espaço.

Por outro lado, o artigo 94º da CNUDM estabelece que 
os Estados de bandeira devem “ordenar a abertura de um 
inquérito, efetuado por ou perante pessoa ou pessoas de-
vidamente qualificadas, em relação a qualquer acidente ou 
incidente de navegação no alto mar, que envolva um navio 
arvorando a sua bandeira e no qual tenham perdido a vida 
ou sofrido ferimentos graves nacionais de outro Estado, ou 
se tenham provocado danos graves a navios ou a instalações 
de outro Estado ou ao meio marinho”.

De igual modo, existem organizações internacionais cuja 
missão abrange as questões securitárias e dos acidentes 
marítimos. Desde logo destacam-se a Organização Marítima 
Internacional (IMO1) e a Agência Europeia de Segurança Ma-
rítima (EMSA2). Esta última tem por objetivo “garantir um 
nível elevado, uniforme e eficaz de segurança marítima, de 
prevenção e combate à poluição causada por navios, e de 
prevenção da poluição marinha causada por instalações pe-
trolíferas e gaseiras3”. 

Neste âmbito recentemente a EMSA publicou o seu rela-
tório de 2016 sobre acidentes marítimos, o qual engloba da-
dos relativos ao período compreendido entre 2011 e 2015. 
O relatório foi elaborado tendo em consideração a informa-

ção registada pelos diversos Estados-Membros na European 
Marine Casualty Information Platform (EMCIP)4. 

O relatório contém informação estatística sobre aciden-
tes5 e incidentes marítimos6 que envolveram navios que ar-
voravam a bandeira de um Estado-membro, bem como os 
ocorridos no mar territorial ou nas águas interiores de um 
Estado-membro.

Segundo o relatório, em 2015 foram reportados 115 casos 
mortais, 976 pessoas com ferimentos, 36 navios perdidos e 
125 investigações realizadas. Com os 3296 acidentes e inci-
dentes reportados em 2015, o número total de acidentes e 
incidentes reportados na EMCIP ascende a 12.591. 

Estes 12.591 acidentes ou incidentes que aconteceram 
naquele período envolveram 14.245 navios de diversos ti-
pos, tais como navios de transporte de mercadorias, em-
barcações de pesca, navios de transporte de passageiros, 
entre outros. É de salientar que no período em análise 2399 
navios estiveram envolvidos em mais do que um acidente 
ou incidente. Como seria expectável, o tipo de navio envol-
vido em maior número de ocorrências foram os navios de 
transporte de mercadorias, seguidos dos de transporte de 
passageiros e das embarcações de pesca.

Naquele período, metade dos acidentes tiveram como 
causa questões relativas à navegação, como os abalroamen-
tos, encalhes ou as colisões. Por outro lado, no que concer-
ne aos acidentes de trabalho, 39% deveu-se a deslizes, atro-
pelamentos e a falhas humanas.

Só em 2015 mais de 1700 navios de transporte de mer-
cadorias estiveram envolvidos em acidentes marítimos, de 
que resultaram 64 mortes. Apesar do número de embarca-
ções de pesca perdidas continuar a aumentar, tendo-se re-
gistado a perda de 25 em 2015, registou-se uma diminuição 
das vítimas mortais e dos feridos.

Relativamente aos navios de passageiros, no período de 
2011 a 2015 o número de vítimas foi muito condicionado 
pelo acidente do Costa Concordia (ocorrido em 2012) que 
provocou 32 mortes e 17 feridos, bem como o do Norman 
Atlantic (ocorrido em 2014), do qual resultaram 11 mortes 
e 31 feridos.

ACIDENTES MARÍTIMOS E SEU ENQUADRAMENTO NA 
CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE O DIREITO DO 
MAR

DIREITO DO MAR
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O número de acidentes e incidentes reportado anualmente 
tem vindo a subir, partindo-se de cerca de 1500 em 2011 para 
cerca de 3500 em 2015. Se analisarmos os 12.591 acidentes e 
incidentes registados pela respetiva gravidade, verifica-se que 
3% são considerados acidentes muito graves, 20% graves, 58% 
pouco graves e 19% foram incidentes. 

No que concerne aos tipos de acidentes, a maioria aconteceu 
por causa de perda de controlo, existindo igualmente acidentes 
por falhas de máquinas, encalhe, afundamento, incêndio, explo-
sões, colisão, danos no navio ou em equipamentos, entre outras 
causas. Cerca de 50% das ocorrências deveram-se a faltas náu-
ticas.

Ao analisarmos os fatores que contribuíram para os acidentes, 
em conformidade com as investigações efetuadas, constata-se 
que a grande maioria se deve a erros humanos. De um total de 
880 acidentes marítimos investigados, 62% dos mesmos foram 
atribuídos a erros humanos. Os acidentes provocados por falhas 
de equipamentos não chegaram a 200. É importante realçar que 
a falta de manutenção foi a razão apontada para cerca de 27% 
dos acidentes provocados por falhas de equipamentos.

Quanto às consequências dos acidentes para os navios, veri-
ficou-se durante o período em causa que 161 navios deram-se 
como perdidos e 166 navios se afundaram. A principal causa do 
afundamento foi o alagamento (49 casos) e a segunda causa mais 
significativa foi a colisão (43 casos).

Já por tipo de navio, as principais perdas de navios referem-se 
a embarcações de pesca. 1.832 navios precisaram de reboque ou 
de assistência de terra. Um total de 79 navios foram abandona-
dos (sendo que destes 48 eram embarcações de pesca).

Relativamente aos navios de transporte de mercadorias, a ca-
tegoria de navio mais envolvido em acidentes foi o de transporte 
de carga geral (33%), seguido de navios porta contentores (17%) e 
de navios graneleiros (15%). As colisões representaram 27% dos 
eventos envolvendo navios de transporte de mercadorias, sendo 
que a maioria dos acidentes teve lugar em áreas portuárias (46%), 
enquanto que em águas territoriais ocorreram 22%. Em âmbito 
europeu, a maioria das ocorrências aconteceu no norte da Europa 
(3440), seguindo-se o Atlântico (647) e o Mar Negro (559).

Já no que se refere a embarcações de pesca, 59% dos aciden-
tes envolveram arrastões. Os dois maiores tipos de acidentes 
foram as colisões e a perda de controlo da propulsão. 53% dos 
acidentes ocorreram durante operações de pesca. Fazendo-se a 
abordagem em termos de espaços marítimos, 41% dos acidentes 
ocorreram em águas territoriais, sendo que 25% ocorreram em 
águas integrantes da ZEE. Em termos europeus, o maior número 
de acidentes ocorreu no norte da Europa (1446), seguido do Mar 
Mediterrâneo (159).

O número total de vítimas mortais ao longo do período em 
análise foi de 477, sendo que 377 mortes se verificaram entre 
membros da tripulação. 

Ainda neste período, 1554 navios precisaram de operações 
SAR, dos quais 616 eram embarcações de pesca. 70% das 
ações SAR registadas ocorreram por problemas nos navios, 
enquanto 30% se relacionaram com acidentes com tripulan-
tes.

Notas
1  International Maritime Organization, em inglês.
2  European Maritime Safety Agency, em inglês.
3  Conforme o artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1406/2002, de 27 de junho de 

2002, que institui a EMSA.
4  Em conformidade com o artigo 17º da Diretiva 2009/18/CE, de 23 de abril de 

2009, os dados relativos a acidentes e incidentes marítimos são conservados 
e analisados por meio de uma base de dados eletrónica europeia, a EMCIP. Os 
órgãos de investigação dos vários Estados-Membros devem notificar a Comissão 
dos acidentes e incidentes marítimos e fornecer os dados resultantes das 
investigações de segurança, segundo o modelo do EMCIP. No caso português, 
a responsabilidade pela comunicação à UE dos acidentes pertence ao Gabinete 
de Investigação de Acidentes Marítimos e da Autoridade para a Meteorologia 
Aeronáutica (GAMA), nos termos do disposto na alínea j), do nº 2 do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 236/2015, de 14 de outubro.

5  Nos termos da alínea b), do nº 2, do artigo 3º da Lei nº 18/2012, de 7 de maio, 
acidente marítimo é um acontecimento ou uma sequência de acontecimentos 
diretamente relacionados com as operações de um navio, com exceção dos atos 
ou omissões deliberados, com o objetivo de provocar danos à segurança de um 
navio, de uma pessoa ou do ambiente, que tenha como consequência: a morte 
ou ferimento grave de uma pessoa; a perda de uma pessoa que se encontrava 
a bordo; a perda, presumida perda ou abandono de um navio; danos materiais 
sofridos pelo navio; encalhe ou inutilização de um navio, ou o envolvimento de 
um navio numa colisão; danos materiais numa infraestrutura marítima exterior 
ao navio; danos graves para o ambiente ou a possibilidade de ocorrência de danos 
graves para o ambiente, em resultado dos danos sofridos por um navio ou navios.

6  Incidente marítimo, nos termos da alínea v), do nº 2, do artigo 3º da Lei nº 
18/2012, de 7 de maio, é um acontecimento, ou sequência de acontecimentos, 
que não um acidente marítimo, diretamente ligado às operações de um navio 
que tenha colocado em risco, ou, se não fosse corrigido, poderia colocar em risco 
a segurança do navio, das pessoas a bordo ou de qualquer outra pessoa ou o 
meio ambiente, não incluindo atos ou omissões deliberados, com o objetivo de 
provocar danos à segurança de um navio, do indivíduo ou do meio ambiente.

No que concerne a poluição no mar foram reportados 317 ca-
sos, entre os quais 278 afetaram o meio ambiente marítimo e 39 
apenas provocaram poluição atmosférica. Na maioria dos casos 
(210), a poluição do mar deveu-se à libertação de combustíveis 
ou de resíduos e lubrificantes. Em 2015 existiu uma diminuição 
das ocorrências de poluição.

