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"O NRP Sagres à saída do Rio de Janeiro no dia 22 de agosto de 2016.  
Na noite anterior havia passado um sistema frontal e o vento chegou aos 
50 nós. Depois de 19 dias atracados na Cidade Maravilhosa, o regresso 
ao mar teve o condão de nos recordar a nossa condição de Marinheiros!"
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Stratεgia 26

Estratégias de Compensação

INTRODUÇÃO

A expressão Estratégia de Compensação (em língua inglesa: 
Offset Strategy) apareceu nos círculos militares americanos 

há cerca de quatro décadas, para caracterizar uma modalidade 
de ação em que um contendor, não conseguindo igualar, em ter-
mos quantitativos, as capacidades inimigas, compensa esse han-
dicap melhorando a qualidade das suas capacidades. As Estraté-
gias de Compensação são o resultado da convicção acalentada 
pela liderança político-militar dos EUA de que é sua função criar 
as condições para que os militares americanos nunca sejam con-
frontados com uma disputa equilibrada. Para isso, o Pentágono 
deverá assegurar que os militares americanos possuam sempre 
vantagens que lhes permitam superiorizar-se aos contendores. 

ANTECEDENTES

Embora o conceito tenha sido desenvolvido nos anos ’70, 
ele foi aplicado retroativamente à estratégia de segurança na-
cional seguida pelo Presidente Eisenhower na segunda metade 
dos anos ’50, que na altura foi batizada como “New Look”. Num 
tempo em que a União Soviética dispunha de muito mais forças 
convencionais e em que era necessário reduzir o orçamento do 
Pentágono (após a dispendiosa guerra da Coreia), Eisenhower 
diminuiu os efetivos militares, mas apostou no reforço das ca-
pacidades nucleares americanas. A supremacia do seu arsenal 
nuclear asseguraria a primazia dos EUA em caso de conflito. 

Com o passar dos anos, a União Soviética conseguiu equilibrar 
o arsenal atómico norte-americano, pelo que, nos anos ’70, os 
EUA apostaram numa nova Estratégia de Compensação, baseada 
no desenvolvimento de capacidades inovadoras, com um ênfase 
especial em modernos sistemas de Comando & Controlo (C2), 
em tecnologias furtivas, em sistemas espaciais de comunicações 
e navegação e em armas inteligentes. Como resultado deste es-
forço de inovação, surgiram projetos como o Airborne Warning 
And Control System (AWACS), o stealth fighter F-117, o Global Po-
sitioning System (GPS) e as munições e os mísseis com guiamento 
de precisão (quer por GPS, quer por laser).

Entretanto, com o fim da Guerra Fria, o investimento em ino-
vação na área da defesa reduziu-se bastante. Além disso, desde 
2001, o aparelho político-militar norte-americano tem estado 
sobretudo focalizado nas guerras no Afeganistão e no Iraque, o 
que acarretou uma redução da prioridade concedida à inovação 
militar. Dessa forma, em finais de 2014, numa altura em que os 
EUA começavam a sair de um período contínuo de quase década 

e meia de guerras, o Pentágono anunciou uma terceira Estraté-
gia de Compensação. Esta estratégia – também designada como 
“Defense Innovation Initiative” – visa contrariar a erosão da van-
tagem tecnológica das Forças Armadas americanas, estimulan-
do e promovendo um conjunto diversificado de inovações que 
permitam manter a superioridade perante qualquer contendor. 
Esta terceira Offset Strategy, que não é corporizada por nenhum 
documento específico, constitui, assim, um roteiro destinado a 
assegurar às forças militares norte-americanas a liderança tec-
nológica.

PARTICULARIDADES DA TERCEIRA  
ESTRATÉGIA DE COMPENSAÇÃO

Enquanto as duas primeiras Offset Strategies tinham um alvo 
bem distinto, a União Soviética, agora pretende-se fazer face a 

Dwight D. Eisenhower, o pai da primeira Estratégia de Compensação.

“O planeamento de longo prazo não lida com as decisões futuras, mas com o futuro das decisões do presente”, Peter Drucker
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Capacete do piloto de um F-35, um equipamento da terceira Estratégia de Compensação.

Constelação de satélites do GPS, um sistema nuclear na segunda Estratégia de Compensação.

um conjunto bem mais alargado de atores, como a Rússia, a Chi-
na, o Irão, a Coreia do Norte e movimentos terroristas como a 
Al-Qaeda e o autodenominado Estado Islâmico – havendo, natu-
ralmente, uma preocupação especial com a Rússia e a China, que 
os EUA veem como grandes potências1 e, portanto, como “near 
peer competitors” (competidores em quase paridade). 

Além disso, a consecução desta estratégia apresenta novos 
desafios, pois a liderança tecnológica transferiu-se daquilo que 
os americanos designam como o complexo militar-industrial (res-
ponsável por inventos como o computador, a internet ou o GPS), 
para as companhias civis, que atualmente lideram a inovação 
em áreas como a ciber-tecnologia, a biotecnologia e a robótica, 
entre outras. Com efeito, hoje em dia, o mais vibrante berço de 
inovações tecnológicas localiza-se em Silicon Valley, na Califórnia, 
onde estão sedeadas firmas como Apple, Cisco, eBay, Facebook, 
Google, Hewlett Packard, Intel, Lockheed Martin, Oracle e Tesla2. 
Atento a esta realidade, o Pentágono criou, em agosto de 2015, 
em Silicon Valley, uma unidade para interagir com essas empre-
sas tecnológicas e aproveitar, para a área da defesa, algumas das 
ideias revolucionárias que aí possam surgir: a Defense Innovation 
Unit – Experimental (DIUx).

Acresce ainda que a aceleração das mudanças – tão caraterísti-
ca dos tempos atuais – faz com que esta estratégia tenha um hori-
zonte temporal necessariamente mais curto que as precedentes. 
Com efeito, ao contrário das Estratégias de Compensação dos 
anos ’50 e ‘70, que visavam assegurar a supremacia militar por 
períodos de 20 ou mais anos, os ideólogos desta terceira Offset 
Strategy têm plena noção de que dificilmente as vantagens mili-
tares conseguidas com novos avanços tecnológicos se projetarão 
por um horizonte temporal superior a 5 a 10 anos, reconhecendo 
que, sem uma evolução tecnológica contínua, os ganhos de hoje 
serão rapidamente perdidos. 

CONCEITOS PRINCIPAIS

Em termos globais, esta terceira Estratégia de Compensação 
assenta em dois conceitos principais: a colaboração homem-má-
quina (human-machine collaboration) e a parceria em combate 
(combat teaming). 

A colaboração homem-máquina é um conceito que visa de-
senvolver máquinas que ajudem os humanos a tomarem deci-
sões mais corretas e mais rápidas. O melhor exemplo atual deste 
conceito está presente no novo caça F-35, cujos sensores captam 
imensos dados, que são processados e correlacionados automa-
ticamente, apresentando a informação essencial ao piloto, dire-
tamente no seu capacete. É, portanto, um exemplo da utilização 
de máquinas para auxiliar o piloto a tomar melhores decisões, a 
uma velocidade que o cérebro humano não conseguiria atingir. 

A parceria em combate é o emprego simultâneo de humanos e 
de sistemas não tripulados ou autónomos, para o cumprimento 
de operações militares. Um exemplo é o projeto “Loyal Wing-
man” (“Asa Leal”) da Força Aérea americana, que emparelha ca-
ças F-16 não tripulados com F-35 tripulados, para o cumprimento 
de missões operacionais. 

Estes dois conceitos pressupõem uma simbiose entre homens 
e máquinas – e não um antagonismo, como tem sido apresenta-
do em muitos filmes de Hollywood, que antecipam cenários apo-
calípticos de revolta de máquinas cognitivas contra o homem3. 

Dito isso, importa acrescentar que a colaboração homem-
-máquina e a parceria em combate são conceitos genéricos, que 
depois enquadrarão todo um vasto conjunto de programas no 
âmbito das novas tecnologias, que serão abordados na próxima 
edição da Revista da Armada. 

Sardinha Monteiro
CFR

Notas
1  O professor John Mearsheimer, no seu livro A tragédia da política das grandes 

potências (2001), define grandes potências como sendo Estados dotados de boa 
capacidade ofensiva, que pensam estrategicamente e tomam em consideração 
os interesses de outros Estados na sua órbita, envolvendo-se frequentemente em 
políticas expansionistas.

2  A propósito da vitalidade de Silicon Valley em termos de inovação, gostaria de 
deixar um dado extra para reflexão, para o qual o físico e futurologista Michio 
Kaku tem alertado amiúde: mais de 50% dos investigadores que aí trabalham são 
estrangeiros. A certa altura, eles poderão regressar aos seus países de origem 
(China, Rússia, Japão, etc.), o que constitui uma vulnerabilidade estratégica para 
os EUA, que poderá também ter impactos na área militar.

3  É interessante referir que essa simbiose entre homens e máquinas é uma das 
teses do livro A Máquina Iluminada – Cognição e Competição (2016), do profes-
sor Luís Moniz Pereira, um dos mais conceituados especialistas em Inteligência 
Artificial.
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MISSÃO NAFO 2016

AMissão NAFO encontra-se integrada no Plano de Ação Con-
junta (JDP – Joint Deployment Plan), sob coordenação da 

EFCA em colaboração com a Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos, no âmbito da participação ati-
va da União Europeia para a North Atlantic Fishing Organization 
(NAFO). Neste contexto, a Marinha Portuguesa assume um papel 
fundamental disponibilizando, anualmente, uma unidade opera-
cional que garante o necessário apoio e suporte aos inspetores 
da EFCA, permitindo que estes conduzam as ações de fiscalização 
e monitorização nas áreas de pesca NAFO. 

A Viagem de Instrução dos Cadetes do 3º ano da Escola Naval 
facultou aos cadetes um contacto muito próximo com a vida a 
bordo proporcionado por uma elevada taxa de navegação, tendo 
sido ministradas diversas palestras e atividades de forma a en-
grandecer a sua formação.

Esta terceira missão veio confirmar as excelentes capacidades 
que possui a classe Viana do Castelo para este tipo de tarefas, a 
sua capacidade de projeção aliada às condições de habitabilida-
de garantem as condições ideias para quem planeia, executa as 
fiscalizações e monitoriza esta atividade.

Na manhã do dia 24 de junho, pelas dez horas, o NRP Viana do Castelo iniciou a MISSÃO NAFO16, rumo aos Grandes Bancos de 
Pesca da Terra Nova. Para a realização da missão, no período de 24 de junho a 23 de julho de 2016, o navio contou com a participação 
de 49 militares da guarnição, 12 cadetes do 3º ano do Curso “Capitão-de-Mar-e-Guerra Henrique Quirino da Fonseca”, que realizavam 
neste mesmo período a sua viagem de Instrução de final de ano, um elemento coordenador da Agência Europeia de Controlo de Pes-
cas (EFCA), e ainda 4 inspetores de pesca, dois deles de nacionalidade estónia. Uma vez mais, e à semelhança do que se tem verificado 
nos anos anteriores, esta missão constituiu um grande desafio para o navio bem como para a guarnição no cumprimento das duas 
grandes tarefas, fiscalização na área NAFO e Viagem de Instrução.

Sublinha-se que o NRP Viana do Castelo foi construído nos Es-
taleiros Navais de Viana do Castelo em 2010, com deslocamento 
de 1850 toneladas, possuindo dois motores diesel Wartsila, dois 
motores elétricos Magnetti Marelli e uma peça OTO MELARA 30 
mm.

O planeamento das fiscalizações foi assumido como a fase 
mais importante do processo, o qual, muito suportado pelas 
capacidades satélite disponíveis a bordo, não só permitia o es-
clarecimento da sea picture, como também garantia a troca de 
informação com as autoridades canadianas, já que se encontra-
vam na área 2 navios da Coast Guard Canadiana em ação de fis-
calização. O Chefe de Operações/Oficial Navegador do NRP Viana 
do Castelo e o Coordenador EFCA reuniam-se diariamente para 
debater, escolher os alvos a fiscalizar no dia seguinte e falar sobre 
as lições aprendidas registadas nas fiscalizações anteriores; este 
processo terminava com apresentação dos alvos, janelas de tem-
po para efetuar a fiscalização (fiscalizações com duração entre 4 
a 5 horas) e da sugestão de navegação para as próximas 24 horas 
tendo em conta os fatores meteoceanográficos versus posição 
geográfica dos alvos.
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O dia 1 de julho marcou o dia de entrada na área NAFO, especi-
ficamente na área 3M, dando-se assim início à monitorização dos 
navios de pesca que se encontravam nesta área. Durante grande 
parte da missão na área de operações, as condições meteoce-
anográficas verificadas foram adversas, bastante típicas nesta 
região, dificultando a realização de mais ações de fiscalização, 
especificamente até o navio atracar em St. John’s. Assim, no dia 
4 de junho realizou-se a primeira ação de fiscalização, abordando 
o navio de pesca português Coimbra, sucedendo-se mais tarde 
uma segunda fiscalização, especificamente a um navio de pesca 
espanhol. 

Na manhã do dia 8 de junho, pelas dez horas, o navio atracou 
no porto de St. John’s. Tal como tem vindo a acontecer em anos 
anteriores, à nossa espera encontrava-se o Vice-cônsul Honorá-
rio de Espanha, Jean Pierre Andrieux. Durante este primeiro dia 
de estadia no porto, sucederam-se diversas atividades, nomea-
damente uma cerimónia realizada no cemitério local, cemitério 
de Mount Carmel, em honra do pescador português que faleceu 
no mar dos Grandes Bancos da Terra Nova, Dionísio Esteves, per-
tencente à Frota Portuguesa de Pesca à Linha (Portuguese White 
Fleet). Ainda enquadrado nesta singela cerimónia, seguiu-se uma 
visita à Basílica local. Para terminar esta primeira fase da nossa 
estadia no porto, realizou-se uma receção a bordo, na qual estive-
ram presentes entidades militares e civis. Durante todo o período 

de permanência do navio no porto de St. John’s, foi sentido por 
todos os membros da guarnição o grande respeito e admiração 
que os locais nutrem pelos portugueses, em particular pelos ma-
rinheiros portugueses. 

No dia 11 de junho, pelas 14h00, o navio largou de St. John’s, 
retomando-se as ações de monitorização dos navios de pesca. 
Realizaram-se mais três fiscalizações a navios de pesca, estas já 
nas subáreas 3N e 3O, mais a Sul da área NAFO. Esta diferença 
de latitude representou uma progressiva melhoria nas condições 
meteoceanográficas, refletindo-se num aumento do número de 
fiscalizações. 

No dia 18 de julho, e após um total de cinco fiscalizações na 
área, o NRP Viana do Castelo abandonou a área NAFO, dando 
início ao trânsito para Lisboa, onde atracou na manhã do dia 23 
de junho, pelas dez horas, após percorridas mais de 6300 milhas 
náuticas em mais de 580 horas de navegação, durante os 27 dias 
de permanência no mar dignificando a Marinha, tendo como 
base o seu lema “No mar sempre vigilantes”.

Colaboração do COMANDO DO NRP VIANA DO CASTELO
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JOGOS OLÍMPICOS 2016
CASA DE PORTUGAL

Por iniciativa da Associação Comercial do Rio de Janeiro 
(ACRio), em parceria com a Empresa Olímpica Municipal, a 

Subsecretaria de Relações Internacionais, o Estado do Rio de Ja-
neiro e a Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro 
foram instituídos os prémios Casas de Hospitalidade Rio2016 em 
cinco categorias: Legado, Inovação, Confraternização, Promoção 

de Negócios e Promoção Cultural. Tendo em vista a utilização da-
queles espaços após os Jogos Olímpicos, o investimento feito na 
recuperação dos imóveis que albergaram as Casas de Hospitali-
dade constituiu um critério muito relevante para atribuição dos 
prémios. Além dos mencionados, foi igualmente instituído o pré-
mio Menção Honrosa, o único atribuído por votação do público.

