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PROVA 
DE GRATIDÃO

Sou Augusto Pereira Pinto, ex-Cabo AP com o nº 10324 
no Ativo e 12036 na Reserva, abatido ao serviço ativo em 
1 de Outubro de 1973.

Tenho uma dívida de gratidão para com a Marinha. 
Cheguei à Armada tinha 17 anos, era um menino, e por 

isso todos os dias às 22h00, quando acabavam as aulas, 
tinha à minha espera como suplemento alimentar um 
copo de cacau com leite quente e uma sandes de fiambre 
ou queijo – eu e outros da mesma idade.

Na Armada me formei como homem e lá aprendi tudo 
o que me foi útil pela vida fora, como por exemplo os va-
lores morais que me orgulho de possuir. Dei ao serviço da 
Marinha os melhores anos da minha juventude e servi a 
Armada com o maior orgulho e alegria, honrei sempre e 
com a maior dignidade a farda que me foi distribuída e ao 
servir a Armada servi Portugal; penso que com isso ajudei  
também a honrar e dignificar os Marinheiros da Armada 
(grandes homens) do séc. XV que, navegando em barcos 
comparados a cascas de nozes, deram a conhecer novos 
mundos ao Mundo.

Sou um homem simples, não tenho jeito para orador, 
e estas minhas palavras escritas são o exprimir da minha 
gratidão e do quanto estou em dívida à minha Marinha 
por tudo quanto me deu. Hoje, com o peso dos meus (70) 
setenta anos e muita experiência acumulada, resolvi dar 
a conhecer, através da Revista da Armada, toda a gratidão 
que tenho para com a Marinha por tudo quanto me deu.

Termino.
Marinha, até sempre!

Augusto Pereira Pinto

A fragata “Álvares Cabral”,  navio onde 
fiz duas missões  a Moçambique,  

entre 1968 e 1972.
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Stratεgia 30

Centros de Excelência da NATO – 2ª Parte
INTRODUÇÃO

No artigo da última edição da Revista da 
Armada, apresentou-se o conceito dos 

Centros de Excelência, descreveu-se um 
pouco da sua história e abordaram-se os be-
nefícios que as nações procuram ao criarem 
um Centro de Excelência para a NATO. 

Cabe aqui recordar que os Centros de 
Excelência são entidades nacionais ou, pre-
ferencialmente, multinacionais, que ofere-
cem a sua perícia e experiência em benefí-
cio da Aliança, especialmente no apoio à sua 
transformação, em áreas como a formação, 
o treino, os exercícios, as lições aprendidas, 
o desenvolvimento de conceitos, a experi-
mentação e a produção doutrinária. 

Neste artigo, procurar-se-á explicar como 
é que os Centros de Excelência se inserem 
na estrutura da NATO e descrever a partici-
pação portuguesa nos centros. 

INSERÇÃO NA ESTRUTURA DA NATO

Os Centros de Excelência não integram a Estrutura de Comandos 
da NATO, o que significa que não estão sob a autoridade de coman-
do da Aliança Atlântica. Contudo, após a acreditação, o Conselho 
do Atlântico Norte ativa os Centros de Excelência como Órgãos Mi-
litares da NATO (NATO Military Bodies), o que lhes dá o estatuto 
de Organizações da NATO. Nesse sentido, quando são acreditados, 
os Centros de Excelência comprometem-se a trabalhar prioritaria-
mente para a NATO, sob a coordenação do Comando Aliado para a 
Transformação. Com esse propósito, o referido comando estratégi-
co recolhe anualmente, por toda a estrutura da NATO, os pedidos 
de trabalho destinados a cada um dos Centros de Excelência, filtran-
do-os, priorizando-os e submetendo-os aos centros1. Isso significa 
que a NATO dispõe de autoridade de coordenação sobre os centros 
mas, como já referido atrás, não possui autoridade de comando so-
bre eles. Na realidade, cada Centro de Excelência funciona sob a au-
toridade hierárquica do seu Comité Diretivo (Steering Committee), 
formado pelos representantes de todas as nações que integram o 
centro. Anualmente, esse comité revê o Relatório de Atividades do 
ano anterior, determina o Plano de Atividades para o ano seguinte e 
aprova o respetivo orçamento, entre outras responsabilidades. 

Ou seja, pode-se dizer, de forma metafórica, que os Centros de 
Excelência têm um pé dentro da NATO (pois são ativados como 
Órgãos Militares da NATO) e têm outro pé fora da NATO (pois 
não integram a sua Estrutura de Comandos, nem, por maioria de 

razão, a sua Estrutura de Forças). O seu estatuto é, assim, híbrido, 
para usar uma palavra muito em voga no léxico militar, embora 
aqui num contexto diferente do habitual. Contudo, as potenciali-
dades deste modelo organizativo são imensas, permitindo apoiar 
a transformação da NATO e complementar algumas áreas de co-
nhecimento da Estrutura de Comandos da NATO, através de uma 
maior especialização, evitando duplicação de ativos, recursos e 
capacidades. Com efeito, os Centros de Excelência são entidades 
que podem conseguir conciliar o melhor de dois mundos. 

Por um lado, a sua qualidade de Organizações da NATO garante-
-lhes a inserção na mais bem-sucedida Aliança político-militar da 
história, abrindo-lhes a possibilidade de frequentar e/ou ministrar 
cursos, participar em exercícios, intervir no processo de lições apren-
didas da NATO, colaborar na produção de nova doutrina e no desen-
volvimento de novos conceitos, aceder ao acervo doutrinário alia-
do, apoiar atividades de experimentação da Aliança Atlântica, etc. 

Por outro lado, o facto de não integrarem a Estrutura de Coman-
dos ou de Forças da NATO confere-lhes duas características bastan-
te valiosas: flexibilidade e autonomia. A flexibilidade permite-lhes 
relacionarem-se com outros países parceiros da NATO (que podem 
participar nos centros) e com agências não militares (nacionais e 
internacionais), especialmente das áreas industrial e académica. A 
sua autonomia (decorrente de estarem fora de uma cadeia de co-
mando clássica) favorece a inovação, especialmente relevante por 
ocorrer em áreas em que a Aliança Atlântica poderá estar deficitá-
ria. Naturalmente, essa autonomia também pode originar alguma 
incerteza quanto aos rumos seguidos, sendo por isso fundamental 

Staff do Combined Joint Operations from the Sea COE
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-militar ou a segurança marítima. Nessa linha, Portugal declarou, na 
Cimeira de Varsóvia (em julho de 2016), a decisão de aderir ao Coo-
perative Cyber Defence COE, em Talin (Estónia), estando o processo 
de adesão a seguir os seus trâmites normais.

O nosso país poderá mesmo ter interesse em acolher um novo 
Centro de Excelência, cabendo aqui referir que existem várias áreas 
temáticas em que a NATO acolheria de muito bom grado a consti-
tuição de um centro, não só para apoio à transformação, como tam-
bém para apoio às operações aliadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Centros de Excelência são estruturas muito díspares entre si, 
não só por cobrirem áreas temáticas muito distintas, como também 
pela sua dimensão bastante variável. O número de aliados partici-
pantes varia entre um (no Cold Weather Operations COE e no Centre 
d’Analyse et de Simulation pour la Préparation aux Opérations Aé-
riennes) e dezasseis (no Cooperative Cyber Defence COE2). Também 
o número de pessoas que trabalham em cada Centro de Excelência 
é muito díspar, variando entre quatro (no Cold Weather Operations 
COE) e oitenta e nove (no Joint Air Power Competence Centre). No 
seu conjunto, os Centros de Excelência dispõem de uma valiosíssima 
força de trabalho, constituída por mais de mil pessoas. 

Este conjunto de militares e civis já é extremamente significativo 
no quadro da transformação Aliada. Como medida de comparação, 
o Comando Aliado para a Transformação tem ao seu serviço cerca 
de cinco centenas de pessoas – valor que sobe para cerca de mil se 
se incluírem os seus três comandos subordinados: Joint Analysis and 
Lessons Learned Centre, Joint Force Training Centre e Joint Warfare 
Centre. Embora estas matérias não devam ser unicamente reduzidas 
a números, a realidade é que – pouco mais de uma década depois 
da criação do seu conceito – os Centros de Excelência agregam já 
um número de militares e civis equivalente a todo o Comando Alia-
do para a Transformação, oferecendo à NATO conhecimento espe-
cializado de qualidade inigualável, essencial para as operações da 
Aliança Atlântica.

Sardinha Monteiro
CMG

que a NATO, através do Comando Aliado para a Transformação, 
exerça uma coordenação ativa e efetiva dos centros. 

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA

No princípio de 2017, vinte e cinco dos vinte e oito Aliados esta-
vam representados nos Centros de Excelência. As únicas exceções 
eram a Albânia (que foi um dos últimos países a aderir à NATO, em 
2009), a Islândia (que, embora pertencendo à NATO desde a sua 
fundação, não possui forças armadas, não integrando, por isso, as 
estruturas militares da organização) e o Luxemburgo (que é o mais 
pequeno país Aliado, possuindo, naturalmente, umas forças arma-
das bastante reduzidas). 

Além disso, neste momento, já existem Centros de Excelência em 
dezanove dos países membros, o que corresponde a uma pegada 
espacial notável para um tipo de estrutura que tem pouco mais de 
dez anos de idade. Esta presença geográfica dos Centros de Excelên-
cia ganha maior relevância quando se sabe que eles constituem a 
única “bandeira da NATO” presente em muitos países.

Quanto a Portugal, o nosso país participou como membro funda-
dor em três centros, nomeadamente o Joint Air Power Competence 
Centre (Alemanha), o Combined Joint Operations from the Sea Cen-
tre Of Excellence (COE), nos EUA, e o Counter – Improvised Explosive 
Devices COE, em Espanha. Contudo, em 2015, Portugal deixou de 
estar representado no Joint Air Power Competence Centre, pelo que 
neste momento o nosso país mantém participação apenas nos ou-
tros dois centros acima referidos, cujas missões se descrevem bre-
vemente abaixo.

O Combined Joint Operations from the Sea COE é uma fonte (in-
dependente e multinacional) de conhecimento especializado em 
todos os aspetos das operações marítimas, estando encarregado de 
desenvolver e promover conceitos e doutrina marítima para a NATO, 
as nações participantes, os Aliados e outros parceiros e organizações 
internacionais, de forma a contribuir para mitigar os desafios (atuais 
e futuros) no ambiente marítimo global.

Quanto ao Counter-Improvised Explosive Devices COE, tem por 
missão proporcionar conhecimento especializado à NATO, aos seus 
parceiros e à comunidade internacional na luta contra dispositivos 
explosivos improvisados, colaborar no aumento da segurança das 
tropas Aliadas destacadas em teatros de operações e reduzir ou eli-
minar as ameaças de dispositivos explosivos improvisados por parte 
de terroristas ou insurgentes. 

Além disso, Portugal poderá retirar importantes dividendos da 
sua participação noutros Centros de Excelência, nomeadamente 
em áreas temáticas a que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional 
atribui grande importância, como a ciberdefesa, a cooperação civil-

Notas
1  Importa referir, porém, que a NATO não é o único cliente dos Centros de Exce-

lência, uma vez que eles podem receber pedidos de trabalho dos países que os 
integram e de organizações nacionais e internacionais.

2  Que ainda conta com a participação de dois países parceiros da NATO: Áustria e 
Finlândia.

Counter-Improvised Explosive Devices COE
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A 23 de abril de 2015, o Conselho Europeu afirmou que a União 
Europeia (EU) iria mobilizar todos os esforços para prevenir 

mais perdas de vidas no mar; combater as causas do flagelo hu-
mano que ocorre no Mediterrâneo; e lutar contra o tráfico e con-
trabando de seres humanos.

Assim, a 22 de junho de 2015 nasce a Operação militar, no cen-
tro-sul do mar mediterrâneo, como parte integrante da aborda-
gem global da EU face ao problema da migração. Toda esta Ope-
ração desenrola-se em cooperação com os países de origem e de 
trânsito, combatendo o tráfico e contrabando de seres humanos. 

O Comando operacional da European Union Naval Force – Me-
diterranean (EUNAVFOR MED), sediado em Roma, é exercido 
pelo Contra-almirante Enrico Credentino, que foi nomeado Co-
mandante da Operação e é assistido no mar pelo Contra-almiran-
te Giuseppe Berutti Bergotto, comandante da Força Naval. 

SOPHIA

Sophia é o nome de uma menina que nasceu a 24 de agosto de 
2015, às 04h15, a bordo da fragata Alemã Schleswig-Holstein. Esta 
unidade naval encontrava-se a operar na zona central do Mediter-
râneo fazendo parte da EUNAVFOR MED Task Force. A mãe, uma 
mulher somalesa, foi salva conjuntamente com outros 453 migran-
tes de uma embarcação, tendo chegado ao porto de Taranto nessa 
mesma noite. Sophia foi o nome dado à bebé, como referência 
ao navio alemão onde nasceu, dedicado à princesa Sophia of Sch-
leswig-Holstein da Prússia (8 de abril 1866 – 28 de abril de 1952). 

Após o nascimento de Sophia a bordo desta unidade naval, Fe-
derica Mogherini sugere aos Estados Membros mudar o nome 
da operação de EUNAVFOR MED para Sophia. “[...] I will suggest 
to Member States that we change the name of our Operation: 
instead of calling it EUNAVFOR MED, I suggest we use the name 

EUROPEAN UNION NAVAL FORCE – MEDITERRANEAN
OPERAÇÃO SOPHIA

Sophia. To honour the lives of the people we are saving, the lives 
of people we want to protect, and to pass the message to the 
world that fighting the smugglers and the criminal networks is a 
way of protecting human life”. 

MISSÃO

A Operação Sophia tem como missão empreender esforços 
sistemáticos para identificar e capturar indivíduos e navios, bem 
como outros elementos, utilizados ou suspeitos de serem utiliza-
dos por traficantes ou contrabandistas de migrantes. Estas me-
didas têm como propósito contrariar o modelo de negócio das 
redes de tráfico e contrabando de seres humanos no mediter-
râneo sul e central e prevenir a perda de vidas humanas no mar. 
Pese embora a busca e salvamento não faça parte da missão, é 
mandatório à luz do direito internacional, bem como constitui 
uma obrigação moral para todos os marinheiros, como previsto 
na Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana 
no Mar de 1974. 

Desde 7 de outubro de 2015 que a Operação se encontra na 
segunda fase, após acordo pelos embaixadores da União Europeia.

No passado dia 20 de junho de 2016, o Conselho estendeu 
até 27 de julho de 2017 o mandato da Operação, reforçando-o e 
adicionando-lhe duas tarefas secundárias:

Treinar a Marinha e Guarda Costeira Líbia;
Contribuir para a implementação do embargo a armas em alto 

mar na costa Líbia, sob a égide das Nações Unidas. 

AS FASES DA OPERAÇÃO

A operação desenvolve-se em quatro fases sequenciais: 
– A primeira consiste na mobilização de forças, por forma a 
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EUROPEAN UNION NAVAL FORCE – MEDITERRANEAN
OPERAÇÃO SOPHIA

desenvolver uma abordagem de compreensão global sobre os 
métodos e o funcionamento das redes de contrabando e tráfico 
de seres humanos;

– A segunda fase, em Águas Internacionais, prevê as ações de 
abordagem, revista, captura e desvio dos navios suspeitos de 
serem utilizados pelos traficantes em alto mar, sob as condicio-
nantes e determinações do direito internacional. Esta atividade 
será expandida para Águas Territoriais, mediante a aprovação 
de uma Resolução do Conselho de Segurança das Nações Uni-
das, a par com o consentimento do Estado costeiro em causa;

– A terceira fase expande a atividade militar até ao ponto 
de serem tomadas medidas operacionais contra navios e res-
petivos meios suspeitos de serem, ou terem sido, usados no 
tráfico de bens e seres humanos dentro do território costeiro 
dos Estados. À semelhança da segunda fase, também nesta se 
torna necessário o enquadramento legal apropriado, com base 
numa resolução UNSCR e o consentimento do respetivo estado 
costeiro;

– Finalmente, a quarta e última fase consiste na retirada das 
forças e conclusão da Operação. 

O Conselho Europeu é responsável por determinar as condi-
ções de transição entre as diversas fases da Operação. Todas as 
atividades levadas a cabo, no âmbito da Operação Sophia, são 
sustentadas e suportadas no direito internacional, como as leis 
humanitárias, de refugiados e de direitos humanos, e o princí-
pio de não refoulement2, que implica que as pessoas resgatadas 
não podem ser desembarcadas num país terceiro. 

Portugal contribui para esta missão com quatro oficiais. Dois 
a prestar serviço no Operational Headquarters em Roma e ou-
tros dois no Force Headquartes, a bordo do navio-chefe ITS Giu-
seppe Garibaldi.

Desde o início da missão e até 24 de fevereiro de 2017, a 
missão já contribuiu para a detenção e posterior transferência 
para as autoridades italianas de 103 suspeitos de tráfico e con-

trabando de migrantes, bem como realizou inspeção a 386 na-
vios. Em complemento a esta atividade deu um forte contributo 
para o salvamento de 33 746 vidas, num total de 232 ações de 
busca e salvamento. Apoiou outras organizações no salvamento 
de 49 376 vidas. Atualmente, 25 países da União Europeia con-
tribuem para a Operação, compreendendo 1350 pessoas.

Podemos assim concluir que a Operação tem contribuído de-
cisivamente para o combate ao tráfico ilegal de armas e pessoas 
na fronteira sul da União Europeia.

Nunes dos Santos
1TEN

Notas
1  Alta representante da União Europeia e Vice-presidente da Comissão Europeia.
2  Princípio de non-refoulement (“não-devolução”), o qual define que nenhum 
país deve expulsar ou “devolver” um refugiado, contra a vontade do mesmo, em 
quaisquer ocasiões, para um território onde sofra perseguição.