Miguel Júdice Pargana
CFR

ASSESSOR JURÍDICO DO ALMIRANTE CEMA
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No âmbito do processo de edificação da Estrutura da Autori-
dade Marítima Nacional nas ilhas Selvagens, e após apresen-

tação do projeto à Secretaria Regional do Ambiente e Recursos 
Naturais da Região Autónoma da Madeira, deslocaram-se à ilha 
Selvagem Grande, em fases distintas mas complementares, nos 
períodos de 3 de julho a 13 de agosto de 2016 e de 14 de outu-
bro a 21 de dezembro de 2016, duas equipas de militares, mili-
tarizados e civis da Autoridade Marítima Nacional e agentes da 
Polícia Marítima (PM) apoiados na vertente sanitária por um mé-
dico, um enfermeiro e uma enfermeira da Marinha. Os trabalhos 
realizados visaram a criação, e subsequente consolidação, das 
condições físicas, técnicas e materiais necessárias à edificação e 
operacionalização, a partir de 22 de agosto de 2016, do Posto 
de Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e da exten-
são da Repartição Marítima do Funchal nas ilhas Selvagens. Este 
facto passou a possibilitar assegurar o permanente exercício da 
autoridade do Estado no que concerne à vigilância, fiscalização, 
patrulhamento e exercício de polícia em todo o espaço marítimo 
circundante às ilhas Selvagens e, paralelamente, melhorar de for-
ma acentuada as condições de habitabilidade e de permanência 
na ilha Selvagem Grande das múltiplas equipas da comunidade 
científica que regularmente se deslocam às ilhas Selvagens e dos 
Vigilantes da Natureza do Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF) que lá prestam serviço 

Primeira fase de edificação

Todo o trabalho preparatório foi desenvolvido por uma equipa 
da Capitania do Porto do Funchal (CPF), e consistiu no levanta-
mento e caracterização das infraestruturas existentes na ilha Sel-

ILHAS SELVAGENS
ESTRUTURA DA AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL

vagem Grande. Os trabalhos posteriores, planeados e coordena-
dos pela Direção de Faróis (DF) e pela CPF, foram realizados em 
três locais distintos na ilha.

No Farol e zona circundante – Pico da Atalaia, a 154 metros 
de altitude, assumiu prioridade a requalificação e reforço de uma 
laje em alvenaria de 3x3 m e a consolidação e estabilização da 
estrutura do farol, para que se pudesse instalar, em segurança, 
no topo da torre do farol, a antena do futuro radar e um radiolink 
para transmissão dos dados do radar para o Posto de Comando 
Local da Polícia Marítima do Funchal nas ilhas Selvagens. Foi edifi-
cado e fixado na laje de alvenaria um abrigo em madeira, reforça-
do interiormente com uma estrutura em aço inox, para instalação 
do sistema energético para o radar e farol (baterias, inversores, 
quadros elétricos…); seguidamente, foi manufaturada e instalada, 
lateralmente ao abrigo, uma outra estrutura metálica para fixação 
dos nove novos painéis fotovoltaicos. Tendo em vista a redução 
do consumo energético e o aumento do alcance luminoso, proce-
deu-se à substituição do sistema iluminante do farol por uma lan-
terna em LED. Foi ainda instalado um retransmissor de rádio VHF.

Na casa dos Vigilantes da Natureza – Enseada das Cagarras, os 
trabalhos consistiram não só na requalificação do sistema ener-
gético fotovoltaico existente (remoção dos painéis fotovoltaicos; 
manufatura e instalação das duas estruturas metálicas para fi-
xação dos dezoito novos painéis e edificação do compartimento 
para o sistema energético), mas também na requalificação parcial 
da rede de distribuição de energia elétrica. Para apoio ao sistema 
energético fotovoltaico foi ainda instalado um grupo eletrogéneo 
num outro compartimento construído para o efeito. Face à neces-
sidade de disponibilização de maiores quantidades de água doce 
na ilha, foi instalado um sistema de dessalinização, que produz 
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60 litros de água doce por hora, e foi ainda manufaturada e fixa-
da uma vedação com rede metálica, por forma a proteger contra 
derrocadas de rochas o novo espaço onde o dessalinizador e os 
respetivos dois reservatórios de água doce estão colocados. 

O compartimento destinado ao Posto de Comando Local da Po-
lícia Marítima do Funchal e extensão da Repartição Marítima do 
Funchal nas ilhas Selvagens, assim como o quarto para a equipa da 
PM, foram requalificados, o sistema de comunicações remodelado 
e instalados o recetor de radiolink e a consola do radar (PC). 

Na Enseada das Pedreiras procedeu-se ao fundeamento de uma 
boia (nº 4) para amarração de embarcações de pequeno porte. Esta 
operação foi realizada pelo NRP Cacine na tarde de 12 de agosto. 

Para levar a cabo esta primeira fase de edificação foi constituída 
uma equipa de missão multidisciplinar de vinte elementos, inte-
grada por militares e militarizados da DF (doze) e da CPF (cinco), 
militares do Centro de Medicina Naval (dois) e um Agente da PM. 
O alojamento na ilha foi conseguido através do recurso a dez ten-
das de campismo, onde descansar foi sempre desafiante, tal era a 
sinfonia gerada pelos milhares de cagarras que, a cada final de dia, 
regressavam a casa e aí permaneciam até aos primeiros alvores. 
A confeção das refeições foi sendo assegurada pelas valências da 
cozinha existente na casa dos Vigilantes da Natureza e foi instalada 
uma enfermaria de apoio no único quarto disponível.

A totalidade do material – equipamentos, consumíveis, ferra-
mentas, combustível, água, mantimentos, etc. –   transportado 
para a ilha Selvagem Grande saldou-se em trinta e cinco tonela-
das. Destas, trinta e três toneladas e meia foram desembarcadas 
através de dois botes pneumáticos a partir do NRP Cacine, unida-
de naval atribuída à Zona Marítima da Madeira, ao longo das suas 
nove deslocações à ilha Selvagem Grande em missões de apoio 
logístico. A tonelada e meia de baterias para o sistema energético 
do radar foi posicionada na ilha através de um voo de treino de um 
helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, a partir de Porto 
Santo. Na fase inicial da missão, aquando do pré-posicionamento 
do material no porto do Funchal, o NRP Andrómeda transportou 
de Lisboa para o Funchal cerca de doze toneladas de material, pro-
veniente da DF e do Centro de Abastecimento Sanitário. A primeira 
faina de desembarque de material na ilha teve lugar a 10 de julho. 
Foram desembarcadas de bordo do NRP Cacine seis toneladas e 
meia de material, tendo-se consumado nesta primeira faina o de-
sembarque do grupo eletrogéneo (530 Kg) – momento crucial para 
o cabal cumprimento das subsequentes fases da missão. 

Os trabalhos desenvolvidos nas imediações do farol exigiram 
o transporte apeado para o local de sete toneladas de material 
diverso. Para vencer esta inevitabilidade foi necessário despen-

der um esforço físico intenso e suplementar, por parte de todos 
os elementos da missão. O trajeto da zona de desembarque do 
material, junto à casa dos Vigilantes da Natureza, até ao farol é 
realizado através de um trilho bastante íngreme, acidentado e 
com diferentes níveis de dificuldade de progressão. Este facto 
fez com que rapidamente o referido trilho fosse dividido, e ape-
lidado, em cinco troços, pontos estratégicos – subida do inferno, 
curva da ajuda, caminho da dúvida, curva do alívio e… curva da 
glória, junto ao farol 

Segunda fase de edificação

À semelhança da primeira fase de edificação, a preparação e 
coordenação dos trabalhos referentes a esta missão foi assegura-
da pela DF e pela CPF. 

Nesta fase os trabalhos consistiram na reedificação da rampa de 
acesso ao mar, junto à casa dos Vigilantes da Natureza (extensão, 
alargamento e colocação de um defletor de ondas). Ali foi instala-
do um carril-guia para o sistema de alagem da embarcação semir-
rígida AMN-10-SG Barracuda1, de 8,5 m de comprimento e 3 m de 
boca. No topo da rampa foi edificado um hangar para abrigo da 
Barracuda. Foi ainda instalado um segundo sistema de dessaliniza-
ção e três reservatórios de água salgada visando o aumento da ca-
pacidade de armazenamento de água do mar em terra para os dois 
dessalinizadores. A melhoria da qualidade da água doce fornecida 
à casa dos Vigilantes da Natureza passou a ser garantida através 
de um sistema de filtragem e esterilização por radiação ultraviole-
ta. Sem esquecer a segurança, foram manufaturadas e instaladas 
duas vedações com rede metálica para proteção contra derroca-

das, junto aos referidos três reservatórios 
de água salgada localizados nas traseiras 
da casa dos Vigilantes da Natureza.

A requalificação da totalidade da in-
fraestrutura elétrica existente na ilha foi 
concluída e as três antenas parabólicas 
dos sistemas de comunicações existentes 
na casa dos Vigilantes da Natureza foram 
reposicionadas. A equipa forneceu não só 
apoio técnico na deslocalização, para jun-
to do farol, da estação meteorológica do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfe-
ra, mas também apoiou a instalação, jun-
to ao farol, da estação recetora da novel 
boia ondógrafo do Instituto Hidrográfico.

Embarque de material no Funchal
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Uma vez mais, e face à tipologia dos trabalhos a realizar, a equi-
pa multidisciplinar da segunda fase de reedificação integrou nova-
mente militares, militarizados e civis da DF (onze), militarizados da 
CPF (seis), um militar do Centro de Medicina Naval e Agentes da 
PM (dois). O desembarque na ilha dos vinte elementos da equipa 
da missão, juntamente com as primeiras sete toneladas de mate-
rial e as equipas de rendição da PM e dos Vigilantes da Natureza, 
ocorreu em 21 de outubro (AM). O NRP Cuanza, atribuído à Zona 
Marítima da Madeira, foi a unidade naval que assegurou esta ope-
ração. Em termos de alojamento na ilha, e por motivos de segu-
rança e de conforto face à época do ano, a equipa repartiu-se por 
três locais distintos – casa do Dr. Frank Zino, gentilmente cedida 
para esta missão, casa dos Vigilantes da Natureza e três tendas de 
campismo. A enfermaria foi instalada num dos compartimentos da 
casa do Dr. Frank Zino. As refeições continuaram a ser confeciona-
das na cozinha da casa dos Vigilantes da Natureza.

Esta segunda fase de edificação teve uma forte componente de 
trabalhos na vertente da alvenaria, facto que se refletiu de forma 
inequívoca no volume e tonelagem global de material desembar-
cado na ilha – cento e catorze toneladas. Noventa toneladas foram 
desembarcadas de bordo do NRP D. Carlos I através de dois botes 
pneumáticos do Comando do Corpo de Fuzileiros e dos dois botes 
atribuídos à missão, ao longo de cinco intensos dias, no período que 
decorreu de 31 de outubro a 4 de novembro. As restantes vinte e 
quatro toneladas foram desembarcadas de bordo do NRP Cuanza, 
no decurso das suas seis deslocações de apoio logístico à missão. 

A 13 de dezembro, pelas 13h05, registou-se a chegada à ilha Sel-
vagem Grande, proveniente do Funchal, da Barracuda que, ainda 
durante essa tarde, operada pela equipa de agentes da PM que se 
encontrava de serviço no Posto de Comando Local da Polícia Ma-
rítima do Funchal nas ilhas Selvagens, efetuou uma patrulha à ilha 
Selvagem Pequena, tendo intercetado uma embarcação de nacio-
nalidade espanhola que exercia atividade de pesca no interior da 
área da Reserva Natural da ilha. No dia seguinte, face às previsões 
de acentuado agravamento do estado do mar, a Barracuda foi re-
colhida e parqueada no – novíssimo – hangar de abrigo edificado 
na ilha Selvagem Grande.