No Rio de Janeiro estiveram presentes um total de 54 casas te-
máticas, o mesmo número que havia sido registado em Londres 
em 2012, tendo sido batidos todos os recordes de afluência do 
público àqueles espaços. No entanto, apenas 34 das casas temá-
ticas se apresentaram a concurso. Em resultado da parceria entre 
a Marinha Portuguesa e o Comité Olímpico de Portugal (COP), 
estas foram as primeiras olimpíadas em que o COP dispôs da 
sua Nation House, por sinal nos primeiros Jogos Olímpicos que 
se realizaram num país lusófono. E os resultados alcançados não 
poderiam ter sido mais encorajadores, pois a Casa de Portugal 
– NRP Sagres foi a única que se classificou nos primeiros lugares 
em duas categorias distintas – Promoção de Negócios e Promo-
ção Cultural – razão pela qual estão de parabéns todos os parcei-
ros que se associaram à Marinha Portuguesa neste projeto.

A divulgação dos vencedores foi anunciada a 13 de setembro no 
Rio Media Center e a entrega dos prémios decorreu, no dia seguin-
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te, na ACRio durante o Almoço do Empresário, que contou com as 
presenças do Ministro dos Esportes do Brasil, Leonardo Picciani, 
e do presidente do Comité Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuz-
man. Portugal esteve representado nesse evento pela Secretária do 
Consulado-Geral no Rio de Janeiro, Dra. Suzana Audi, a quem foi en-
tregue o diploma de participação da Casa de Portugal – NRP Sagres.

Recentemente publicado na Revista do Empresário da ACRio, 
o artigo “Prêmio Casas de Hospitalidade Rio 2016 – Uma via-
gem pelo mundo sem sair do Rio” refere que «muito mais que 
um local para receber as delegações, estas casas promoveram a 
cultura, o turismo, a gastronomia e o comércio, além de propor-
cionar a consolidação de uma rede internacional de contatos e 

CASAS DE HOSPITALIDADE RIO 2016

 CATEGORIA VENCEDOR

 Legado Casa da Federação Internacional de Voleibol

 Inovação Casa da Hungria

 Confraternização Casa da Suíça

 Promoção de Negócios Casa da Ernst & Young

  World Olympians Association

  2º lugar - Casa de Portugal – NRP Sagres

 Promoção cultural Casa do Qatar

  3º lugar - Casa de Portugal – NRP Sagres

 Menção Honrosa Casa da NBA

negócios, que ficará de legado para o Rio e para o Brasil». A Casa 
de Portugal – NRP Sagres foi a única a merecer destaque de uma 
página nesse mesmo artigo. Com o título “Navio Escola Sagres – 
História que se confunde com uma lenda”, o artigo inicia com a 
seguinte frase: «Com um dos locais mais emblemáticos, a Casa 
Portugal durante os Jogos Rio2016 foi em alto estilo e veio do alto 
mar». Em virtude do NRP Sagres ter o estatuto de navio de Esta-
do, onde quer que esteja atracado é sempre território nacional, 
razão pela qual a Casa de Portugal foi também a única sediada 
em território pátrio.

Colaboração do COMANDO DO NRP SAGRES

Parceiros
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INTRODUÇÃO

A atual demanda pelas vias de comunicação marítimas está a 
aumentar em razão da crescente necessidade dos seus utili-

zadores, o que leva a um incremento do risco de desenvolvimento 
de atividades ilícitas.

Em bom rigor, tal significa que os Estados ribeirinhos têm de es-
tar preparados para combater novas ameaças, com especial des-
taque para os atos de pirataria, terrorismo e outros ilícitos no mar, 
pelo que se torna fundamental que as suas Marinhas mantenham 
a capacidade de vigilância, controlo, proteção e intervenção nas 
áreas marítimas de interesse e responsabilidade. 

A título de exemplo, e apenas em 2015, na costa portuguesa fo-
ram identificadas mais de 400.000 passagens de navios, medição 
efetuada apenas com recurso ao sistema Automatic Identification 
System (AIS). Se considerarmos que cada navio poderá representar 
um risco potencial, o desafio é evidente!

Por outro lado, e embora se possa afirmar que a natureza das 
atividades ilegais e a variedade de ameaças e riscos associados em 
ambiente marítimo é bem conhecida, a sua complexidade aumen-
tou e isso levou a uma necessária mudança de paradigma, onde se 
passou de um conceito assente na “necessidade de conhecimento 
independente“ para outro suportado pela “necessidade de parti-
lha da informação a nível global“.

Esta nova abordagem, mais coerente, requer o estabelecimen-
to de alianças e parcerias entre organizações e outros atores com 
competências nos mesmos espaços, de forma a assegurar um ade-
quado conhecimento situacional marítimo (CSM). 

Acresce que, além das áreas de operação afastadas do território 
nacional (fora de área), onde comummente são atribuídas missões 
aos navios da Marinha no quadro das alianças e compromissos 
internacionais, Portugal possui uma vasta área marítima de res-
ponsabilidade que exige eficiência e eficácia quando a Marinha é 
chamada a atuar no mar, assumindo o Centro de Operações Marí-
timas (COMAR), nesse particular, um papel determinante. 

CENTRO DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS
COMAR

O COMAR E O CSM

Em junho de 2008 a Marinha criou no Comando Naval o COMAR, 
para o apoio ao exercício, de nível operacional, do comando, con-
trolo e coordenação das ações da Marinha/Autoridade Marítima 
Nacional e da sua articulação com os demais órgãos do EMGFA, 
dos ramos e de outras entidades do Estado com competência de 
atuação nos espaços marítimos. 

Este Centro de Comando e Controlo é guarnecido 24 horas por 
dia, sete dias por semana, e está sob a dependência direta do 
VALM Comandante Naval. 

O COMAR tem por tarefa principal apoiar a Marinha, a Autorida-
de Marítima e o Instituto Hidrográfico na condução de operações, 
exercícios e outras atividades no mar, a fim de tornar mais eficien-
te e eficaz o exercício da autoridade do Estado e a segurança nos 
espaços marítimos sob soberania e jurisdição nacional.

O Centro é ainda responsável por colecionar, processar e disse-
minar a informação necessária à aquisição e manutenção do CSM 
na nossa área de interesse, em articulação com o EMGFA e outros 
centros de operações nacionais e internacionais, podendo apoiar, 
ainda, o Centro de Crise da Marinha e o Centro Nacional Coorde-
nador Marítimo.

Este Centro de Comando e Controlo é alimentado por múltiplos 
sistemas de informação militares e não militares, assim como por 
outros processos veiculadores de informação. A fusão, análise e 
validação desta informação permite contribuir para a superiorida-
de na decisão, em todos os níveis de comando (tático, operacional 
e estratégico), e para que a missão seja cumprida de uma forma 
coerente, integrada e complementar.

No âmbito das missões da Marinha reguladas por legislação pró-
pria, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo 
de Lisboa (MRCC Lisboa) está localizado com o COMAR.

Enquanto MRCC Lisboa, e decorrente dos compromissos assu-
midos por Portugal no âmbito da Convenção de Busca e Salvamen-
to Marítimo da Organização Marítima Internacional (IMO), a tarefa 
principal do centro é coordenar as ações e os meios empenhados 
em operações de busca e salvamento marítimo, relativas a aciden-
tes ocorridos com navios e embarcações no mar, na Região de Bus-
ca e Salvamento Marítimo (SRR) de Lisboa.

Esta localização do COMAR com o MRCC Lisboa permite con-
centrar num único local o acesso a um vasto leque de fontes de 
informação e de comando e controlo no âmbito da segurança ma-
rítima, de que se destacam, entre outros, o Global Maritime Dis-
tress Safety System (GMDSS), o Integrated Maritime Data Environ-
ment (IMDatE), o Automatic Identification System (AIS), o sistema 
Cospas-Sarsat, o Vessel Monitoring System (VMS) e o Vessel Traffic 
Services (VTS), o que se traduz num efectivo ganho de eficiência.

Em termos de relacionamento com entidades externas, o CO-
MAR permite uma célere articulação multi-agência, com entida-
des nacionais como as que integram o Centro Nacional Coordena-
dor Marítimo (CNCM), nomeadamente a Força Aérea Portuguesa, 
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a Autoridade Marítima Nacional (AMN), a Guarda Nacional 
Republicana (GNR), o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), a Polícia Judiciária (PJ), o Gabinete Coordenador de 
Segurança, a Autoridade de Segurança Alimentar e Econó-
mica (ASAE), a Autoridade Tributária, a Autoridade de Saúde 
Nacional, o Instituto da Água e a Direção-Geral de Recursos 
Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), entre ou-
tros, e entidades internacionais como o Maritime Analysis 
and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N), a Agência Euro-
peia de Segurança Marítima (EMSA) e a Agência FRONTEX. 

Para este desiderato em muito contribui a utilização do 
sistema OVERSEE (projeto nacional desenvolvido em parce-
ria com a empresa nacional Critical Software), que permite a 
integração de várias fontes de informação, nacionais e inter-
nacionais, num único monitor, por camadas, e assume um 
papel fundamental no processo de análise e de validação da 
informação, que depois pode ser disponibilizada pelo COMAR a 
outros centros congéneres. 

O produto operacional do COMAR, em 2015, expressa-se pelos 
dados apresentados, a que acrescem 4679 horas dedicadas ao 
apoio a missões fora de área, desenvolvidas no quadro da Aliança 
Atlântica e da União Europeia; no apoio a missões de fiscalização 
marítima (14.763 horas executadas pelas unidades navais afetas 
ao Dispositivo Naval Padrão), mais de 5000 horas no âmbito do 
plano de atividades da DGRM; 4345 horas no âmbito da vigilância 
da fronteira externa marítima da União Europeia, com a agência 
FRONTEX e o SEF, vigilância das atividades de investigação científi-
ca e, finalmente, o produto mais remunerador do COMAR, aquele 
que se traduz no salvamento de vidas humanas, em que de 636 
casos de busca e salvamento resultaram 501 vidas salvas, o que 
corresponde a uma taxa de sucesso de 97%.

CONCLUSÃO

A solução encontrada pela Marinha para o cumprimento da 
sua missão e dos compromissos nacionais assumidos pelo Estado 
no âmbito da Organização Marítima Internacional resulta de uma 
abordagem sinérgica e traduz-se num ganho efetivo de eficiência 
do Estado na sua atuação nos espaços marítimos sob soberania e 
jurisdição nacional. 

O apoio essencial para o planeamento e condução de operações 
no mar pode, facilmente, ser garantido pelo COMAR e pelo MRCC 
Lisboa, com recurso aos sistemas de informação e de comando, 
controlo e comunicações neles residentes. 

Em termos conceptuais, a Marinha possui, no Comando Naval, 
um Centro de Operações Marítimas que é simultaneamente Cen-
tro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, que pro-

duz conhecimento situacional marítimo e 
tem capacidade para planear e coordenar 
operações navais e de segurança marítima 
através dos sistemas de comando e con-
trolo, de comunicações e de informação 
geográfica que tem ao seu dispor, fundindo 
e partilhando informação, comandando e 
controlando os meios da Marinha (forças 
e unidades navais, de mergulhadores e de 
fuzileiros) nas operações conduzidas sob a 
sua égide e disponibilizando-se para apoiar 
e coordenar operações conduzidas sob a 
égide de entidades externas, competentes 
em razão da matéria para atuar no mar.

Em suma, a Marinha e o País possuem 
hoje um Centro de Operações Marítimas de 
excelência, cujos resultados operacionais o 
colocam ao nível dos melhores do mundo.

Colaboração do COMANDO NAVAL

Produto Operacional 2015

Tráfego marítimo na costa portuguesa (compilação).
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C orria o final do mês de julho e a azáfama no cais 6 contrastava 
com a acalmia da restante Base Naval de Lisboa. Os prepara-

tivos finais para uma missão de um mês fora de área corriam a 
todo o vapor, mas o facto de estarmos no tradicional período de 
férias de verão fazia com que os elementos da guarnição do NRP 
Arpão fossem dos poucos militares a circularem naquela área da 
BNL. Apesar da perspetiva de gozo tardio das suas férias, eventu-
almente desfasadas das suas famílias, a disposição da guarnição 
era surpreendentemente boa! Em conversa com outros camara-
das diziam que iam num cruzeiro em agosto para o Mediterrâ-
neo…

Na realidade, o submarino iria ser empenhado em apoio à 
Operação SOPHIA da EUNAVFOR MED, força naval da União Eu-
ropeia. Criada no contexto desta organização, além do natural 
suporte do Conselho da EU no âmbito da sua PESC1, conta tam-
bém com o apoio das Nações Unidas através da Resolução 2240 
(2015) do seu Conselho de Segurança. Esta força naval tem como 
missão “contribuir para o desmantelamento do modelo de negó-
cio das redes de introdução clandestina de migrantes e tráfico de 
pessoas na zona sul do Mediterrâneo central.”

 O facto de ser uma missão real, com o objetivo último de con-
tribuir para a resolução de uma situação de drama humanitário, 
imbuiu um espírito de missão a todos quantos se preparavam 
para passar o agosto sob as águas cálidas do Mare Nostrum. Nem 
mesmo a perspetiva de um período de 23 dias consecutivos em 

imersão, um recorde para esta classe de submarinos, atentou ao 
ânimo dos 34 submarinistas.

A preparação da missão tinha sido especialmente exigente, 
sobretudo considerando que os meses de junho e julho tinham 
incluído os exercícios SWORDFISH 16 e RECOGNIZED ENVIRON-
MENTAL PICTURE 16, este último concluído apenas duas sema-
nas antes da largada, com incontornáveis implicações no apron-
tamento do pessoal e material para a Operação SOPHIA. 

Superadas as dificuldades da fase de aprontamento, fazendo 
jus à típica expressão naval “o que é preciso é largar cabos!”, o 
NRP Arpão largou na soalheira manhã do dia 3 de Agosto, ainda 
com uma tarefa suplementar para cumprir antes de se dedicar 
em exclusivo à missão principal: embarcar uma equipa do pro-
grama Volante da SIC Notícias. A realização desta reportagem im-
pôs um pequeno desvio a Sesimbra para o desembarque dos três 
elementos, não sem antes permitir à guarnição mostrar orgulho-
samente as capacidades do seu navio à equipa de reportagem.

Concluído o desembarque, rumou-se a sul para atingir a ba-
timétrica dos 100 metros. Feitos os últimos telefonemas para a 
família e fumados os derradeiros cigarros, seguiu-se a ordem de 
“Alerta2” dada pelo oficial de quarto à ponte, iniciando o perí-
odo de imersão que só seria interrompido passados 23 dias. A 
próxima vez que se poderiam dar ao luxo de telefonar para casa 
ou apanhar sol seria já ao largo do porto de Cartagena, depois 
de cumprido o empenhamento operacional na EUNAVFOR MED.

NRP ARPÃO
TRÁFICO DE MIGRANTES
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Seguiu-se o trânsito para a área de operações, cumprindo com o 
estabelecido no SUBNOTE3 e correspondente MOVING HAVEN4. À 
navegação em águas nacionais seguiu-se a passagem do STROG5. 
A passagem deste estreito em imersão constitui-se como um de-
safio sempre aliciante para o submarinista, quer pelo facto de ser 
uma das áreas do globo com maior densidade de navegação, quer 
por apresentar características oceanográficas únicas e determi-
nantes para um submarino em imersão. As diferentes camadas 
de água com características distintas (em densidade, salinidade e 
temperatura) e as correntes muito particulares (dependentes tan-
to da profundidade como do período da maré), exigem um plane-
amento rigoroso, envolvendo diversos cálculos para se conseguir 
determinar a melhor hora e cota para a passagem em imersão.