ITS Giuseppe Garibaldi e EGV Berlin
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INTRODUÇÃO

Portugal tem a maior área de Busca e 
Salvamento Marítimo (Search and Res-

cue Region – SRR) de todo o continente 
Europeu. Esta área de responsabilidade 
é sessenta e duas vezes maior que a área 
terrestre, compreendendo mais de cinco 
milhões de quilómetros quadrados.

Decorrente dos compromissos assumi-
dos por Portugal no âmbito da Convenção 
de Busca e Salvamento Marítimo da Orga-
nização Marítima Internacional (Interna-
tional Maritime Organization – IMO), os 
Centros de Coordenação de Busca e Salva-
mento Marítimo (MRCC) de Lisboa e Del-
gada têm por missão coordenar as ações 
e os meios empenhados em operações de 

busca e salvamento marítimo, nas SRR de 
Lisboa e de Santa Maria. Neste âmbito, 
Portugal tem assumido um papel de cres-
cente relevo internacional, em virtude da 
organização interdepartamental/intera-
gência que tem adotado e que lhe tem 
permitido gerar sinergias relevantes para 
os bons resultados que têm sido alcança-
dos. Com efeito, e por oposição ao que 
sucede na maioria dos países que contam 
apenas com as capacidades atribuídas aos 
seus serviços de busca e salvamento, em 
Portugal foi criado um sistema, dirigido 
pelo Ministro da Defesa Nacional, para o 
qual concorrem diversas entidades gover-
namentais com meios, conhecimento e 
capacidade de atuação em situações de 
ocorrência de sinistros no mar, gerando-
-se, assim, objetivamente, maiores ga-
nhos de eficiência. 

Nesse sistema está integrado o servi-
ço de busca e salvamento (Search and 
Rescue – SAR) marítimo que funciona no 
âmbito da Marinha e é responsável pelas 
ações de busca e salvamento relativas a 
acidentes ocorridos com navios e embar-
cações no mar.

O SERVIÇO DE BUSCA E 
SALVAMENTO MARÍTIMO
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OS MRCC LISBOA E DELGADA

Os MRCC Lisboa e Delgada encontram-
-se inseridos na estrutura principal do 
serviço de busca e salvamento marítimo, 
são guarnecidos 24 horas por dia, sete 
dias por semana, 365 dias por ano e fun-
cionam na dependência do Vice-almiran-
te Comandante Naval, o Coordenador de 
Busca e Salvamento Nacional.

Na dependência do MRCC Lisboa fun-
ciona o Subcentro de Coordenação de 
Busca e Salvamento Marítimo do Funchal 
(MRSC Funchal).

Os MRCC Lisboa e Delgada encontram-
-se co-localizados, respetivamente, com 
o Centro de Operações Marítimas (CO-
MAR) e com o Posto de Comando do 
Comando da Zona Marítima dos Açores, 
o que lhes permite aceder, em tempo, a 
múltiplos e complementares sistemas de 
informações, facto que contribui para 
que a missão possa ser cumprida de uma 
forma coerente e integrada.

A título de exemplo, refere-se que, em 
2016, os MRCC Lisboa e Delgada coorde-
naram 715 ações SAR, das quais resulta-
ram 457 vidas salvas. 

MEIOS UTILIZADOS 
PELOS MRCC PARA A 
CONDUÇÃO DAS OPERAÇÕES

Para a condução das operações de 
busca e salvamento marítimo, os MRCC 
Lisboa e Delgada têm à sua disposição 
meios navais, marítimos e aéreos que 
fazem parte de um dispositivo perma-
nente da Marinha, da Autoridade Marí-
tima Nacional e da Força Aérea Portu-
guesa.

A Marinha tem, em permanência, um 
dispositivo de oito navios com prontidão 
de duas horas e três navios com pronti-
dão de doze horas. Os navios cumprem 
missões no continente (Norte, Centro 
e Sul) e nos arquipélagos da Madeira e 
dos Açores.

Os meios marítimos existentes, como 
motas de água, salva-vidas de grande, 
média e pequena capacidade, semirrí-
gidas e lanchas, são coordenados pelos 
capitães dos portos e pertencem ao Insti-
tuto de Socorros a Náufragos ou à Polícia 
Marítima. 

A Força Aérea Portuguesa possui um 
dispositivo de meios aéreos para as mis-
sões de busca e salvamento, constituído 
por helicópteros (EH-101 e AL III) e aero-
naves de asa fixa (P3-P, C-130 e C-295). 
Estes meios são ativados pelos RCC Lis-
boa e Lajes, a pedido dos MRCC Lisboa e 
Delgada, para participarem, sempre que 
necessário, em operações de busca e sal-
vamento marítimo. 

CONCLUSÃO

A solução encontrada para o cumprimen-
to dos compromissos nacionais assumidos 
pelo país no âmbito da Organização Marí-
tima Internacional, resulta de uma abor-
dagem sinérgica e traduz-se num ganho 
efetivo de eficiência do Estado na sua atua-
ção nos espaços marítimos sob soberania e 
jurisdição nacional, resultando numa eleva-
da eficácia na prestação de socorro no mar, 
conforme atesta a taxa de sucesso de 97 por 
cento alcançada em 2016, considerando as 
fórmulas IMO para o cálculo da taxa de efi-
cácia de salvamento no mar.

Colaboração do COMANDO NAVAL
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Decorreu na Base Naval de Hera, no 
passado dia 16 de dezembro, a ceri-

mónia de encerramento do 4º Curso de 
Fuzileiros e do 6º Curso das Especialida-
des de Marinha e entrega de diplomas aos 
formandos. 

A cerimónia foi presidida pelo Chefe de 
Gabinete do Chefe de Estado-Maior Ge-
neral (CEMG) das F-FDTL, CFR João Silva, 
na presença de diversas entidades civis e 
militares, nomeadamente representantes 
dos adidos militares dos EUA e Austrália 
e dos comandos das restantes componen-
tes das F-FDTL. 

A formação, que decorreu na Base Na-
val de Hera entre 15 setembro e 16 de de-
zembro de 2016, contou com a presença 
de 4 formadores da Marinha portuguesa 
(1 oficial e 3 sargentos) e incidiu na forma-
ção de Fuzileiros e Especialidades Navais, 
nas áreas de Manobras, Eletricistas e Ar-
tilheiros. Estes cursos foram ministrados com o apoio de 8 mili-
tares timorenses que integraram a Unidade Móvel de Formação 
(UMF) nacional.

O programa da cerimónia cumpriu a seguinte sequência: che-
gada do CFR João Silva, em representação do CEMG das F-FDTL, 
prestação de Honras Militares seguida de revista à Formatura, 
integração do Estandarte Nacional, discurso do Diretor de Cur-
so e Comandante da Escola de Tecnologias Navais, entrega de 

diplomas aos melhores classificados em cada um dos cursos, 
imposição de boinas e passadeiras aos novos Fuzileiros, impo-
sição de passadeiras aos militares dos Cursos das Especialidades 
de Marinha, entrega de certificados de formação aos formado-
res timorenses, entrega de certificados de agradecimento e Tais 
aos militares portugueses que compuseram a UMF, discurso do 
Comandante da Componente Naval, discurso do Chefe de Gabi-
nete do CEMG das F-FDTL, desintegração do Estandarte Nacional 
e desfile militar. Após o desfile houve ainda lugar a uma peque-
na demonstração efetuada pelos novos Fuzileiros que consistiu 
numa ação de resgate a um jornalista. 

Em todos os discursos proferidos há a salientar as palavras de 
agradecimento à assessoria portuguesa por mais este sucesso e 
testemunho no crescimento da Componente Naval das F-FDTL 
com a inclusão destes novos 78 militares. Foi referido igualmente 
(pelo Comandante da Componente Naval, CFR Adão de Brito) que 
aquela Componente irá continuar a apostar no seu crescimento e 
desenvolvimento, por forma a cumprir com os anseios da nação na 
proteção do mar de Timor-Leste. Referiu ainda que a responsabi-
lidade que cabe à Componente Naval é muita e que os desafios a 
ultrapassar não são fáceis, mas que conta com todos os militares 
da Componente Naval, assim como com a continuação do apoio 
da assessoria portuguesa, para ultrapassar os desafios do futuro.

Paulo João Leal Caneco
CFR

COOPERAÇÃO TÉCNICO-MILITAR 
COM TIMOR-LESTE
PROJETO 3 – APOIO À COMPONENTE NAVAL DAS FALINTIL

Integração do Estandarte Nacional na parada militar

Entrega de Certificados de formação e Tais aos formadores do Curso de Especialidades de Marinha
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base de fibra de vidro, dispondo de equipamento diverso, nome-
adamente uma moto de água e respetiva rampa, bem como uma 
borda rebaixada, que se constatou serem fundamentais ao em-
prego operacional. A sua construção constitui-se adicionalmen-
te como um momento marcante para a Arsenal do Alfeite, S.A 
e seus trabalhadores, pois desta forma o estaleiro retoma a sua 
atividade de construção, contribuindo assim para a dinâmica do 
sector da Indústria Naval na Área Metropolitana de Lisboa, com 
impacto na Região e no País.

estado dos sensores do sistema de 
combate; inspeção ao hélice, veio 
propulsor e lemes; remoção do 
painel amovível da propulsão para 
permitir a inspeção, e certificação, 
das garrafas de N2, acumulado-
res hidráulicos e silenciadores dos 
MTU`s; manutenção do sistema de 
lançamento de contramedidas e do 
sistema de tubos lança armas.

Este projeto, para além de pre-
parar o navio para o segundo ciclo 
operacional, reveste-se de extrema 
importância para a futura sustenta-

ção logística dos submarinos, na medida em que se consubstancia 
como o momento charneira, e catalisador, para a edificação da capa-
cidade de reparação de submarinos na Arsenal do Alfeite, S.A. Sob 
esta égide, a AA, S.A. empenhou um grupo de técnicos em Kiel a fim 
de acompanhar os trabalhos de docagem, permitindo a obtenção de 
skills e know-how, de forma a serem criadas todas as condições para 
a realização da RI01+D01 do NRP Arpão na AA, S.A. em 2018/2019.

Colaboração da DELEGAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO  
E DO COMANDO DO NRP TRIDENTE

Na sequência da assinatura, em 10 de novembro de 2016, do 
Memorando de Entendimento relativo ao projeto e cons-

trução de quatro embarcações salva-vidas da Classe Vigilante 
modificada, entre a Marinha Portuguesa, a Autoridade Maríti-
ma Nacional e a Arsenal do Alfeite, S.A., com a presença do 
Ministro da Defesa Nacional e do Secretário Estado da Defesa 
Nacional, foi possível celebrar um contrato para a construção 
de duas dessas embarcações no passado dia  21 de fevereiro.

O ato foi presidido pelo Secretário de Estado da Defesa Na-
cional, Dr. Marcos Perestrello, e contou com a presença do Che-
fe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacio-
nal,  Almirante António Silva Ribeiro, de diversos convidados 
da Marinha, da autarquia, de outras entidades ou empresas e 
até de outros países, bem como trabalhadores da Arsenal do 
Alfeite, S.A. 

O contrato, assinado pelo Vice-almirante Vice-CEMA, por par-
te da Marinha, e por dois membros da Administração, por parte 
do estaleiro, envolve um valor de 3 milhões de Euros e prevê a 
entrega das duas embarcações salva-vidas durante 2018, uma 
no início e outra no final do ano, para reforço do dispositivo 
nos Açores e na Póvoa de Varzim, permitindo ao Instituto de 
Socorros a Náufragos aumentar a sua capacidade de resposta 
em operações de socorro e salvamento no mar.

As embarcações serão construídas em material compósito, à 

SALVA-VIDAS CLASSE VIGILANTE II
ASSINATURA DE CONTRATO DE CONSTRUÇÃO

NRP TRIDENTE
1ª REVISÃO INTERMÉDIA (RI)

ONRP Tridente encontra-se pre-
sentemente nos estaleiros na-

vais da tkMS (thyssenkrupp Marine 
System), em Kiel, na Alemanha, a 
realizar a RI01+D01 (primeira Re-
visão Intermédia com Docagem), 
após término do respetivo ciclo 
operacional de 7 anos. 

Prevê-se que a RI venha a ter 
uma duração de entre 15 a 18 me-
ses, sendo a mesma acompanhada 
in loco, e em permanência, por uma 
Delegação Técnica de Acompanha-
mento e Fiscalização constituída 
por militares da Direção de Navios, auxiliados pela guarnição pre-
sente, e pontualmente por militares da Esquadrilha de Subsuperfície 
(exº, atividades na Bateria PP), com a responsabilidade de garantir 
escrupulosamente o especificado em âmbito de contrato. No res-
peitante a manutenção de 1º e 2º escalão, o garante da mesma recai 
sob o navio.

São exemplos de atividades de maior criticidade e realce as se-
guintes: substituição da Bateria PP; revisão de todos reservatórios 
de H2 e LOX; revisão de todas as válvulas de casco; upgrade do 
sistema inercial MINS; revisão de todos os mastros; verificação do 
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O NRP Sagres foi aumentado ao efetivo dos navios da Armada, 
no Rio de Janeiro, em 8 de fevereiro de 1962, data em que 

pela primeira vez era içada a bordo a bandeira de Portugal, nove 
dias após publicação da portaria nº 18997, de 30 de janeiro. O 
desencontro de datas ficou a dever-se ao facto de só na véspera 
se terem apresentado a bordo os 101 elementos da guarnição 
ainda em falta, que viajaram de Lisboa a bordo da antiga fragata 
NRP Corte Real. Nesse mesmo dia o capitão-tenente Henrique 
da Silva Horta (1920-2012) assumia o comando do navio, depois 
de ter sido o último comandante da antiga Sagres (1924-1962).

Para assinalar os 55 anos do NRP Sagres ao serviço de Portugal, 
a cerimónia do içar da bandeira no passado dia 8 de fevereiro foi 
presidida pelo Chefe do Estado Maior da Armada, ALM António Sil-
va Ribeiro, contando igualmente com a presença do Comandante 
Naval, VALM Gouveia e Melo, e do Comandante da Esquadrilha de 
Navios de Superfície, CMG Pessoa Arroteia, evento que mereceu 
a cobertura da RTP1, SIC e CMTV. Na cerimónia o VALM Coman-
dante Naval fez um discurso alusivo à efeméride, celebrada pela 
guarnição com bolo de aniversário e espumante, sendo de subli-

NRP SAGRES – 55 ANOS

nhar que a aura de prestígio 
que envolve o NRP Sagres é o 
resultado do esforço e da de-
dicação de todos os que nele 
tiveram a honra e o privilégio 
de servir nestes 55 anos.

Nesta quadra também re-
alizou a bordo o tradicional 
almoço dos antigos coman-
dantes do navio, que contou 
com a presença dos CALM 
Lopes Cavalheiro (1980-
1982), CMG Homem de 
Gouveia (1982-1986), ALM 
Castanho Paes (1986-1989), 
CMG Malhão Pereira (1989-
1993), CMG Rodrigues Leite (1993-1995), CMG Castro Centeno 
(1995-1998), CMG Dias Pinheiro (1998-2001), VALM Rocha Car-
rilho (2001-2005), CMG Vale Matos (2005-2007), CMG Proença 
Mendes (2007-2011), CMG Sardinha Monteiro (2011-2013) e 
CFR Alcobia Portugal (2013-2015). 

Além dos 55 anos ao serviço da Marinha Portuguesa e de Por-
tugal, a 30 de outubro o navio celebra 80 anos, data em que foi 
lançado à água em Hamburgo, Alemanha. Construído em 1937 
nos estaleiros da Blohm & Voss, foi anteriormente navio-escola da 
Marinha da Alemanha (1938-1945) e navio-escola da Marinha do 
Brasil (1948-1961), passado que muito contribui para o engrande-
cimento da sua gesta e Construção da Lenda em que se transfor-
mou o ex-libris da Marinha Portuguesa e Símbolo de Portugal.

Colaboração do COMANDO DO NRP SAGRES
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MÉDICOS 
MARINHEIROS
NO SÉCULO XIX
A propósito de Herculano de Sá Correia

Na sequência de investigações genealógicas, graças aos regis-
tos pormenorizados do Arquivo Histórico da Marinha (AHM), 

o autor1 teve oportunidade de se inteirar da carreira de um mé-
dico naval na Marinha de Guerra Portuguesa do século XIX. Quer 
pelas múltiplas missões e longa carreira, com as inerentes con-
sequências na vida pessoal, quer por testemunhos da sua perso-
nalidade e carácter2, afigura-se interessante divulgar a biografia 
desta, de outro modo, desconhecida personagem, seguramente 
espelho da carreira de outros facultativos da Armada daquele 
período. 

Herculano de Sá Correia3 terminou a Escola Médico-Cirúrgica 
em Lisboa, a 26/01/1843, com 25 anos (nasceu em 1818, no Ma-
ranhão4), sendo admitido na Marinha de Guerra Portuguesa a 
25/02/1843, como Cirurgião Extranumerário, e terminado a car-
reira em 23/01/1890, como 1º Inspector de Saúde Naval. Foram, 
assim, 46 anos dedicados à Marinha. 

Embarcou em numerosos navios, entre eles o D. Fernando e a 
primeira Corveta movida a vapor da Marinha de Guerra – a Cor-
veta Bartolomeu Dias. Neste navio (bem como, anteriormente, 
no Brigue Pedro Nunes) navegou e foi distinguido com a amizade 
duradoura de D. Luís I. 

Do registo biográfico (Livro Mestre dos Oficiais de Saúde Naval 
nº 1) constam, se não falharam as contas, 36 “embarques”, de 
maior ou menor duração, entre 1843 e 1863, com destinos dís-
pares, de Inglaterra à Bélgica, passando por Marrocos, Angola, 
Moçambique, até Goa e Macau. 