A dedicação, esforço e elevado espírito de camaradagem e parti-
lha que se fez sentir desde a primeira hora entre todos os elemen-
tos que integraram as duas equipas de missão e o sempre pronto 
e robusto auxílio proporcionado pela Direção-geral da Autoridade 
Marítima, Comando da Zona Marítima da Madeira, Capitania do 
Porto do Funchal, guarnições dos NRP Andrómeda, NRP Cacine, 
NRP Cuanza e NRP D. Carlos I, bem como pelas diversas equipas 
da PM e dos Vigilantes da Natureza do ICNF presentes na ilha Sel-
vagem Grande, foram fatores determinantes para a concretização 
dos objetivos previamente definidos. Um agradecimento especial 
pela prestimosa ajuda prestada pelo Engenheiro Construtor Naval 
Manuel José da Silva Gomes Lima e pelo Engenheiro Civil Amílcar 
Magalhães de Lima Gonçalves, da Direção Regional do Equipamen-
to Social e Conservação, na conceção técnica e subsequente mate-
rialização do projeto.

Pereira Cavaco
CFR EN-MEC

SUBDIRETOR DE FARÓIS

Notas
1  A semirrígida vai permanecer na ilha a fim de permitir a patrulha marítima e o 

exercício de polícia em todo o espaço marítimo envolvente às ilhas Selvagens.

Estabilização da estrutura do farol

Transporte de material para Pico da Atalaia

Transporte de baterias pelo EH-101

Barracuda no hangar

Desembarque de material
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COMANDANTE NAVAL
A cerimónia de assunção do cargo de Co-

mandante Naval foi presidida pelo Chefe do 
Estado-Maior da Armada e Autoridade Ma-
rítima Nacional, ALM António Silva Ribeiro, 
que deu posse ao VALM Gouveia e Melo.

Coincidindo com a primeira visita do ALM 
CEMA/AMN ao Comando Naval, a cerimó-
nia iniciou-se com a revista naval, seguida 
de honras militares prestadas por um ba-
talhão a três companhias. O NRP Jacinto 
Cândido, fundeado na bacia de manobra, 
executou as salvas durante o Hino Maria da 
Fonte tocado pela Banda da Armada.

Na sua primeira intervenção como Co-
mandante Naval, o VALM Gouveia e Melo 
agradeceu a confiança depositada para 
assumir a responsabilidade do comando 
da maior componente humana e material 
da Marinha, manifestando a vontade de 
contribuir para uma “Marinha pronta para 
combater e útil em tempo de paz”.

Prosseguiu a sua intervenção relevando 
a importância da manutenção na prontidão 
das plataformas e, num claro desígnio de 
exigência e rigor para com as guarnições 
e oficinas dos comandos administrativos, 
na preservação dos navios no âmbito dos 
primeiro e segundo escalões. Ainda, neste 
contexto, reforçou a importância da parce-
ria com o Arsenal do Alfeite na demanda 
das melhores soluções.

Sobre o conceito de “Esquadra pronta”, 
abordou a temática da preparação da Es-
quadra, concretizando com a importância 
de “fazer adaptações aos modelos e focos 
de treino” para “os cenários mais prováveis 
de operação”, realçando “a ameaça sub-
marina, que recrudesceu, a proteção da 
navegação mercante, quer contra atores 
estatais, quer não estatais – como sejam 
o terrorismo e a pirataria –, assim como 

O VALM Henrique Eduardo Passaláqua de Gou-
veia e Melo nasceu em Quelimane, Moçambique, a 
21 de novembro de 1960. Ingressou na Escola Naval 
em 7 de setembro de 1979 como Cadete do curso 
"Carvalho Araújo" e, em 19 de setembro de 1983, foi 
promovido a Aspirante.

Integrou a Esquadrilha de Submarinos em setem-
bro de 1985 e, até 1992, navegou nos submarinos 
Albacora, Barracuda e Delfim, exercendo diversas 
funções operacionais como oficial de guarnição. 
Desempenhou o cargo de Imediato nos submarinos 
Albacora e Barracuda. Exerceu o Comando dos sub-
marinos Delfim e Barracuda e da fragata Vasco da 
Gama.

Ao longo da sua carreira frequentou vários cur-
sos, salientando-se a especialização em Comunica-
ções e Guerra Electrónica, o "International Diesel 
Electric Submarine Tracking Course" em Norfolk, 
Estados Unidos, o Curso Geral Naval de Guerra, a 
pós-graduação em “Information Warfare” na Univer-
sidade Independente, o Curso Complementar Naval 
de Guerra e o Curso de Promoção a Oficial General 
no Instituto de Estudos Superiores Militares.

Entre 1998 e 2002 liderou o Serviço de Treino e 
Avaliação da Esquadrilha de Submarinos e o Estado-
-Maior da Autoridade Nacional para o Controlo de 
Operações de Submarinos (SUBOPAUTH), assumin-
do mais tarde o Comando daquela esquadrilha.

Exerceu as funções de Chefe do Serviço de Infor-
mação e Relações Públicas do Gabinete do CEMA, de 
2º comandante da Flotilha de Navios, de Diretor de 
Faróis, de Diretor do Instituto de Socorros a Náufra-
gos, de Chefe de Gabinete do CEMA e de 2º Coman-
dante Naval. 

Da sua folha de serviços constam diversos louvo-
res e condecorações, destacando-se de entre estas a 
Ordem Militar de Avis – Grau Comendador.

O VALM Gouveia e Melo vive em Lisboa, é casado 
com a Srª Drª Carol de Gouveia e é pai de dois filhos.

ENTREGAS DE COMANDO/TOMADAS DE POSSE

as operações expedicionárias percursoras 
ou outras que envolvam o resgate das di-
ásporas”. Sem abandonar a natureza mili-
tar do treino da Esquadra, referiu que este 
“não será incompatível com a introdução 
de módulos que melhorem a flexibilidade e 
o leque de atuação das forças navais e que 
permitam uma utilização suplementar des-
tas forças em tempo de paz”.

Da prontidão ergueu a sua visão para o 
horizonte de emprego da Esquadra, enten-
dendo que este deverá ser relevante, por-
quanto atuante e presente, para “merecer 
o respeito e reconhecimento” dos Portu-
gueses. Neste sentido, o Comandante Na-
val exortou os Comandantes a “rentabilizar 
ao máximo os navios que nos são disponi-
bilizados”, utilizando “todos os minutos de 
mar para treinar e para vigiar o nosso es-
paço”. Quanto ao espectro de emprego da 
componente dos Fuzileiros, caracterizou-a 
“como uma tropa especial e com elevado 
potencial de combate” que “não deverá 
permanecer aquartelada”. No apoio às ope-
rações, definiu como crucial “a capacidade 
para estabelecer um elevado estado de co-
nhecimento sobre os espaços marítimos de 
atuação”, constituindo “forma inteligente e 
consequente de podermos melhorar os re-
sultados, com os mesmos recursos”, a par 
da partilha de informação “entre todos os 
atores marítimos”.

Na mesma linha de pensamento reafir-
mou o empenho da Esquadra no apoio à 
AMN e outras agências “que tenham neces-
sidade de operar no mar, em razão do espa-
ço ou da matéria”, em resultado do enor-
me desafio que representa a nossa área de 
responsabilidade e o imperativo de gerir os 
escassos recursos disponíveis do país.

Seguiu-se o discurso do CEMA/AMN, 
ALM António Silva Ri-
beiro, que partilhou a 
sua visão de uma Ma-
rinha relevante, crian-
do condições para que 
no futuro veja as suas 
capacidades aumen-
tadas, materializada 
na Diretiva de Plane-
amento da Marinha, 
que detalha as ações 
concretas para atingir 
esse desígnio,  em par-
ticular o aspeto inova-

dor do apoio da Marinha à Autoridade Ma-
rítima Nacional, sendo fundamental melho-
rar o estado de manutenção da Esquadra e 
reforçar o relacionamento com o AA.

A cerimónia encerrou com o desfile mi-
litar do Batalhão, após o que se seguiu um 
Porto de Honra a bordo do NRP Álvares Ca-
bral.
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COMANDO DA ZONA MARÍTIMA DO SUL
Realizou-se no dia 12 

de dezembro, nas insta-
lações do Comando da 
Zona Marítima do Sul, 
em Faro, a cerimónia de 
entrega do Comando da 
Zona Marítima do Sul e 
de tomada de posse dos 
cargos de Chefe do De-
partamento Marítimo do 
Sul, Capitão do Porto de 
Faro, Comandante Regio-
nal da Polícia Marítima 
do Sul, Comandante Lo-
cal da Polícia Marítima de Faro e Diretor 
do Museu Marítimo Almirante Ramalho 
Ortigão.

A cerimónia foi presidida pelo Subdi-
retor-Geral da Autoridade Marítima e 2º 
Comandante-Geral da Polícia Marítima, 
COM Ventura Soares, em suplência do 
Diretor-Geral da Autoridade Marítima e 
Comandante-geral da Polícia Marítima, 
acompanhado pelo Chefe do Estado-
-Maior do Comando Naval, CMG Gon-

O CFR Nuno Filipe Cortes Lopes ingressou na Es-
cola Naval em 1985, tendo sido promovido ao atual 
posto em 2006.

É especializado em Armas Submarinas, pela Es-
cola de Armas Submarinas, e frequentou o Curso 
Geral Naval de Guerra em 2001.

Foi oficial dos NRP São Miguel, Comandante Ro-
berto Ivens e Álvares Cabral, e Comandante do NRP 
Geba e do NRP Corte Real.

Em terra, prestou serviço no Grupo nº 2 de Esco-
las da Armada, como Chefe do Gabinete de Tecno-
logia Educativa e como Formador em Organização, 
na Escola de Armas Submarinas. Em 2001, assumiu 
as funções de Chefe da Secção de Exercícios na Di-
visão de Operações do Estado-Maior do Comando 
Naval. Posteriormente, serviu como Oficial de Ope-
rações Marítimas no HQ do COMSPMARFOR, em 
Rota, Espanha. Seguidamente, desempenhou fun-
ções nas Divisões de Planeamento e de Relações 
Externas do Estado-Maior da Armada. Em 2010, as-
sumiu as funções de Ajudante de Campo e Assessor 
do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada.

Recentemente, foi o Coordenador do Comando-
-Geral da Polícia Marítima.

çalves Alexandre, em representação do 
Vice-almirante Comandante Naval, en-
tidades que deram posse ao CFR Cortes 
Lopes, em substituição do CMG José Isa-
bel.

Estiveram na Cerimónia várias entida-
des locais, entre as quais o Presidente da 
Câmara de Faro.

No uso da palavra, o novo Comandan-
te referiu: Serei, e todos teremos que ser, 
rigoroso no que toca a normas e padrões 

de segurança, pois o mar – o nosso prin-
cipal local de trabalho – merece-nos o 
maior respeito.