Depois de ultrapassado com sucesso este primeiro evento, 
o trânsito prosseguiu pelo Mar Mediterrâneo, agora a navegar 
com a costa norte africana à vista no periscópio, contemplando 
as paisagens de Marrocos, Argélia e Tunísia.

Tendo disponíveis comunicações satélite e o sistema de co-
mando e controlo dedicado à operação instalado a bordo, os 
últimos detalhes de coordenação com o EUNAVFOR MED FHQ6, 
embarcado no ITS Garibaldi, foram facilmente acertados, benefi-
ciando-se da presença de um oficial submarinista português em-
barcado no navio-chefe, sendo o responsável pelo planeamento 
das operações com submarinos na força.

Chegado à área de operações, o NRP Arpão, enquanto unidade 
em Associated Support7, iniciou a execução das tarefas atribuídas 
que, enquadradas na missão da EUNAVFOR MED8, se centravam 
nas operações de recolha de informações9, tendo que reportar toda 
a atividade (mercante, piscatória, militar ou outra de interesse) nas 
áreas atribuídas, contribuindo para a construção do designado Pat-
tern of Life (PoL). Estas tarefas, intrínsecas às missões típicas atribu-
ídas aos submarinos modernos, requerem um intenso trabalho de 
toda a guarnição na compilação, correlação e análise do considerá-
vel volume de informação obtida por todos os sensores próprios, 
impondo-se uma grande coordenação e disciplina para a obtenção 
de resultados positivos. Acresceu a esta exigência o facto de se ope-
rar junto a uma costa imprevisível, onde a deteção de um submari-
no poderia ter repercussões gravosas para a Operação. 

Cumprida a patrulha das áreas atribuídas e o apoio à EUNA-
VFOR MED Operação SOPHIA, havia que efetuar o trânsito de 
regresso a casa, praticamente invertendo o sentido do planea-
mento efetuado inicialmente. Antes, no entanto, a escala de um 
porto sobejamente conhecido dos submarinistas: Cartagena. 
Esta cidade do sul de Espanha, além de ser a base dos submari-
nos espanhóis, é destino de todos os que, ao terminar o curso de 
especialização em submarinos, fazem a requerida certificação de 
escape livre. Um fim de semana de recobro foi a desejada lufada 
de ar fresco após as mais de 540 horas de imersão consecutivas 
antes de efetuar o derradeiro trânsito de regresso a casa.

Ao deixar o porto de Cartagena pela popa, o Arpão entrou em 
imersão para cumprir o restante trajeto para a Base Naval de Lis-
boa. Faltava apenas mais uma travessia do Estreito de Gibraltar 
em imersão. Desta vez a corrente mostrava-se desfavorável, con-
firmando os cálculos feitos antecipadamente. Mas impunha-se a 
chegada no dia 1 de setembro a Lisboa, não havendo a possibili-
dade para adequar a hora da passagem do estreito com a maré 
e correntes mais favoráveis. Assim, procurou-se a cota onde a 
corrente era menos intensa, sendo os 100 metros o melhor com-
promisso encontrado.

Volvidos mais alguns dias e eis que na alvorada do primeiro 
dia de setembro, com a bóia nº 2 da barra sul do porto de Lisboa 
à vista, soa a ordem “Ar a todos, vamos para cima!”, seguida do 
característico (e ensurdecedor) ruído do ar comprimido a ocupar 
o lugar da água do mar nos tanques de lastro do submarino, le-
vando o Arpão para a superfície para iniciar a aterragem ao porto 
de Lisboa, demandando a Base Naval.

30 dias passados, 700 horas de navegação e quase 4000 mi-
lhas náuticas percorridas, o NRP Arpão avistou finalmente o en-
fiamento do Canal do Alfeite… Cabos passados às 09h20, os 34 
militares da guarnição juntaram-se às suas famílias para umas 
merecidas férias.

Colaboração do COMANDO DO NRP ARPÃO

Notas
1  Política Externa e de Segurança Comum (PESC) que abrange todos os domínios da 

política externa, bem como todas as questões relacionadas com a segurança da 
União Europeia (UE).

2  Ordem dada que inicia o procedimento de entrada em imersão, fechando o sub-
marino ao exterior.

3  Submarine Notice — mensagem de roteamento de submarinos para efeitos de 
PMI (Prevention of Mutual Interference).

4  Área, geralmente móvel, atribuída a um submarino.
5  Strait Of Gibraltar.
6  Comando da operação embarcado, designado por Forward Head-Quarters.
7  Nível de comando e controlo em que a unidade apoia um determinado comando 

na execução de determinadas tarefas, não alterando, no entanto, a entidade que 
detém o seu controlo operacional.

8  De acordo com o artº 1º da DECISÃO (PESC) 2015/778 do Conselho de 18 de 
maio de 2015, a missão da EUNAVFOR MED destina-se a “[…] contribuir para o 
desmantelamento do modelo de negócio das redes de introdução clandestina 
de migrantes e de tráfico de pessoas na zona sul do Mediterrâneo central […]”

9  Mais concretamente conduzir operações ISR (Intelligence, Surveillance and Re-
cognisance).
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OO estatuto do navio, a sua configuração jurídica, o seu 
registo e a matrícula sempre constituíram questões 

centrais no direito marítimo. Há inúmeros exemplos, duran-
te todo o séc. XIX, e até em fases anteriores, de várias defini-
ções normativas neste âmbito, sendo que, a que melhor sis-
tematiza a função da Autoridade Marítima, consta do artigo 
33º do Regulamento para a Polícia dos Portos, aprovado por 
Decreto de 20 de Agosto de 1839 – a designada Lei de Sabro-
sa –, que estabelecia que “Aos Capitães dos Portos compete 
a matricula dos Navios; para o que lhes serão fornecidos os 
livros, e exemplares dos respectivos Róes, segundo se acha 
estabelecido. Além destes Róes de matricula, terão mais 
dous Livros infolio, um para a entrada, outro para a sahida, 
onde seguidamente se lançará o nome a qualidade do navio, 
a que nação pertence, etc. Em quanto aos Navios nacionais, 
que sahirem, notar-se-lhes-ha unicamente os seus nomes, e 
ao diante o numero da pagina do livro de Registo, em que 
está registada a sua matricula.”.    

Na proposta de reforma à matéria constante do Título 
I, Capítulo I, do Código Comercial de 1888, elaborada, em 
1936, em sede da Comissão Permanente de Direito Maríti-
mo Internacional (CPDMI), e tomando como base a necessi-
dade de unificação da legislação comercial e legislação ma-
rítima sobre o estatuto do navio, e seus elementos jurídicos 
constitutivos, assumiu relevo especial o estatuto do navio, a 
formalidade jurídica para o seu registo e matrícula, a atribui-
ção de bandeira, bem como a questão do desembaraço e do 
navio despachado para viagem. Matérias que seriam funda-
mentais em todo o percurso da regulamentação marítimo-
-comercial no evoluir do Séc. XX.

No quadro do Código de 1892, em especial atentos os 
seus artigos 56º a 60º e 132º, não subsistiam dúvidas me-
tódicas, ou funcionais, sobre a configuração do capitão do 
porto como conservador patrimonial marítimo, sendo suce-
dâneo de tal léxico o facto de se designarem as Capitanias 
dos Portos, nesta sua área de actividade, como Repartições 
Marítimas (RM), termo ainda hoje em uso em sede legisla-
tiva. 

Já desde o segundo quartel do Séc. XIX, mas com maior 
incidência desde o Acto de Navegação de 8 de Julho de 
1863, que se impunha uma uniformização legislativa quan-
to à formulação legislativa das competências em matéria de 
registo de propriedade e de matrícula de navios, sendo que, 
notoriamente, o Código Comercial (CC), aprovado por Carta 
de Lei de 28 de Junho de 1888, e o Decreto de 1 de Dezem-
bro de 1892, que aprovou a Organização dos Serviços dos 
Departamentos Marítimos e das Capitanias dos Portos – e 
que designamos por Código de 1892 –, usavam um léxico 
jurídico diverso, sendo algo sintomático que continham, em 

determinadas matérias, um quadro normativo não comple-
mentar, em especial, atenta a configuração do articulado do 
Capítulo I, do Título I, do Livro Terceiro, do CC, promulgado 
4 anos antes do Código de 1892.

Preceituava o artigo 486º do CC: “(Nacionalidade portu-
guesa do navio) – Serão havidos como nacionais para os 
efeitos deste Código os navios que, como tais, se acharem 
matriculados nos termos do acto especial de navegação.”, 
estatuindo, o Acto de Navegação, a este respeito, no seu 
artigo 13º, que “O título da propriedade do navio deve ser 
registado na intendência do porto a que elle pertencer; mas 
nos portos aonde não existirem intendentes ou seus delega-
dos, é feito o registo pelos chefes das alfandegas respecti-
vas, nos termos da legislação em vigor”, acrescentando-se 
no parágrafo único do normativo que “Pelo ministério da 
marinha se passará ao navio que o requerer certidão au-
thentica do registo, assinada pelo ministro, pelo official que 
a lavrar (…)”, adaptando-se, bem entendido, uma formula-
ção legislativa já com 154 anos.

Não havendo maior aprofundamento jurídico da maté-
ria em sede do CC, e subsistindo o Código de 1892, num 
formato muitíssimo mais desenvolvido, como o substracto 
jurídico-material aplicável a estas matérias, foi tentada, em 
1936, como acima se referiu, uma reforma visando unificar 
articulados, mas, sobretudo, tornar claros os preceitos rela-
tivos ao registo, à matrícula e à atribuição da nacionalidade 
portuguesa. E a opção teria sido avisada, caso prosseguisse, 
porque conjugava, na perfeição da matriz legislativa, a ques-
tão registral, com a da perda da nacionalidade e bem assim, 
no aplicável, com as condições de navegabilidade do navio, 
a permissão para poder iniciar viagem e o seu desembaraço 
pela autoridade marítima.

Com efeito, propunha-se estatuir, designadamente, que o 
registo de propriedade na Conservatória do registo comer-
cial deveria ser precedido do registo na Capitania do Porto, 
mais se aduzindo que o conservador do registo comercial, 
logo que recebesse a cópia do registo provisório na agência 
consular, faria oficiosamente o registo provisório de trans-
missão, o qual seria convertido em definitivo depois do re-
gisto de propriedade na respectiva Capitania do Porto. O 
cancelamento do registo de navio que perdesse a nacionali-
dade portuguesa – e cujos requisitos para tal se elencavam, 
aliás com muito mais rigor que o definido no CC – deveria 
ser efectuado, por iniciativa de qualquer interessado ou do 
Capitão do Porto de registo, tanto na Conservatória do Re-
gisto Comercial, como na respectiva Capitania. 

O facto de um articulado único, e sistémico, não ter co-
nhecido evolução, viria a determinar que as questões jurí-
dico-comerciais e marítima seguissem vias legislativas dife-

O REGISTO DE PROPRIEDADE DO NAVIO. 
A QUESTÃO E ESTUDO EVOLUTIVO

PRINCÍPIOS DE DIREITO MARÍTIMO



REVISTA DA ARMADA | 512 

NOVEMBRO 2016 15

rentes, tendo-se chegado, em finais dos anos cinquenta do Séc. 
XX, à publicação do Decreto-Lei nº 42 644, de 14 de Novembro 
de 1959, que estabelecia os princípios do registo comercial e da 
matrícula de navios, e bem assim do Decreto nº 42 645, da mes-
ma data, que aprovaria o Regulamento do Registo Comercial. O 
artigo 1º do DL 42 644 (finalidade do registo) estabelecia que “O 
registo comercial tem essencialmente por fim dar publicidade à 
qualidade de comerciante das pessoas singulares e colectivas, 
bem como aos factos jurídicos, especificados na lei, referentes 
aos comerciantes e aos navios mercantes.”, mais adensando, o 
seu artigo 2º, que “O registo comercial compreende: (…) a) A ma-
trícula das sociedades; (...) c) A matrícula dos navios mercantes.”. 
Este diploma mantém, 58 anos depois da sua publicação, no es-
sencial, a sua exequibilidade quanto à prática de actos em sede de 
conservatória comercial, tendo, contudo, sido ressalvado expres-
samente pelo nº2, do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 403/86, de 3 
de Dezembro, que “As 
disposições referentes 
ao registo de navios 
mantêm-se em vi-
gor até à publicação 
de nova legislação 
sobre a matéria.”; o 
que ocorreu, 13 anos 
depois, em sede do 
Capítulo V do Regula-
mento Geral das Ca-
pitanias (RGC), apro-
vado pelo Decreto-Lei 
nº 265/72, de 31 de 
Julho.

O RGC institui o que 
pode ser designado 
como o código de re-
gisto patrimonial marítimo (artigos 72º a 104º), ainda vigente, e 
no qual se sustenta, determinantemente, todo o regime regula-
dor do registo marítimo. Estatui, expressamente, o nº1, do artigo 
72º do RGC, que “As embarcações nacionais, com excepção das 
pertencentes à Armada, estão obrigatoriamente sujeitas a regis-
to de propriedade, abreviadamente designado por registo, para 
que possam exercer a actividade que determina a sua classifica-
ção”, mais se definindo no nº1, do artigo 73º do Regulamento 
que “O registo das embarcações nacionais é feito nas repartições 
marítimas (…)”.

Para manter a especificidade comercial definida no supramen-
cionado artigo 1º do DL 42 644, mais estatui o RGC, no nº3, do 
artigo 72º, que “As embarcações mercantes estão também obri-
gatoriamente sujeitas a registo comercial nos termos da respec-
tiva lei.”. A lei define, expressamente, registo comercial, ou seja, 

registo em face da actividade exercida, razão pela qual nem as 
embarcações de recreio, nem as pequenas de pesca e as de âm-
bito local que não têm actividade comercial são objecto de qual-
quer tipo de acto exarado pela Conservatória de Registo Comer-
cial (CRC). Ou seja, são objecto de actos, na CRC, apenas cerca de 
9% da totalidade de navios e embarcações registados no registo 
convencional em Portugal (4.000 num total de 46.000).            

O registo de propriedade das embarcações, que configura o 
registo convencional, é, portanto, competência funcional directa 
do Capitão do Porto, servindo este acto, designadamente, como 
pressuposto determinante para o ingresso do navio no quadro 
jurídico que o regula, designadamente os actos e procedimentos 
em sede da atribuição de bandeira, classificação, atribuição do 
conjunto de identificação e, no aplicável, definição de área de 
operação e validação do rol de matrícula/tripulação, bem como 
aplicação dos regimes de cancelamento, reforma e alteração de 

registo, todas maté-
rias do foro da Capi-
tania do Porto. Aquele 
mesmo pressuposto 
funcional foi confir-
mado, 30 anos depois 
da publicação do RGC, 
pelo nº5, do artigo 
13º, do Decreto-Lei nº 
44/2002, de 2 de Mar-
ço, que preceitua que 
“Compete ao capitão 
do porto (…) efectuar 
o registo de proprie-
dade de embarcações 
nacionais, assim como 
o cancelamento, refor-
ma, e alteração de re-

gisto, de acordo com o estabelecido legalmente, nomeadamente 
em matéria de registo de bens móveis e náutica de recreio.”. 

O regime do registo, e a sua ligação jurídica a um conjunto de 
actos que lhe são subsequentes é, assim, determinante no qua-
dro do estatuto legal do navio, regime que é, especificamente, 
tratado pelo Decreto-Lei nº 201/98, de 10 de Julho, diploma que 
não terá recolhido, dos projectos preparatórios, e designada-
mente dos textos propostos em sede da CPDMI em 1936, um 
conjunto de elementos e especificidades normativas que lhe te-
riam sido úteis, matéria que abordaremos noutro artigo.