No início da sua carreira prestou serviço em Angola (numa 
das missões, mais de 3 anos – 1845 a 1848). Posteriormente, 
entre 1849 e 1853, esteve em Goa e Macau lecionando na Es-
cola Médico-Cirúrgica5 da primeira, e escapando ao desastre 

da Fragata D. Maria II, em Macau, por miraculosamente estar 
em terra (este navio explodiu, a 29/10/1850, ao largo da Ilha da 
Taipa, quando salvava pelo aniversário do Rei, levando à morte  
188 tripulantes). Quer fruto destas estadias prolongadas, como 
era frequente no meio castrense, quer por contacto com lesões 
contagiosas, veio a contrair o famigerado “Mal Gálico”6 (que não 
o impediu de uma longa carreira…). Baixou ao Hospital da Ma-
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rinha, por ordem da Junta de Saúde Naval, entre Janeiro e Abril 
de 1855, com sucesso terapêutico (na sessão de 22 de Março, 
da dita Junta, lê-se: … que continue por um espaço de um mêz, 
a fazer o tratamento, de que já tirou muito proveito, porque 
precisa de respirar ar mais puro e fazer um exercício modera-
do). Igualmente, esteve de licença da Junta entre 02/06/1857 e 
12/07/1857 (ver adiante). 

Entre 30/06/1856 e 10/09/1856 dirigiu, no Hospital da Mari-
nha, a Enfermaria dos Choléricos. 

Cirurgião da Real Câmara honorário, sem vencimento algum, 
a partir de 11/04/1861, foi indigitado Cirurgião de Serviço Per-
manente no Paço a 20/04/1863 (em Setembro desse ano, foi dis-
pensado da escala de Serviço da Armada, por Ofício da Secretaria 
da Marinha, por ter de cumprir outras obrigações como Cirurgião 
da Real Câmara) . 

Foi nomeado Membro da Junta Consultiva de Saúde Naval em 
1869 e em 1884 foi nomeado para um Jury criado para proceder 
a nova classificação para pharmacêuticos navais. 

Terminou a carreira em 1890, como Médico-Inspector (a 
22/11/89, após o falecimento de El-Rei D.Luís, a quem votava 
grande dedicação, tendo-se aposentado das funções de Médico 
Efectivo da Real Câmara, com ordenado por inteiro). Em sessão 
da Junta de Saúde Naval, a 10 de Janeiro de 1890, é confirmada 
a sua incapacidade para o serviço por rheumatismo e dyspepsia 
chrónica. Em 1890 é exarado documento que lhe confere gra-
duação em Vice-Almirante, com aumento em 20% do soldo de 
Contra-Almirante.

Teve as seguintes distinções honoríficas e condecorações: Ca-
valeiro da Ordem de Cristo (1855), Cavaleiro de Albertus Animo-
sus – Ordem Honorífica do Reino da Saxónia (1860), Medalha de 
Expedição de Angola (1862), Cavaleiro da Ordem de Avis (1864), 
Cavaleiro da Ordem de Torre e Espada – provável relação com a 
epidemia de escorbuto e febre amarela, na D. Fernando, ao re-
gressar de Moçambique7 (1864), Comendador da Ordem de Avis 
(1868) e Medalha de Prata de Bons Serviços e Comportamento 
Exemplar (1868). 

O seu Registo invoca dois louvores: Bons Serviços prestados em 
Goa, por funções de que foi encarregado e das quais não recebeu 
remuneração alguma da Fazenda, e pelos serviços prestados no 
Hospital de Angola (1848), sem receber igualmente gratificação 
pecuniária alguma. 

Dos arquivos biográficos, constam documentos assinados por 
personagens ilustres como o Dr. Inácio António Fonseca Bene-
vides (insigne médico e Presidente da Junta de Saúde Naval até 
1857), o Barão de Lazarim, o Visconde de Athougia e o Marquês 
de Sá da Bandeira (que o nomeia, a 27 de Novembro de 1857, 
para acompanhar um contingente de tropas para a Índia). 

Destaco, pela sua curiosidade, os seguintes documentos: I) Re-
querimento, datado de 02/09/1853, em que explica que, embora 
tenha escapado à catástrofe da fragata D. Maria II, por estar em 
terra, perdeu tudo o que possuía, achando-se em igualdade de 
circunstâncias com os restantes náufragos, pedindo adiantamen-
to de parte do soldo que venceu durante a viagem; II) Resposta a 
reclamação (1855), por embarcar em navio de guerra em que o 
comandante era mais moderno, indeferida (Visconde de Athou-
guia) por se considerar que estando em serviço não se poderia 
eximir às ordens do comandante do navio; III) Missiva, datada de 
29/05/1857, ao Comandante do patacho S. Pedro, onde estava 
apresentado, referindo agravamento do padecimento de pelle de 
que estava sofrendo, e de que havia sido tratado no Hospital da 
Marinha, e que resultou da sua missão em Angola, bem como 
de padecimentos de fígado e baço, que adquiriu nas estações de 
África e Ásia, solicitando ser presente à Junta de Saúde Naval e, 
se preciso fôr, recolher ao Hospital; e IV) Correspondência em 
que Sua Majestade faz expressar a sua estranheza por não ter 
embarcado, em tempo, em Navio de Guerra, no Porto de Setú-
bal, que seguia em missão para Cádis, e consequente anulação 
desse ofício por ter apresentado a devida justificação (Janeiro e 
Fevereiro de 1860) .

Sobre a sua pessoa e carácter, registou D. Thomaz de Mello 
Breyner: 

Navegara em companhia d`EL Rei D. Luiz que muito o estimava 
e tratava sempre por camarada ou por Herculaninho8. Este dimi-
nutivo era uma expressão amigável pois o camarada era mais de-
pressa um Herculanão9. Alto, forte, espadaúdo. Tinha muito bom 
ar e era cheio d`atenções para todos. Cabelleira muito branca e 
farta com uma poupa levantada por cima da testa. 

Não fazia clínica e sempre estava prompto a substituir os cole-
gas na Real Camara. Por isso era frequente vel-o no Paço ordina-
riamente fardado. 

Como médico de bordo acompanhou A Rainha A Senhora Ma-
ria Pia de Genova a Lisboa10. No Paço d`Ajuda, n`uma salla pe-
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quena entre a salla azul e a salla de mármore, estava e ainda 
está, um bonito quadro de Pedroso representando a chegada 
ao Tejo da corveta Bartholomeu Dias11 em 5 d`outubro de 1862 
conduzindo a nova soberana. Herculano gostava de contemplar 
esse quadro e mostrar os navios da esquadra portuguesa (…). É 
uma linda pintura deante da qual o bom médico-marinheiro se 
enternecia. (…)

O Dr. Herculano era bem nascido, tinha raça. Não sei porque 
motivo elle assignava Sá Correia12 quando os parentes d`elle 
eram e são Correias de Sá13. 

Herculano não jogava as cartas. Sentava-se n`um canto e de 
vez em quando levantava-se e pedia licença para fumar um ci-
garro que elle próprio enrolava. Fumavam todos à vontade quasi 
sempre charutos e Magalhães Coutinho fumava cachimbo. 

E D. Thomaz rematou: Tenho presentes estas scenas como se 
as estivesse vendo agora. Só não tenho memória para saber onde 
ponho os oculos, o lenço e até às vezes um jornal que acabei de 
lêr! Isto, em 1930… 

Herculano faleceu em Setembro de 1898 (eufemisticamente 
foi a sepultar a 02/11/1898, conforme consta na comunicação 
de sua prima Augusta Corrêa de Sá; na realidade, essa foi a data 
em que foi exumado e trasladado): tudo aponta solteirão e sem 
geração. Segundo consta também nos registos do Livro nº 1 do 
Cemitério do Lumiar, vivia na Quinta das Conchas, vendida em 
Fevereiro de 189914 ao Capitalista, Proprietário de Roças de Café 
em S. Tomé e Príncipe, Francisco Mantero. 

Termino homenageando os Facultativos da Armada daquele 
período, que exerciam a sua missão em circunstâncias difíceis e 
com todas as limitações da época, e os Amanuenses de então, 
pelos completíssimos assentos biográficos que ombreiam, se não 
ultrapassam, os do presente.

Rui Pires de Carvalho
TCOR MED (EXE)

Declaração 
O autor segue a ortografia anterior ao novo Acordo Ortográfico e agradece a revisão do 
texto e sugestões ao Exmo. Sr. COM MN Jesus Silva.

Notas
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10  Da análise dos registos biográficos resulta a impossibilidade de Herculano ter 

acompanhado a Rainha D. Maria Pia (aparentemente, entre 18/05/1861 e 
12/05/1863 esteve numa missão a Moçambique e Goa, embarcado na Fragata D. 
Fernando. O facto da nomeação para Cirurgião Permanente da Real Câmara datar 
de 20/04/1863 levantaria dúvidas e a eventualidade de erro dos registos do Livro 
Mestre, pois não é crível ser nomeado estando no Ultramar. A verdade é que, nos 
registos da Mordomia Mor da Casa Real, consta a data de 21/05/1863 e há uma 
informação da Junta de Saúde Naval, datada de 12/11/1864, referindo que no re-
gresso da Fragata D. Fernando de Moçambique para Lisboa, em 1863, curou de 
huma epidemia de febre amarela e de escorbuto). Terá D. Thomaz de Mello Brey-
ner, no seu então juvenil julgamento, assumido essa circunstância, quando ouvia 
Herculano falar embevecido da Bartolomeu Dias e das Augustas Pessoas? 

11, 12, 13  Já em itálico no original 
14 Fonte: Wikipédia

–  BORREGO, Nuno Gonçalo Pereia – Mordomia da Casa Real – Foros e Ofícios, 
1755-1910 – Tribuna, 2007 

–  BREYNER, D. Thomaz de Mello – Memórias do Professor D. Thomaz de Mello 
Breyner, 4º Conde de Mafra, 1869-1880, Parceria António Maria Pereira-Livraria 
Editora – Rua Augusta, 1930 

–  ESTRELA, Paulo Jorge – Medalha da Febre Amarela; Lisboa Agradecida à Devoção 
Humanitária – Lusíada. História, Volume 2, nº 3 , 2006

–  NEVES, Dr Rui Manuel Ramalho Ortigão, 1º TEN REF - D. Luís e a Escola do Mar - 
Revista da Armada, nº 326, Ano XXIX, Dezembro 1999 

–   SANTOS, Dr. Paulo – As corvetas mistas nas obras de João Pedroso – Revista da 
Armada nº 484, Ano XLIII, Abril 2014 

–  Arquivo Histórico da Marinha (Livro Mestre – Médicos Navais nº 1 e documentos 
diversos – Cx. 795)

–  Cemitério do Lumiar (Livro de registos nº 1) 
–  Wikipédia
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ANTECEDENTES MAIS RELEVANTES

Aquando da reorganização dos serviços das Alfândegas 
e da orgânica da Guarda Fiscal, de Hintze Ribeiro, que 

precedeu a publicação do Decreto nº 1, publicado no Diário 
do Governo de 23 de Setembro de 1885, há um trecho que 
ficou famoso pelo descritivo que efectua, num breve pará-
grafo, sobre a evolução do conceito de Mar Territorial:

“O alvará de 4 de Maio de 18051 circunscreveu o mar Ter-
ritorial à distância do tiro de canhão; o Decreto de 28 de 
Junho de 1842 e as instruções de 13 de Dezembro de 1862 
estenderam o limite da jurisdição até 10 quilómetros da cos-
ta especificando os casos em que poderá ir além desse limi-
te; mas o Decreto de 23 de Outubro de 1883 só vagamente 
fala na linha de respeito. À semelhança do que dispõe em 
Espanha o art. 41º das Ordenanças de las Aduanas ficará a 
circunscrição marítima traçada a 6 milhas da terra; na Ingla-
terra, o limite é de 20 quilómetros pelos Customs Consolida-
tion Act de 1853.”

A avaliação do Mar Territorial naquele início de século era 
profundamente marcada pela suprema questão da guerra 
(Invasões francesas), pela neutralidade, e pela problemá-
tica do controlo alfandegário e descarga de determinados 
navios. Assim, Portugal entendia que o Mar Territorial, para 
efeitos de neutralidade, consistia no espaço de águas entre 
a costa e um limite exterior que dela distasse até abranger o 
tiro de canhão2, sendo que, para efeitos alfandegários, o seu 
limite foi definido em 2 léguas, e, mais tarde, em 6 milhas3. 

Com base na formulação – expressa, aliás, logo de início 
no Acto de Navegação de 8 de Julho de 1863 –  de que “…é a 
liberdade dos mares um dos princípios do direito das gentes, 
e deve por isso no interesse geral ser esse direito definido e 
regulado pelas normas da jurisprudência marítima admiti-
das pelas nações (…)”, Portugal fixou, já no início do Séc. XX, 
através da Lei de 26 de Outubro de 19094, a largura do Mar 
Territorial para efeitos de pesca em 3 milhas contadas da 
linha do baixa-mar, tendo alterado esse critério, na década 
seguinte, com a publicação da Lei nº 185, de 5 de Julho de 
1914, em cujo artigo 1º se estatuía que “O limite das águas 
territoriais, exclusivamente para os efeitos da pesca e seu 
exclusivo para os nacionais, é determinado em relação a 
pescadores estrangeiros, pela linha que, para os mesmos 

efeitos, esteja adoptada pela legislação do país a cuja na-
cionalidade esses pescadores pertençam”, ou seja, fixou-se a 
largura assumindo a aplicação do princípio da reciprocidade 

espacial. A Lei nº 735, de 
10 de Julho de 1917 – di-
ploma a que já nos refe-
rimos na Parte 2 do pre-
sente artigo –,  recorreu 
à definição de uma data 
fixa5, diploma este que 
confirmava o princípio 
da proibição de pesca em 
águas territoriais por em-
barcações estrangeiras.  

Por outro lado, a rei-
vindicação da largura 
do Mar Territorial em 6 
milhas não seguia a li-
nha matricial da posição 
assumida por Portugal 
na Conferência de Viena, 
realizada em 1926, e na 
qual se havia apresen-
tado uma proposta para 
uma largura de 18 milhas 
para efeitos de neutrali-
dade e de 12 milhas para 
o exercício de todas as 
restantes competências. 
A Base 8ª do Memoran-
do então redigido previa 
o seguinte: “É reconheci-
do o limite externo de 12 
milhas marítimas para 
todos os efeitos (excepto 
o de neutralidade) de de-
fesa social e económica 
dos Estados, e designa-
damente para o seguinte: 

polícia em geral, polícia aduaneira, política sanitária, exclu-
sivo da pesca e de exploração de outros produtos naturais, 
quaisquer outros efeitos não especificados.”6. Em 1929, e 

PARTE 3

CONTRIBUTOS PARA O REGIME QUE FOI 
APERFEIÇOADO, EM ESPECIAL, NOS ANOS 
VINTE A CINQUENTA DO SÉC. XX.  
A DELIMITAÇÃO DOS ESPAÇOS

MAR TERRITORIAL
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por Memorando enviado a 22 de Janeiro à Sociedade das Na-
ções, Portugal defendia que o limite das águas territoriais deveria 
ser de, pelo menos, 18 milhas, sendo que nas Baías o Mar Ter-
ritorial deveria ser contado a partir dos alinhamentos das suas 
pontas, sempre que o comprimento fosse inferior ao da largura 
do Mar Territorial, e, no caso das Baías históricas (Tejo e Sado), a 
partir do alinhamento das pontas.   

Não obstante, as Actas da Conferência de Haia demonstram 
que, logo no início dos trabalhos, Portugal não defendeu a lar-
gura apresentada no Memorando para 18 milhas, mas a de 12 
milhas, e que, já no final da Conferência, a delegação Portugue-
sa já admitia uma largura uniforme de 6 milhas, com uma Zona 
Contígua de igual largura; no caso das Baías, a largura deveria ser 
contada pela aplicação do sistema designado de “corda transver-
sal com um comprimento igual ao triplo da largura fixada para 
as águas territoriais”.

CONTRIBUTOS PARA O PERÍODO 
PÓS-CONFERÊNCIA DE HAIA

Entre o final da Conferência de Haia e o final dos anos cin-
quenta (1958) do Séc. XX, e com relevância para esta matéria, 
é de sublinhar a publicação do Estatuto Orgânico das Alfânde-
gas Coloniais, no qual se reafirmou a distância de 6 milhas para 
largura da zona marítima de respeito para efeitos aduaneiros, 
tendo-se esta expressão, aliás, mantido exequível em quadros 
legislativos muito mais recentes para efeitos de espaços de fis-
calização.

Formalmente, no início dos anos cinquenta (Fevereiro de 
1950), a posição Portuguesa quanto à largura do Mar Territorial, 
sustentada com base num Relatório de 20 de Janeiro, daquele 
ano, da Comissão Permanente de Direito Marítimo Internacio-
nal (CPDMI)7, era especialmente direcionada para as matérias de 
pescas, poluição das águas do mar e jurisdição aduaneira89.

Até ao princípio de 1958, não ocorreram alterações significati-
vas na legislação sobre o Mar Territorial, sendo a sua largura de 
6 milhas para efeitos de fiscalização aduaneira e de proibição de 
derramamento de substâncias perigosas e de 3 a 12 milhas para 
efeitos de pesca, tal como já tínhamos referenciado em artigo an-
terior. Não obstante aquele limite esteja especificamente fixado 
para aqueles fins, é possível concluir que o limite adoptado por 
Portugal durante a Grande Guerra – e que era concernente à sua 
posição de neutralidade – era de 3 milhas; era, igualmente, de 3 
milhas, o limite considerado para exercício de competências da 
Autoridade Marítima em matéria de abalroamentos e sinistros 
costeiros, bem como para intervenção em matéria sanitária. 