DIRETOR DE TRANSPORTES
No dia 13 de janeiro to-

mou posse como Diretor 
de Transportes o CMG EN-
-MEC Carmo Limpinho, em 
cerimónia que decorreu 
na Direção de Transportes 
(DT), presidida pelo VALM 
Superintendente do Ma-
terial (SM), e que contou 
com a presença de oficiais 
generais, oficiais, profes-
sores militares e civis da 
Escola Naval e guarnição 
da DT.

Após a leitura da Ordem, o empossado 
usou da palavra para agradecer a confian-
ça e sublinhar o total empenho, lealdade e 
dedicação para promover na DT a eficiên-
cia e eficácia que a realidade atual exige, 
com base num trabalho de equipa, sério 
e responsável, com os recursos que forem 
alocados, e exortou todos os elementos da 
DT a agir segundo os mesmos valores, con-
tribuindo assim para a resposta à imensa 
prestação de serviços de apoio transversal 
solicitado pelos diferentes órgãos da Mari-
nha e da Autoridade Marítima. 

Na sua alocução, o VALM SM mencio-
nou o desempenho de excelência do Dire-

O CMG EN-MEC Helder Joaquim do Carmo Limpi-
nho nasceu na Nazaré, ingressou na EN em 1986 e li-
cenciou-se em Ciências Militares Navais, com o curso 
de Engenheiro Naval, ramo de Mecânica, em 1991.

Frequentou o CGNG, o CCNG e diversos cursos de 
aperfeiçoamento em Portugal e no estrangeiro.

Embarcado, foi adjunto e depois chefe, ainda 
como 2TEN, dos Serviços de Máquinas, Eletricidade 
e Limitação de Avarias da fragata Comandante Ro-
berto Ivens, e chefe do Serviço de Limitação de Ava-
rias da fragata Álvares Cabral. 

Participou em várias missões e exercícios nacio-
nais e internacionais, nomeadamente no âmbito da 
NATO – STANAVFORLANT (1991, 1992 e 1998) –, da 
UEO – operação SHARP VIGILANCE (1992) – e da UE 
– EUROMARFOR (1999) e Operational Sea Training 
(OST 97).

Em terra, na Escola de Máquinas do G1EA, foi 
chefe do Gabinete de Formação de Motores e de 
Manutenção, chefe do Gabinete de Simulação, chefe 
do Gabinete de Tecnologia Educativa e formador.

Entre 2003 e 2008 foi Diretor do Depósito POL 
NATO de Ponta Delgada, adjunto do chefe do De-
partamento Marítimo dos Açores para a Logística do 
Material e perito técnico para vistorias a navios. 

Na DGAM, foi adjunto operacional do chefe do 
Serviço de Combate à Poluição do Mar por Hidrocar-
bonetos e chefiou a Divisão Operacional da Direção 
do Combate à Poluição do Mar. 

Desde agosto de 2011 na EN, foi professor de 
Termodinâmica Aplicada e Mecânica dos Fluidos, in-
vestigador do CINAV, coordenador do Departamento 
de Formação EN-MEC (2013), e coordenador do De-
partamento de Ciências e Tecnologia (2014/2017).

tor cessante, CMG ECN Moreira Guerrei-
ro, deixou uma palavra de apreço a todos 
os que na DT trabalham todos os dias para 
garantir a resposta às solicitações da Ma-
rinha e Autoridade Marítima e partilhou 
ainda uma mensagem de esperança e 
confiança na projeção do futuro de curto 
e médio prazo.

Felicitou o novo Diretor, referindo que a 
sua escolha representa o reconhecimento 
das suas qualidades e competências para 
responder, com sucesso, aos desafios co-
locados à DT e exortou-o a reforçar a efi-
ciência e eficácia desta Direção, ajudando 
assim a cumprir a missão da Marinha.
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Teve lugar na Escola de Fuzileiros, no 
passado dia 16 de dezembro, a cerimó-

nia de Juramento de Bandeira do Curso de 
Formação Básica de Praças (5ª Edição de 
2016). O Chefe do Estado-maior da Arma-
da, Almirante Silva Ribeiro, esteve presente 
no início da cerimónia tendo-se ausentado 
após ter proferido uma alocução às For-
ças em Parada, constituídas pelos alunos 
que juraram bandeira e pelas Unidades e 
Departamentos do Corpo de Fuzileiros, co-
mandadas pelo 2º Comandante do Corpo 
de Fuzileiros, CMG FZ Teixeira Moreira. A 
cerimónia foi presidida pelo Comandante 
Naval, Vice-Almirante Sousa Pereira.

O Juramento de Bandeira, na qual os 
formandos assumiram perante o Estandar-
te Nacional defender a nossa Pátria, foi o 
culminar de um período de cinco semanas 
de formação, iniciadas a 7 de novembro, 
com o objetivo principal de habilitar os ci-
dadãos com uma preparação militar geral.

Para a frequência do referido curso, 
apresentaram-se na Escola de Fuzileiros 
114 elementos, repletos de esperança e 
vontade, destinados a alimentar as classes 
de Fuzileiros e Mergulhadores. Destes, 63 
concluíram este período de formação com 
sucesso, tendo demonstrado, apesar das 
dificuldades vividas próprias da transição 
e adaptação da vida civil para a vida mili-
tar, a determinação e o querer de virem a 
servir a Marinha e Portugal.

Durante o período de for-
mação foram ministrados di-
versos módulos, nas verten-
tes teóricas e práticas, que 
abrangem as áreas de Orga-
nização e Regulamentos, So-
corrismo, Infantaria, Comuni-
cações, Armamento e Tiro e 
Educação Física. Foram ainda 
efetuadas diversas palestras 
que abrangeram os temas da 
formação cívica e consumo 
de drogas, álcool e tabaco. 

No dia 19 de dezembro, 
terminada a formação mi-
litar básica, 58 elementos 
iniciaram o Curso de Forma-
ção de Praças Fuzileiros e os 
restantes 5 destacaram para 
a Escola de Mergulhadores, 
onde iniciaram o respetivo 
Curso de Formação de Praças.

Na expectativa de um futuro auspicio-
so e decorrente do facto de que “integrar 
os melhores dos melhores exige compro-
metimento, esforço, vontade e querer”, 
o Diretor Técnico-pedagógico exortou os 
alunos a porem “em prática os conhe-
cimentos e os valores que ao longo das 
cinco semanas foram transmitidos” pelos 
formadores, para que, concluída a for-
mação específica, venham a reforçar “a 
componente operacional de uma Mari-

LIVROS
A Revista da Armada felicita os autores e agradece os exemplares oferecidos, que contribuem para o enriquecimento da nossa biblioteca.
– A Preciosa – Tenha um Plano P na sua Saúde, Henrique Boulhosa, Enfermeiro da Marinha
– Uma Amiga Preciosa, edição bilingue para crianças, Henrique Boulhosa
– Jornal da Marinha – Chefias, Mudanças, Permanências e Desempenhos nos Últimos 180 Anos, João Freire
– Conversas no Café Gelo, Victor Sousa Lopes
– Portugal e o Atlântico, Bernardo Pires de Lima

CURSO DE FORMAÇÃO BÁSICA DE PRAÇAS  
Juramento de Bandeira

nha reconhecida pela sociedade, e a dar 
continuidade ao valioso legado daqueles 
que nos precederam e elevaram bem alto 
o nome da Marinha e de Portugal”.

Nesta cerimónia teve ainda lugar a en-
trega de Comando da Unidade de Meios 
de Desembarque, bem como a assunção 
do cargo de Comandante da Unidade de 
Polícia Naval e da Força de Fuzileiros nº 1.

Colaboração do COMANDO  
DA ESCOLA DE FUZILEIROS
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PRÉMIO "ALMIRANTE TEIXEIRA DA MOTA" – 2016

ACADEMIA DE MARINHA

Em 24 de janeiro teve lugar a cerimónia de entrega do Prémio 
“Almirante Teixeira da Mota” – 2016, e a apresentação da obra 

premiada, The Global City – On the Streets of Renaissance Lisbon, 
pelas professoras Annemarie Jordan Gschwend e  Kate Lowe, co-
ordenadoras do trabalho.

Após agradecer a presença do Almirante CEMA e AMN, o Pre-
sidente da Academia salientou que “o patrono deste prémio – Al-
mirante Teixeira da Mota – foi um insigne oficial da Armada, deno-
dado investigador da história e ciências marítimas, tendo prestado 
altos serviços à Marinha e à Nação e alcançado visível notoriedade 
além-fronteiras nos referidos campos de investigação, designada-
mente nas áreas de navegação, cartografia e etnografia”. 

Relativamente ao prémio “Almirante Teixeira da Mota”, de âmbi-
to internacional e atribuído nos anos pares, o Presidente lembrou 
que se destina a incentivar e a dinamizar a pesquisa e a investiga-
ção científica na área das Artes, Letras e Ciências ligadas ao Mar e 
às Marinhas, podendo a ele concorrer cidadãos nacionais e estran-
geiros que apresentem trabalhos originais nos referidos domínios.

O Presidente agradeceu aos membros do júri do prémio o apoio 
dado à Academia de Marinha, pelo trabalho de análise e avaliação 
das 22 obras concorrentes. 

Para além do prémio já referido, foram atribuídas menções 
honrosas às obras A baleação e o Estado Novo. Industrialização e 
Organização Corporativa (1937-1958), de Francisco Maia Pereira 
Henriques, e Políticas Régias de Logística Naval (1481-1640), de 
Liliana Cristina Magalhães Oliveira. 

Terminada a cerimónia de entrega dos diplomas, as coorde-
nadoras da obra premiada usaram da palavra, tendo destacado 
que tudo começou quando, ao visitarem uma mansão perto de 
Oxford, aí encontraram um quadro do século XVI que retrata-
va uma rua renascentista. Não se sabia se era uma rua real ou ima-

ginada, nem quem a tinha pintado. Depois de uma longa pesquisa 
chegaram à conclusão de que se tratava de uma rua bem portu-
guesa que foi palco do comércio de mercadorias de todo o mun-
do, a Rua Nova dos Mercadores, na baixa da Lisboa manuelina. 
Situava-se onde agora passa a Rua da Alfândega, e era o percurso 
mais cosmopolita numa cidade onde se negociavam mercadorias 
de todo o mundo. Além de algumas descrições da sua opulência, 
apenas existem poucas gravuras da cidade inteira, sem pormeno-
res das ruas. Destruída pelo terramoto de 1755, a Rua Nova dos 
Mercadores  nunca mais voltou ao esplendor da Era das Descober-
tas. O que resta hoje é a fachada manuelina da Conceição Velha, 
reconstruída com um interior já pombalino.