Dr. Luís da Costa Diogo
CHEFE DO GABINETE JURÍDICO DA DGAM

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico.
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ENTREGA DE ESPADAS 
E JURAMENTO DE BANDEIRA

ESCOLA NAVAL

Presidida pelo CEMA/AMN, ALM Macieira Fragoso, decorreu 
no dia 30 de setembro, na Escola Naval (EN), a Cerimónia de 

Juramento de Bandeira dos Aspirantes do Curso “CALM Almeida 
Henriques” e de Entrega de Espadas aos aspirantes mencionados 
e aos Oficiais do Curso de Formação de Oficiais Técnicos (CFOST) 
2011/2014 e 2012/2015, Curso de Formação Complementar de 
Oficiais (CFCO) e Curso para Transição para a Categoria de Oficiais 
do quadro Técnico de Saúde (CTCO-TS 2016).

A cerimónia, que simboliza o fim de uma etapa repleta de desa-
fios, de aprendizagem, de assimilação de experiências, de rigorosa 
formação intelectual, académica, física, militar-naval, comporta-
mental, e o preliminar de uma carreira de Oficiais de Marinha, ser-
vindo Portugal no Mar, iniciou-se com as devidas honras ao ALM 
CEMA/AMN pelo Batalhão do Corpo de Alunos da EN a que se se-
guiu a revista de corpos.

Após a revista, teve lugar a Cerimónia de Imposição de Condeco-
rações a militares e civis que se distinguiram ao serviço da Marinha 
e do País, impostas pelo ALM CEMA/AMN e Oficiais Generais da 
Marinha presentes.

Antes do Juramento de Bandeira, o Comandante do Corpo de Alu-
nos proferiu uma exortação aos Aspirantes do Curso “CALM Almeida 
Henriques”, realçando que “…A entrega das espadas … é um mo-
mento solene que representa o investir de autoridade, nas funções 
de comando, direção e chefia, àqueles que agora a receberam. Recai 
sobre eles a responsabilidade pela condução exemplar dos seus su-
bordinados…”. Exortou ainda aos Aspirantes para “…quando ama-
nhã chegardes às vossas futuras unidades, pautem a vossa atuação, 
como oficiais, demonstrando estarem sempre prontos e disponíveis, 
como subordinados, sendo leais, obedientes, mas frontais, como co-
mandantes, diretores ou chefes, sendo corretos, justos e honestos. 

Como marinheiros, demonstrando a vossa dedicação à Marinha, 
o espírito de camaradagem e entreajuda e, finalmente como Pa-
triotas, demonstrando honra pela Pátria e assegurando a sua defe-
sa quando vos for exigido…”. 

Terminada a exortação e após a leitura dos Deveres Militares, os 
Aspirantes a Oficiais do curso “CALM Almeida Henriques” juraram 
bandeira perante o estandarte Nacional e os convidados e fami-
liares que assistiam à cerimónia, a que se seguiu a execução, pela 
Banda da Armada, da Marcha de Guerra e do Hino Nacional, que 
foi entoado pelo Batalhão do Corpo de Alunos.

Findo o juramento de bandeira, seguiu-se a cerimónia de Entre-
ga de Espadas aos Cursos citados, com as respetivas companhias a 
atuarem independentemente, de modo a dirigirem-se para a fren-
te da tribuna e aí receberem as suas espadas das mãos do ALM 
CEMA/AMN e de Oficiais Generais da Marinha presentes. Aos As-
pirantes do Curso “CALM Almeida Henriques” foi igualmente en-

tregue um exemplar de “Os Lusíadas”, conferindo-lhes de forma 
simbólica a responsabilidade de proteger e preservar o imenso 
património cultural que encerra a língua portuguesa. Finalizando 
esta cerimónia, os Oficiais e Aspirantes prestaram continência, 
pela primeira vez, com as suas espadas, ao ALM CEMA/AMN.

A cerimónia terminou com o Desfile do Batalhão do Corpo de 
Alunos, a que se seguiu um porto de honra.

Colaboração da ESCOLA NAVAL
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Com este artigo pretende-se relatar 
a experiência do NRP Álvares Cabral e 
da sua guarnição durante a integração 
no Standing NATO Maritime Group One 
(SNMG1). Dividir-se-á em dois momentos, 
sendo este o primeiro relato sucinto dos 
dois primeiros meses de missão. 

A MISSÃO

Desde o dia 31 de julho de 2016 que o 
NRP Álvares Cabral integra oficialmente 
o SNMG1, um dos quatro grupos-tarefa 
multinacionais permanentes da NATO1, 
constituídos por navios de vários países 
aliados, formando uma força naval de ele-
vada prontidão. 

Estes grupos de navios estão perma-
nentemente disponíveis para a NATO, 
podendo efetuar todo o tipo de tarefas, 
como exercícios multinacionais para ele-
var as perícias individuais dos navios e do 
seu conjunto enquanto força naval, ou 
missões reais que venham a surgir na área 
de influência e interesses da NATO. 

Estes grupos-tarefa providenciam à 
NATO uma capacidade marítima pronta 
e credível, ajudando a estabelecer uma 
presença da Aliança, demonstrando co-
esão e solidariedade, conduzindo visitas 
de rotina diplomáticas e reforçando a in-
teroperabilidade com forças navais alia-
das. Fazem também parte da NATO Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF), 
força conjunta e combinada, de caráter 
expedicionário, pronta a intervir como 
ponta-de-lança da Organização no que for 
necessário.

O comando superior desses grupos-
-tarefa é exercido pelo Maritime Com-
mand da Organização (MARCOM), cujo 
quartel-general fica em Northwood, Reino 
Unido. As três principais tarefas atribuí-
das à SNMG1 foram as seguintes: efetuar 
ações de MSA2, que representa a recolha 
de informação que permita ter o conhe-
cimento situacional marítimo na área de 
influência da NATO (essa informação pas-
sa pelos padrões de navegação locais, in-
formação meteorológica e oceanográfica, 

e outra que permita à Organização conhe-
cer com precisão o ambiente marítimo na 
sua área de influência permitindo-lhe a 
supremacia de informação na condução 
de operações militares); garantir a pre-
sença naval nas áreas marítimas de in-
teresse da Aliança; e garantir também o 
bom relacionamento com as sociedades e 
Marinhas de Países não-NATO.

A participação do NRP Álvares Cabral 
na SNMG1 representa o compromisso de 
Portugal para com a NATO e os seus alia-
dos, refletindo todo o esforço e empenho 
tidos pela Marinha e EMGFA, tanto nas 
ações de treino efetuadas no primeiro 
semestre de 2016 com vista a elevar os 
padrões de prontidão operacionais, como 
nas ações de aprontamento logístico, 
sanitário e de pessoal, encontrando-se 
o navio pronto e treinado para cumprir 
a missão. Para tal, o navio definiu como 
Objetivo de Comando “realizar a missão 
em segurança e contribuir de forma ine-
quívoca para o desempenho da SNMG1, 
dignificando as Forças Armadas e o País”. 

PARTE 1

NRP ÁLVARES CABRAL
SNMG1



NOVEMBRO 201618

REVISTA DA ARMADA | 512

A INTEROPERABILIDADE

O navio largou da Base Naval de Lisboa 
no dia 29 de julho para um trânsito de 
dois dias com destino ao porto de Brest, 
França, que seria o ponto de encontro dos 
navios da força após o período de inter-
rupção de verão, o denominado summer 
dispersal, que ocorreu no mês de julho. 
Nesta fase inicial a força era constituída 
por dois navios, o navio-almirante ESPS 
Mendez Nuñez, uma fragata do tipo F100 
da Armada Espanhola, e o nosso navio.

O comando da SNMG1 cabe este ano 
à Armada Espanhola, através do contra-
-almirante José Enrique Delgado3, apoia-
do por um staff internacional oriundo de 
vários países aliados.

Após uma reunião entre o Comandante 
do nosso navio e o Almirante COMSNMG1, 
foi dado um brífingue de capacidades dos 
navios que integram a força e de seguida 
foram conduzidas reuniões setoriais das 
mais diversas áreas, como operações, me-
cânica, eletrónica, entre outras. Estas reu-
niões permitiram conhecer melhor as pes-
soas com quem iríamos trabalhar no mar 

durante os próximos meses, bem como 
esclarecer procedimentos e métodos de 
trabalho, preparando em terra o que iría-
mos efetuar no mar. No final das reuniões 
estava dado o primeiro passo para garantir 
a interoperabilidade entre os dois navios.

Apesar da doutrina e procedimentos 
NATO serem comuns, através de acordos 
de uniformização ratificados pelos esta-

dos membros, existem sempre pequenas 
diferenças nas rotinas e métodos de tra-
balho ou diferenças nos sistemas de com-
bate e comunicações que necessitam de 
ser mitigadas.

Para esse efeito, com os navios no mar é 
executado um intenso programa de treino 
de força enquanto os navios cumpriam as 
suas tarefas principais atribuídas, realiza-
do um seriado com especial enfoque na 
área das comunicações, incluindo a ope-
ração e troca de informação entre os sis-
temas de combate dos navios, na área da 
marinharia e manobra dos navios no mar 
em proximidade, nas operações de voo e 
na condução de exercícios simulados das 
diversas áreas de combate (superfície, 
sub-superficie e aérea), com nível de com-
plexidade crescente.

Logo no primeiro dia de mar com os na-
vios em força, foi conduzido um exercício 
de oportunidade, denominado PASSEX, 
com uma força-tarefa Japonesa que se 
encontrava em Brest, permitindo tam-
bém aumentar a interoperabilidade entre 
marinhas aliadas para a paz, e cumprir as 
tarefas atribuídas à força pelo MARCOM. 
Estes exercícios de oportunidade conti-
nuaram com alguma frequência, tendo 
sido realizados com as Marinhas Sueca, 
Dinamarquesa, Polaca e Holandesa, com 
meios de superfície e aéreos.

Outra ação de grande importância que 
ocorre na força é o movimento temporá-
rio de elementos das guarnições, o de-
nominado crosspool, onde durante umas 
horas, um grupo de militares troca de 
navio permitindo assim ver e vivenciar as 
pequenas diferenças entre as marinhas 
aliadas, enriquecendo o seu currículo e 
trazendo sempre novo conhecimento e 
experiência para bordo.



REVISTA DA ARMADA | 512 

NOVEMBRO 2016 19

Também nos portos são efetuadas reu-
niões preparatórias para as tiradas se-
guintes, geralmente apenas para a área 
das operações, permitindo analisar aspe-
tos a melhorar e discutir a execução dos 
treinos seguintes.

Este intercâmbio de culturas e conhe-
cimentos tornam a força mais robusta e 
una, sendo já frequente reconhecer-se a 
voz e a cara do operador no outro lado da 
linha na execução dos exercícios.

Todo o procedimento acima descrito é 
repetido com a integração de novas uni-
dades na força, como aconteceu com o 
FGS Ludwigshafen Am Rhein, da Marinha 
Alemã, ou o BNS Leopold I, da Marinha 
Real Belga. 

A PRESENÇA NAVAL

Uma das tarefas da força é garantir a 
presença da Aliança, conduzindo visitas 
de rotina diplomáticas a diversos portos. 
Assim, durante os primeiros dois meses 
de integração do NRP Álvares Cabral na 
SNMG1, a força praticou os portos de 
Brest (França), Liverpool (Reino Unido), 
Reiquiavique (Islândia), Leith - Edimburgo 
(Reino Unido), Gotemburgo (Suécia), Co-
penhaga (Dinamarca), Gdynia (Polónia) e 
Roterdão (Holanda).

Em todos os portos foram efetuados 
cumprimentos protocolares às autorida-
des locais, civis e militares, oferecido um 
almoço protocolar às mesmas e uma re-
ceção para a comunidade local num dos 
navios da força em regime de rotativida-
de. Desta forma são estreitados os laços 
entre a Aliança e as autoridades locais dos 
portos visitados.

No porto de Copenhaga tivemos a hon-
ra de receber a bordo a visita do Embai-
xador Rui Macieira, tendo existido opor-
tunidade para proporcionar uma visita 
dedicada ao navio a alguns elementos da 
Embaixada de Portugal naquele país. Em 
outros portos contou-se igualmente com 
a presença de representantes consulares. 
A experiência é única pela troca de infor-
mação que existe com quem vive nos pa-
íses visitados, enriquecendo ainda mais a 
missão em si. Criam-se igualmente opor-
tunidades para representantes da comu-
nidade lusa no local poderem visitar um 
navio da sua pátria.

Ocorreram igualmente as visitas ao 
navio chefe da força do Comandante do 
MARCOM e dos representantes militares 
no Supreme Headquarters Allied Powers 
Europe (SHAPE) dos países da NATO, sendo 
desta forma igualmente reconhecida a im-
portância desta força para a Organização.

Em alguns dos portos, como Liverpool, 
Reiquiavique, Gotemburgo, Copenhaga 
e Gdynia, os navios estiveram patentes 
ao público, procurando mostrar a NATO e 
as suas atividades às populações, tendo o 
nosso navio recebido um total de 5647 visi-
tantes, demonstrando assim o interesse e a 
aceitação das populações para com a força.

Outro aspeto não menos importante 
passa pelos períodos de licença que as 
guarnições gozam nos portos. O conheci-
mento de outras culturas e realidades é ex-
tremamente enriquecedor para os nossos 
militares, estando inerente ao código ge-
nético de qualquer marinheiro: conhecer o 
mundo e explorar novas culturas. 

TREINO PARA O COMBATE

No período de 5 a 15 de setembro a 
SNMG1 participou no Exercício NOR-
THERN COASTS 2016 (NOCO16). Este exer-
cício, que se realiza anualmente no mar 
Báltico desde 2007, foi este ano patroci-
nado pela Marinha Alemã e conduzido 
pela Marinha Real Dinamarquesa, sendo 
considerado um exercício de grande esca-
la e desenhado para providenciar aos par-
ticipantes um treino relevante num cená-
rio fictício mas aproximado da realidade. 
Contou com mais de 3000 militares de 38 
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unidades navais, incluindo submarinos, de 
16 países NATO e parceiros, tendo focado 
a sua atuação nos principais ambientes de 
batalha: superfície, aéreo e sub-superfície.

Os dois grupos-tarefa da NATO para a 
área do Atlântico, a SNMG1 e a Standing 
NATO Mine-Countermeasures Group One 
(SNMCMG1), treinaram como um grupo-
-tarefa para este exercício, sob o Coman-
do do COMSNMG1.

A SNMG1 contava com o nosso navio, 
o navio-almirante ESPS Mendez Nuñez, 
o FGS Ludwigshafen Am Rhein e o BNS 
Leopold I. Estes dois últimos tinham sido 
recém-integrados, sendo necessário ga-
rantir a interoperabilidade na força. Após 
dois dias de reuniões preparatórias re-
alizadas na Escola Naval Dinamarquesa, 
em Copenhaga, entre representantes de 
todas as unidades navais envolvidas, os 
navios largaram no dia 4 de setembro, 
iniciando a primeira fase do exercício, o 
CET-FIT4, onde executaram um programa 
seriado nas diversas áreas de operações 
militares e de combate com o objetivo 
de atingirem o seu máximo potencial de 
combate em 10 de setembro.

Durante esta fase, foi realizado um tipo 
de exercício inexistente nas nossas águas, 
o MULTEX, um exercício multiameaça 
com emprego real de armas (exceto mís-
seis) numa carreira de tiro dinamarque-
sa criada em permanência para o efeito. 
Esta carreira de tiro possui diversos alvos 
nos três ambientes, alguns fundeados si-
mulando alvos de superfície, mas outros 
móveis com recurso a drones a operarem 
nos três ambientes. Este exercício leva o 
treino de combate ao nível seguinte, pois 
representa a complexidade de um comba-
te multiameaça com o real emprego em 
segurança de armas com o navio a atuar 
em força.