No período de 1957-58, e a propósito da adopção, na Confe-
rência de Genebra, de uma largura do Mar Territorial de 3 milhas, 
discutia-se o impacto que tal decisão traria, em especial quanto 
ao esforço de pesca estrangeiro e à actividade piscícola que se 
desenvolvia nos espaços costeiros nacionais, cuja maior inten-
sidade – por inquéritos efectuados às Capitanias dos Portos – se 
verificava com muito maior significado no espaço situado entre 
as 3 e as 6 milhas. Concluía-se, então, que a adopção de um li-
mite uniforme de 6 milhas nos pesqueiros da nossa costa seria 
favorável aos pescadores portugueses, atendendo-se, especifica-
mente, quanto a determinadas espécies (sardinha), que os me-
lhores pesqueiros se situavam – a Norte, acima de Vila do Conde 
até à foz do Rio Minho – até às 6 milhas10.

Apenas como complemento material, é útil notar que a Lei 

nº 2080, de 2 de Março de 1956, sobre Plataforma Continental, 
estipulava, na sua Base I, que: “(…) O Leito do mar e o subsolo 
correspondente nas plataformas submarinas portuguesas, conti-
nentais, ou insulares, que se denominam plataformas continen-
tais pertencem, mesmo fora dos limites do Mar Territorial, ao 
domínio público do Estado”.

As 4 convenções internacionais resultantes das conferências 
internacionais do direito do mar realizadas em Genebra em 
1958, e assinadas a 28 de Outubro do mesmo ano – a que já fize-
mos referência na Parte 2 do presente artigo –, viriam a ser apro-
vadas para ratificação pelo Decreto-Lei nº 44.490 de 3 de Agosto 
de 196211. Os instrumentos de ratificação da Convenção sobre o 
Mar Territorial e Zona Contígua, da Convenção sobre o Alto-Mar, 
da Convenção sobre Pesca, da Convenção sobre a Plataforma 
Continental e do Protocolo de assinatura relativo à regularização 
obrigatória de divergências, aprovadas na 1ª Conferência do Di-
reito do Mar, foram depositados pelo Governo Português a 19 de 
Dezembro de 1962 junto da Secretaria-Geral das Nações Unidas, 
como resulta do Aviso da Direção-Geral dos Negócios Económi-
cos e Consulares, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de 24 
de Janeiro 196312.   

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

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

Notas
1  “ (…) II. Que achando-se estes Meus Reinos e Domínios no estado neutro entre 

nações beligerantes, se haverão por legítimas todas as prezas apreendidas com 
offensa dos mares territoriais, e adjacentes em tanta distância quanta abranger 
o tiro de canhão, ainda que não haja Bataria em frente da situação, em que se 
fizera preza, porque a sua existência se presume para este único caso de recíproca 
imunidade (…)”.

2  Como Bynkershoek apresentou e defendeu como princípio, no primeiro quartel 
do Séc. XVIII, “Ubi finitur terrae dominium ubi finitur armorum vis”, limite que 
Galiani, mais tarde (último quartel do Séc. XVIII), traduziu e identificou como 
sendo de 3 milhas.

3  Para mais desenvolvimentos sobre a matéria, ver os nossos contributos em 
Direito Internacional do Mar e Temas de Direito Marítimo, Áreas, 2000.

4  “Artigo 1º - Nas águas territoriais portuguesas, no limite de 3 milhas marítimas 
a contar da linha máxima de baixa-mar, é proibida a pesca a embarcações 
estrangeiras; § único – Nas baías, a faixa de 3 milhas é contada segundo os 
princípios do Direito Marítimo Internacional” (…).

5  “Artigo 2º - O limite de tais águas, para os efeitos da pesca, é determinado, em 
relação aos pescadores estrangeiros, pela linha adoptada na legislação em vigor 
dos seus respectivos países à data da promulgação da presente lei” (…).

6  A Base 9ª propunha que “O limite externo das águas territoriais para os efeitos 
de neutralidade será de 18 milhas marítimas para todos os Estados. No caso de 
arquipélagos bem definidos, poderá o Estado neutro declarar que o limite externo 
das suas águas territoriais, para os efeitos da neutralidade, será dado por uma 
linha rodeando o arquipélago à distância de 18 milhas marítimas.”. O Comandante 
Gormicho Boavida, em parecer da Comissão Permanente de Direito Marítimo 
Internacional (CPDMI) (Fev de 1958), na sua análise a esta problemática, defende 
que existia em Portugal uma discrepância notória entre o que se pretendia 
estabelecer em direito interno e o que se reivindicava em reuniões internacionais, 
e que tal status durou até final da Conferência de Haia de 1930.

7  Ver pareceres da CPDMI de 1950, de 1957 e de 1958.
8  Pescas (Lei nº 735, de 10 de Julho de 1917; Lei nº 1514, de 20 de Dezembro de 

1923 e Decreto nº 19483, de 18 de Março de 1931); Poluição das águas do mar 
(Decreto nº 14354, de 29 de Setembro de 1927 e Decreto nº 14853, de 5 de 
janeiro de 1928) e Jurisdição aduaneira (nº 2 do artigo 46º do Decreto-Lei nº 
31665, de 22 de Novembro de 1941, que aprovou a Reforma Aduaneira (para o 
Ultramar, em que vigoravam igualmente as 6 milhas, ver o nº2, do artigo 104º, do 
Decreto-Lei nº 31 105, de 15 de Janeiro de 1941).

9  Quanto ao traçado da linha de base, quando a costa segue um curso rectilíneo, 
isto é, sem acidentes naturais ou particularidades geográficas designadamente 
ilhas, ilhotas e fundos altos, o limite interior das águas territoriais adopta como 
base de referência a linha da baixa-mar tal como definida nas cartas hidrográficas.

10  Com excepção da zona entre Matosinhos e a Cana da Nazaré, onde a pesca era 
mais intensiva entre as 5 e as 10 milhas.

11  Publicado no Diário do Governo, 1ª Série, nº 177.
12  Publicado no Diário do Governo, 1ª Série, nº 29, de 4 de Fevereiro de 1963.
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Nunca é fácil encontrar as palavras certas para descrever as gran-
des figuras da História; pessoas que não se conformaram com 

as limitações do seu presente, que ousaram romper descobrindo 
um futuro que colhemos e usufruímos. Fizeram-no quase sempre 
à custa de persistência e a sabedoria própria das mentes inquietas, 
que não se conformam com a ignorância e acreditam que o saber 
será obra do seu esforço. A verdade é que depois deles o mundo 
ficou diferente, com a herança que nos deixaram, que mudou a 
nossa vida, criando outros presentes e outros tantos futuros. 

Portugal contou com vários dos seus filhos que deixaram o nome 
gravado a ouro na História da Humanidade, sobretudo na época áu-
rea da expansão quinhentista, mas também noutros tempos e até 
ao século XX. Carlos Viegas Gago Coutinho – o almirante Gago Cou-
tinho – foi sem dúvida um dos mais brilhantes de entre todos, al-
cançando a dimensão daqueles que descobriram as rotas dos ocea-
nos, nos séculos XV e XVI. Quando a aviação dava os seus primeiros 
passos, e os homens ainda ensaiavam temerariamente a experiên-
cia de pôr a voar aparelhos que hoje consideraríamos primitivos, 
Gago Coutinho estudou e encontrou a forma desses engenhos fa-
zerem longas viagens, ousando atravessar os oceanos e navegando 
com a certeza de alcançar o seu destino de forma autónoma.

Brilhante aluno da Escola Naval, fascinavam-no as matemáticas, a 
astronomia e a navegação, de tal forma que concluiu o curso como 
primeiro classificado na classe de Marinha. Passou por múltiplos 
estágios e comissões de embarque, mas logo em primeiro-tenente 
foi desviado para as missões geográficas que se encarregaram de 
marcar os limites do império Português, entre o final do século XIX 
e as primeiras décadas do século XX. Ficou conhecido entre os seus 
pares – portugueses e parceiros internacionais, franceses, ingleses 
e holandeses – pelo rigor, organização e método com que efectuava 
as suas observações e cálculos. Foi numa dessas missões, em Mo-
çambique, que conheceu e fez amizade com Artur Sacadura Cabral, 
outro jovem oficial de Marinha entregue aos trabalhos geográfi-
cos, que despertava para o recente aparecimento dos aviões. Da 
amizade entre os dois nasceria uma partilha científica cujos frutos 
ficaram na História.

Por alturas de 1919, Sacadura era já um piloto experiente e pro-
pôs a Gago Coutinho estudar uma solução para que os aviões – que 
podiam deslocar-se de forma rápida e por cima de todos os obs-
táculos – conseguissem usar um sistema de navegação que os ha-
bilitasse a fazer grandes travessias e alcançar o seu objectivo com 
segurança. Hoje, é imensa a quantidade de equipamentos electró-
nicos capazes de garantir a navegação de forma rigorosa e quase 
instantânea. Mas ainda há poucas décadas os navegadores eram 
obrigados a recorrer à observação sistemática da altura de astros 
conhecidos, para estabelecerem a sua posição e poderem alcançar 
o destino pretendido. Assim acontecia no princípio do século XX, 
quando Gago Coutinho e Sacadura Cabral debateram este assun-

OS DESCOBRIDORES DO CÉU 
GAGO COUTINHO

to com mais atenção, imaginando soluções para adaptar o mesmo 
sistema aos aviões e permitir-lhes fazer viagens tão longas quanto 
as dos navios. 

A navegação astronómica praticada no século XX assenta na ma-
nutenção de uma estimativa cuidada do trajecto do navio, corrigida 
a espaços pela observação da altura de astros. São várias as técni-
cas, que ainda hoje se ensinam na Escola Naval, mas todas elas são 
adequadas às condições da navegação marítima. Pressupõem que 
o observador está à altura da ponte de um navio, e que o mesmo 
se desloca a uma velocidade baixa, em viagens de dias, semanas 
ou meses. Nada disso acontece no avião. Em primeiro lugar a sua 
velocidade é muito mais elevada e isso obrigaria a determinações 
e cálculos mais rápidos e mais frequentes. E segue-se a dificulda-
de da estimativa do seu trajecto, porque o efeito do vento sobre a 
aeronave é bastante maior do que os efeitos somados da corrente 
e do vento sobre o navio. Acresce ainda que o aviador está muito 
mais alto do que qualquer ponte de comando e isso pode afectar 
ou até impedir a possibilidade de observações astronómicas rigoro-
sas, com recurso ao sextante usado nos navios. 
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A primeira grande tarefa foi inventar um sistema que permitisse 
controlar a estima do trajecto, em razoáveis condições de preci-
são. Foi isso que fizeram conjuntamente Gago Coutinho e Sacadu-
ra Cabral, ao criarem o instrumento a que chamaram “plaqué do 
abatimento” (mais tarde designado de corrector de rumos). Com 
ele determinavam, de forma gráfica e rápida, o efeito do vento na 
aeronave e como deviam orientá-la para que seguisse sobre a rota 
pretendida.

Seguia-se a dificuldade (maior) com as observações astronómi-
cas e os respectivos cálculos, cuja solução viria a ser estudada e 
resolvida por Gago Coutinho, entre 1919 e 1921. Com um sistema 
de bolha de nível criou um horizonte artificial adaptado ao sextan-
te, permitindo medir alturas de astros a qualquer hora do dia ou 
da noite, com ou sem visibilidade no horizonte. Mais tarde, veio a 
desenvolver e aperfeiçoar esse sistema, com duas bolhas, que ficou 
patenteado com o seu nome e foi usado na navegação aérea du-
rante muitos anos. 

As observações, contudo, teriam de ser muito rápidas, ajustadas 
à velocidade do avião, e Gago Coutinho encontrou solução para 
isso através de um planeamento detalhado da viagem, sobre uma 
projecção cartográfica especial, com observações pré-planeadas e 
cálculos já realizados. Em cada observação efectuada era apenas 
necessário fazer pequenas correcções, de que resultava uma recta 
de posição, a traçar/ajustar sobre o rumo previsto, corrigindo a po-
sição estimada do avião. As sucessivas rectas e ajustes permitiam 
garantir uma rota com o rigor necessário à abordagem de qualquer 
destino.

Concebido que foi o método, experimentaram-no numa via-
gem curta, entre Lisboa e o Funchal, realizada em 1921.  Fez novos 
ajustes e, no ano seguinte, avançaram para a grande travessia do 
Atlântico-Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro. Foi notável o longo 
percurso entre a Ilha de S. Vicente (Cabo Verde) e os rochedos de S. 
Pedro e S. Paulo, onde o avião pilotado por Sacadura Cabral amarou 

com um rigor de navegação extra-
ordinário no ponto onde deveria 
ser reabastecido de combustível.

A aeronáutica teria ainda de evo-
luir bastante, nomeadamente na 
capacidade dos aviões e da sua autonomia, mas estava resolvida a 
maior dificuldade dos voos de longo curso: a navegação aérea au-
tónoma. Usando a técnica e os instrumentos idealizados e aperfei-
çoados por Gago Coutinho, os aviões poderiam alcançar qualquer 
destino que estivesse ao alcance das suas capacidades mecânicas 
e da sua autonomia em combustível. Foi ele o grande criador desta 
nova técnica e o obreiro de um futuro de viagens aéreas, inimaginá-
vel no princípio do século XX e que é hoje o nosso presente. 

Dentro em breve se completarão 100 anos deste feito que come-
çou em 1919 e se completou em 1922, aquando da grande traves-
sia aérea do Atlântico-Sul. Altura muito própria para homenagear 
o homem que abriu os céus ao mundo, dando o seu nome a uma 
estrutura aeroportuária portuguesa, de dimensão internacional.

São vários os exemplos internacionais em que os pioneiros da 
aviação são relembrados a quem aterra nos aeroportos que têm o 
seu nome. Saint-Exupery (Lyon), Santos Drumont (Rio de Janeiro) e 
Kingsford Smith (Sidney) são alguns exemplos disso, mas os Estados 
Unidos têm mais de uma dezena de aeroportos que homenageiam 
a iniciativa e a coragem destes aventureiros.  

“Almirante Gago Coutinho” seria assim um nome a recordar, a 
quem nos visita, o engenho e a capacidade criativa da gente por-
tuguesa.

Semedo de Matos
CFR FZ 

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

Corrector de rumos

Sextante de horizonte artificial
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SUPERINTENDENTE DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

No dia 24 de janeiro, em cerimónia que decorreu na Casa da Ba-
lança, presidida pelo CEMA e AMN, ALM António Silva Ribeiro, to-
mou posse o Superintendente das Tecnologias da Informação, COM 
ECN Manuel Domingues.

Assistiram à cerimónia diversos oficiais generais e oficiais superio-
res, bem como a maioria dos oficiais, sargentos, praças e civis que 
prestam serviço nas sub-unidades orgânicas da STI.

Das palavras proferidas na ocasião pelo novo STI, após agradecer 
a solidariedade e consideração dos presentes, sublinha-se a clara 
referência ao atual desafio da “era da informação” imposto a todas 
as organizações pelo crescimento da complexidade e do volume de 
dados disponíveis. 

Em face deste desafio, entende o empossado que o desígnio da 
STI passará necessariamente pela identificação e promoção das tec-
nologias e sistemas de informação e comunicação úteis e sustentá-
veis, mormente promovendo a partilha de ambientes colaborativos, 
a desmaterialização de processos e a permanente modernização, 
qualidade e segurança das infraestruturas das Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação e de Comando e Controlo da Marinha. 

Por seu lado, o ALM CEMA/AMN, realçando a exigência das fun-

O COM ECN Bento Manuel Domingues nasceu em Almada e completou o curso da 
Escola Naval, Marinha, em 1985.

Concluiu o Mestrado em Engenharia e Arquitetura Naval (Naval Architecture) pela 
University College London (Reino Unido) em 1990 e completou o Curso de Promoção a 
Oficial General, no IESM,  em 2014.

Efetuou comissões embarcado na fragata Comandante Roberto Ivens, ainda como as-
pirante, e no patrulha Geba, como oficial imediato, entre 1986 e 1988. 

Em terra prestou inicialmente serviço no Gabinete de Estudos da Direção-Geral do 
Material Naval e na Direção do Serviço de Manutenção em 1991 – organizações que 
foram unidas para criar a Direção de Navios (DN), em 1994. 

Nestes três organismos exerceu diversas funções, nomeadamente as de especialista 
em “Estruturas” (1991-1994), de responsável pela secção de "Segurança e Estabilidade" 
da Divisão de Construção Naval (1995-2000) e de Gestor de Projeto para os programas 
internacionais de reativação e transferência de dois navios da Marinha dos EUA – os 
atuais NRP D. Carlos I e Almirante Gago Coutinho.

Entre 2000 e 2009, no Arsenal do Alfeite, foi sucessivamente: Chefe da Divisão de 
Estudos e Projetos (2000-2002), Gestor da Qualidade (2003-2007) e Diretor Comercial e 
de Gestão de Projetos (2007-2009).

Entre 2009 e 2013 assumiu as funções de Subdiretor da DN e em setembro de 2014 
as de Subdiretor da Direção de Infraestruturas, tendo, desde maio a julho de 2015, acu-
mulado com as funções de Diretor, em regime de suplência.  

Foi nomeado para integrar o Grupo de Acompanhamento da Construção dos Navios 
de Patrulha Oceânicos (GA-NPO) em junho de 2015 e posteriormente para chefiar a 
Equipa de Acompanhamento e Fiscalização para a construção dos referidos NPO entre 
outubro de 2015 e janeiro de 2017.