O grande centro europeu – Lisboa do século XVI – resultou do 
sucesso mundial do império comercial marítimo de Portugal, que 
se estendia da África Ocidental e do Brasil até à Índia Portuguesa 
e ao Sul da China, provocando uma afluência de bens e povos es-
trangeiros na Lisboa metropolitana sem precedentes num país eu-
ropeu. Este império comercial marítimo criou um forte impacto na 
produção, no transporte, na distribuição e no consumo de cargas 
exóticas em toda a Europa. 
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As duas pinturas identificadas como a Rua Nova dos Mercadores, 
retratam uma cena quotidiana do final do século XVI, numa rua re-
conhecível, com uma população global diversificada. Os objetos e 
figuras identificados nas pinturas permitem uma grande quantida-
de de informação sobre os modelos de negócio então praticados, 
o percurso dos produtos pelos portos dos sete mares e até hábitos 
da vida quotidiana da cidade. De realçar a arquitetura com influ-
ências árabes, o caráter multirracial da população, habitantes e 
visitantes, os artefactos negociados nas lojas e os produtos vindos 
de todo o mundo que estavam em exposição, porcelanas chinesas, 
papagaios brasileiros, marfins de África e do Sri Lanka, joalharia, 
lacados, têxteis da Ásia e pedras preciosas dos entrepostos onde 
os portugueses negociavam.

Esta Lisboa situada na contiguidade da margem do rio Tejo, por-
ta aquática para um mundo global, foi um dos centros financeiros 
da Europa do Renascimento. Tesouros e produtos de luxo vindos 
de África, do Brasil e da Ásia Portuguesa estavam depressa dispo-
níveis para venda em lojas exclusivas na Rua Nova. 

A terminar citaram Damião de Góis, historiador oficial do rei: “o 
Tejo reinava sobre o mundo e sustentava que os avanços de Lisboa 
em navegação haviam aberto o início do mundo moderno”. 

Colaboração da ACADEMIA DE MARINHA

OFICIAIS PREMIADOS EM UNIVERSIDADES NACIONAIS
No âmbito do Plano de Atividades 

de Formação Nacional (PAFN) da Ma-
rinha, dois oficiais da classe de Admi-
nistração Naval frequentaram os cur-
sos MBA, do IDEFE-ISEG, e Executive 
MBA, do INDEG-ISCTE, ao abrigo dos 
protocolos celebrados entre a Mari-
nha e aquelas instituições de ensino 
superior, que têm permitido continuar 
a dinamizar a formação pós-graduada 
dos nossos Quadros. 

Os cursos foram realizados pelo 
Capitão-de-fragata AN Santos Esteves 
(MBA – IDEFE) e pelo Capitão-tenente 
AN Moreira Lima (Executive MBA – 
INDEG), que receberam os prémios de melhores alunos, ambos 
com a classificação final de 17 valores. 

O comandante Santos Esteves, que presta serviço na Direção 
de Abastecimento – Setor Material, frequentou a 31ª Edição do 
MBA do IDEFE (2014-2016), constituída por 28 alunos, oriundos 
de várias áreas de formação e com experiências profissionais he-
terogéneas. A formação em apreço permitiu-lhe não só adquirir 
novos conhecimentos, como também atualizar a sua formação 
em gestão e estabelecer relações académicas e profissionais. 
Este curso potencia a aquisição de ferramentas que têm apli-
cabilidade no desempenho de funções de gestão, no âmbito da 
Marinha, designadamente na área da estratégia, controlo e audi-
toria, organização, liderança e finanças. Para além do prémio de 
melhor aluno do MBA, recebeu o prémio da Unidade Curricular 
de “Comportamento Organizacional”. Na imagem a entrega do 

NOTÍCIAS

prémio pela docente desta Unidade Curricular, Prof. Doutora Ma-
ria Eduarda Soares.

O comandante Moreira Lima, que nos últimos anos tem desem-
penhado funções no Setor Financeiro, frequentou a 11ª Edição do 
Executive MBA do INDEG (2014-2016), integrado numa turma de 
47 alunos, das mais diversas áreas profissionais e de formação. O 
Executive MBA do INDEG constituiu-se como uma excelente opor-
tunidade de enriquecimento pessoal e profissional, resultando na 
obtenção de novas e importantes competências para o desenvolvi-
mento de funções de gestão na Marinha. A idade média (40 anos) 
e a vasta experiência profissional do corpo discente são fatores di-
ferenciadores deste curso, que permitiram acrescentar um elevado 
valor prático à componente curricular do curso. Na imagem a entre-
ga do prémio pelo Prof. Doutor Paulo Bento, presidente do INDEG.
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Decorreu no passado mês de dezembro 
mais uma edição do International  Naval 
Contest,  este ano organizado pela ARMI,  
Associazione Radioamatori Marinai Italiani, 
uma das dez associações europeias congé-

neres do Núcleo de Radioamadores da Armada (NRA).
Durante esta “maratona” de rádio, o NRA colocou no ar as 

suas três estações – CS5NRA a partir da nossa Sede, CS5DFG 
a bordo da fragata Dom Fernando II e Glória e, também, a CS-
5SUB, estação evocativa do submarino Barracuda. As excelen-
tes condições de propagação registadas ao longo das 24 horas 

ANIVERSÁRIOS
NRP VASCO DA GAMA | 26º Aniversário

NRP D. FRANCISCO DE ALMEIDA | 7º Aniversário

No dia 18 de Janeiro de 2017, o NRP Vas-
co da Gama comemorou 26 anos ao serviço 
da Marinha Portuguesa. Na ocasião, o na-
vio – empenhado na operação TRITON, da 
agência FRONTEX –  encontrava-se atraca-
do no porto de Catânia, em Itália, para um 
breve reabastecimento de combustível. 

A efeméride foi devidamente assinalada 
com uma cerimónia alusiva, que incluiu a 
imposição de condecorações e a entrega 
de distintivos de tempo de embarque e de 
horas de navegação a elementos da guar-
nição, e uma alocução do comandante do 

navio, CFR Cruz Rafael. Terminada a cerimó-
nia, seguiu-se um brinde e o corte do bolo 
de aniversário. Ao final da tarde, o NRP Vas-
co da Gama largou de Catânia, retomando 
a patrulha das fronteiras externas da União 
Europeia.

Desde que foi aumentado ao efetivo dos 
navios da Armada, em 1991, o NRP Vasco 
da Gama já percorreu 535.064 milhas náu-
ticas – o equivalente a 77,68 voltas ao mun-
do – e realizou 44.387 horas de navegação 
– o que corresponde a 5 anos, 24 dias e 11 
horas no mar.

No passado dia 15 de janeiro a fragata D. Francisco de Almeida 
celebrou mais um ano ao serviço da Marinha e de Portugal. Com-
pleta assim sete anos ao serviço, desde 2010, ano em que viu 
pela primeira vez a bandeira de Portugal ser içada no seu mastro, 
na Base Naval de Den Helder, Holanda.

Durante estes sete anos participou em várias missões inter-
nacionais, das quais se destacam a operação OCEAN SHIELD, o 
exercício NOBLE MARINER e a integração, como navio-almirante, 
na Standing Nato Maritime Group 1.

Colaboração do NRP D. FRANCISCO DE ALMEIDA

INTERNATIONAL NAVAL CONTEST
do Concurso permitiram ao NRA realizar centenas de contac-
tos obtendo 15.399 pontos. Igualmente, vários dos nossos as-
sociados de norte a sul e ilhas conseguiram honrosas classifi-
cações.

Este evento anual, que procura realçar a união dos radioa-
madores com ligações às respetivas marinhas nacionais, tem 
servido para levar a todo o Mundo, via éter, o nome do Núcleo 
de Radioamadores da Armada e da Marinha Portuguesa.

José Rafael Costa
Ex-MAR C

CT4GN

CLUBES E ORGANIZAÇÕES DE RADIOAMADORES DE MARINHAS EUROPEIAS

NRA Núcleo de Radioamadores da Armada – Portugal PN
BMARS Belgian Maritime Amateur Radio Society BM
MFCA  Marine Funker Club Austria CA
FNARS Finnish Naval Amateur Radio Society FN
INORC Italian Naval Old Rhythmers Club IN
MARAC Marine Amateur Radio Club Netherlands MA
MF  Marinefunker-Runde e.V. – Alemanha MF
ARMI Associazione Radioamatori Marinai Italiani MI
RNARS Royal Naval Amateur Radio Society – Reino Unido RN
YO-MARC Romanian Marine Radio Amateur Club YO

Colaboração do NRP VASCO DA GAMA
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UMA MISSÃO NO LAGO NIASSA

Começo por breve descrição do “Lago”: Noroeste de Moçambi-
que; formato elipsoide com  desenvolvimento Norte/Sul  (eixo 

maior 530 Km, eixo menor 120 – quase Portugal Continental);  
grosso modo, margem Leste Portuguesa  – margem Oeste Malawi;  
água doce (recolhida na zona central, era utilizável em baterias);  
temporais com vagas de 4 a 5 metros;  Base Naval e do Exército na 
península de Metangula.

Ano de 1967; toda a zona envolvente de Metangula e, digamos, 
do distrito do Niassa era conhecida na época como o “Estado de 
Minas Gerais”;  a farta e profusa utilização de minas anti-pessoal  
e anti-tanque,  pela Guerrilha de então, justificava plenamente a 
cognominação. Em consequência, e como se percebe, o abasteci-
mento de combustíveis para as Forças Navais e do Exército, feito 
por terra para a Base de Metangula, era completamente desas-
troso. 

Assim, foi  montada  para o efeito uma operação secreta, que 
descrevo na sua essência:  Uma lancha LDM pintada de verde, com 
bandeirola da SONAP, tripulação fardada com fatos-macaco laranja, 
documentação totalmente civil, sem qualquer tipo de armamen-
to, deslocava-se mais ou menos quinzenalmente ao Malawi  (porto 
de Chipoka, no Sul) e aí atestava os respectivos tanques de lastro 
com o vital combustível para as nossas Forças. Esta lancha, com o 
nome de “Chipa”, era capitaneada por um oficial nomeado aleato-
riamente de entre os oficiais da Base.  Coube-me a mim executar 
esta missão por muitas vezes durante a minha comissão de um ano 
em Metangula, como Imediato da Companhia nº 8 de Fuzileiros.

A título de curiosidade descrevo a minha documentação  (cé-
dula marítima, sempre actualizada e cheia de selos brancos e 
carimbos), que era apresentada à chegada ao Malawi, ao “Port 
Master” de Chipoka: Mestre da Lancha; habilitações literárias – 
4ª classe; ocupação anterior – pedreiro;  serviço militar obrigató-
rio na Marinha de Guerra tendo atingido o posto de 1º Grumete 
de Manobra. 

A distância a percorrer rondava as 180 milhas no total, com 
navegação nocturna obrigatória  e por vezes com mar de respei-
to.  As peripécias que sempre aconteciam nestas missões davam 
para fazer um livro. Desde a navegação nocturna orientada por 
estrelas baixas no horizonte (quando as havia, sem radar e com 
a única agulha magnética, doida por vezes, com os campos mag-
néticos fortíssimos do fundo do Lago), ao transporte acidental 
de cabritos e galinhas, garrafão de 5 l atestado de bagaço para 
oferta à autoridade local, etc., etc.