Após o CET-FIT, iniciou-se a fase Tática 
do exercício, com um cenário fictício de 
conflito criado entre nações próximas e 
que forçou a atuação das Nações Unidas 
e a presença da NATO na região. Um dos 
aspetos a realçar foi a utilização de nave-
gação real mercante para a condução de 
exercícios de abordagem, através da uma 
agência da NATO que permite o contacto 
com a Marinha Mercante, o NCAGS5. Isto 
permitiu às equipas de abordagem um 
treino o mais próximo da realidade pos-
sível e demonstrar também à navegação 
mercante o trabalho desenvolvido pela 
Organização com vista a garantir a sua se-
gurança e a livre circulação das vias ma-
rítimas.

Entre os dias 14 e 15, o conflito atingiu 
o seu clímax, tendo a NATO imposto o 
mandato das Nações Unidas, após terem 
sido falhadas todas as alternativas para a 
resolução pacífica do mesmo. O exercício 
terminou com um hot wash up a bordo do 
HDMS Niels Juel com os navios fundeados 
ao largo da ilha dinamarquesa de Bor-
nholm, onde foi analisada sucintamente a 
condução do exercício, se os objetivos de 
treino foram atingidos por todos os partici-
pantes e aspetos a melhorar para os próxi-
mos eventos.

UM ESPELHO DA VIDA  
A BORDO

Em parceria com o SIRP6, o navio criou 
uma página oficial para a missão no Fa-
cebook, servindo como porta de entrada 
para os familiares e amigos dos militares da 
guarnição, assim como outros, que preten-
dam acompanhar a missão do navio.

O tipo de informação divulgada é de 
conteúdo não operacional, centrando-se 
maioritariamente no dia-a-dia de bordo e 
no elemento da Guarnição, sendo a infor-

mação de natureza operacional dirigida 
para o Staff da SNMG1 que gere também 
a página de Facebook desta Força.

Esta “experiência” tem-se revelado um 
sucesso, quer pela adesão significativa do 
público, quer pela sua elevada atividade e 
participação, sendo que, em apenas dois 
meses após a sua criação, a página apre-
senta mais de 2000 seguidores, de 42 pa-
íses diferentes.

Assim, convidam-se todos os leitores 
a seguirem os dois meses seguintes da 
missão do navio em www.facebook.com/
nrpalvarescabral.

Colaboração do COMANDO  
DO NRP ÁLVARES CABRAL

Notas
1  North Atlantic Treaty Organization – Organização 

do Tratado do Atlântico Norte
2  Maritime Situational Awareness
3  Denominado de COMSNMG1
4  Combat Enhancement Training – Force Integration 

Training
5  Naval Cooperation and Guidance for Shipping
6  Serviço de Informação e Relações Públicas
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APRESENTAÇÃO DO  LIVRO  
CLUBE MILITAR NAVAL – 150 ANOS

ACADEMIA DE MARINHA

Integrado nas Comemorações do 150º aniversário do Clube Mili-
tar Naval (CMN), teve lugar em 27 de setembro, no auditório da 

Academia de Marinha, o lançamento do livro Clube Militar Naval 
– 150 anos. Ao evento assistiram muitos sócios do CMN, entre os 
quais se destaca o Almirante Macieira Fragoso, Chefe do Estado-
-Maior da Armada, bem como membros 
das direções do Clube do Sargento da Ar-
mada e do Clube de Praças da Armada.

Após as palavras de boas vindas do 
Presidente da Academia, Almirante Vidal 
Abreu, que realçou a importância des-
tas comemorações, o Comandante José 
Miguel Picoito, Presidente da Direção 
do CMN, analisou resumidamente o en-
quadramento histórico e político à época 
da fundação do Clube, bem como a si-
tuação vivida na Marinha e as condicio-
nantes que suscitavam então um debate 
aberto de ideias e soluções para os pro-
blemas que enfrentava. A fundação do 
CMN foi materializada com a aprovação 
dos seus Estatutos por Decreto Real as-
sinado pelo Rei D. Luís, sob proposta do 
Ministro e Secretário de Estado dos Ne-
gócios da Marinha e Ultramar, Visconde 
da Praia Grande, em 15 de novembro de 
1866. Volvidos quatro anos, em 1870, foi 
iniciada a publicação regular, e até hoje ininterrupta, dos Anais 
do CMN, cuja imagem de marca tem sido o rigor e a qualidade 
da informação que veicula, nomeadamente no âmbito técnico-
-profissional ligado às ciências do mar e à temática naval. Pela 
sua qualidade e diversidade, o conjunto dos artigos e crónicas 

publicados ao longo de quase século e meio não pode ser disso-
ciado do rico património histórico da Instituição. 

Seguiu-se a comunicação “História e usos do passado entre 
os oficiais da Marinha”, pelo Prof. Doutor Sérgio Campos Matos, 
que referiu a importância dos oficiais da Armada na vida política 

e científica nacional, as principais asso-
ciações que se criaram no século XIX e 
em que medida este grupo profissional 
contribuiu para a construção da memó-
ria nacional. 

A terminar, o Comandante António 
Costa Canas, coordenador do livro, sa-
lientou que a obra apresentada procurou 
contar a história da Instituição, mostran-
do aquilo que foi a atividade do CMN ao 
longo de século e meio. Conforme refe-
riu, o livro baseou-se essencialmente em 
informação disponível nos Anais do Clu-
be Militar Naval, riquíssimo repositório 
de informação relativa àquilo que foi a 
vida associativa do Clube, nos seus 150 
anos de vida.

Seguidamente, na galeria da Acade-
mia, teve lugar um Porto de Honra, em 
que os associados e participantes pude-
ram apreciar a exposição “37 anos de 
Medalhística Naval”, e tomar conheci-

mento da atividade do Centro de Estudos de Marinha, anteces-
sor da Academia de Marinha, tal como foi divulgada nos Anais do 
Clube Militar Naval de 1971 a 1975.

Colaboração da ACADEMIA DE MARINHA

Notas
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SUPERINTENDENTE DO PESSOAL

ENTREGAS DE COMANDO / TOMADAS DE POSSE

O VALM Jorge Manuel Novo Palma nasceu em 
Lisboa, tendo concluído o curso de Marinha em 
1983.

Especializou-se em Navegação em 1986, tendo 
completado os cursos Geral Naval de Guerra, Com-
plementar Naval de Guerra e em 2010, o de Promo-
ção a Oficial General.

Esteve embarcado no NE Sagres, no draga-minas 
Ribeira Grande e nas fragatas Roberto Ivens, Saca-
dura Cabral e Corte-Real.

Em terra prestou serviço no Instituto Hidrográfi-
co, no Gabinete do CEMA, na Direção do Serviço de 
Pessoal e no Estado-Maior da Armada, no qual che-
fiou a Divisão de Planeamento.

Comandou o navio-patrulha Zaire, o veleiro 
Vega, a fragata Corte-Real, a Força Naval Portugue-
sa e a Força de Reação Imediata, estas em acumula-
ção com a Esquadrilha de Escoltas Oceânicos.

Em 2013, graduado em Comodoro, comandou a 
Força Naval Europeia na Operação ATALANTA. En-
quanto Contra-almirante, desempenhou as funções 
de Diretor de Infraestruturas de janeiro a outubro de 
2014 e de Diretor de Pessoal, de outubro de 2014 a 
outubro de 2016.

No dia 7 de outubro, em 
cerimónia presidida pelo 
ALM CEMA/AMN, na Casa 
da Balança, tomou posse 
do cargo de Superintenden-
te do Pessoal o VALM Jorge 
Manuel Novo Palma, cessan-
do nessa data, o exercício 
das funções de Diretor de 
Pessoal.

Após a leitura da Ordem, 
o VALM Superintendente do 
Pessoal usou da palavra para 
reiterar a disponibilidade e a prontidão 
para servir a Marinha onde necessário, 
referindo a missão da Superintendência 
do Pessoal e que o seu cumprimento vai 
continuar a desenvolver-se enquadrado 
por quadros legais, administrativos e or-
gânicos em evolução, identificando um 
conjunto de desafios que se perspetivam 
para a superintendência no seu conjunto.

Em seguida, o ALM CEMA/AMN definiu 
a carta de missão do Superintendente, de 

administrar os recursos humanos rentabili-
zando-os em proveito da sua missão, esta-
belecendo como prioridades na sua aloca-
ção, o EMA, a componente operacional, a 
AMN e a componente externa, salientando 
como desafios a AMN, a valorização dos re-
cursos humanos e a Saúde Militar. 

Terminou, exortando o VALM SP a man-
ter presente que o seu sucesso será tam-
bém o sucesso dos que servem Portugal 
na Marinha.

VICE CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA

O VALM António Maria Mendes Calado nasceu em 
Cabeço de Vide, entrou na EN em 1974 e foi promovi-
do a G/M em 1 de outubro de 1978.

Especializou-se em Artilharia e possui, entre ou-
tros, os CGNG, o CCNG e o Curso de Promoção a Ofi-
cial General. Frequentou o International Defence Ma-
nagement Course no Defense Resources Management 
Institute, em Monterey, Califórnia, e o Maritime War-
fare Course, na HMS Dryad School, em Portsmouth.

Foi Chefe do Serviço de Navegação e de Comuni-
cações dos NRPs João Coutinho e Afonso Cerqueira, 
Imediato do NRP Lagoa, Chefe do Serviço de Arti-
lharia do NRP Cte João Belo e do Departamento de 
Operações do NRP Vasco da Gama. Foi ainda oficial 
de EM embarcado e comandou o NRP Corte Real 
(19JUL2002/05DEZ05), durante o qual participou no 
treino no Flag Officer Sea Training (FOST), em exer-
cícios internacionais, chefiou a força tarefa (crise da 
Guiné-Bissau em 2004) e integrou a SNMG1 em 2005. 
Foi Instrutor e Diretor de Instrução da EAN, chefiou o 
Gabinete de Operações ASuW/AAW do CITAN, a Sec-
ção de Exercícios do CN e a Secção de Treino do De-
partamento Operacional da Flotilha, acumulando as 
funções de oficial de ligação ao FOST. Foi oficial adjun-
to do EMA, Adido de Defesa junto da Embaixada de 
Portugal em Varsóvia e, em Kiev, Ucrânia, Bratislava, 
Bucareste e Budapeste.

Foi Chefe da Divisão de Pessoal e Organização do 
EMA e CZM  dos Açores e Subchefe do EMA.

Promovido  VALM desempenhou funções de SM.

O VALM  Mendes Calado 
foi empossado no cargo de 
Vice-Chefe do Estado-Maior 
da Armada (VCEMA) pelo 
ALM CEMA/AMN, sucedendo 
ao VALM Pereira da Cunha, 
numa cerimónia realizada no 
dia 10 de outubro na Casa da 
Balança.

Nesta cerimónia, que con-
tou com a presença das mais 
representativas figuras da 
hierarquia da Marinha e com 
os seus homólogos da Força 
Aérea e do Exército, TGEN Lo-
pes da Silva e TGEN Rodrigues 
da Costa, respetivamente, o novo VCEMA 
salientou a importância de “pensar o futu-
ro envolvendo as novas gerações, a quem 
vamos passar o testemunho; identificar 
medidas que nos permitam caminhar no 
sentido do equilíbrio orçamental para os 
valores de referência; apostar no desen-
volvimento do capital humano, porque as 
pessoas são o essencial de qualquer orga-
nização e em particular da Marinha”, ex-
plicando assim algumas das linhas de ação 
que pretende para o seu mandato.

Seguidamente o ALM CEMA/AMN deu 
as boas-vindas ao novo VCEMA salien-
tando o papel do Estado-Maior como 
órgão de apoio à decisão e realçando a 
importância de aprofundar as ligações 
com os de mais organismos do Estado 
com competências no mar, num discurso 
em que dirigiu também uma palavra de 
agradecimento ao Vice-almirante Pereira 
da Cunha, que nesta cerimónia entregou 
o seu último cargo de comando após 43 
anos ao serviço da Armada.
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CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO COMANDO NAVAL

COMANDANTE NAVAL

O CMG António Manuel Gonçalves Alexandre in-
gressou na EN em 1982 e foi promovido a Guarda-
-marinha em 1987.

Especializado em Electrotecnia, serviu a bordo de 
diversas unidades navais, participou em inúmeros 
exercícios nacionais e internacionais e operações 
reais destacando-se a “Operation Sharp Guard”, 
embargo à ex-Jugoslávia (1996), e a “Operation Ac-
tive Endeavour”, da NATO, (2002), a bordo do NRP 
Corte-Real. Em terra, serviu no Grupo Nº 2 de Esco-
las da Armada, no Estado-Maior-General das Forças 
Armadas e na Direcção do Serviço de Pessoal. Co-
mandou o NRP Corte-Real entre 2007/10, destacan-
do-se a integração, como navio almirante, no Stan-
ding Nato Maritime Group 1 (SNMG1). Entre março 
e junho de 2009, na qualidade de Flag Captain do 
Comandante da SNMG1, participou na “Operation 
Allied Protector” de combate à pirataria. Em feve-
reiro de 2010, participou na missão humanitária de 
apoio às vítimas do aluvião na Madeira. Em segui-
da, foi chefe da Repartição de Oficiais da Direcção 
do Serviço de Pessoal,  comandante da Esquadrilha 
de Escoltas Oceânicos e comandante da Força Naval 
Portuguesa. Em 1996/97 frequentou o Curso Geral 
Naval de Guerra e em 2015/16 frequentou o Curso 
de Promoção a Oficial General.

O CALM Luís Carlos de Sousa Pereira entrou para 
a EN em 1978.

Esteve embarcado em várias unidades navais 
com funções ligadas à área das operações, onde de-
sempenhou cargos de comando e chefia a vários ní-
veis, incluindo o comando da fragata Álvares Cabral 
e o Comando da Força Naval Portuguesa (PO TG).

Em unidades em terra, desempenhou funções 
de Adjunto para o Planeamento Estratégico na Di-
visão de Planeamento do Estado-Maior da Armada 
(EMA), de Adjunto de Ordens do Gabinete do Chefe 
do Estado-Maior da Armada (CEMA), de Adjunto 
Militar (Marinha) no Gabinete do Chefe do Estado-
-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) e de 
Chefe da Divisão de Planeamento do Estado-Maior 
da Armada. No âmbito internacional, foi o Chairman 
de um grupo de especialistas NATO responsável por 
um projeto de Smart Defense, que Portugal lidera, 
na área da Proteção Portuária.

Foi Comandante do Corpo de Fuzileiros desde 
5SET2014.

Presidida pelo Comandante Naval, 
VALM Pereira da Cunha, realizou-se a 
26 de setembro, no Palácio do Alfeite, 
a cerimónia de tomada de posse do 
cargo de Chefe do Estado-Maior do 
Comando Naval. O CMG Sobral Domin-
gues cessou funções tendo sido rendi-
do pelo CMG Gonçalves Alexandre. 

No uso da palavra, o empossado re-
levou o papel do Estado-Maior como 
órgão de estudo e apoio do Coman-
dante Naval  e  reforçou a  importân-
cia do relacionamento com todos os 
comandos e unidades subordinadas. 
Salientou ainda a necessidade de 
manter, de modo permanente, bons 
canais de comunicação com os demais 
setores da Marinha… bem como com 
os diferentes organismos externos 
com os quais o Comando Naval se 
relaciona, com o propósito claro de 
procurar alcançar a forma mais adequada 
que garanta o cumprimento da missão do 
Comando Naval e melhor sirva o interesse 
da Marinha.

Na sua alocução, o VALM Comandante 
Naval salientou a importância do cargo, 

A cerimónia de entrega 
de comando do Comando 
Naval ocorreu no passado 
dia 28 de setembro e foi 
presidida pelo ALM CEMA/
AMN. O VALM Sousa Pe-
reira substituiu no cargo o 
VALM Pereira da Cunha.

A cerimónia iniciou-se 
com a revista naval, segui-
da das honras militares por 
um batalhão a três compa-
nhias das Unidades Navais 
e das Unidades em terra, 
do Batalhão de Fuzileiros 
nº 2 e da Força de Fuzileiros nº 2. O NRP 
Figueira da Foz, fundeado na bacia de ma-
nobra, executou as salvas da Ordenança.