ENTREGAS DE COMANDO/TOMADAS DE POSSE

DIRETOR DE SAÚDE

No dia 11 de janeiro de 2017 tomou posse, como Diretor de Saú-
de, o COM MN José Manuel Jesus Silva, em cerimónia que decor-
reu no Gabinete do Superintendente do Pessoal (SP), presidida pelo 
VALM SP, e que contou com a presença de oficiais generais, oficiais, 

O COM MN José Manuel Jesus Silva graduou-se em Medicina e Cirurgia pela Univer-
sidade de Coimbra, em 1985, e ingressou na Marinha em 1988, como oficial da Reserva 
Naval, tendo integrado o Quadro Permanente de Oficiais, classe de Médicos Navais, em 
junho de 1989. Especializou-se em Estomatologia, no Hospital de S. José, em Lisboa, em 
1995, e ficou habilitado com o grau em Consultor de Estomatologia e de Subespecialista 
em Ortodôncia, em 2011. Como Médico Naval, foi Estomatologista no Hospital da Marinha 
entre 1995 e 2006, e, em regime de acumulação, Chefe do Serviço de Saúde de várias uni-
dades navais, nas diversas comissões de embarque e, ainda, Chefe do Serviço de Saúde da 
Capitania do Porto de Lisboa, cargo que exerceu de 1991 até 2006.

Foi Medical Advisor do Joint Command Lisbon, de junho de 2006 a agosto de 2008, 
Subdiretor e Diretor do Centro de Medicina Naval, de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, 
e Chefe da Repartição de Logística e Operações Sanitárias da Direção do Serviço de Saúde, 
de janeiro de 2012 a outubro de 2013, acumulando com as Presidências da Junta de Saúde 
Naval e da Junta de Recrutamento e Seleção, de junho a outubro de 2013.

De agosto de 2014 a 27 de dezembro de 2016 exerceu funções de Chefe da Repartição 
de Recursos Humanos e depois de Subdiretor de Saúde.

Ao longo da sua carreira recebeu vários louvores e condecorações, sendo detentor de 
vários cursos, nomeadamente: Curso de Formação de Oficiais da Reserva Naval (1988); 
Curso Avançado para Intervenção em Situação de Urgência Médica (1989); Curso Geral Na-
val de Guerra (2000-2001); Joint Medical Planner Course, da NATO School - Oberammergau 
(2006); Senior Medical Staff Officer Course, da NATO School - Oberammergau (2006); Curso 
de Promoção a Oficial General (2013-2014).

ções do cargo, evidenciou a necessidade de as realizar com brio e 
empenhamento, tendo em consideração os vários desafios, muitos 
deles expressos na Diretiva de Planeamento da Marinha, em fase 
muito adiantada de elaboração. Referiu, em particular, o imperativo 
de se prosseguir com a consolidação e expansão da capacidade de 
Conhecimento Situacional Marítimo, o aperfeiçoamento da eficiên-
cia nos processos e na gestão de recursos proporcionados pela uti-
lização das TIC e a necessidade, sempre presente, de compatibiliza-
ção entre a funcionalidade e a segurança e resiliência, características 
de sistemas e de organizações militares.
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COMANDO DA ZONA MARÍTIMA DA MADEIRA

Em 4 de janeiro, pelas 11h00, teve lugar na Praça do Povo, no 
Funchal, a cerimónia de entrega do cargo de Comandante da Zona 
Marítima da Madeira e Diretor do Sub-Centro de Busca e Salva-
mento Marítimo do Funchal (MRSC FUNCHAL), seguida da toma-
da de posse dos cargos de Chefe do Departamento Marítimo da 
Madeira, Capitão do Porto do Funchal, Capitão do Porto de Porto 
Santo e, por inerência, dos cargos de Comandante Regional da Po-
lícia Marítima da Madeira, Comandante Local da Polícia Marítima 
do Funchal e de Porto Santo.

A cerimónia foi presidida pelo DGAM e CGPM, VALM Sousa Pe-
reira, em representação do Almirante CEMA/AMN, acompanhado 
pelo 2.º CN, VALM Gouveia e Melo, tendo estado presentes o Pre-
sidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madei-
ra (RAM) e o Presidente do Governo Regional da Madeira, assim 
como outras entidades religiosas, civis e militares da RAM, e todos 
os militares, militarizados e civis que prestam serviço nas Unidades 
da Marinha e nos Órgãos da Autoridade Marítima Nacional (AMN) 
sedeados na Região.

Após leitura da Ordem com os despachos de nomeação para os 
cargos referidos e o louvor concedido ao Comandante cessante, 
CMG Félix Marques, este proferiu uma alocução centrada nos obje-
tivos atingidos, evidenciando o esforço levado a cabo pela Marinha 
e AMN através de um significativo investimento na RAM, quer com 
a atribuição de novos meios, quer com a criação e remodelação de 
infraestruturas. Neste âmbito, foram realçadas a construção da nova 
Estação Salva-vidas do Funchal, das novas instalações do Grupo de 
Mergulho Forense, e a edificação e ativação da estrutura da AMN 
nas Ilhas Selvagens, concluindo com o agradecimento a todas as 

O CMG Nuno Miguel Lopes de Sousa Pereira nasceu em Lisboa, em 9 de Dezembro 
de 1964, tendo ingressado na Escola Naval em 1984 e sido promovido ao atual posto 
em 2014. 

Formado em Ciências Militares Navais na Escola Naval, está habilitado o Curso Geral 
Naval de Guerra, é especializado em Comunicações e possui uma Pós-graduação de "Ges-
tão de Transporte Marítimo e Gestão Portuária". 

Ao longo da sua carreira prestou serviço em diversas unidades navais, como chefe de 
diversos serviços, tendo também sido Imediato de uma Corveta. Esteve colocado no an-
tigo Grupo nº 2 de Escolas da Armada, na Escola de Comunicações, onde foi formador 
das áreas de Segurança e Criptografia e de Guerra Electrónica, tendo durante dois anos 
desempenhado o cargo de Subdiretor. 

Serviu no Estado-Maior General das Forças Armadas, primeiro como Chefe do Centro 
de Comunicações e, posteriormente, na Repartição de Segurança da Divisão de Comuni-
cações e Sistemas de Informação, onde foi responsável pela área de Ciberdefesa. 

Foi Capitão do Porto de Cascais, entre 2003 e 2006, após o que foi colocado na Esqua-
drilha de Navios Patrulhas como 2º Comandante. 

No Estado-Maior da Armada integrou a Divisão de Planeamento, como responsável 
pela área da Segurança e Sistemas de Informação. 

Em 2014 esteve em missão na República Democrática de Timor-Leste, onde foi o re-
presentante da Marinha no Núcleo Conjunto de Cooperação na missão de Cooperação 
Técnico-Militar. Até Novembro de 2016 desempenhou as funções de Assistant Chief of 
Staff da área “Cooperação Civil-Militar” na Naval Striking and Support Forces NATO. 

Da sua folha de serviços constam diversos louvores e condecorações, tem dois filhos 
e vive com Ana Neves.

entidades militares e civis da região por todo o apoio institucional 
prestado, e a menção  ao brio e profissionalismo da guarnição.

Seguidamente, usou da palavra o Comandante empossado, 
CMG Sousa Pereira, que referiu o seu total empenho na continui-
dade do excelente relacionamento institucional com as entidades 
regionais, bem como o seu empenho na melhoria da eficácia e 
eficiência da estrutura do CZMM e dos Órgãos Regionais e Locais 
da AMN, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível das 
infraestruturas; a terminar, agradeceu o legado do CMG Félix Mar-
ques, bem como todo o apoio que este lhe prestou durante a fase 
da sua integração.

Seguiram-se os discursos dos VALM DGAM e 2º CN,  que de 
uma forma geral enalteceram o trabalho desenvolvido pelo Co-
mandante cessante, bem como a importância estratégica em dar 
continuidade ao investimento na RAM, quer através da atribuição 
de novos meios navais ao dispositivo, quer através da criação de 
novas capacidades para exercer a Autoridade do Estado no Mar, 
designadamente através da instalação e ativação da estrutura da 
Autoridade Marítima nas Ilhas Selvagens, finalizando com votos de 
boa sorte para o novo Comandante. A cerimónia terminou com 
um Madeira de Honra.

sargentos, praças, civis e guarnição da Direção de Saúde (DS).
Após leitura da Ordem, o empossado usou da palavra, para ex-

pressar a enorme satisfação que representou a decisão do ALM 
CEMA de o nomear para o honroso cargo de Diretor de Saúde e afir-
mou a sua inteira disponibilidade para, com dedicação, empenho e 
máxima lealdade, mas também com frontalidade, desempenhar as 
funções assumidas. Exortou todos os elementos da DS e das Unida-
des Dependentes a agirem segundo os mesmos valores, contribuin-
do assim para a resposta às diversas e exigentes necessidades da 
área da saúde da Marinha.

Na sua alocução, o VALM SP mencionou o desempenho do Dire-
tor cessante, COM MN Nelson Santos, ao qual deixou uma palavra 

de apreço e reconhecimento público, e felicitou o novo Diretor, re-
ferindo o reconhecimento das suas qualidades e competências para 
responder às exigências do cargo. Lembrando as orientações do 
ALM CEMA, relevou os princípios de atuação para o cumprimento 
da missão da SP e elencou as áreas que considera deverem merecer 
atenção prioritária.

Partilhou ainda uma mensagem de confiança e esperança no 
futuro, referindo: ”grandes e complexas tarefas são concretizadas 
com pequenas equipas mobilizadas e coesas, o que conta portanto 
é o que está disponível, as vontades cooperativas e mobilizadas e a 
liderança”.
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COMEMORAÇÃO 
DOS 700 ANOS DO DIPLOMA RÉGIO 
EM QUE D. DINIS OUTORGOU O TÍTULO  
DE ALMIRANTE A MANUEL PESSANHA

ACADEMIA DE MARINHA

Sob a presidência do Chefe do Estado-
-Maior da Armada e Autoridade Ma-

rítima Nacional, Almirante António Silva 
Ribeiro, teve lugar em 1 de fevereiro, no 
auditório do Arquivo Nacional Torre do 
Tombo, uma sessão cultural comemorativa 
dos “700 anos do diploma régio em que D. 
Dinis outorgou o título de Almirante a Ma-
nuel Pessanha”. Tratou-se de uma sessão 
conjunta em que, além da Academia de 
Marinha participaram a Academia Portu-
guesa da História, a Academia das Ciências 
de Lisboa e o Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo, numa manifestação clara de solida-
riedade académica.

Após agradecer a presença do Almirante 
CEMA e AMN, o Presidente da Academia 
de Marinha saudou a Professora Manue-
la Mendonça – a qual tinha considerado a 
sessão como pertencendo ao calendário e 
programação da Academia Portuguesa da 
História, a que preside –, o Professor Artur 
Anselmo, Presidente da Academia das Ci-
ências de Lisboa – pela sua pronta adesão 
a este projeto – e o Dr. Silvestre Lacerda por 

ter acolhido o evento nas magníficas insta-
lações de que é Diretor. Nas suas palavras 
lembrou que “Portugal não ia ter mais um 
Almirante, mas sim um Comandante das 
forças navais, conhecedor das coisas do 
mar, um perito na organização da flotilha, 
em estratégia da guerra por mar, que daria 
corpo ao ofício do Almirantado, para o qual 
recebeu meios e poder jurisdicional sobre 
as questões do mar”. 

A Professora Manuela Mendonça na sua 
intervenção referiu que no Oficio do Almi-
rantado, o almirante “tornou-se uma digni-
dade, uma verdadeira instituição transmis-
sível por via hereditária e dotada de poder 
jurisdicional sobre a gente de mar. Era pois 
um título bem diverso do ‘Almirante de di-
reito e costume’ que existira no passado, 
que o mesmo é dizer, aquele que terá cor-
respondido ao cargo assumido por Nuno 
Fernandes Cogominho”.

O Professor Artur Anselmo lembrou a 
obra Almirantado e portos de Quatrocen-
tos, de Vitorino Nemésio, tendo referindo 
tratar-se de “um texto de invulgar penetra-

ção crítica, em que Nemésio, apoiado em 
documentação pertinente, analisa o âmbi-
to da jurisdição do Almirante e os cuidados 
da casa Real em não permitir que essa ju-
risdição se estendesse ao pessoal de terra”.

Por último, o Dr. Silvestre Lacerda salien-
tou a importância do Arquivo Nacional, 
local escolhido, onde se conservam e guar-
dam as mais relevantes peças da nossa His-
tória, designadamente o Contrato de Vassa-
lagem em comemoração.

Para a intervenção principal foi convida-
do o Professor Filipe Themudo Barata, reco-
nhecido medievalista português, com a co-
municação “Manuel Pessanha e um outro 
olhar sobre o mar. A construção de novas 
linhas da política externa de Portugal”. O 
orador salientou a importância da assinatu-
ra do contrato, celebrado em 1 de fevereiro 
de 1317, entre D. Dinis e o genovês Manuel 
Pessanha. A primeira pergunta que nos 
pode surgir – disse – é a de saber porque o 
fazemos e se tem sentido essa celebração. 
“Julgo que estaremos de acordo que, mes-
mo que de forma difusa, a perceção geral é 
que estamos a assinalar, na História de Por-
tugal, o momento em que se definiu uma 
política externa que passou a ter no mar, de 
forma assumida, um dos seus pilares fun-
damentais. Muitos até perguntam se não é 
justo considerar este 1 de Fevereiro como o 

Diploma régio
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dia da Marinha portuguesa, pois teria sido 
com este contrato que nasceu o Almiranta-
do português e, com ele, a Marinha ganhou 
definitivamente uma organização consis-
tente.

 O Almirante CEMA e AMN encerrou a 
sessão comemorativa, tendo salientado 
que o contrato fixado pelo diploma régio 
evocado determinou de forma permanen-
te a Armada portuguesa, sendo o docu-
mento decisivo para o almirante Manuel 
Pessanha liderar o processo que tornou 
o país numa potência naval relevante. A 
terminar a sua alocução, o Almirante Silva 
Ribeiro disse que “fruto da visão esclare-
cida de D. Dinis e da ação competente do 
almirante Manuel Pessanha, numa pri-
meira fase, até 1415, a Armada adquiriu 
capacidade fazer face às ameaças vindas 
por mar. Depois de Ceuta, revelou apti-
dão para se fazer além-mar” e que “em 
linha com as tradições que herdámos do 
notável monarca e do grande almirante, 
ontem e hoje, a Armada permanece como 
elemento essencial da segurança e do de-

CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA
TOMADA DE POSSE DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Sob a presidência do Co-
mandante Ramos de Oliveira, 
em representação do Chefe 
do Estado-Maior da Armada 

e Autoridade Marítima Nacional, Almiran-
te António Silva Ribeiro, decorreu em 4 de 
fevereiro de 2017, no Salão Nobre da Sede 
Social em Lisboa, a cerimónia de tomada 
de posse dos Órgãos Sociais do Clube para 
o biénio 2017/2018. A cerimónia contou 
com a presença do Presidente da Assem-
bleia Municipal de Almada, dos clubes 
militares, de várias associações civis, e de 
muitos associados e respetivos familiares. 

Após a tomada de posse dos novos 
Órgãos Sociais, o Presidente da Direção, 

Rui Nogueira, na sua alocução, agradeceu 
à Marinha todo o apoio que tem vindo a 
dedicar ao Clube do Sargento da Arma-
da, e a todos os convidados e associa-
dos o contributo em estarem presentes 
no evento. No seu discurso salientou ser 
uma elevada honra ter como responsa-
bilidade dirigir os destinos do CSA nos 
próximos dois anos e que tudo fará para 
continuar a engrandecer a grande obra 
que é o CSA.

Após a cerimónia foi servido um Porto 
de Honra, como é apanágio entre os ma-
rinheiros.

Colaboração do CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA

senvolvimento de Portugal”.
Seguiu-se o lançamento do Inteiro Pos-

tal pelos CTT com a aposição do carimbo 
do primeiro dia.

Antes do Momento Musical do Cancio-
neiro de D. Dinis, executado por elemen-
tos da Banda da Armada, os participantes 
puderam apreciar o exemplar original do 
Diploma Régio em questão e de outros 
documentos afins pertencentes ao acervo 
da Torre do Tombo.

 

Colaboração da ACADEMIA DE MARINHA

Constituição dos Órgãos Sociais

Assembleia-Geral
Carlos Alberto Alves Capela – Presidente 
Júlio Bessa de Oliveira – Vice-Presidente 
Rui Manuel Dias Pereira Fernandes Soares – 
– 1º Secretário 
José Manuel dos Santos Maia – 2º Secretário 
Celso D’Ornelas Rodrigues – Vogal 

Conselho Fiscal
Carlos Marques Alves – Presidente 
António Manuel de Campos Dias – Secretário 
Manuel de Sousa Santos – Relator 
Alberto Mateus da Costa – 1º Vogal 
Cátia Alexandre Pereira Gomes – 2º Vogal 

Direção 
Rui Manuel Pinto Nogueira – Presidente 
Pedro António Ribeiro da Cunha –
– 1º Vice-Presidente 
Amadeu Horácio Agostinho Raimundo –
– 2º Vice-Presidente 
José Martins Alves da Nóbrega –
– 3º Vice-Presidente 
Carlos Manuel da Silva Évora – Tesoureiro 
António Manuel de Castro Araújo –
– 1º Secretário 
José Manuel Martins Bernardo – 2º Secretário
Francisco Manuel Frederico Curtinha – 1º Vogal 
Aristides Manuel Fernandes Mendes – 2º Vogal
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CLUBE MILITAR NAVAL

O Clube Militar Naval celebrou o seu 
150º aniversário no passado dia 15 

de novembro de 2016, cuja fundação cor-
responde à data da aprovação dos seus 
Estatutos por Decreto Real, assinado pelo 
Rei D. Luís sob proposta do Ministro e Se-
cretário de Estado dos Negócios da Mari-
nha e Ultramar, Visconde da Praia Grande 
de Macau, Contra-almirante Isidoro Fran-
cisco Guimarães, no dia 15 de Novembro 
de 1866.