Certo dia, após largar da Base sou confrontado com a lancha 
cheia de cães amarrados à balaustrada e no meio com algumas 
cadelas prenhes.  O Mestre informou-me ter  recebido ordens 
expressas do 2º Comandante da Base para durante a noite, no 
meio do Lago, lançá-los ao mar.  Na verdade, já havia algum tem-
po que naquela Base não se conseguia dormir toda a noite, com 
os latidos infernais daquela canzoada que parecia aumentar de 
semana para semana.  Para não deixar de atingir o objectivo final 
da missão a cumprir – eliminação dos cães da Base Naval – tomei  
então a decisão de abicar a terra 50 milhas a Sul e desembarcar  
todos os cães para o mato.  Eles que se “desenrascassem”.  Só 
que, 5 milhas mais a Sul  situava-se a fronteira, aonde estacio-
nava um contingente do Exército (Meponda), a Companhia de 
Cavalaria comandada pelo então Capitão Tomé. Bem, 15 dias 
depois, quando em nova viagem ao Malawi aportei a Meponda, 
as queixas  e desvario com os cães, aparecidos não se sabia de 
onde e deliciando-se com as sobras do rancho do aquartelamen-
to, eram mais que muitas.

Até hoje, ainda não me confessei ao Capitão Tomé.

Carlos Alberto Garoupa
CTEN 

(Do Livro do Curso D. João I)

N.R. O artigo não respeita o novo acordo ortográfico

DR
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ARDIS DE GUERRA

VIGIA DA HISTÓRIA 92

O diferendo, entre portugueses e es-
panhóis, acerca da “posse“ das Molucas, 
motivado pela incapacidade prática na 
determinação da longitude do arquipéla-
go e o seu posicionamento à luz do Tra-
tado de Tordesilhas, arrastou-se durante 
largos anos e deu origem, na zona em dis-
puta, a conflitos armados entre as duas 
partes, uns já instalados na zona e outros, 
os espanhóis, procurando ali instalar-se. 
Fundamentalmente, o conflito decorria 
da importância das Molucas na produção 
do cravo.

Um desses conflitos ocorreu em 1527, 
entre os sobreviventes da armada de frei 
Garcia de Loaysa, saída da Corunha em 
1525, e D. Jorge de Meneses, capitão da 
fortaleza de Ternate.

Dera-se o caso que uma das naus da 
armada espanhola, de que era capitão 
Fernando de la Torre, fora ter à ilha de 
Tidore, no dia 31 de Dezembro de 1526, 
tendo os espanhóis desembarcado no dia 
seguinte e iniciado a construção de um 
baluarte para o qual levaram a artilharia 
de bordo. 

Ao tomar conhecimento da situação 
logo os portugueses organizaram uma 
expedição, constituída por uma fusta, 
um batel e muitos paraus com gente de 
guerra.

O documento onde se recolheu a in-
formação é omisso quanto ao facto, mas 
natural seria que os portugueses tentas-
sem inicialmente resolver a situação sem 
recurso às armas; o que é um facto é que, 
no dia 17 de Janeiro, lançaram um ataque 
à posição espanhola, ataque esse que foi 
rechaçado. Idêntico resultado teve um 
novo ataque levado a cabo no dia seguin-
te, sendo que, no seu decurso, devido 
ao tiro de uma bombarda embarcada na 
fusta, a nau espanhola ficou totalmente 
aberta e incapaz de navegar.

Não tendo conseguido desalojar os es-
panhóis em novo ataque ocorrido a 19, 

os portugueses instalaram-se nas proxi-
midades da posição espanhola.

Perante a destruição da sua nau os 
espanhóis iniciaram a construção de um 
navio por forma a poderem prosseguir a 
viagem. 

D. Jorge de Meneses, ao tomar co-
nhecimento da situação, concebeu, ou 
alguém por ele, um ardil tendente a ven-
cer a resistência dos espanhóis e, assim, 
em Julho desse ano, quando o navio dos 
espanhóis estava quase concluído, man-
dou que um dos seus homens, de nacio-
nalidade espanhola, simulasse fugir dos 
portugueses e procurasse asilo entre os 
espanhóis.

A encenação deveria ter sido bastante 
convincente pois o falso fugitivo foi rece-
bido, de braços abertos, pelos seus con-
terrâneos, passando a ter completa liber-
dade de circulação na posição espanhola.

Duas semanas depois, em data e local 
previamente combinados, os portugue-
ses deixaram um conjunto de materiais 
de fogo que, recolhidos pelo falso fugi-
tivo, lhe permitiram destruir o navio em 
construção, após o que voltou para junto 
dos portugueses que, quebrada assim a 
resistência dos espanhóis, cedo ficaram 
senhores da situação.

                                                                                  

Cmdt. E. Gomes

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico

Fonte: Gavetas da Torre do Tombo XVIII – 4-13
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NOVAS HISTÓRIAS DA BOTICA 59

Toda a gente sabe que gosto de escrever. Direi mesmo que 
é a minha segunda natureza (depois de ser médico). Ora o 

escrito que hoje aqui trago irá soar a louvor (porque talvez o 
seja), a um médico que conheci no Hospital das Forças Armadas 
(HFAR), que passou recentemente à reserva.

Trata-se de um neurocirurgião. Conheci-o em 2013, aquando 
da minha vinda para o HFAR. Sendo um homem do Norte, achei 
que de certa forma era “um expatriado”, pois sempre achei que 
quem no Norte nasceu, tem valores próprios, nem sempre re-
produtíveis entre nós, no Sul. Normalmente, ainda, esta heran-
ça associa-se a uma forma de estar direta e frontal, da qual o 
Rui também deu sempre forte testemunho.

Sempre atarefado, o Dr. Rui era o único neurocirurgião militar 
do HFAR – uma especialidade de grande valia operacional, com 
consequente procura – e de alguma forma o próprio sentia isso. 
Consequentemente, sempre demonstrou uma dedicação extre-
ma, materializada num mar de cirurgias e consultas e múltiplas 
outras tarefas administrativas, tão invisíveis como indispensá-
veis, numa instituição burocratizada como é a nossa.

Decidiu passar, precocemente, à Reserva. Não cabem aqui as 
razões que terão motivado a sua saída, certamente pessoais e 
ponderadas. O que interessa é que vamos ter saudades dele. Da 
sua dedicação, da sua preocupação com os doentes e do apoio 

O LOUVOR
“Apesar do progresso, e ainda mais numa especialidade altamente tecnológica como a minha, nunca vi, não conheço arma nenhu-

ma, de qualquer natureza, seja medicamentosa seja instrumental, que faça anular a necessidade da compaixão”.

 João Lobo Antunes, numa entrevista em 2015 à revista E

pessoal que sempre manifestou a todos os seus camaradas mé-
dicos e a este marinheiro em particular. 

Leitor atento destas “histórias da botica” sem jeito ou arte, 
frequentemente contactava com um comentário encorajador, 
uma palavra de apoio, uma demonstração de compaixão. Neste 
capítulo, aliás, poderiam ser dele as palavras daqueloutro neu-
rocirurgião, seu antigo mestre, que acima se cita.

Deseja-se ao Dr. Rui, homem empenhado e de ideais, cuja 
carreira profissional ainda tem muitos frutos para dar, a melhor 
das sortes. Teria sido isto que eu teria dito no jantar de home-
nagem que lhe foi presenteado, se não me tivesse sido impos-
sível estar presente por motivo de força maior. Como não serei 
um grande orador, talvez assim soe melhor… 

Os seus doentes, certamente, farão pública apreciação do 
seu trabalho. Em regra, costuma ser tudo o que um médico, 
com vários estilos e formas, é certo, procura atingir. Acrescenta-
-se apenas que, também apesar de todas as evoluções no cam-
po da ciência, ainda não se inventou nada superior à amizade 
para cimentar a relação entre as pessoas. 

Fica, desta maneira, mais um abraço dos seus amigos do 
HFAR. 

Doc

CONVÍVIOS
NRP CASSIOPEIA – CONVÍVIO DA 1ª GUARNIÇÃO

Realizou-se no passado dia 11 de novembro o primeiro encon-
tro da 1ª guarnição do NRP Cassiopeia, Lancha de Fiscalização 
Rápida aumentada ao Efetivo da Armada precisamente em 11 de 
novembro de 1991.

O convívio teve lugar num restaurante em Setúbal e contou 
com a presença de oito elementos. Passados 25 anos, num am-
biente de boa disposição, evocaram-se alegremente as mais di-
versas e inesquecíveis passagens, alicerçadas no espírito de mis-
são, amizade e camaradagem. Parabéns, Cassiopeia!

GUARNIÇÕES DA "MAGALHÃES CORRÊA"
Convidam-se os Oficiais, Sargentos e Praças que tenham passa-

do pela Fragata Almirante Magalhães Corrêa, para o convívio da 
mesma, a realizar-se, pela primeira vez em Almeirim, capital da 
"Sopa da Pedra", em 29 de abril de 2017.

Quem nunca participou deve entrar em contacto com Zé de 
Almeirim 939517794 / 243591551 ou João Faria 932252330 / 
/ 243689136.

Programa a sair no Facebook.
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ALOPÉCIA
SAÚDE PARA TODOS 43

Epidemiologia
A alopécia é mais frequente em homens do que 

em mulheres, afetando cerca de 50% dos homens 
e cerca de 20% das mulheres. Pode ter início em 
qualquer idade, até mesmo na adolescência. É, no 
entanto, mais frequente após a quinta década de 
vida. Tem evolução progressiva com a idade e sabe-
-se que após os 80 anos, 80% das pessoas são afe-
tadas por este problema. Tem prevalência diferen-
te entre as várias etnias, sendo menos frequente 
em chineses, afro-americanos e índios americanos.

Causas
A alopécia pode resultar de fatores genéticos, 

do envelhecimento, de doenças de pele localiza-
das, ser secundária a doenças sistémicas ou ser 
provocada por fármacos. Também a dieta do indi-
víduo pode influenciar o ciclo do cabelo (ex: defici-
ência de proteínas, ferro, zinco).

A alopécia androgénica é o tipo mais frequente 
de queda de cabelo. Também chamada de calvície 
comum, é causada por fatores genéticos heredi-
tários, em associação com alteração dos níveis da 
hormona testosterona. É, por isso, mais frequente 
nos homens. Caracteriza-se, nos homens, por que-
da de cabelo nas áreas frontais e na coroa do couro 
cabeludo (padrão masculino), ou, nas mulheres, 
por enfraquecimento geral dos fios de cabelo e por 
queda de cabelo na parte superior da cabeça, man-
tendo a linha de cabelo intacta (padrão feminino).