Numa breve síntese o VALM Pereira da 
Cunha agradeceu o apoio institucional na 
prossecução das alterações efectuadas, 
bem como os contributos e a confiança 
para que o Comando Naval conduzisse a 
sua navegação, com rigor, num cenário de 
grandes constrangimentos….

O novo Comandante Naval referiu que 
a Marinha existe para colocar e manter 

relevando o excelente desempenho do 
Chefe do Estado-Maior cessante, em perí-
odo de grandes alterações levadas a cabo 
e felicitou o empossado pela escolha para 
o cargo, a quem desejou as maiores feli-
cidades. 

navios no mar, para empregar unidades 
de mergulhadores e para projetar forças 
navais e de fuzileiros e salientou que co-
operar requer conhecimento mútuo mas 
sobretudo confiança entre as partes ..., 
no garante da soberania, em suporte do 
exercício da autoridade do Estado no Mar, 
ou em prol do desenvolvimento tecnológi-
co, científico e cultural.

O Almirante CEMA/AMN felicitou o 
VALM Sousa Pereira e desejou-lhe boa 
sorte para que o Comando Naval concorra 

para manter a nossa Marinha credível, re-
levante e útil....

A cerimónia encerrou com o desfile mi-
litar das forças em parada.
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NRP ANTÓNIO ENES
No passado dia 19 de agos-

to, realizou-se a bordo a ceri-
mónia de entrega do coman-
do do NRP António Enes, pre-
sidida pelo Comandante Na-
val, VALM Pereira da Cunha.

A cerimónia iniciou-se com 
o discurso do Comandante 
cessante, CFR Folgado Barga-
do, agradecendo aos diversos 
organismos da Marinha que 
contribuíram para o cumpri-
mento da missão do navio. 
Dirigindo-se à guarnição, 
agradeceu “…aos militares da minha guar-
nição por ter sido brindado com a vossa 
dedicação, lealdade, abnegação e amiza-
de”. 

O comandante empossado, CTEN Pe-
reira de Castro, após assumir o comando, 
usou também da palavra, agradecendo a 
confiança em si depositada, reiterando ao 
Comandante Naval que “…desempenha-
rei as funções que agora me são confia-
das com toda a lealdade e a elas dedicarei 

todas as minhas capacidades, empenho 
e determinação em prol desta nova mis-
são”.

No final da cerimónia, o Comandante 
Naval dirigiu algumas palavras ao Coman-
dante empossado manifestando a sua 
confiança para o exercício de um novo co-
mando no mar e ao comandante cessante 
felicitando-o pelo seu período de coman-
do e desejando sorte e sucesso para as 
suas funções futuras.

O CTEN Pereira de Castro nasceu em Valen-
ça, tendo ingressado na EN em 1993.

Esteve embarcado no NRP João Coutinho, 
tendo em seguida comandado o NRP Hidra 
(2002/04). De 2004 a 2006 desempenhou fun-
ções de Diretor Técnico no projeto de coope-
ração na formação da Componente Naval das 
Forças de Defesa de Timor-Leste.

Regressado a Portugal, frequentou o curso 
de especialização em Navegação (2006/07). 

Exerceu as funções de Comandante de 
Companhia e professor de Navegação na EN 
entre 2007 e 2009.

Desempenhou funções na Direção de Pes-
soal, como adjunto na secção de Efetivos e 
Carreira Naval da Repartição de Oficiais (2010 
e 2015), secção que passou a chefiar a partir 
de 2012. Chefiou também a Secção de Planea-
mento e Carreiras da Repartição de Gestão de 
Pessoal, a partir de 2013. Efetuou o Mestrado 
em Gestão de Recursos Humanos no ISCTE en-
tre 2011 e 2013.

Em julho de 2015 foi nomeado Comandan-
te do NRP Baptista de Andrade, cessando fun-
ções em abril de 2016.

DIRETOR DE FORMAÇÃO

O CMG Soares Ribeiro serve como Oficial de 
Marinha há 30 anos e foi promovido ao seu 
atual posto em 10 de setembro de 2008. 

Especializado em Armas Submarinas, pos-
sui o CGNG e o Curso de Promoção a Oficial 
General.

No mar, prestou serviço a bordo dos NRP 
Comandante João Belo, Zambeze, Comandan-
te Hermenegildo Capelo e Polar. Comandou os 
NRP Save e Zambeze e exerceu ainda as fun-
ções de Chefe do Estado-Maior do Comandan-
te da Força de Reação Imediata e de Chefe do 
Estado-Maior do Comandante da Força Naval 
Portuguesa.

Em terra, foi Comandante de Companhia 
de Cadetes da EN, Ajudante de Ordens do Al-
mirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 
chefe de secção e chefe de divisão no Estado-
-Maior do Comandante Naval, prestou serviço 
no Quartel-General do “Supreme Allied Com-
mander for Transformation”, em Norfolk, EUA 
Comandou a Unidade de Apoio às Instalações 
Centrais da Marinha, foi Diretor da Célula Per-
manente da EUROMARFOR e 2º Comandante 
da EN.

Realizou-se no dia 11 de 
outubro, no gabinete do Su-
perintendente do Pessoal a 
cerimónia de tomada de pos-
se do Diretor de Formação, 
presidida pelo VALM Novo 
Palma. Assistiram diversas 
entidades militares.

Durante a sua interven-
ção, o Diretor de Formação 
identificou, entre outros, os 
seguintes desafios: a regula-
mentação da qualificação do 
nível 5 para os sargentos; o 
reconhecimento de qualifica-
ções e a obtenção das certi-
ficações marítimas (STCW); a 
capitalização da capacidade 
sobrante do Sistema de Formação Profis-
sional da Marinha junto de outras entida-
des; o estabelecimento de parcerias de 
formação que potenciem a recolocação 
externa, do pessoal, no final do contra-
to; o aprofundamento do suporte que a 
Marinha presta à Autoridade Marítima no 
âmbito da formação.

O VALM Superintendente do Pessoal na 
sua alocução frisou que as atividades de 
formação desempenham um papel cru-

cial ao desenvolvimento institucional, não 
havendo desenvolvimento institucional 
sem desenvolvimento individual. Neste 
enquadramento e considerando a visão 
do Almirante CEMA/AMN, enfatizou ainda 
que a eficiência na execução da missão, 
imperativa face aos recursos disponíveis, 
exigirá uma sincronização informada e 
pragmática das atividades a realizar, que 
assegure robustez aos processos de deci-

são, eficácia à ação e segurança à revisão 
e adaptação normativa.
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ANIVERSÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA DAS FINANÇAS | 42º ANIVERSÁRIO

DIREÇÃO DE TRANSPORTES | 40º ANIVERSÁRIO

Em 18 de setembro passado cumpriu-se o 42º aniversário da Su-
perintendência das Finanças (SF). A SF foi criada em 1974 com a de-
signação de Superintendência dos Serviços Financeiros, substituin-
do a Intendência dos Serviços de Administração Financeira da Mari-
nha, mas as suas origens remontam ao séc. XVI, encontrando raízes 
nas Ordenações de Fazenda do Rei D. Manuel I. No final de 2014, a 
nova Lei Orgânica da Marinha veio atribuir-lhe a atual designação. 

A SF conta com uma lotação de 113 efetivos, entre militares e 
civis, sendo composta pelo gabinete do Superintendente e três 
Direções: a Direção de Administração Financeira (DAF), a Direção 
de Contabilidade e Operações Financeiras (DCOF) e a Direção de 
Auditoria e Controlo Financeiro (DACF). O Superintendente das 
Finanças é um contra-almirante de Administração Naval, na dire-
ta dependência do Chefe do Estado-Maior da Armada, que dis-
põe de autoridade funcional e técnica sobre todos os órgãos da 
Marinha no domínio dos recursos financeiros.

Por ocasião da efeméride, no dia 22 de setembro os militares 
e civis dos órgãos desta Superintendência visitaram o Museu do 

A Direção de Transportes (DT) comemorou o seu 40º ani-
versário no passado dia 14 de setembro, reunindo a guar-
nição num almoço de confraternização que teve lugar no 
parque de viaturas pesadas, no Alfeite. O dia chuvoso não 
permitiu beneficiar do “parque de merendas privativo” da 
Direção de Transportes, na tapada do alto do Monte da Vir-
gem, mas tal não demoveu um número representativo de 
anteriores elementos da guarnição, muitos deles já refor-
mados, de comparecer ao evento. 

A DT foi criada em 14 de setembro de 1976, com a fi-
nalidade de promover a gestão integrada dos meios de 
transporte terrestre e fluvial a operar na área da Base Na-
val de Lisboa, anteriormente dispersos por diversas unida-
des e organismos. Desta forma, e sem anular a capacidade 
própria das grandes unidades, foi criado um Organismo de 
Direção Técnica (ODT) para apoio à gestão do ciclo logísti-
co dos meios, com capacidade de resposta versátil capaz 
de operar como grande unidade de apoio logístico na área dos 
transportes, complementando o esforço próprio das unidades 
sempre que necessário, apoiando diretamente as pequenas uni-
dades e as necessidades avulso, e empenhando um forte dispo-

Dinheiro, situado na antiga igreja de S. Julião e integrado no edi-
fício do Banco de Portugal, na baixa de Lisboa. Trata-se de um 
novo espaço cultural de Lisboa, inaugurado em abril do corrente 
ano, que apresenta a história e evolução do dinheiro em Portu-
gal e no mundo, e onde a SF pôde constatar que essa história se 
mistura, em grande medida, com os nossos Descobrimentos e os 
grandes feitos dos portugueses, com o mar sempre presente. As 
comemorações terminaram com um almoço servido na Messe 
de Lisboa. 

Com sentido prospetivo e visão moderna, a Marinha tem 
acompanhado a evolução que se vem registando a nível da admi-
nistração pública, e em particular da administração financeira do 
Estado, cuidando de assumir os novos paradigmas na administra-
ção dos recursos financeiros como oportunidades de evolução, 
alicerçados no labor, dedicação e competência de todos os que 
prestam serviço na Superintendência das Finanças.   

Colaboração da SUPERINTENDÊNCIA DAS FINANÇAS

sitivo nos momentos de forte pressão associados aos grandes 
exercícios militares.

Colaboração da DIREÇÃO DE TRANSPORTES
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Para assinalar o início do 
assentamento de blocos dos 
novos NPO para a Marinha, o 
Diretor-Geral de Recursos da 
Defesa Nacional (DGRDN), Dr. 
Alberto Costa, e o Superinten-
dente do Material (SM), VALM 
Mendes Calado, efetuaram 
uma visita ao estaleiro naval 
da WestSea, em Viana do Cas-
telo.

Acompanhados pelo Diretor 
de Navios, CALM Garcia Belo, 
pelo coordenador dos Novos 
Meios, CALM Nunes Teixeira, 
pelo Diretor de Serviços de 
Armamento e Equipamento, CFR Pereira 
Mendes e pelo Chefe de Divisão de Indús-
tria, Logística e  I&D, CTEN Simões Madei-
ra, o VALM SM e o DGRDN chegaram às 
instalações do estaleiro pelas 09h30 do 
dia 5 de julho.

Depois de uma visita à Equipa de Acom-
panhamento e Fiscalização, onde assisti-

No âmbito da cooperação bilateral 
entre Marinhas realizou-se no passado 
mês de junho uma visita de três oficiais 
da Direção de Administração Financeira, 
um dos órgãos da Superintendência das 
Finanças, à Marinha do Brasil, incidindo 
sobre as áreas de Orçamento e Finanças.

Este intercâmbio surgiu na sequência 
de um estágio realizado em Lisboa no final 
de 2013, na Direção de Administração Fi-
nanceira, por uma delegação da Marinha 
do Brasil.

NOVOS NPO

ram a um brífingue sobre a evolução do 
contrato de construção apresentado pelo 
CMG ECN Manuel Domingues, a comitiva 
foi recebida pelos representantes das Ad-
ministrações das duas empresas do con-
sórcio construtor.

Seguiu-se uma visita às naves indus-
triais onde decorrem as construções dos 

blocos e às restantes instalações do esta-
leiro onde estão a ser assentes e apres-
tados os primeiros blocos do futuro NRP 
Sines.

A finalizar, as delegações, do Estado e 
do consórcio construtor, procederam à 
tradicional troca de memorabília alusiva a 
este marco das construções.

NOTÍCIAS

MARINHA DO BRASIL | VISITA À DIRETORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A Marinha do Brasil tem a gestão supe-
rior das suas funções financeira e logística 
concentradas no centro do Rio de Janei-
ro, na ilha das Cobras, num edifício onde 
se juntam várias Diretorias subordinadas 
à Secretaria-Geral da Marinha (SGM), 
todas chefiadas por oficiais generais do 
Corpo de Intendentes da Marinha (IM): 
Diretoria de Coordenação do Orçamento 
da Marinha (COrM-Rio); Diretoria de Ges-
tão Orçamentária da Marinha (DGOM); 
Diretoria de Finanças da Marinha (DFM); 

Diretoria de Abastecimento da Marinha 
(DAbM); e Diretoria de Administração da 
Marinha (DAdM).

O estágio incluiu visitas e apresenta-
ções em todas as Diretorias referidas, bem 
como a outros órgãos subordinados: Cen-
tro de Controle de Inventário da Marinha, 
da DAbM; e Centro de Instrução e Adestra-
mento Almirante Newton Braga, da DAdM. 

Foram ainda realizadas visitas às insta-
lações do Programa de desenvolvimento 
de submarinos (PROSUB), em Itaguaí, e ao 
Museu Naval, um dos órgãos de natureza 
cultural do Rio de Janeiro.

É de salientar o Programa “Neptuno” da 
Marinha do Brasil, um programa de avalia-
ção da qualidade da gestão, transversal a to-
das as Unidades e Serviços da Marinha, sob 
a coordenação da DAdM. Este programa 
pretende contribuir para a melhoria da qua-
lidade dos serviços e da administração atra-
vés do aperfeiçoamento das estruturas or-
ganizativas, da valorização do elemento hu-
mano e da racionalização dos custos, sendo 
sustentado em planos de implementação e 
acompanhamento das melhores práticas de 
gestão ao nível estratégico e operacional.

Comitiva portuguesa durante o estágio, com o Diretor da DGOM, CALM (IM) Vieira.
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TEATRO FLUTUANTE

Isto de contar estórias tem o seu preço. Por exem-
plo: recordar para além de meio século com as na-

turais falhas de memória e tentar passá-las ao papel, 
não é tarefa fácil. E não me refiro ao trabalho, que 
para isso ainda há forças, mas sim o reviver esses 
tempos, o ir rebuscar à memória os amigos que já 
nos deixaram, as suas figuras, as peripécias e irre-
verências próprias da idade, os momentos bons e 
maus que todos passámos com igual intensidade e 
também com dignidade, as saudades dos familiares 
distantes, o convívio nas folgas que a dinâmica do 
navio permitia, a camaradagem, as grandes risadas, 
e fazer um enorme esforço para não chorar, sem o 
conseguir, é obra e paga-se caro.

Mas, passada esta pieguice, vou tentar alinha-
var uma estória passada em 1953, no “Bartolomeu 
Dias”, em comissão na Índia, mais propriamente em 
Mormugão. Era nosso Comandante o saudoso CMG 
Azevedo e Silva. 

Graças a um conjunto de artistas de alto gabarito, foi criado 
um grupo cénico para, objectivamente, alegrar a guarnição e, 
ainda e principalmente, os próprios intervenientes. Destaco os 
que, pela força das circunstâncias, mais se evidenciaram neste 
trabalho sem rede: o Sarg. Manobra e contramestre Pinto e o 1º 
Mar. Artilheiro Vitorino (barbeiro), que escreviam as peças, e o 
Lobato (Taifa). Isto, sem desmerecer os restantes. 