O programa das comemorações procu-
rou conjugar uma diversidade de iniciati-
vas e eventos a decorrer ao longo de todo 
o ano 2016, merecendo-nos uma breve 
referência as seguintes atividades:

• Edição da Medalha Comemorativa; 
projeto do consócio Herlander Zambujo e 
produção da firma Gravo (18FEV16); 

• Edição do Livro “CMN 150 Anos”, obra 
coordenada pelo consócio Costa Canas, 
produzido pela “What Colour is this?”. A cerimónia de lançamento 
decorreu no Auditório da Academia de Marinha, em sessão alusiva 
às comemorações do 150º Aniversário do Clube Militar (27SET16);

• Cerimónia e almoço de confraternização na Escola Naval, re-
alizado com o objetivo de reforçar a divulgação da essência do 
Clube ao Corpo de Alunos (27OUT16);

• Ciclo de 6 Palestras dedicado a um tema central: “Ativida-
des Operacionais na Marinha”, que culminou com um Painel em 
formato de “Conversa de Câmara”, focado no tema: “As câmaras 
de oficiais nos navios da Marinha – o antes e o depois das redes 
sociais” (03NOV16);

• Sessão Solene do 150º aniversário, presidida pelo Presidente 
da República e Presidente da Comissão de Honra das Comemo-
rações (15NOV16);  

• Concerto da Banda da Armada na Fundação Calouste Gul-
benkian em comemoração conjunta do Dia Nacional do Mar e do 
150º aniversário do Clube Militar Naval (16NOV16);

• Encerramento das Comemorações com uma Cerimónia de 
Homenagem a Vasco da Gama e a Luís de Camões, no Mosteiro 
dos Jerónimos (10MAR17).

Estes eventos de índole distinta, contribuíram, cada um à sua 
maneira, para uma conjugação rica e equilibrada de realizações 
que visaram dar a dignidade, expressão e significado devidos a 
uma instituição cuja longevidade e notabilidade é uma fonte de 
orgulho para os seus associados, mas também estimular a parti-
cipação ativa e a adesão à vida associativa. 

A Sessão Solene constituiu naturalmente o ponto mais alto das 
Comemorações por ter sido presidida pelo Presidente da Repú-

blica, Professor  Marcelo Rebelo de Sousa, mas também por ter 
contado com a ilustre presença da maioria dos Elementos da Co-
missão de Honra e da Comissão Executiva das Comemorações, 
dos Órgãos Sociais do Clube e por representantes dos Corpos 
Dirigentes dos Clubes e Instituições homólogas, com as quais 
são mantidas excelentes relações de cooperação e de amizade 
e, ainda, não menos relevante, uma significativa participação de 
sócios de gerações muito distintas, mas todos irmanados num 
sentimento comum, o orgulho no seu Clube Militar Naval.

O evento decorreu com grande dignidade e elevação, tendo 
constado do programa, cumprido com rigor marinheiro, os se-
guintes momentos marcantes: 

• Descerramento da Placa Comemorativa do 150º Aniversário 
do CMN e assinatura do Livro de Honra, pelo Presidente da Re-
pública;

• Alocução do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, CALM 
António Gameiro Marques, de que se respiga a seguinte passa-
gem de estímulo à participação associativa: 

“ … Exmo. Sr. Presidente da República, Ilustres convidados, 
Permitam-me que conclua com uma breve exortação aos só-

cios deste Clube e às novas gerações de cadetes e de oficiais. 
Caros consócios,
Aproveitando o momento festivo, esta é uma ocasião privile-

giada para reafirmarmos o nosso compromisso estatutário de 
contribuirmos com dedicação, com criatividade e com perseve-
rança para a preservação do património material e imaterial des-
te Clube. Para tanto, teremos de ser inclusivos das novas gera-
ções, fazendo o que estiver ao nosso alcance para que os recém-
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-chegados sejam os legítimos herdeiros 
deste património, de modo a robustecer 
a sua identidade de oficiais da Marinha 
e com ela a continuidade dos princípios e 
dos valores que enformam a nossa histó-
ria comum. 

Tal como sucedeu desde a sua génese, 
o CMN será sempre o que os seus asso-
ciados almejarem. Por isso, exorto-vos a 
que, sem perder o comboio da moderni-
dade, saibam mantê-lo enquanto espaço 
que promove a inclusão, que estimula a 
camaradagem, que celebra a liberdade e 
que difunde a cultura própria dos que es-
colheram servir Portugal no mar.

Viva o Clube Militar Naval, Viva a nossa 
Marinha, Viva Portugal.”

• Oferta ao Presidente da República do 
exemplar nº 1 da Medalha Comemorati-
va do 150º Aniversário do CMN e do Livro 
dos 150 anos da sua História, oferta esta estendida aos membros 
da Comissão de Honra presentes e ao sócio mais antigo, VALM 
Almeida d’Eça, que por razões de saúde não pôde estar presente, 
tendo-lhe sido posteriormente entregue pessoalmente em sua 
casa;   

• Alocução do Presidente da Direção, CMG José Miguel Picoito, 
versando uma breve resenha histórica do CMN e a sua relevância 
e significado no reforço do espírito de corpo de inúmeras gera-
ções de oficiais;

“ … Este Clube tem, também, vindo a afirmar-se como um es-
paço privilegiado, em que se promove o convívio entre diferentes 
gerações, com a enriquecedora partilha de experiências, no pro-
longamento do salutar “espírito de câmara”, que nos habituámos 
a estimar e cultivar. Podemos mesmo dizer que ao longo de todos 
estes anos da sua prestigiada existência, tem constituído um ver-
dadeiro “fio condutor” entre consecutivas gerações de Oficiais da 
Marinha Portuguesa e outros interlocutores relevantes da socie-
dade civil.

Manter este propósito, é uma ação que não se esgota só nos 
órgãos sociais do Clube, é uma tarefa de todos os sócios, a de-
senvolver em cada unidade, em cada curso, em cada círculo de 
amigos, em cada geração, e naturalmente prolongada no tempo.

(…)

Nesta perspetiva do Sesquicentenário do Clube Militar Naval 
importa homenagear o passado, comemorar o presente e pensar 
o futuro …

Viva o Clube Militar Naval! Viva a Marinha! Viva Portugal!” 
• Imposição de Carimbo e Assinaturas no Inteiro Postal alusivo 

ao 150º Aniversário do Clube Militar Naval;
• Alocução do Presidente da República, que enalteceu o im-

portante papel cívico e cultural do Clube e recordou uma plêiade 
de sócios que foram verdadeiros vultos nacionais em várias áreas 
do saber, concluindo com o anúncio público da concessão da Or-
dem do Infante D. Henrique ao Clube Militar Naval:

“ … São memoráveis as sessões realizadas na anterior sede do 
Clube Militar Naval, de debate doutrinário intenso e de empe-
nhamento cívico constante. Essas sessões inseriram-se aliás, num 
pano de fundo cultural riquíssimo, que sempre caracterizou este 
Clube, indo das Letras às Artes, passando pelas Ciências, com 
legados como os de João de Azevedo Coutinho, Manuel Tito de 
Morais, Gago Coutinho, Henrique Lopes de Mendonça e os inesti-
máveis Anais do Clube Militar Naval, uma das cinco mais antigas 
revistas especializadas em assuntos militares.

Por outro lado, uma missão não menos nobre foi a de integrar 
estratos não só de carreira, mas etários e socioeconómicos diver-
sos, assim reforçando o espírito de corpo, a unidade na Armada, 
e nas próprias Forças Armadas em geral.

Tanto a missão cultural como a cívica e institucional não podem 
deixar de merecer para além da palavra de gratidão do presidente 
da República e Comandante Supremo das Forças Armadas a con-
decoração simbolizando o penhor da Pátria e da República, razão 
pela qual lhe foi outorgado nestes seus 150 anos de vida, o título de 
Mérito Honorário da Ordem do Infante D. Henrique, cujas insígnias 
tenho a honra de entregar em nome de todos os Portugueses.”

• Encerramento da Sessão Solene com a interpretação do Hino 
Nacional por um quinteto de metais da Banda da Armada e ento-
ado por todos os presentes.

• Visita à Exposição sobre Medalhística Naval, patente na Sala 
de Bridge, e um Porto de Honra servido no salão do 1ºAndar, 
com bolo de aniversário e as tradicionais “Salvas Artilheiras” em 
honra do 150º Aniversário do Clube Militar Naval.

 

Colaboração da DIREÇÃO DO CLUBE MILITAR NAVAL
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Foi no passado dia 5 de fevereiro que 
teve lugar o 2º Encontro Anual de Atu-

ais e Ex-Músicos da Banda da Armada. 
Este evento, tal como o do ano passado, 
teve lugar na Sala da Banda da Armada si-
tuada na UAICM de Alcântara, onde todos 
os músicos das mais variadas gerações 
foram acolhidos pelos atuais músicos, do 
mais antigo ao mais moderno. 

Este ano, para que todos continuem 
a sentir que ser músico é um estado de 
alma que nos acompanha até ao fim, deci-
diu fazer-se algo inédito e convidar todos 
os ex-elementos a voltar a integrar a Ban-
da, e assim “matar saudades” dos muitos 
anos passados ao serviço da Marinha Por-
tuguesa. 

Para começar, foi tocada a obra “Aida”, 
de Giuseppe Verdi. Todos se renderam 
com nostalgia pois na sua época todos 
tocaram esta obra. Depois, o Comandan-
te Délio Gonçalves, atual Chefe da Ban-
da propôs a execução de uma das obras 
que a Banda toca atualmente, e que ser-
ve para mostrar a todos estes elementos 
mais antigos, o alto nível em que a Ban-
da se encontra, em grande parte devido 
à ajuda que todos eles deram, sempre 
oferecendo o melhor de si e fazendo esse 
nível subir em contínuo. A obra foi “O Jar-

dim das Hespérides”, de Oscar Navarro. 
Temos de confessar que a execução des-
ta obra trouxe à tona algumas “artroses e 
nós” nos dedos daqueles que há já algum 
tempo não tocam. Ainda assim, todos 
sem exceção chegaram ao fim. Embora 
muitos deles bastante suados como se de 

um ginásio tivessem acabado de sair. 
Terminámos a parte musical com a 

“Marcha dos Marinheiros”, que sem qual-
quer sombra de dúvidas veio trazer de 
novo a nostalgia e, em muitos casos, lá-
grimas de saudade e ao mesmo tempo de 
felicidade! 

Após isto, passámos ao almoço-conví-
vio. Este foi brindado com a entrega por 
parte da chefia da Banda aos antigos ele-
mentos do respetivo diploma de partici-
pação no evento, bem como um CD gra-
vado pela Banda em 2016 para a editora 
italiana Scomenga. Em complemento, 
tivemos várias intervenções sempre bem 
humoradas e emocionadas do nosso ca-
marada 2 SAR B 180240 Manuel Taborda, 
que do alto dos seus 97 anos, cheios de 
jovialidade e boa disposição, é atualmen-
te o músico da Banda mais idoso. 

Fomos também brindados com a ofer-
ta de um livro escrito pelo CAB B 94368 
Adérito Silveira, em que aborda uma 
pesquisa sua sobre os costumes do povo 
no que tem a ver com a proximidade à 
música, através das Bandas. Teve ainda a 
gentileza, este camarada, de através das 
redes sociais exprimir a sua opinião sobre 
o evento, com palavras tocantes, que nos 
deixaram a todos mais motivados e muito 
emocionados. 

No seu longo texto, entre muito, dizia 
o seguinte: “Aconteceu no dia 5 deste 
mês (…) (n)um espaço onde continua a 
proliferar uma escola de formação de 
homens de corpo inteiro, uma espécie 
de catedral da música onde o milagre da 
arte se repete como o pulsar constante 
da Criação (…) Olhar para a imagem gran-
diosa reflectida no tempo em que tantos 
dos presentes o fizeram, tornaram aquele 
convívio eloquente e inesquecível. Para 
alguns, marcados por um véu de melan-
colia nos olhos, assaltaram-lhe um senti-
mento estranho de desejo de voltarem a 
tocar numa sala mágica onde os sons se 
transformam em cada momento em arte 
sublime e universal… para outros, a von-
tade misturada de uma nostalgia cujas 
lágrimas facilmente desencadeiam sinais 

BANDA DA ARMADA
2º ENCONTRO ANUAL

de um tempo irreversível, que já não volta 
para trás, mas que não se quer perder (…) 
Sentiu-se a saudade da ausência de músi-
cos já falecidos, como se a lembrança da 
ternura fosse densa e dolorosa, ficando 
deles a permanência da memória (…) O 
ponto mais alto surgiu quando a emble-
mática Marcha dos Marinheiros se fez 
ouvir… marcha apelativa à fraternidade 
de toda a família da Marinha, que quando 
se ouve, sente-se a grandeza da alma do 
marinheiro, na sua energia mobilizadora e 
patriótica das grandes conquistas maríti-
mas, ouve-se o toque da alma na sua dor 
ou no seu espanto crepuscular (…) A Ban-
da da Armada, sempre integrou dentro 
das suas fileiras gente simples, pessoas 
elevadas de nobreza e simplicidade. Não 
admira, pois, que a sua qualidade artís-
tica seja um fenómeno de revelação que 
se eleva e transfigura no conjunto das de-
mais congéneres (…)”. 

Aos poucos, todos foram regressando 
a suas casas, tendo os últimos elementos 
saído da Unidade por volta das 20h, tendo 
o evento iniciado às 10h30.

João Pereira
SAJ B 
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ESCOLA NAVAL PARTICIPA NA ADMIRAL´S CUP REGATTA

CURSO MIGUEL CORTE REAL – VISITA À EN

Correspondendo a um convite da congénere 
indiana, a Marinha Portuguesa, através de uma 
delegação da Escola Naval constituída por um 
oficial e dois cadetes, deslocou-se pela primei-
ra vez à Índia a fim de participar na “Admiral's 
Cup Regatta”. 

A 7ª edição desta prova de prestígio interna-
cional na classe olímpica de Laser-Radial, orga-
nizada pela Academia Naval Indiana, decorreu 
na Baía de Ettikulum, no período de 5 a 11 de 
dezembro de 2016. 

Para além da delegação portuguesa e da Índia, país organiza-
dor, tiveram oportunidade de testemunhar a magnificência de 
toda a organização de um evento à escala global, com uma pre-
sença recorde de participantes, os seguintes países: Arábia Sau-
dita, Austrália, Bahrein, Bangladesh, Canadá, China, Egito, Esta-
dos Unidos da América, Filipinas, França, Indonésia, Israel, Japão, 

No passado dia 13 de Janeiro, o Curso “Miguel Corte Real”, que 
saiu da Escola Naval em Janeiro de 1967, promoveu uma jornada 
de comemoração do cinquentenário desse momento decisivo da 
vida e carreira naval de todos os que integraram aquele Curso, pois 
que marcou a transição entre a fase académica, como cadetes, e o 
início dos desempenhos de uma profissão que certamente honrou 
a Marinha e, sem dúvida, orgulhou os seus protagonistas.

Do programa constou a receção, pelo Comandante da Escola 
Naval, na sala AORN e missa por alma dos elementos já falecidos, 
tendo o Curso tido a oportunidade de assistir à formatura e desfile 
do Corpo de Alunos, antes de, à saída, efetuar despedida idêntica 
à ocorrida há 50 anos, revivendo assim, no mesmo local, uma tra-
dição daqueles diferentes tempos.

NOTÍCIAS

Malásia, Maurícias, Myanmar, Nigéria, Omã, 
Polónia, Reino Unido, Singapura, Sri Lanka e 
Venezuela. 

Complementarmente às provas, o programa 
incluiu ainda uma visita às instalações desporti-
vas e ao centro de treino náutico da Escola Na-
val Indiana – Marakkar Watermanship Training 
Center, uma subida ao Mount Dilli e um apon-
tamento cultural mostrando a arte e tradições 
antigas da Índia. 

Desta participação destaca-se, nomeada-
mente para os cadetes, a oportunidade de contacto e troca de 
experiências, cultura e valores com Marinhas e Escolas Navais de 
países longínquos, contribuindo decisivamente para a sua forma-
ção de futuros oficiais de Marinha, na certeza que um dia todos 
se vão encontrar no Mar.

O programa terminou com almoço num restaurante do Monte 
da Caparica, tendo os convivas sido honrados com as presenças do 
Comandante e do 2º Comandante da Escola Naval.

REUNIÃO INTER-RAMOS

No dia 19 de janeiro, teve lugar nas instalações da Direção de 
Abastecimento, e por iniciativa desta, a 1ª reunião dos organismos 
abastecedores dos três Ramos das Forças Armadas.

A delegação do Exército, composta de cinco elementos, foi che-
fiada pelo Major-general Morgado da Silva, Diretor de Material e 
Transportes. O Brigadeiro-general Vargas Inácio, Diretor de Abaste-
cimento e Transportes, liderou a delegação da Força Aérea, de dois 
elementos.

Esta iniciativa procura promover a partilha de experiências inter-
-Ramos no âmbito do elemento funcional logístico Abastecimento 
e respetivas funções de desenvolvimento, identificando processos 
e as melhores práticas que possam alavancar a eficácia e a efici-
ência, seja ao nível individual de cada Ramo ou no encontro de 
soluções para problemas transversais.

Assim, o Diretor de Abastecimento, COM Alves Domingos, deu 
as boas vindas às delegações do Exército e da Força Aérea, apre-
sentando a estrutura, competências, meios e recursos da Direção 
de Abastecimento, apontando as potencialidades e dificuldades 
na execução dos processos do âmbito do Abastecimento Naval. 
Seguidamente, as delegações do Exército e da Força Aérea apre-
sentaram as suas estruturas orgânicas, as respetivas áreas de in-
tervenção e meios e recursos disponíveis.

Tendo sido reconhecidas áreas em que poderá ser vantajosa a 
cooperação entre os organismos de abastecimento, a próxima reu-
nião terá lugar no Exército, durante o mês de março.
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O "ALMIRANTE"

As Corvetas da Marinha que fazem comissão de fiscalização no 
Arquipélago dos Açores, nas suas missões, atracam em todos 

os portos Açorianos onde existem cais acostáveis.
Noutros tempos, quando isto acontecia, o pessoal da Marinha 

em serviço nas Capitanias e Delegações Marítimas aproveitava 
para adquirir na cantina do navio alguns produtos que não exis-
tiam no mercado local.