A segunda causa mais frequente de alopécia é 
o deflúvio telógeno. Cada cabelo tem um ciclo de 
cerca de 3 anos, após o qual cai e é substituído por 
outro. No deflúvio telógeno existe uma alteração 
do ciclo do cabelo e acontece existirem mais cabe-
los na fase final do ciclo. Portanto, existe mais que-
da de cabelo do que o habitual. O deflúvio pode 
ser desencadeado pelo parto, ansiedade, cansaço, 
cirurgia, doença recente (ex: hipotiroidismo não 
tratado), entre outros. O fator desencadeante 
precede habitualmente 3 ou 4 meses a queda do 
cabelo. A recuperação do volume total do cabelo 
ocorre habitualmente de forma espontânea, po-
dendo levar até um ano a completar-se. O deflúvio 
ocorre, na maioria das pessoas, de forma discreta, 
sazonalmente no outono: devido à redução do nú-

mero de horas de exposição solar, existe alteração 
dos níveis de hormonas produzidos, logo, provoca 
destabilização do ciclo de cada folículo.

Outras causas de alopécia são:
– Alopécia areata: caracteriza-se pela perda repen-
tina de pelo, geralmente na barba, sobrancelhas, 
púbis ou pequenas áreas redondas no couro ca-
beludo. Acredita-se que seja motivada por reação 
autoimune em que as células de defesa do próprio 
organismo atacam, de forma errada, os folículos 
pilosos. É agravada pelo estado emocional. O re-
nascimento dos pelos pode ocorrer espontanea-
mente em alguns meses, porém em alguns casos 
a doença progride, podendo atingir todo o couro 
cabeludo (alopécia total) ou todo o corpo (alopé-
cia universal);
– Alopécia tóxica: resulta do efeito colateral de 
alguns medicamentos, como por exemplo os qui-
mioterápicos, antiepiléticos, anti-hipertensores, 
contracetivos orais e retinoides;
– Alopécia congénita: ausência total ou parcial 
desde o nascimento, relacionada com fatores he-
reditários;
– Alopécia cicatricial: ocorre em locais que sofre-
ram um trauma (queimadura, incisão cirúrgica, 
ferida acidental, radioterapia) ou em locais onde 
existiu uma doença cutânea que deixou cicatrizes 
(ex: lupus eritematoso, líquen plano, infeções bac-
terianas ou fúngicas);
– Alopécia neurótica (tricotilomania): é o hábito 
de puxar/arrancar constantemente o próprio ca-
belo (de forma consciente ou inconsciente);
– Alopécia seborreica: a dermatite seborreica do 
couro cabeludo é uma doença comum (manifesta-
-se por descamação, rubor e prurido), contudo 
raramente causa redução significativa dos cabelos.

Diagnóstico
A redução da quantidade de cabelo ou pelo 

pode surgir de forma gradual ou súbita. Quando 
se suspeita de alopécia (queda intensa de cabelo 
ao escovar ou passar as mãos pelos cabelos, en-
contrar muitos cabelos na almofada ao acordar, 
conseguir visualizar facilmente o couro cabeludo 
ou outras áreas da pele que antes eram recobertas 
por pelos corporais) é recomendado ser observa-

do em consulta médica de dermatologia para que 
as causas da alopécia sejam identificadas e o trata-
mento seja bem direcionado. 

Através da história clínica e do exame objetivo 
o médico especialista habitualmente consegue 
diagnosticar o tipo de alopécia, contudo pode ser 
necessário efetuar análises sanguíneas ou uma 
biópsia de pele para se chegar a um diagnóstico 
definitivo.

Tratamento
Obviamente, o tratamento para a alopécia de-

pende da causa da mesma. Na alopécia andro-
génica, a mais frequente, os medicamentos com 
alguma eficácia comprovada cientificamente são 
o minoxidil (aplicação tópica) e a finasterida, du-
tasterida e flutamida (em comprimidos), mas os 
seus efeitos só permanecem enquanto se fizer a 
medicação. Existe um dispositivo LASER aprovado 
nalguns países para tratamento da alopécia an-
drogénica, onde há ganho de cabelos muito finos. 
Uma das soluções mais permanentes para este 
problema é o transplante de cabelo, que é uma 
cirurgia estética realizada apenas no privado. 

Na alopécia areata habitualmente recorre-se à 
corticoterapia. Outras medidas importantes po-
dem passar pela suplementação vitamínica, psi-
coterapia e redução do stress (dieta variada, dor-
mir 8 h/dia, fazer desporto, apanhar sol – com as 
devidas precauções). Se existir alguma doença na 
origem da alopécia, se possível deve ser tratada. 
Se a causa for farmacológica, se possível o medi-
camento em causa deve ser suspenso. Também as 
cabeleiras postiças são um método disponível.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN

www.facebook.com/participanosaudeparatodos

A alopécia caracteriza-se pela redução parcial ou total de cabelos/pelos numa determinada área da pele. É, contudo, no couro cabeludo 
que geralmente essa perda é mais percecionada e que mais motiva a procura de ajuda médica especializada devido ao importante papel 
que o cabelo desempenha na imagem corporal. A maioria das pessoas perde cerca de 100 fios de cabelo por dia, havendo crescimento de 
novos fios nesses mesmos folículos. Porém, estes ciclos de vida capilar podem ser alterados por diversos motivos e, caso exista mais perda 
do que produção de fios, surge a alopécia. Por ter diferentes causas, a alopécia tem, consequentemente, diferentes formas de tratamento.

DR
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O Centro de Educação Física da Armada presta um importante 
apoio à comunidade, a nível desportivo, cedendo anualmente as 
suas instalações para diversos clubes do concelho de Almada de-
senvolverem as suas atividades.

Também de forma pontual, o CEFA coordena Intercâmbios 
Desportivos com Marinhas de Países Aliados e Amigos, apoia 
Associações, Autarquias, Clubes, Federações, Escolas, entre ou-
tros, desenvolvendo atividades com estes grupos ou cedendo 

instalações. Alguns dos programas/atividades apoiados ou coor-
denados pelo CEFA, durante o ano de 2016, foram: Colónia de 
Férias para CEGOS da Associação de Atividade Motora Adaptada 
(AAMA), Programa Marinheiro por 5 dias (Junta de Freguesia), 
CDTondela (equipa profissional de Futebol), Férias Verão 6-12 
(CMAlmada), Corta-mato escolar, Curso Treinadores de Grau 3 
(FPBasquetebol), Estágio Seleção Nacional Sub-16 Basquetebol, 
intercâmbio desportivo com o NE Brasil.

DESPORTO
CEFA APOIA A COMUNIDADE – APOIOS EXTERNOS EM 2016

21º CAMPEONATO DA MARINHA – CORRIDA DE ESTRADA 2017

No dia 1 de fevereiro realizou-se o Campeonato da Marinha de 
Corrida de Estrada, que contou com uma expressiva participação de 
97 militares, militarizados e civis da Marinha.

Também conhecida como “Volta à Base Naval de Lisboa”, esta pro-
va de atletismo tem uma distância de 10 km, tendo o 9352404 1SAR 
ETI Bragadeste Mota (ETNA) realizado o melhor tempo: 00:34:25.

Registam-se os vencedores por escalão:

 Escalão NII P/C Nome UEO Agrupamento Tempo
 I 9352404 1SAR ETI Bragadeste Mota ETNA ETNA 00:34:25
 II 9821101 CAB FZ Delgado Fernandes CCF-DAE CCF 00:34:41
 III 6316091 1SAR MQ Duarte Pereira DN BNL 00:36:03
 IV 785488 SAJ FZ Basilio Perfeito CCF-EF CCF 00:37:51
 V 403085 SAJ CM  Silva Santos UAICM UAICM 00:37:42
 I F 9333303 1SAR R Laura Grilo ETNA ETNA 00:42:15
 II F 9306096 1SAR HE Patricia Rivotti CMSH UAICM 00:42:44

SAIBAM TODOS
• Que as declarações de despesas de saúde referentes ao IRS 

de 2016 são comunicadas pelo IASFA IP, gestor da Assistência na 
Doença dos Militares (ADM), à Autoridade Tributária sendo, pos-
teriormente, informado o beneficiário.

• Que o Hospital da Cruz Vermelha (HCV) dispõe de um  Bal-
cão de atendimento preferencial aos beneficiários do  IASFA, in-
cluindo os utentes referenciados pelo HFAR – Polos de Lisboa e 
Porto. Este gabinete institucional   situa-se junto ao hall principal 

do  HCV.  Está também em funcionamento a  linha direta dedica-
da para atendimento dos beneficiários ADM e HFAR – 217714040 
ou correio eletrónico: goncalo.sassetti@hcvp.com.pt

• Que irão ser efetuados “Testes de Orientação Escolar e Pro-
fissional” para jovens filhos de militares, militarizados e civis da 
Marinha a frequentar o 9º e o 12º anos de escolaridade.

Para mais informações e inscrições, contactar Tel. 211909867, 
RTM 329167 ou patricia.matos.henriques@marinha.pt.

Férias Verão 6-12 (CMAlmada) Intercâmbio desportivo com o NE Brasil
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QUARTO DE FOLGA

 SUDOKU 

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 33

Problema nº 33

FÁCIL

FÁCIL DIFÍCIL

DIFÍCIL

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 184

Problema nº 184

Carmo Pinto
1TEN
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HORIZONTAIS: 1 – Cidade e município do est. do Paraná, Brasil. 2 – Nota musical; provir de tudo o que é 
preciso; artº feminino plural. 3 – Cidade e município do est. de S. Paulo, Brasil. 4 – No princípio e no fim do 
mês; estado normal regular (Fig.); símb. quím. do érbio. 5 – Para estimular (Interj.); sal na confusão; nome 
que os Gauleses davam ao deus da guerra. 6 – Raiva; filólogo alemão autor da Gramática comparada das 
Línguas Indo-Europeias (1791-1867) (Ap.). 7 – Hora canónica; liga ninho. 8 – Prefixo de negação; apara 
(Inv.); basta (Inv.). 9 – Pequena embarcação com uma tolda a ré (Brasil). 10 – Outra coisa; estrada que ia 
de Roma a Brindes, e foi começada por Cláudio Apio (312 a. C.) (Pl.); mulo (Inv.). 11 – Movimento literário 
e artístico cujo fim é exprimir o pensamento puro excluído toda a lógica e qualquer preocupação moral 
e estética.

VERTICAIS: 1 – Poderosa família vinda de Mecénia para Atenas. 2 – Batráquio; cidade da Fenícia; símb. 
quím. do lutécio. 3 – Dama de companhia. 4 – Ministros da religião muçulmana; no início de agareno.  
5 – Castigas; esconda em lapa. 6 – Que tem o carácter de ondulação. 7 – Durai na confusão; lugar plantado 
de amieiros. 8 – Expressão plebeia com que se incitam as bestas a caminhar; Asti na confusão. 9 – Espírito 
emanado da inteligência eterna, entre os gnósticos. 10 – Símb. quím. do gálio; espião; o primeiro de todos 
os números. 11 – Rio da Grécia moderna, tributário do mar Jónio.