Também, e para o mesmo efeito, é criado um pequeno grupo mu-
sical “Os Unidos” para acompanhar nas variedades: o signatário, no 
acordeão; 1º Marº Fogueiro Júlio, no trompete; 1º Marº Artilheiro 
“Ó Magala” (alcunha que lhe ficou pois era assim que ele tratava 
os seus camaradas), em saxofone tenor, e o Marº Artilheiro Gil (era 
também alfaiate e na charanga agredia o bombo), na bateria.

Para as variedades tínhamos dois vocalistas: o Sarg. Cond. Má-
quinas Bombas, cantando a “Polana” do João Maria Tudela, e 
o Marº Elect. Cardoso “Vila Franca” no “Fado do Ribatejo”, que 
terminava assim: “as pilecas eram raios, fidalgos iam c’a gente! 
Aíííííííóóóóóóóóóóóó!! Tás c’a mosca ou cheira-t´a palha?” E a 
guarnição fazia coro. Ambos excelentes nestas e noutras inter-
pretações de canções em voga. 

O palco foi instalado à popa. Um estrado com 50 cm de altura, 
sanefas nos vergueiros e um toldo a cobrir. O “programa”, bati-
do à máquina (original e 4 cópias), passava de mão em mão pe-
los espectadores que se acomodavam por ante a ré da peça 4. À 
frente, o Sr. Comandante com uma senhora sua convidada; depois, 
oficiais, sargentos e praças enchendo todos os espaços, ou seja, 
lotação esgotada. Feita a abertura com as três pancadinhas de Mo-
lière logo a orquestra rompeu com um “pasodoble”, aliás pouco 
aplaudido, e, pouco depois, a comédia “A Sina Estava Traçada”, da 
autoria do contramestre Pinto. As personagens: Zé Pancão, pelo 

autor da peça; a governanta Anoca, pelo Lobato (de sua nature-
za careca, que levava uma farta cabeleira postiça, de estopa, esta 
gentilmente cedida pelo paioleiro do Mestre); o Chico da Russa, 
pelo Reis; e o sobrinho do Zé Pancão, interpretado pelo Vitorino. 

No seguimento da conversa entre o Zé Pancão e o sobrinho, 
este diz com ar enfático referindo-se ao vinho: “o que se bebe 
aqui nesta terra é uma zurrapa”. Logo o Zé Pancão ordena à go-
vernanta que vá depressa à cave e traga uma garrafa do vinho es-
pecial. “Que marca?”, pergunta ela. “Paiol!”, responde o Zé Pan-
cão, com o ar mais sério deste mundo. A governanta, que tinha 
de andar de cabeça baixa para não roçar no toldo, lá foi, com o 
castiçal e vela acesa. Só que ao baixar a cabeça para sair de cena 
pegou fogo à cabeleira e por todo o navio soou um “PÔÔÔÔRRA”. 
A cabeleira a arder foi violentamente atirada ao chão e o Lobato, 
careca, de saia e avental, às voltas e já com as mamas postiças às 
costas, apagou o fogo com os pés e saiu furioso.

Indescritível a cena hilariante entre os espectadores e o apreço 
pelo desempenho dos artistas. O à-vontade no palco, tão natu-
ral que nem parecia que estavam a representar. O espectáculo 
prosseguiu e em nada foi prejudicado pelo acidente. Tanto assim 
que no final foram muito ovacionados, com a plateia de pé, pese 
embora alguns assobios esporádicos e a sempre chamada à cena 
de todos os artistas. Todos, menos o Lobato, que nunca mais foi 
visto nem achado.

E do mar? Só tenho saudades! 

Teodoro Ferreira
1TEN SG REF

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico
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A celebração do Tratado de Tordesilhas, 
que dividiu o mundo em duas partes, uma 
dos portugueses e outra dos espanhóis, 
suscitou durante muitos anos uma acesa 
polémica nomeadamente quanto à locali-
zação do arquipélago das Molucas, princi-
pal fonte abastecedora de uma apreciada 
e valiosa especiaria, o cravo, arquipélago 
esse que os dois países reclamavam como 
se encontrando na respectiva metade do 
mundo. 

A dúvida quanto à localização decorria, 
entre outros, do facto de não se encon-
trar claramente estabelecido qual o ponto 
de início da contagem e, mais importan-
te ainda, quanto à impossibilidade prática 
de, ao tempo, determinar a longitude de 
um lugar. As várias tentativas de localiza-
ção, baseadas na estima, eram por demais 
falíveis e sujeitas a manipulações ao sabor 
das respectivas conveniências.

Para a resolução do diferendo foi esta-
belecida uma comissão, constituída por 
delegações dos dois países, integrando 
pilotos e cosmógrafos, que reunindo num 
local neutral, a ponte do Caia, na fronteira 
entre Elvas e Badajoz, procurasse dar so-
lução ao problema.

Refira-se, a título de curiosidade, que 
a delegação portuguesa incluía um pilo-
to espanhol, enquanto a delegação espa-
nhola incluía um piloto português.

Entre as muitas pessoas chamadas a de-
por, perante a comissão, assume particu-
lar interesse o depoimento, efectuado em 
Maio de 1524, por Francisco Cólon.

Referia aquele delegado espanhol que, 
em Portugal, havia muito cuidado para 
que não saíssem do país as cartas de na-
vegação aí produzidas, acrescentando sa-
ber que, ultimamente, haviam sido man-
dadas queimar e rasgar muitas cartas de 
navegação e que havia sido ordenado que 
se encurtassem as derrotas nas cartas que 
eram cedidas aos que seguiam viagem 
para a Índia, cartas essas que, no regres-

so dessas viagens, deveriam ser devolvi-
das em Lisboa, por forma a que não fosse 
conhecida a longitude do caminho. Termi-
nava o seu depoimento afirmando que, 
apesar do cuidado dos portugueses, os 
espanhóis haviam conseguido obtê-las e 
verificado que a navegação para as Molu-
cas era de maior número de graus do que 
os portugueses afirmavam.

Tenho, para mim, que a destruição das 
cartas, a ter acontecido, decorreria mais 
do reconhecimento de que estavam  er-
radas do que para enganar os espanhóis. 
Não deixa de ser igualmente curioso que, 
apesar da proibição, os espanhóis tives-
sem conseguido arranjar cartas portugue-
sas, facto esse que, é sabido, não foi a úni-
ca vez que sucedeu.

 
  
 

Com. E. Gomes

  

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

(1)  O impasse na resolução do problema foi, então, resol-
vido pelo pagamento, por parte dos portugueses, de 
uma avultada quantia, garantindo assim a soberania de 
Portugal numa zona que, à luz do Tratado, se encontra-
va no hemisfério português.

(2)  Só em 27 de Julho de 1994 é que foi possível sinalizar, 
de forma efémera aliás, a linha do Tratado de Tordesi-
lhas. Nesse dia, a fragata portuguesa NRP Comandante 
Sacadura Cabral, juntamente com uma fragata espa-
nhola, acompanhadas por navios das Marinhas do Bra-
sil, da Argentina e da Venezuela, lançaram ao mar, no 
local, balizas e tintas de várias cores ( as dos países dos 
navios integrantes ) na linha do Tratado.

Fonte: Gavetas da Torre do Tombo XVIII – 1 - 19.

Notas
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Ser médico exige decisões rápidas e 
seguras, tal como acontece regular-

mente nas urgências, onde se discute 
a cada momento a vida e a morte… Em 
todas as horas deve ser tido sempre 
em conta o superior interesse da vida 
humana, a essência da “arte de curar”, 
nem sempre refletida claramente nos 
livros de texto e sebentas de medicina. 
Contudo, facto muitas vezes esquecido, 
os médicos também são pessoas e gos-
tam – como todo o ser humano – de se 
sentir valorizados.

Neste contexto aconteceu um curso 
de Medicina Hiperbárica expressamente 
efetuado tendo em mente futuros mé-
dicos de uma Faculdade do Interior do 
país, da Covilhã, a pedido dos próprios, 
tal é o interesse deste tema entre os 
alunos de medicina – aspeto que muito 
deve orgulhar a instituição naval como 
um todo.

O curso, integrado num leque de disciplinas facultativas, foi 
preparado e ministrado com grande cuidado. Teve uma parte 
teórica e uma parte prática, no renovado Centro de Medicina Hi-
perbárica e Subaquática. Incluiu, ainda, uma visita à Base Naval 
de Lisboa e, até mesmo, uma visita a um submarino… que ficou 
na memória de todos e elevou o nome da Marinha e da Medicina 
Naval a níveis próximos do sobrenatural místico…

Consequentemente, visto que tenho ligações muito próximas 
com a referida faculdade, fui, este ano, novamente, contactado 
por alguns finalistas de medicina (do grupo que havia frequenta-
do o curso)  no sentido de ingressar na Medicina Naval… Do mes-
mo modo, as mais altas instâncias da universidade pretendem 
fazer um protocolo com a Marinha,  no sentido de a valência de 
Medicina Hiperbárica passar a fazer parte de uma opção regular 
para os alunos, em vez de extraordinária…

Ora no Curso de Promoção a Oficial General, que concluí muito 
recentemente, um outro oficial de Marinha, de uma outra classe, 
enquanto se discutiam  as carreiras da Marinha, produziu este 
epitáfio, do qual muito me orgulho:

“Este pelo menos é um médico que gosta da Marinha…”
Talvez fosse um dos melhores elogios que alguma vez tive no 

meio militar e reflete exatamente o sentimento que tenho e que 
me manteve nas fileiras (tal certamente será o sentimento de 
muitos). Este é um sentimento importante, que se adquire ao 

UM BOM EXEMPLO
“Não há horas certas na urgência. Um momento de calma pode ser cortado, no momento seguinte, por uma grande agitação (…) 

Sem aviso prévio a morte bate à porta…”

In Semanário Expresso, edição de 8 de outubro de 2016, “As 24 horas mais longas da vida de um médico”

longo de anos de amizades, experiências e, porque não dizê-lo, 
progressão dentro do estrito conhecimento médico específico 
dos médicos-navais.

Os futuros médicos-navais terão que trabalhar num meio 
abrangente, dentro de um Sistema de Saúde Militar integrado, 
no qual precisamente as especificidades próprias do meio militar 
(como é exemplo claro a Medicina Hiperbárica), são importantes 
para a sua diferenciação técnica e consequente motivação. Uma 
forte motivação afigura-se essencial para a permanência nas fi-
leiras.

Por outro lado, ouso aqui afirmar, o “bom exemplo” do curso 
de medicina hiperbárica parece refletir o trunfo que constitui, no 
seu todo, a cultura naval, que valoriza o indivíduo acima de tudo. 
A valorização do individuo, antes e acima de tudo, é precisamen-
te o objetivo mais profundo de toda a prática médica – aque-
la que todos exigimos para nós próprios. Talvez por  isto, e pela 
entrega dos profissionais do Centro de Medicina Subaquática e 
Hiperbárica, o curso terá impressionado tantos alunos, tão longe 
do mar…

O curso reflete, também,  a abertura que deve existir entre o 
meio-militar e o meio civil (neste caso académico), que tantos 
advogam. Certamente um exemplo a seguir…

Doc
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OBSTIPAÇÃO CRÓNICA

SAÚDE PARA TODOS

Uma pessoa com um trânsito intestinal saudável apresenta evacuações regulares e as fezes são eliminadas do organismo com faci-
lidade, sem muito esforço ou desconforto. O padrão de regularidade varia de indivíduo para indivíduo, que pode variar de três vezes 
por dia a três vezes por semana. Quando ocorrem alterações no padrão habitual, isto é, quando a frequência das evacuações se reduz, 
as fezes se tornam duras e existe dificuldade defecatória, estamos perante obstipação. Se for aguda inicia-se de forma repentina e 
notória, se for crónica pode começar de forma subtil e persistir durante meses ou anos, se não for diagnosticada e tratada.

39

Introdução
A obstipação crónica é uma perturbação 

intestinal muito comum que consiste em 
evacuações pouco frequentes e incómodas. 
Afeta cerca de 12-19% da população redu-
zindo a sua qualidade de vida e acarretando 
consideráveis gastos com a saúde. É mais 
frequente em mulheres, pessoas acima dos 
65 anos e em estratos socioeconómicos 
mais baixos.

Causas
O mecanismo que leva à obstipação cró-

nica ainda não está bem esclarecido. Pode 
ser classificada em obstipação de trânsito 
lento, obstipação por distúrbios defecatórios, 
ou  obstipação mista, de acordo com o tipo 
de alteração envolvida: redução do reflexo 
gastrocólico, pequeno volume do conteúdo 
cólico, obstrução intestinal, lesões do sistema 
nervoso entérico, diminuição da sensibilida-
de retal, contração inapropriada dos múscu-
los puborretal ou esfíncter anal externo, in-
capacidade de coordenação dos movimentos 
pélvicos e abdominais, entre outros.

Na maioria das vezes a causa é a lentifica-
ção do trânsito fecal. Em circunstâncias nor-
mais a água que ingerimos é absorvida no 
intestino grosso. Se o trânsito das fezes for 
mais lento o que acontece é que existe maior 
absorção de água, logo as fezes tornam-se 
mais secas e duras. Esta lentificação pode 
dever-se a ingesta deficiente de água ao lon-
go do dia, a uma dieta alimentar pobre em 
fibras, ao efeito secundário de medicação 
crónica (ex: hidróxido de alumínio, anticoli-
nérgicos, sais de ferro, alguns antihiperten-
sivos, opiáceos), a complicação de algumas 
doenças (ex: hipotiroidismo, hipercalcémia, 
doença de Parkinson, esclerose múltipla, de-
pressão, diabetes mellitus, lesões da medula 
espinhal), a obstrução do lúmen intestinal 
(ex: cancro, corpos estranhos, aderências 
ou bridas - bandas fibróticas que se podem 
desenvolver após uma cirurgia abdominal) 

ou a inércia cólica, situação esta em 
que o intestino grosso deixa de res-
ponder aos estímulos que geralmente 
provocam os movimentos intestinais 
(ingestão de comida, estômago cheio, 
intestino grosso cheio, presença de fe-
zes no reto), sendo mais frequente em 
doentes acamados, idosos, pessoas 
que habitualmente adiam as suas eva-
cuações ou pessoas que usaram laxan-
tes/clisteres durante muito tempo).

Manifestações Clínicas
A forma como a obstipação crónica 

surge em cada indivíduo é variável. 
Habitualmente surge de forma gradu-
al e carateriza-se por redução da fre-
quência das evacuações, fezes secas e duras 
que são difíceis de expelir, sensação de eva-
cuação incompleta, distensão abdominal e 
dor/desconforto abdominal.

Diagnóstico
O diagnóstico é feito em consulta médica 

através de uma história clinica detalhada e 
um exame físico completo, incluindo o exa-
me proctológico. Pode haver necessidade de 
realizar exames complementares de forma a 
excluir que a obstipação é causa secundária 
de outras doenças (ex: análises para excluir 
hipotiroidismo ou hipercalcémia; colonosco-
pia para excluir obstrução intestinal).

Prevenção e Tratamento
Um excelente método para prevenir e 

tratar a obstipação é combinar uma dieta 
rica em fibras (5 doses de fruta/legumes 
por dia e apostar em cereais integrais), 
um consumo adequado de água, fazer 
exercício físico diariamente e não ignorar 
a vontade de defecar por uma questão de 
horário ou conveniência. Usar um apoio de 
pés (um banquinho/degrau) enquanto se 
está sentado na sanita facilita a evacuação 
e reduz o esforço (todas as pessoas deve-

riam utilizar este degrau para a evacuação 
se realizar na posição anatómica que já os 
nossos antepassados usavam). O uso de la-
xantes deve ser evitado e reservado para 
utilizações muito ocasionais. Clisteres de 
grandes volumes apenas devem ser feitos 
sob prescrição médica (a limpeza do in-
testino grosso raramente traz benefício e 
pode ser uma prática perigosa). Na inércia 
cólica podem ser usados exercícios de re-
laxamento e biofeedback. Se uma doença 
subjacente é a causa da obstipação, esta 
deve ser tratada.