No final dos anos oitenta, um cabo de mar que durante 29 anos 
prestou serviço numa Delegação Marítima, acumulando com a 
sua função as de prático do Porto e de escrivão da Delegação 
Marítima, tinha a alcunha de "Almirante"; pela continuidade re-
petitiva do Escrivão da Capitania, dos colegas e do Delegado Ma-
rítimo, até o Capitão do Porto, quando a ele se referia por alguma 
circunstância, muito naturalmente também dizia "o Almirante".

Já desligado do serviço, o cabo de mar pretendeu adquirir al-
guns produtos a bordo de uma corveta que se encontrava atra-
cada ao molhe.

Para o efeito, dirigiu-se à Delegação Marítima com o intuito de 
falar ao Delegado Marítimo sobre o assunto, mas ali foi informa-
do que ele tinha saído, acompanhado do Comandante do Navio.

Dirigiu-se ao molhe onde se encontrava a Corveta atracada, e 
não vendo o automóvel do Delegado Marítimo aproveitou para 
esticar as pernas num passeio sobre o molhe enquanto aguarda-
va a sua chegada.

Pouco tempo depois avistou o automóvel do Delegado Maríti-
mo, e dirigiu-se para o portaló do navio.

Viu-os sair do carro, e muito naturalmente, o Comandante do 
navio, aproximando-se do cabo de mar, estendeu a mão e cum-
primentou-o, dizendo:

– Como está, Sr. Almirante?
– Muito bem, Sr. Comandante – respondeu. Como está o se-

nhor?
– Faça favor de entrar.
Convidou o cabo de mar a entrar à sua frente, tendo este sido 

cumprimentado pelo pessoal de serviço ao portaló, e seguindo 

sempre à frente do Comandante da Corveta e atrás deste o Dele-
gado Marítimo, dirigiram-se para a camarinha.

Incomodado com a situação, o cabo de mar continuava a dar-
-lhe a dianteira pois apercebeu-se do equívoco em que tinha ca-
ído o Comandante.

Já na camarinha, o Comandante mandou servir uma bebida ao 
cabo de mar e ao Delegado Marítimo e pediu licença ao cabo de 
mar para se fardar.

Com a ausência do Comandante, o cabo de mar disse ao Dele-
gado Marítimo:

– Ó senhor Tenente, olhe que o Sr. Comandante está convenci-
do que eu sou mesmo Almirante!...

– É pá, é verdade! Mas deixa-o vir que nós vamos desfazer o 
erro.

Quando o Comandante regressou, já fardado, mandou vir uma 
bebida; o Delegado Marítimo começou então a falar sobre as ac-
tividades do porto, atracação de navios, do tempo, e de outras 
operações e actividades locais, até que acabou dizendo:

– Aqui o nosso Almirante, que já está por cá desde 1959, é que 
era o prático do Porto, função que acumulava com as de cabo de 
mar. Tem a alcunha de "Almirante", conhecida de todo o pessoal, 
até do Capitão do Porto.

Com a continuação da conversa notava-se no Comandante o equí-
voco em que tinha caído, e ao despedirem-se disse:

– Palavra que eu julgava que você era mesmo Almirante!
De qualquer das formas aceitou a situação, acabando bem-

-humorado e sorridente.
Quando saíram do navio é que o Delegado Marítimo disse ao 

cabo de mar:
– Quando eu vinha no automóvel e te avistei junto ao portaló, 

disse ao Comandante, com toda a naturalidade: "Lá está o nosso 
Almirante!".

Francisco Andrade de Medeiros

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

IRMÃOS DE ARMAS

"ENGENHARIA E ARQUITETURA NAVAL"

Não sei se sempre foi assim ou sequer se ainda hoje o é, mas o que 
sei é que quando era cadete da Escola Naval a rivalidade com a 

Academia Militar assumia, na área desportiva, aquela em que mais 
contactos existiam, uma rivalidade com características, por vezes, de 
alguma violência.

Sempre que ocorria uma qualquer competição entre as duas esco-
las militares era certo e sabido que ocorriam várias coisas, desde as 
numerosas claques, que chegavam a incluir professores de cada uma 
delas, que não cessavam de mutuamente se invectivar, até à excessiva 
virilidade, não raro raiando a violência entre os participantes e, nuns 
casos, não só.

Um dos jogos em que tal foi notório ocorreu num torneio de rugby 
de 7 em que o jogo entre as duas equipas terminou em empate, em-
pate não pontual, mas sim no número de cadetes que tiveram de rece-
ber tratamento hospitalar, ao que julgo lembrar-me 5 em cada equipa.

Na sequência de um processo que então foi considerado muito pou-
co claro a equipa de andebol da Escola Naval viu-se preterida relativa-
mente a uma outra, quando em igualdade pontual no campeonato, 
para representar Lisboa no campeonato nacional universitário.

Imagine-se pois qual o estado de espírito dos jogadores da E. Na-
val quando tomaram conhecimento que o jogo decisivo entre as duas 
equipas em igualdade pontual iria ocorrer no ginásio da Academia Mi-
litar, em Gomes Freire.

Para além do local, a falta da claque habitual (como era dia de aulas 
não houve dispensa) constituiu mais um fator de constrangimento.

Foi para esse jogo que entrei pela primeira, e até hoje única, vez na 
Academia Militar e confesso que, tal como os restantes membros da 
equipa, me senti intimidado pela “ multidão “ de cadetes do Exército, 
habituais opositores, entre os quais se viam muitos dos 1º e 2º ano, si-
nal de que tinha havido convocação extraordinária, na Amadora,  para 
aquela ocasião, julgo ter tido, na altura, uma noção aproximada do 
que sentiriam os condenados às feras no coliseu de Roma.

Cedo, no entanto, foi a situação clarificada pelo cadete seccionista 
da Academia que nos explicou que, igualmente revoltados com o que 
nos haviam feito no campeonato, os cadetes do Exército haviam deci-
dido apoiar a equipa da Marinha como se fosse a sua.

Posso garantir que, passados os instantes iniciais, foi com grande 
espanto e posterior satisfação que sentimos o apoio constante duran-
te todo o jogo sentindo-nos como se estivéssemos a jogar em casa.

Apesar da agradável sensação, e do convite para ali celebrarmos, 
logo que terminou o jogo, ganho por nós com um golo do Garoupa 
na última jogada, seguimos de imediato para a Escola Naval porque, 
como referiu um dos camaradas mais modernos:

“É melhor irmo-nos já embora antes que isto lhes passe”.

Cmdt. E. Gomes

LIVROS

No passado dia 7 de Dezembro foi lançado 
na Ordem dos Engenheiros o manual “Enge-
nharia e Arquitetura Naval”, da autoria do CFR 
ECN REF Óscar Napoleão F. Mota. É uma edi-
ção do autor, com a parceria da LISNAVE e o 
apoio da Associação das Indústrias Navais.

O manual é um tanto original na organi-
zação visando, como consta na contracapa, 
torná-lo interessante não só para estudantes, 
mas sobretudo para técnicos com responsa-
bilidade em atividades de engenharia naval: 
engenheiros sobretudo, mas também oficiais 
de marinha, desenhadores e diversos espe-
cialistas, que trabalhem em estaleiros navais 
(construção, manutenção e reparação), em 
gabinetes de projeto, ou sejam prestadores de 
serviços técnicos da área naval. 

Embora com ênfase na arquitetura naval 
em sentido restrito, a engenharia naval foi 
considerada no seu sentido mais amplo, isto 
é: hidrostática, resistência estrutural, hidrodi-
nâmica, mecânica e eletrotecnia (capítulo de 
certo modo original neste tipo de manuais), 
regulamentação e iniciação ao projeto. As ma-

O Engº Óscar Mota concluiu a licenciatura de 
Marinha da Escola Naval em 1952 e o curso de 
engenharia naval e mecânica na Universidade de 
Génova em 1960, deixando pelo meio alguns anos 
de navegação no Oriente. Trabalhou na Inspeção 
de Construção Naval (organismo antecessor da 
Direção de Navios) e foi diretor técnico do Arsenal 
do Alfeite, tendo passado à reserva em 1975. Foi 
depois diretor técnico, diretor de produção e 
administrador dos Estaleiros Navais de Viana do 
Castelo, administrador da Lisnave, presidente da 
Setenave e presidente executivo da Sorefame. 
É sócio honorário da Associação das Indústrias 
Navais e membro emérito da Academia de Marinha 
e da American Society of Naval Engineers.

térias são, sempre que possível, consideradas 
nas óticas de construção, manutenção e repa-
ração naval. 

A conjugação do rigor teórico com os aspe-
tos práticos, será a sua imagem de marca.

Dos comentários já publicados podemos sa-
lientar (em transcrição parcial):

O do Almirante ECN Rogério de Oliveira – “A 
impressão que me deixou é que se trata de 
uma obra notável pela sua dimensão, rigor e 
sentido prático, focando com maior ou menor 
profundidade todas as áreas do conhecimento 
relativo à construção naval, lato sensu”.

O do Presidente da Escola Superior Náutica 
Infante D. Henrique, Engº Luís Baptista – “Esta 
obra é extremamente completa sobre os di-
versos assuntos da engenharia e arquitetura 
naval, constituindo um auxiliar precioso para 
estudantes de cursos de arquitetura naval, en-
genharia de máquinas marítimas da ENIDH e 
de outros cursos de engenharia.”

O livro pode ser adquirido na Ordem dos 
Engenheiros, na Associação das Indústrias Na-
vais, ou através do site http://www.ain.pt.
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NOVAS HISTÓRIAS DA BOTICA 60

Cada um de nós carrega uma memória 
própria dos seus antepassados. Essa 

memória, ainda que poucos pensem nis-
so, faz parte integrante daquilo que so-
mos todos os dias.  Por outro lado, cada 
um de nós deixa a sua própria memória, 
construída ao longo dos anos de uma vida. 

Na verdade, um dos pormenores que 
caracterizam as instituições militares em 
geral, e a Marinha em particular, é esta 
capacidade de guardar memória, das 
pessoas, dos seus actos, do seu valor… 
Outra das características do meio militar 
é a criação de um sentimento de perten-
ça, que frequentemente “prende” a pes-
soa à instituição a ponto desta já não se 
reconhecer a si própria fora da organiza-
ção. Este fenómeno marcava, sou disso 
testemunha, o indivíduo a todos os níveis 
hierárquicos e em todas as áreas, e sim, 
inclusive na Medicina Militar…

Contudo, os tempos são de mudança. 
Hoje, nesta nova modernidade que nos 
atingiu recentemente, os valores da alma 
parecem pouco contar. Outros valores 
tentam comandar os ventos do pequeno 
mar em que agora nos situamos. Apa-
rentemente, contam agora outras marés, 
menos dadas à poesia do sentir, à relação 
com os outros, à memória de quem nos 
antecedeu. No mundo global – como al-
guns alertam – passaram a valorizar-se, 
quase exclusivamente, construções mais 
rentáveis, do foro económico. Estas, não 
sendo erradas em si mesmo, uma vez que 
é lícita a procura de melhores condições 
de vida, parecem (por esse mundo fora) 
ser obtidas a custo de alguns valores an-
tigos, pelos quais os portugueses sempre 
foram reconhecidos… Contra esta “comer-
cialização” de tudo, algumas pessoas de 
renome e de vários quadrantes políticos e 
religiosos (inclusive o atual Papa) têm-se 
alinhado… 

Serve este introito, longo e desengra-
çado, para explicar uma das dificuldades 

A MEMÓRIA
E sou já do que fui tão diferente 
Que, quando por meu nome alguém me chama, 
Pasmo, quando conheço 
Que ainda comigo mesmo me pareço.

Citação de Luís Vaz de Camões

que o Hospital das Forças Armadas tem 
no que diz respeito ao pessoal. Por um 
lado, temos uma geração de militares, em 
especial médicos, formados já no seio das 
instituições militares, mas supostamente 
sem o sentimento de pertença que atrás 
se mencionou. Estes médicos procuram, 
com alguma frequência, ventos de feição 
fora destes muros. Por outro lado, existe 
muita dificuldade em contratar técnicos 
civis de igual valia, pois as regras a que nos 
sujeitamos não são, compreensivelmente, 
equivalentes às do mundo civil... Ora, nes-
te contexto duro, aconteceu um milagre 
daqueles inexplicáveis apenas pela razão. 
Uma médica civil, muito diferenciada na 
sua área de especialidade, aceitou um 
dos nossos contratos. Questionada sobre 
o motivo de tal ato invulgar, terá comen-
tado que o “seu pai estaria orgulhoso…” 
do seu trabalho nesta Instituição Militar. 

Meditei imenso sobre este evento e per-
cebi, mais tarde, que a médica em causa é 
filha de um Sargento de Marinha… Acre-
dito que aquele comentário compreende 
duas lições: em primeiro lugar, transmite 
o profundo prazer e orgulho que aquele 
militar teria na sua profissão, capaz de 
o transmitir, assim de forma indelével, a 
uma filha que nunca havia sido militar; 
em segundo lugar, reflete a relação entre 
a própria filha e um pai, que, por ser ma-
rinheiro, deve ter imposto sacrifícios aos 
filhos, hoje certamente cada vez menos 
toleráveis… Em palavras simples, a memó-
ria do pai trouxe-nos a filha. Estamos, por 
isso, muito agradecidos.

Conclui-se, deste modo, que as res-
postas, no que diz respeito ao pessoal do 
Hospital das Forças Armadas, não são fá-
ceis, nem se explicam de forma simples. 
Acredito que passam pela criação de uma 
cultura conjunta e um sentir de pertença, 
ainda em lenta evolução. Este sentimento 
é influenciado pela diferente origem do 
pessoal, pela dicotomia entre as carreiras 

técnicas e as carreiras militares (muitas 
vezes em distonia), pela rápida evolução 
da medicina e, finalmente, pela simples 
pressão do mundo…

Necessitamos de emoções positivas. 
Precisamos, seguramente, de um ajuste 
que permita à maioria o sentimento de 
que está a construir algo, que é impor-
tante e relevante para todos (até para si 
próprios). Precisamos que sintam, como 
antes acontecia, que se está a construir 
a nossa memória, que é tão importante 
quanto as construções físicas, muitas de 
grande qualidade, que estamos no pre-
sente a inaugurar.

De alguma forma, estas histórias (sim-
ples e sem jeito) são, sabe bem quem 
tem paciência para as ler, fruto do mes-
mo sentimento de pertença que até aqui 
me trouxe. Também eu estou a construir 
a minha memória…Também eu, como Ca-
mões, me vejo ocasionalmente diferente 
e, também como ele, pasmo sempre que 
ainda me reconheço… 

Doc
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DOENÇA PERIODONTAL
SAÚDE PARA TODOS 44

Introdução
A doença periodontal é uma doença infla-

matória crónica que se caracteriza pela perda 
progressiva dos tecidos de suporte dos dentes. 
Pode atingir todas as faixas etárias, contudo é 
mais frequente após os 40 anos. Segundo da-
dos da Organização Mundial da Saúde, 90% da 
população mundial sofre desta doença. Um es-
tudo em 2014 encontrou esta doença em 80% 
dos portugueses. Este problema assume esta 
gravidade em Portugal devido à negligência 
que a saúde oral tem tido nas últimas décadas. 
Recentemente sugiram estudos que demons-
tram uma clara associação entre a doença pe-
riodontal e um maior risco de enfarte cardíaco, 
diabetes e pré-eclâmpsia/hipertensão arterial 
durante a gravidez.

Causas
A doença periodontal inicia-se com uma 

alteração da microflora habitual da cavidade 
oral, conhecida como biofilme ou placa bacte-
riana. O biofilme dentário é a película que re-
veste a superfície dos dentes, constituída por 
mais de 400 espécies de bactérias que são ha-
bitantes normais da cavidade oral. Desse bio-
filme fazem parte cerca de 20-30 bactérias que 
são capazes de produzir doença periodontal. 
Quando a higiene oral não é realizada adequa-
damente essas bactérias têm um crescimento 
descontrolado em relação às restantes, o que 
altera a proporção das mesmas no biofilme, 
ficando o ambiente mais propício ao apare-
cimento da doença periodontal inflamatória. 
Esta doença tem o seu desenvolvimento mais 
acelerado em pacientes diabéticos, imunode-
primidos e fumadores.

Manifestações Clínicas
Antes de surgir a doença é possível observar 

a acumulação da placa bacteriana na margem 
gengival, em redor do colo dos dentes. Esta 
tende a calcificar ao fim de alguns dias, caso 
a escovagem dentária não seja eficaz, forman-
do-se o cálculo dentário (tártaro), que passa a 

ser muito difícil de remover com os métodos 
de higiene que se usam em casa. A presença 
contínua dessas bactérias em redor da gengiva 
provoca uma resposta de defesa do organis-
mo, que se manifesta como uma inflamação 
das gengivas (gengivite). Nesta fase inicial da 
doença periodontal a gengiva torna-se incha-
da, avermelhada e pode sangrar facilmente 
quando se toca com a escova. Nesta fase, a 
doença periodontal ainda é reversível através 
da remoção eficaz de todo o cálculo dentário 
que se acumulou entre os dentes ou por de-
baixo das margens da gengiva, habitualmente 
através de um tratamento conhecido como 
destartarização.

Quando a gengivite não é tratada, o pro-
cesso inflamatório alastra-se para todos os 
tecidos periodontais circundantes, destruindo-
-os irreversivelmente. A esta fase da doença 
chama-se periodontite (antigamente conhe-
cida como “piorreia”). Com a destruição dos 
tecidos, a gengiva inflamada descola-se da 
superfície dos dentes e surgem espaços entre 
os dentes e a gengiva – bolsas periodontais. 
Quanto maiores forem essas bolsas, menos su-
porte tem o dente, que começa a ter mobilida-
de, e também maior é a acumulação de restos 
alimentares e microrganismos nessas bolsas. 
As principais manifestações clínicas nesta fase 
mais avançada são a retração gengival com ex-
posição das raízes dentárias, aparecimento de 
espaços entre os dentes, sensibilidade dentá-
ria, dor/ardor nas gengivas, saída de pus pela 
gengiva, mau sabor, mau hálito, mobilidade 
dos dentes, entre outros. A periodontite é a 
principal causa da perda de dentes no adulto.