HORIZONTAIS: 1 – ARAIPORANGA. 2 – LA; MUNIR; AS. 3 – MANDURI. 4 – MS; SAUDE; ER. 5 – EIA; SLA; ESO. 6 – ODIO; 
BOPP. 7 – NOA; ATA; NIO. 8 – IN; ALOMA; AT. 9 – IGARITE. 10 – AL; APIAS; UM. 11 – SURREALISMO.
VERTICAIS: 1 – ALCMEONIDAS; 2 – RA; SIDON; LU. 3 – AIA. 4 – IMAS; AGAR. 5 – PUNAS; ALAPE. 6 – ONDULATÓRIA.  
7 – RIUDA; AMIAL. 8 – ARREA; ATSI. 9 – EON. 10 – GA; ESPIA; UM. 11 – ASPROPOTAMO.

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 201
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SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 201

Nunes Marques
CALM AN

A intervenção de E mostra que o A♥ estará na sua mão, portanto deverá ser com base nesta informação que S terá de 
desenvolver a sua linha de jogo, nomeadamente na defesa do R♥ do morto. Vejamos como: para evitar que W ataque 
♥ se ficar em mão, deverá jogar o R♣ para o A de E; este continuará com a D♣ que não deve cortar mas baldar um ♦, 
preparando o apuramento desse naipe para baldar ♥ sem a mão ir para W. Mesmo que E jogue ♠ ou ♦, S pega, destrunfa 
e com o 8♣ balda um ♦ para conseguir o mesmo objetivo, apenas precisando que os ♦ estejam 3-2, o que constitui uma 
probilidade de 68% na repartição das 5 cartas que faltam.

Todos vuln. N abre em 1♦, E intervem em 3♣ mostrando pontos de abertura com um bom naipe de 7+ 
cartas e S face ao seu bom naipe de ♠ e singleton a ♣ dá 4♠ que fecha o leilão. Como deve S jogar para 
tentar cumprir o seu contrato, recebendo a saída a 9♣? Os trunfos estão 2-1. 
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Para Comemorar o 32° aniversário do ingresso 
na Briosa, realiza-se, em 15 de julho, um convívio 
na Base Naval de Lisboa. 

Os interessados deverão contactar os camaradas Carlos Silva 
TM 963715877 e De Sousa Eurico por mail armadafilhosdaesco-
lade1985@gmail.com ou TM 0033680609777.

NOTÍCIAS PESSOAIS
Manuel de Almeida da Silva Grazina ● CAB TFH Arlindo José Charrua 
Guerreiro Estulano ● CAB FZ Luís Alberto Andrade Marcial ● CAB FZ An-
tónio Gonçalves Fernandes ● CAB FZ Vítor Manuel Abrantes Lopes ● CAB 
CRO António Francisco da Silva Moreira ● CAB TFD José Augusto Mar-
ques Pereira Narciso ● CAB TFD Luís Fernando Teixeira Morais ● CAB FZ 
Carlos Manuel da Silva Santos ● CAB FZ Belmiro Manuel Oliveira Miranda  
● CAB FZ Paulo Alexandre Martins Teixeira ● CAB FZ António José Mar-
ques Cardoso ● CAB E José Agostinho Ferreira Pacheco ● CAB CRO Her-
menegildo Matos Sousa ● CAB CRO Carlos Alberto Fernandes Meirinho  
● CAB M Pedro António Gonçalves.

REFORMA

● SAJ CM António José Videira Taveira

FALECIDOS

● 130930 VALM REF Luciano Ferreira Bastos da Costa Silva ● 1935 CALM 
REF Manuel Eduardo Leal Vilarinho ● 9345 CMG REF Manuel José da 
Costa Souto e Moura ● 925753 1TEN OT REF Joaquim Gonçalves de Al-
meida ● 109646 1TEN OT REF Francisco Pedro ● 303747 1TEN OT REF 
João José Lopes ● 183946 SMOR L REF Frederico José Parreira ● 441956 
SMOR T REF Manuel de Jesus Enes ● 806362 SMOR TRC REF Manuel 
Pires Gonçalves ● 26366 SCH R REF Manuel Jesus Martins ● 388855 SCH 
SE REF José João dos Santos ● 536059 SCH M REF Fernando Gonçalves 
● 516858 SAJ SE REF João António Pontes Macau ● 228749 SAJ R REF 
António Rodrigues ● 38866 SAJ L REF Arménio Inácio da Encarnação  
● 327253 SAJ M REF Porfírio Batista do Rosário ● 528738 SAJ FZ REF 
Júlio Augusto Pereira ● 205447 SAJ E REF Domingos Vicente Arroteia  
● 685261 1SAR FZ REF Augusto José Nogueira de Sousa ● 197248 1SAR A 
REF Francisco Fernandes Eiriz ● 679561 1SAR TES REF Alexandre Rodri-
gues da Ponte ● 830462 1SAR FZ REF Manuel Luciano Batista ● 476357 
1SAR FZ REF Manuel Pita Braz ● 96642 1SAR A REF José Joaquim Moreira 
● 81041 CAB A REF Vítor Manuel Salvador Pacheco ● 982563 CAB FZ REF 
António Joaquim Cardoso ● 469357 CAB T REF Manuel Miguel Calhau  
● 300848 CAB CE REF José Francisco Mirones ● 1063963 CAB FZ REF An-
tónio Bento Figueiras ● 34001786 MQ 1CL QPMM ATI António da Cruz.

NOMEAÇÕES

● VALM Luís Carlos de Sousa Pereira, Diretor-Geral da Autoridade Maríti-
ma Nacional e Comandante Geral da Polícia Marítima ● COM Rui Manuel 
Alves Francisco, Secretário-Geral adjunto do Ministério da Defesa Nacio-
nal ● CMG Paulo Manuel José Isabel, Chefe do Departamento Marítimo 
do Centro e Capitão do Porto de Lisboa ● CMG MN José Manuel Jesus Sil-
va, Diretor de Saúde ● CMG ECN Bento Manuel Domingues, Superinten-
dente das Tecnologias de Informação ● CMG FZ Carlos Teixeira Moreira, 
Comandante da Base de Fuzileiros e, em acumulação, 2º Comandante 
do Corpo de Fuzileiros.

RESERVA

● CMG João Manuel Figueiredo de Passos Ramos ● CMG Emanuel José 
de Santo António de Pinto e Lobo ● CMG António Joaquim Oliveira Fu-
zeta ● CMG João José Maia Martins ● CMG António Manuel Gonçalves 
Martins Coelho da Palma ● CMG Paulo José de Almeida Borges Gaspar  
● CMG EMQ Rui Manuel Viveiros da Costa ● CMG ECN José Rita Ro-
drigues Rentróia ● CMG EMQ José Miguel Gomes da Costa Campos  
● CFR Carlos Manuel Jorge Rodrigues ● CFR FZ Mário Rui Gomes Tava-
res ● CTEN SEG Mário Júlio Teixeira Pinto ● CTEN SEG Fernando Gon-
çalves Rodrigues Mendes ● CTEN SEG António José Borges dos Reis  
● CTEN ST-EMEC Francisco Manuel da Silva Ramos Correia ● CTEN STP 
Paulo Jorge Baptista das Neves ● SMOR ETS António Manuel Cardoso 
do Nascimento ● SMOR FZ Duarte Costa Rodrigues ● SMOR H Hermínio 
dos Santos Martins ● SCH M António da Costa Caridade ● SCH FZ Miguel 
José Ambrósio Lobato ● SAJ FZ Francisco José Rita da Silva ● SAJ M Luís 
Manuel Melo Correia ● SAJ M João Gabriel de Jesus Gomes ● SAJ M An-
tónio Manuel Medeiros Vicente ● 1SAR FZ Jorge Manuel Ramos Martins 
● 1SAR M António Armando Branco Alves da Graça ● 1SAR HE Alexandre 
Miguel Vitorino Jacinto ● 1SAR TF José Inácio Cristo Falcão ● 1SAR FZ 
Álvaro Manuel Alves ● CAB CRO Pedro Jorge Rebelo Soares ● CAB TFH 
Paulo Américo Dias Fernandes ● CAB CM Raúl José Alves Gomes ● CAB 
CRO António Maria Diogo Alves ● CAB CRO Paulo Jorge Guerreiro Frade  
● CAB CCT Vítor Manuel Duarte Silva Guerra ● CAB CCT Fortunato Paulo 
Morais Pereira ● CAB E Helder Dinis Sales Rolim ● CAB V Paulo Alexandre 
Lopes Miranda ● CAB FZ Justiniano da Rocha Quintas ● CAB FZ Carlos 

CONVÍVIOS
RECRUTAMENTO DE ABRIL DE 1964 | 53º ANIVERSÁRIO

FILHOS DA ESCOLA | 1985

Os "Filhos da Escola" de abril/64 vão levar a efeito no dia 8 de 
abril, em Arganil, com serviço de Palatho-catering & eventos, o 
almoço-convívio para comemorar o 53º aniversário da incorpora-
ção na Armada. As inscrições deverão ser efetuadas até dia 3 de 
abril contactando:

José Gomes TM 963 018 181 / 235 204 468 e email: zego-
mes46@hotmail.com; Ulisses Cadete TM 918 836 631 / 236 961 
537; Acácio Almeida TM 917 267 914 / 239 455 415 e para o 
transporte em autocarro, Romão Caçador Durão TM 966 236 364 
e ainda José Gião TM 919 782 176.



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo esquartelado de azul e ouro com estrela de seis pontas entrecambada, carregada com duas âncoras entrecambadas. Correia 
de vermelho, perfilada e afivelada de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, forrado de vermelho, virado de três quar-
tos para a dextra. Virol e paquife de ouro e azul. Por timbre, uma estrela de seis pontas de ouro carregada com duas âncoras de azul, 
passadas em aspa. Coronel naval de ouro forrado de vermelho.

SIMBOLOGIA
A estrela de seis pontas com duas âncoras passadas em aspa é o símbolo da Polícia Marítima. As duas âncoras passadas em aspa 
constituem igualmente a insígnia de vice-almirante.

ARMAS PESSOAIS DO COMANDANTE  
GERAL DA POLÍCIA MARÍTIMA



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

BRASÃO DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MARÍTIMA

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo esquartelado de azul e ouro com estrela de seis pontas entrecambada, carregada com duas âncoras entrecambadas. Soto-
posto listel ondulado de prata com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elzevir, «COMANDO GERAL DA POLÍCIA MARÍTIMA».

SIMBOLOGIA
A estrela de seis pontas com duas âncoras passadas em aspa é o símbolo da Polícia Marítima. A estrela de seis pontas é um elemento 
associado às forças policiais, sendo considerada um guia para a ação e repositório de nobreza. A âncora alude à maritimidade e é 
sinónimo de constância, segurança e firmeza.
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