Complicações
O esforço excessivo durante a evacuação 

pode levar a hemorróidas por aumento da 
pressão nas veias em volta do ânus. Nas 
pessoas com obstipação pode produzir-
-se uma compactação fecal (fecaloma), ou 
seja, as fezes que se encontram na porção 
terminal do intestino grosso endurecem e 
bloqueiam a passagem do trânsito. A obsti-
pação é um dos principais fatores de risco 
para a doença diverticular.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN

www.facebook.com/participanosaudeparatodos
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DESPORTO
54º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

"MARINHEIRO POR 5 DIAS"

PROGRAMA ALMADA 6/12 FÉRIAS DE VERÃO

No passado dia 29 de setembro iniciou-se o 54º 
Curso de Especialização em Monitor de Educação Fí-
sica, frequentado por 19 formandos oriundos da Ma-
rinha, da Força Aérea e da Polícia de Segurança Públi-
ca. Inserido no PAFM I, este curso de especialização 
tem a duração de 185 dias úteis e uma carga horária 
de 1110 horas. A principal finalidade é a de habilitar 
os formandos com as competências necessárias ao 
desempenho das funções de Monitor de Educação 
Física, sendo ministrados conteúdos técnico-pedagó-
gicos nas áreas da atividade física e desportiva, bem 
como na área do salvamento humano no meio aquá-
tico.

A Marinha, em parceria com a União das Freguesias de Alma-
da, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, promoveu o projeto Ma-
rinheiro por 5 dias destinado aos jovens residentes/alunos das 
escolas destas Freguesias, como resposta à ocupação de tempos 
livres durante as interrupções escolares. 

A Câmara Municipal de Almada repetiu em 2016 o 
seu programa de férias de verão intitulado “Programa 
Almada 6/12 Férias de Verão”, que oferece atividades 
de ocupação de tempos livres durante o período de fé-
rias escolares, dirigidas a crianças compreendidas entre 
os 6 e os 12 anos, em apoio às suas famílias. A Marinha, 
através do CEFA e do Comando Naval, proporcionou a 
realização de atividades desportivas e visita a navios.

Nos períodos de 20-22JUL, 03-05AGO e 17-19AGO, 
o CEFA proporcionou atividades Peddy Paper em 
Orientação e tag rugby no campo relvado e suas ime-
diações, a um total de 280 jovens.

Colaboração do CEFA

À semelhança de anos passados, a 5ª edição realizada entre 18 
e 22 de julho contou com o apoio do CEFA enquanto responsável 
pela dinamização das atividades Técnicas de Salvamento aquáti-
co e Peddy Paper em Orientação. 
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QUARTO DE FOLGA

 SUDOKU 

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 29

Problema nº 29

FÁCIL

FÁCIL DIFÍCIL

DIFÍCIL

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 180

Problema nº 180

Carmo Pinto
1TEN
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HORIZONTAIS: 1 – Estado de um gás que não transmite nem recebe nenhuma quantidade de calor.  
2 – Cidade do Japão; falta uma para ser raiz. 3 – Símb. quím. do cádmio; o mesmo que olá; gordura ou 
banha de porco. 4 – Criada de quarto; manos na confusão. 5 – Quatro de Nápoles; matizo, na confusão. 
6 – Iam em procura de. 7 – Mamífero pinípede do Pacífico; é quase envio (Inv.). 8 – Aparelho de detecção 
que reflete as ondas hertzianas; Irmão do pai (Inv.). 9 – Lima na confusão; palavras compostas da prep. a e 
do artº os; aspecto. 10 – Lega; sopas de pão e açorda. 11 – Imitação literária de Ossian (Pl.).

VERTICAIS: 1 – Colocado em elevada altura. 2 – Que tem duas pétalas (Bot.). 3 – Satélite de Júpiter; 
embarcações africanas e asiáticas, estreitas e muito compridas. 4 – Patrão; serra do Norte de Portugal 
(Inv.). 5 – Vaso para serviço de chá; no princípio de nirvana; ruim. 6 – Preposição; nome de duas cadeias 
de montanhas, uma na Mésia (Ásia Menor), na vizinhança de Tróia, outra em Creta; rio da França, 
que desemboca na margem dtª. do Ródano 7 – Basta; zas na confusão; general japonês (1849-1912), 
vencedor dos Russos em Porto Artur (1905) (conde). 8 – Rio do estado Rio Grande do Norte, Brasil, 
afluente do Apodi; saudáveis. 9 – Que é próprio para sanar; símb. quím. do samário. 10 – Mania de mentir.  
11 – Aparelho para determinar a quantidade de ozono contida num gás.

HORINZONTAIS: 1 – ADIABATISMO. 2 – OMUTA; AIZ. 3 – CD; OLE; UNTO. 4 – AIA; SMAON. 5 – NPLO; IZATMO.  
6 – DEMANDARIAM. 7 – OTARIA; IVNE. 8 – RADAR; OIT. 9 – ALIM; AOS;AR. 10 – DOA; MIGAS. 11 – OSSIANISMOS.
VERTICAIS: 1 – ALCANDORADO. 2 – DIPETALOS. 3 – IO; ALMADIAS. 4 – AMO OARAM. 5 – BULE; NIR; MA. 6 – ATE; IDA; AIN. 
7 – TA; SZA; NOGI. 8 – UMARI; SAS; 9 – SANTIVO; SM. 10 – MITOMANIA. 11 – OZONOMETROS.

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 197

	♠	 ♥ ♦	 ♣
 R 6 A A
 V 4 R 9
 9  V 7
   2 5

	♠	 ♥ ♦	 ♣
 A R 7 3
 D 8 6 
 10 3 5 
 8 2
 3
 
    

	♠	 ♥ ♦	 ♣
 6 A 10 R
 4 V 4 D
  10  V
  9  2
  5

	♠	 ♥ ♦	 ♣
 7 D D 10
 5 7 9 8
 2  8 6
   3 4
   
   

NORTE (N)

SUL (S)

OESTE (W) ESTE (E) SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 197

Nunes Marques
CALM AN

À mesa, vendo apenas as 2 mãos, um jogador “otimista” tentaria encontrar as 2 vazas que lhe faltam na boa colocação 
do A♥ e da D♦, o que não se verifica e leva mesmo ao incumprimento do contrato, porquanto uma defesa atenta não irá 
facilitar e sempre que tiver a mão ataca ♠ para destruir o desdobramento dos trunfos. A solução está precisamente em 
conseguir fazer 3♠ no morto+4 em cortes na mão+AR♦+A♣. Vejamos então como deve jogar para o conseguir: faz A♣ 
e joga outro ♣ para cortar; vai ao morto em A♦ e joga outro ♣ que corta; volta ao morto no R♦ e joga o último ♣ para 
corte, chegando às 6 vazas e tendo na mão 2 trunfos e 3 no morto. Joga agora ♦ para E e qualquer que seja o ataque, 
mesmo a trunfo, não o vai impedir de totalizar as 10 vazas para cumprir o contrato, fazendo mais um corte a ♦ na mão 
e os 3 trunfos no morto.

E-W vuln. S dador passa, W também e N abre em 1ST, S marca 2♣ (Stayman) para pesquisar se o par-
ceiro tem 4 cartas em ricos (♠ e/ou ♥), N nega com 2♦ e S mostra que tem 5♠ e 4♥ dando 3♠. N com 3 
cartas de ♠ fecha a partida em 4. Como deve S jogar este contrato com a saída R♣?

SUDOKU Nº 29 
 

 

 
SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 29 

    
           

 
9 1 6 9 7 3 2 8 4 

 
 

3 7 8 4 6 2 1 5 9 
 Fácil 2 9 4 1 5 8 7 6 3 
 

 
7 3 2 6 8 5 4 9 1 

 
 

6 5 9 7 1 4 3 2 8 
 

 
8 4 1 3 2 9 6 7 5 

 

 
4 1 7 5 9 6 8 3 2 

 
 

9 8 6 2 3 1 5 4 7 
 

 
5 2 3 8 4 7 9 1 6 

 

           
           
 

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 29  
    

           

 
6 4 3 8 7 9 1 2 5 

 
 

7 5 9 2 1 6 4 8 3 
 Difícil 2 1 8 4 3 5 6 7 9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5 3 4 6 2 8 7 9 1 
 

 
1 6 7 3 9 4 8 5 2 

 

 
8 9 2 7 5 1 3 6 4 

 

 
4 7 1 5 6 2 9 3 8 

 
 

9 2 6 1 8 3 5 4 7 
 

 
3 8 5 9 4 7 2 1 6 
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SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 29 

    
           

 
9 1 6 9 7 3 2 8 4 

 
 

3 7 8 4 6 2 1 5 9 
 Fácil 2 9 4 1 5 8 7 6 3 
 

 
7 3 2 6 8 5 4 9 1 

 
 

6 5 9 7 1 4 3 2 8 
 

 
8 4 1 3 2 9 6 7 5 

 

 
4 1 7 5 9 6 8 3 2 

 
 

9 8 6 2 3 1 5 4 7 
 

 
5 2 3 8 4 7 9 1 6 

 

           
           
 

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 29  
    

           

 
6 4 3 8 7 9 1 2 5 

 
 

7 5 9 2 1 6 4 8 3 
 Difícil 2 1 8 4 3 5 6 7 9 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             5 3 4 6 2 8 7 9 1 
 

 
1 6 7 3 9 4 8 5 2 

 

 
8 9 2 7 5 1 3 6 4 

 

 
4 7 1 5 6 2 9 3 8 

 
 

9 2 6 1 8 3 5 4 7 
 

 
3 8 5 9 4 7 2 1 6 
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NOTÍCIAS PESSOAIS
RESERVA

● CALM Aníbal José Ramos Borges ● CFR SEP José Joaquim Fur-
tado Martins ● CFR 1TEN MN Sónia Pereira Coimbra ● SMOR E 
Horácio Fernando Jorge Azedo ● SAJ L Domingos dos Santos Cai-
xeirinha ● 1SAR CM José Mariano Guioto Teles.

FALECIDOS

● 117150 1TEN SG REF Marcelino Gomes ● 353351 SMOR MQ REF 
Armando José Pereira da Silva ● 268449 SMOR M REF Assildo Ma-
toso Viegas Melão ● 202448 SCH O José Joaquim Garcia ● 53564 
SAJ A REF José Manuel de Carvalho Estopa ● 78167 SAJ FZ REF José 

Luís de Almeida Martins ● 527758 SAJ T REF José Joaquim Lopes 
● 321653 SAJ A REF Serafim Martins Mendonça ● 171447 SAJ V 
REF Manuel Francisco Gaivota Morais ● 231049 SAJ CE REF Antó-
nio da Conceição Gonçalves Guerreiro ● 127843 SAJ A REF Antó-
nio da Luz Alves ● 135745 SAJ O REF António da Fonseca Tavares  
● 61565 SAJ L REF Ismael Gomes Madeira ● 264144 1SAR H REF Ál-
varo de Jesus Teixeira ● 167447 1SAR EMQ REF Domingos António 
de Oliveira Santos ● 207247 1SAR CE REF Mário Valente Carreira 
de Melo ● 627260 1SAR FZ REF Henrique António Marques Madail  
● 301464 2SAR FZ DFA REF Rui Ramalho Covas ● 85673 CAB TFD 
REF Edmundo Fialho Guerreiro ● 158071 CAB FZ REF Manuel Serra 
Rasteiro ● 196054 1MAR CM REF António Alberto Tavares Pinheiro 
● 34000750 CAB PONTE QPMM APOS Jerónimo Pereira Nunes.

SAIBAM TODOS

PROTOCOLOS

No passado 23 de setembro de 2016, foi celebrado um proto-
colo entre a Marinha e o grupo Fernandes S.A., que compreende 
as farmácias:
•  Oliveira Sérgio, Rua dos Álamos, nº 2A, 2810-145 Almada;
•  Farmácia Normal do Sul, Praça do Bocage, nº 135, 2900-276 

Setúbal;
•  Farmácia Central Rua Aires da Fonseca, nº 4, 7900-050 Ferreira 

do Alentejo.
A Fernandes, S.A., no âmbito da sua atividade, obriga-se a pra-

ticar aos beneficiários, desde que devidamente identificados, as 
seguintes condições preferenciais:
—  5% de desconto, na parte não comparticipada, na aquisição de 

medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM);
—  5% de desconto na aquisição de medicamentos não sujeitos a 

receita médica (MNSRM); 
—  10% de desconto sobre os restantes produtos de saúde e bem-

-estar.

Para mais informações:
Farmácia Oliveira Sérgio
Telf.: +351 212 699 777 | Fax: +351 212 669 776
E-mail: farmacia.oliveirasergio@pharmavita.pt

Farmácia Normal do Sul
Telf.: +351 265 528 450 | Fax: +351 265 528 427
E-mail: farmacia.normaldosul-setubal@pharmavita.pt

SEGURANÇA SOCIAL — FORMULÁRIOS
•  Os formulários E 106, E109 e E121 foram substituídos pelo for-

mulário S1, este serve de certificado do direito aos cuidados 
de saúde caso não viva no país onde está coberto, é útil para 
funcionários transfronteiriços, pensionistas, funcionários públi-
cos, militares, militarizados e seus familiares. Pode aceder ao 
formulário através da página da intranet da DAS no link: http://
intranet.marinha.pt/subportais/SP/DAS/Lists/Impressos/Mo-
delo%20S1.pdf

CONVÍVIO
FILHOS DA ESCOLA | JANEIRO DE 1973

Para comemorar o 44º aniversário do ingresso na Briosa, realiza-se, em 14 de janeiro, um convívio na Sertã, 
no restaurante  “Ponte Velha”.

Os interessados deverão contactar: SMOR E José Armada TM 967 620 636; SCH E Manuel Pais TM 936 265 
993; SCH FZ João Marques TM 966 877 631; SAJ MQ | Jeremias Moura | TM 965 855 564.

Perante numerosa assistência, realizou-se no passado dia 29 de setembro, no Pavilhão das Galeotas do 
Museu de Marinha, o lançamento da obra “João Paulo II – O Compromisso pela Paz”, da autoria do CFR REF 
Francisco Piedade Vaz, editado pela Editorial Cáritas.

A Revista da Armada felicita o autor pela iniciativa de publicar esta obra, com origem na sua tese de Mes-
trado, que muito vem enriquecer a nossa biblioteca.

LIVROS



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

BRASÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de azul com um tridente de prata movente da ponta. Coronel naval de ouro forrado de vermelho. Sotoposto listel ondulado de 
prata com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elzevir, «AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL».

SIMBOLOGIA
O tridente simboliza o poder sobre o mar.



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

ARMAS PESSOAIS DO ALMIRANTE  
AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de azul com um tridente de prata movente da ponta, posto em pala sobre duas âncoras de prata passadas em aspa, com os 
cepos carregados com duas quinas. Correia de vermelho, perfilada e afivelada de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, 
forrado de vermelho, virado de três quartos para a dextra. Virol e paquife de azul e prata. Por timbre, um grifo nascente de ouro de 
asas adossadas e abertas, alado, armado, animado e membrado de vermelho, com a asa sinistra carregada de três flores-de-lis alinha-
das e postas em banda, segurando nas garras uma chave de prata com o palhetão para cima, voltado à sinistra.

SIMBOLOGIA
O grifo, meio corpo de águia e meio corpo de leão, resultou da aglutinação dos timbres dos brasões dos Almirantes de Portugal – Co-
gominhos, Pessanhas, Castros e Azevedos – personificando a custódia, a perfeição e o poder.