Diagnóstico
Se suspeita que tem doença periodontal (re-

lembro que a gengiva nunca é suposto sangrar 
durante a escovagem!) deve consultar o quan-
to antes um médico estomatologista ou médi-
co dentista, que através da observação clínica 
e de alguns testes em consulta pode confirmar 
o diagnóstico. Existem consultas especializa-

das de Periodontologia para onde os doentes 
podem ser encaminhados. 

Tratamento
O tratamento da doença periodontal é indi-

vidualizado e abrange várias fases. Inicialmente 
o objetivo é reduzir o número de bactérias dos 
grupos associados à doença, para repor o equi-
líbrio da flora oral. Para isso todo o tártaro tem 
de ser removido (incluindo no interior das bol-
sas periodontais). Pode também ser necessário 
extrair dentes com cáries profundas e restaurar 
dentes com superfície irregular. A adesão do do-
ente nesta fase é crucial pois sem uma higiene 
oral correta e cessação dos hábitos tabágicos 
nenhum procedimento médico controlará a do-
ença. Atenção que é normal as gengivas continu-
arem a sangrar por mais algum tempo, devendo 
sempre manter-se a escovagem dos dentes.  
A segunda fase destina-se a corrigir os defeitos 
criados pela doença (ex: exposição das raízes 
dentárias). A terceira fase é de manutenção: só 
com controlo periódico da saúde oral e destarta-
rizações frequentes se evita a recidiva da doença.

Prevenção
A prevenção passa por uma boa higiene oral 

(escovagem de todos os dentes e da língua – 
pelo menos de manhã e antes de deitar – com 
pasta fluoretada, e 1 vez/dia usar fita/fio den-
tário para remover os resíduos acumulados 
entre os dentes) e pela visita regular ao médi-
co dentista (6 em 6 meses).

Ana Cristina Pratas
1TEN MN

www.facebook.com/participanosaudeparatodos

O periodonto é o nome dado às estruturas que envolvem o dente, nomeadamente, a gengiva, o ligamento periodontal, o cemento e o 
osso alveolar. O periodonto é fundamental pois é ele que permite a fixação dos dentes ao osso dos maxilares e torna regular a superfície 
mucosa mastigatória da cavidade oral. Quando existe alteração do periodonto, a regularidade da área mastigatória desaparece e surge 
uma porta de entrada para os restos alimentares e microrganismos penetrarem no espaço compreendido entre o dente e o osso, cau-
sando inflamação desses tecidos e, com o passar do tempo, destruição dos mesmos. Se o dente deixa de ter tecidos de suporte, começa 
a ter mobilidade e cai.



ABRIL 201732

REVISTA DA ARMADA | 517

No dia 17 de fevereiro realizaram-se 
duas provas desportivas militares – o II 
Campeonato Nacional Militar de Corrida 
de Estrada e a Corrida do CISM (Conseil 
International du Sport Militaire) – no Cen-
tro de Formação Militar e Técnica da Força 
Aérea (Ota).

A Marinha marcou presença em ambas 
as provas, a primeira de cariz competitivo 
onde os melhores atletas dos Ramos das 
Forças Armadas e Forças de Segurança lu-
taram entre si pelos melhores resultados, 
e a segunda de cariz comemorativo, aniversário do CISM, que 
tem como objetivo promover o desporto militar e a paz mundial, 
seguindo o lema do CISM “Amizade através do desporto”.

Em termos de resultados desportivos, sublinham-se os tercei-
ros lugares alcançados pelos 9803610 1MAR L Pereira Miguel 

DESPORTO
CORRIDA DE ESTRADA – CAMPEONATO NACIONAL MILITAR 2017

TIRO PISTOLA – TORNEIO ABERTO

FUTSAL – TORNEIO INTERNO BNL

Realizou-se nos dias 20 e 21 de fevereiro, na Carreira de Tiro do CEFA, 
o Torneio Aberto de Tiro Pistola, que contou com a participação de 36 
atletas, sendo 31 masculinos e 5 femininos.

Esta prova serviu de preparação e seleção dos atletas que representa-
rão os diversos agrupamentos no Campeonato da Marinha de Tiro Pis-
tola.

A Cerimónia de Entrega de Prémios foi presidida pelo Superintendente 
do Pessoal, VALM Novo Palma.

Entre os dias 16 de janeiro e 24 de fevereiro, realizou-
-se, no pavilhão do CEFA, o Torneio Interno de Futsal da 
Base Naval de Lisboa. 

Como já é habitual nesta modalidade, registou-se 
uma expressiva participação das várias unidades da 
BNL, num total de 196 atletas em representação de 15 
equipas masculinas e 5 femininas.

No escalão masculino, a Corte-Real  foi a equipa ven-
cedora, numa final bastante equilibrada, derrotando a  
Sagres por 5-4. 

No escalão feminino, a equipa vencedora foi a do 
CEFA.

 MASC P/C Nome UEO Agrup. Pontuação

 1º CAD M Góis Dionísio EN EN 244

 2º CAD M Octavian Macari EN EN 238

 3º 2TEN M Nobre Navalhas COMNAV BNL 236

 FEM P/C Nome UEO Agrup. Pontuação

 1º 1SAR HE Vera Mendes EN EN 237

 2º 1SAR HE Ana Ramos NRP Bérrio BNL 196

 3º CAD M Catarina Silva EN EN 137

(NRP Cisne) e 9333303 1SAR R Laura Grilo (ETNA), no I escalão 
masculino e I escalão feminino, respetivamente.

O Diretor de Formação, COM Soares Ribeiro, e o Diretor do 
CEFA, CMG Ramos Josefino, estiveram presentes na cerimónia 
de encerramento.
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QUARTO DE FOLGA

 SUDOKU 

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 34

Problema nº 34

FÁCIL

FÁCIL DIFÍCIL

DIFÍCIL

PALAVRAS CRUZADAS

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 185

Problema nº 185

Carmo Pinto
1TEN
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 HORIZONTAIS: 1 – Qualidade do que é oleoso (Pl.). 2 – Intriga. 3 – Acompanha o Rei; provisão de 
mantimentos; outra coisa. 4 – Ilha da Polinésia, a mais importante do arquipélago de Havai; flanco; título 
de uma das mais belas tragédias de Corneille em cinco actos e em verso (1636). 5 – Forno para fundição; 
esticada. 6 – Altar; espécie de albufeira (Inv.). 7 – Antiga medida de comprimento, de três palmos; torne 
macio. 8 – Vazio; rio do est. de Mato Grosso, Brasil; filósofo, romancista e crítico de arte espanhol, nascido 
em 1882 (Ap.). 9 – Grito de dor; antiga flauta pastoril (Poét.); antes de Cristo. 10 – Tramoia, na confusão. 
11 – O mesmo que hemorroidas (Pop.).

VERTICAIS: 1 – Processo de reproduzir pela gravura um quadro pintado a óleo. 2 – Árvore com cuja casca 
se aromatiza o vinho (Inv.); pequeno poema da Idade Média. 3 – Extra terrestre; espécie de lanceiro 
nos exércitos austríacos, russo e alemão; símb. quím. do molibdeno (Inv.). 4 – Reza; data; gosto muito. 
5 – Remediara (Fig.); conciliar. 6 – Cidade da Itália (Emília), à beira do Santerno, afluente do Pó; pôr a pé. 
7 – Proprietária; namorado. 8 – Camareira; irmã da mãe; nome próprio masculino. 9 – Entrega; acto de 
cercar; antes do meio-dia. 10 – Gritos de dor; cólera. 11 – Gentes de guerra (Ant.).

HORIZONTAIS: 1 – OLEOSIDADES. 2 – TRAMOIA. 3 – EL; ANONA; AL. 4 – OAU; ALA; CIC. 5 – GALERA; TESA. 6 – ARA; AIR. 
7 – ALNA; AMACIE. 8 – VAO; APA; ORS. 9 – UI; AVENA; AC. 10 – OMIATRA. 11 – ALMORREIMAS.
VERTICAIS: 1 – OLEOGRAVURA. 2 – LAA; LAI. 3 – ET; ULANO; OM. 4 – ORA; ERA AMO. 5 – SANARA; AVIR. 6 – IMOLA; 
APEAR. 7 – DONA; AMANTE. 8 – AIA; TIA; ARI. 9 – DA; CERCO; AM. 10 – AIS; IRA. 11 – SOLDADESCA.

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 202

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

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

NORTE (N)

SUL (S)

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 202

Nunes Marques
CALM AN

A abertura de W mostra que os restantes pontos chave estarão na sua mão, portanto deverá ser com base nesta infor-
mação que S vai desenvolver a sua linha de jogo. Vejamos como: faz o A, e outra ♥ para corte; vai ao morto em trunfo e 
joga a última ♥ para cortar e eliminar o naipe; acaba o destrunfo, e não havendo interesse em fazer a passagem à D de ♣, 
pois está de certeza em W, bate AR na esperança que a D possa cair; se tal não acontecer,  espera que esteja à 3ª, como 
é o caso, para o colocar em mão. W ficará sem defesa e será obrigado a jogar ♥ para corte e balda do ♦ perdente, ou ♦ 
debaixo de R que deixará seguir para a sua D para o cumprimento deste contrato.

Ninguém vuln. W abre em 1♥ e NS chegam a 6♠ depois de um leilão que mostrou terem bons controlos 
para essa tentativa.
Como deve S jogar para cumprir o contrato recebendo a saída a ♥R? Posso adiantar que os trunfos 
estão 2-1 e os ♣	3-3.  

SUDOKU Nº 34 
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NOTÍCIAS PESSOAIS
Belchior Camões ● CAB TFH Joaquim António Pinto Cabaça ● CAB FZ João 
Manuel Martins Garção Félix ● CAB L Samuel José Mendes dos Santos.

REFORMA

● CMG Joaquim Nobre ● CMG Jorge Filipe dos Santos Duarte ● SMOR B Joa-
quim José Esteves Pedro ● SCH ETS João Manuel Gonçalves de Sá ● SAJ ETS 
Artur Manuel Tavares Ressurreição de Oliveira.

FALECIDOS

● 9245 CMG REF Nuno Luiz Azevedo e Pinho ● 91348 CMG REF Fernando 
António Martins Salvador ● 81752 CMG REF Orlando Sátiro Andrade Caei-
ro Junça ● 63164 CMG REF Humberto de Vasconcelos Gonçalves ● 63764 
CFR REF José Amândio Calçada Carolino ● 331945 1TEN OT REF José Hen-
rique da Silva ● 157446 SMOR CM REF António Eduardo Coelho ● 774081 
SMOR FZ ATI João Domingos Monteiro Costa ● 155246 SAJ A REF António 
Manuel Brissos ● 284851 SAJ SE REF Francisco José dos Reis ● 294652 SAJ 
R REF Jaime Gama Caldeira ● 402455 SAJ R REF António Isidro dos Santos 
● 535358 SAJ CM REF João Matias Alexandre ● 716961 SAJ SE REF Mário 
Augusto Dionisio ● 87441 1SAR MQ REF Joaquim de Almeida Marrão Junior 
● 201054 1SAR MQ REF José Rui Teixeira Mendes Pereira ● 192648 2SAR B 
REF Fernando João Tavares Santana ● 274851 CAB TFD REF António Noutel 
de Oliveira ● 252755 CAB TFH REF Joaquim Domingos Ferreira ● 383155 
CAB Q REF António Gonçalves Afonso ● 403955 CAB TFH REF Vítor Manuel 
Ribeiro Pinto ● 615156 CAB TFH REF José Joaquim Costa Montezo ●617360 
CAB L REF Augusto Vicente Pires ● 170880 CAB A REF Eduardo Maria de 
Matos ● 404986 CAB CRO RES Paulo Jorge Guerreiro Frade ● 900289 CAB 
A ATI Henrique António da Silva Dias ● 208757 1MAR R REF João Teixeira 
Lucas ● 36010166 FAROL 1CL QPMM REF António João Lima Geadas.

NOMEAÇÕES

● VALM António Carlos Vieira Rocha Carrilho, Superintendente do Mate-
rial ● CMG RES António José Dionísio Varela, professor da Escola Naval  
● CFR Ricardo Cordeiro de Almeida, Chefe da Brigada Hidrográfica Nº 1  
● CFR FZ Joaquim Almeida Gabriel, professor da Escola Naval ● CFR Dário 
de Oliveira Pinto Moreira, Adjunto do Capitão do Porto na Capitania do 
Porto do Douro.

RESERVA

● CMG Nuno Murray Bustorff Silva ● CFR José Jorge Miranda de Matos  
● SMOR M António Vicente de Araújo Marques ● SMOR CM João Manuel 
de Brito ● SCH MQ José Luís Franco Pardal ● SCH C José Luís Bexiga Soa-
res Baião ● SAJ T Mário José Ruas Fernandes dos Santos ● SAJ MQ João 
Bernardo Andrade Magalhães e Sousa ● SAJ M Celestino Timas da Silva  
● SAJ FZ Diamantino José Andrade Tavares ● 1SAR TF Luciano Álvaro Fernan-
des ● 1SAR L António Miguel Monteiro Pinto ● 1SAR FZ Manuel Tomás Car-
doso ● CAB CCT Fernando Manuel Roque Almeida ● CAB A Albertino da Silva 
Cerqueira Garcês ● CAB CCT Américo da Conceição Ferreira Tomé ● CAB CM 
Joaquim Manuel Borges da Silva ● CAB TFD Joaquim José Soeiro Ferreira  
● CAB E Rafael José Letra Canha ● CAB L Joaquim Manuel Boavida Paulo  
● CAB R Rui Alberto Luz da Graça Mira ● CAB E António Joaquim da Ascen-
ção Lameiras ● CAB CRO Rui Filipe Amarelinho Carrasco ● CAB E Norberto 
Manuel Canastra Estanislau ● CAB A Helder Pires Conrado ● CAB CCT José 
Manuel Barros Pereira ● CAB M José Domingos Reis ● CAB T Joaquim An-
tónio Tregeira da Silva ● CAB CM Domingos Manuel Graça Gaspar ● CAB 
FZ João Manuel Correia Estrela ● CAB A António Fernando Duarte Afonso 
● CAB FZ Luís Filipe dos Santos Costa ● CAB FZ Rafael Francisco Fernan-
des Teixeira ● CAB FZ João Tomás Ferreira Inácio ● CAB FZ Carlos Manuel 

CONVÍVIOS

NÚCLEO DE FUZILEIROS DOS TEMPLÁRIOS
Realiza-se no dia 30 de abril de 2017, pelas 

12h30, no restaurante “A Lúria”, em Portela de S. 
Pedro, Tomar, o 21º almoço-convívio de Fuzileiros 
dos Templários.

Para mais informações, os interessados deverão contactar:
Narciso – TLM 915 871 424
Manuel Marques – TLM 964 175 325
Solicita-se confirmação até 22 de abril de 2017.

RECRUTAMENTO DE ABRIL DE 1963 | 54º ANIVERSÁRIO
Os "filhos da escola" de Abril de 1963 vão reunir-se num almo-

ço de confraternização, em comemoração do 54º aniversário, no 
dia 27 de maio de 2017, no restaurante “Ponte Velha”, na Sertã 
(Telef. 274 600 160).

As inscrições devem ser dirigidas a: CFR SEB REF António do 
Rosário Rodrigues – Rua Cesário Verde, nº 1, Vale de Milhaços, 
2855-423 CORROIOS (Telef. 212541205 / 965758536).

Para outros contactos:
CMG SEA REF P. Carvalho – Telef. 212255345 / 919893244;
1TEN OT REF Pegacho – Telef. 212961153 / 934254392
SMOR SE REF António – Telef. 210889617 / 967541011
Para transporte: SMOR L REF Mareco de Almeida – Telef. 
216045885 / 966506426

A Associação Marujos de Barcelos vai 
organizar, no dia 25 de abril de 2017, o 
24º Encontro de Marinheiros da Armada 

do Concelho de Barcelos. As inscrições serão até 22 de abril e po-
dem ser feitas no Snack Bar Piri-Piri, na Prados do Pedro (antiga 
Sialal) ou pelo e-mail marinheirosbarcelos@gmail.com.

ASSOCIAÇÃO MARUJOS DE BARCELOS



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo esquartelado de azul e ouro com estrela de seis pontas entrecambada, carregada com duas âncoras entrecambadas, posto 
sobre uma âncora de prata posta em pala. 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 ouro e azul. Por timbre, uma estrela de seis pontas 
de azul carregada com âncora de ouro.

SIMBOLOGIA
A estrela de seis pontas com duas âncoras passadas em aspa é o símbolo da Polícia Marítima e a âncora posta em pala constitui a 
insígnia de contra-almirante.

ARMAS PESSOAIS DO 2º COMANDANTE  
GERAL DA POLÍCIA MARÍTIMA



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo esquartelado de negro e prata com estrela de seis pontas entrecambada, carregada com uma âncora contra-entrecambada. 
Coronel naval de ouro forrado de vermelho. Sotoposto listel ondulado de prata com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elze-
vir, «COMANDO REGIONAL DA POLÍCIA MARÍTIMA DO CENTRO».

SIMBOLOGIA
A estrela de seis pontas constitui o símbolo da Polícia Marítima. Trata-se de um elemento associado às forças policiais e considerado 
um guia para a ação e repositório de nobreza. A âncora alude à maritimidade e é sinónimo de constância, segurança e firmeza.

BRASÃO DO COMANDO REGIONAL  
DA POLÍCIA MARÍTIMA DO CENTRO
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