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NOTA PRÉVIA: Pouco depois de tomar posse, o novo diretor da 
Revista da Armada desafiou-me a escrever pequenos textos para 
esta revista, com caráter regular. Acedo ao desafio com enorme 
prazer e orgulho, pela oportunidade de colaborar regularmente 
com o órgão de comunicação oficial da Marinha Portuguesa. Além 
disso, faço-o com redobrado gosto pela estima e consideração que 
tenho pelo Contra-almirante Mina Henriques e, também, como 
tributo ao anterior diretor, o Contra-almirante Roque Martins, que 
sempre me incentivou a escrever e a publicar os meus escritos.

Anti-access/Area Denial (que se pode traduzir por Anti-acesso/ 
Negação de Área) é uma das expressões da moda por entre 

os estrategistas e os analistas militares norte-americanos, sendo o 
respetivo acrónimo (A2/AD) empregue com grande frequência em 
relatórios, estudos e artigos de âmbito estratégico e militar. 

A expressão Anti-access/Area Denial chegou mesmo ao topo da 
documentação estruturante norte-americana, constando da mais 
recente revisão da estratégia de defesa dos EUA, promulgada pelo 
presidente Barack Obama em janeiro de 2012. Nesse documen-
to, intitulado “Sustaining US Global Leadership – Priorities for the 
21st Century Defense”, elencam-se as dez missões prioritárias das 
Forças Armadas americanas e a terceira é, precisamente, “projetar 
poder apesar dos desafios de Anti-access/Area Denial”.

Recordemos, pois, como é que esta expressão apareceu e o que 
é que ela designa.

Relativamente à sua génese, a primeira publicação oficial a 
abordar, de maneira explícita, o Anti-acesso e a Negação de 
Área foi a Quadrennial Defense Review de 2001 – muito embo-
ra o documento análogo de 1997 já debatesse modalidades de 
ação destinadas a evitar ou a atrasar o acesso das forças arma-
das americanas a determinadas áreas de operações. Posterior-
mente, o think-tank norte-americano Center for Strategic and 
Budgetary Assessments (CSBA) aprofundou bastante os con-
ceitos de Anti-access a de Area Denial e introduziu os acróni-
mos A2 e AD num relatório de 2003, intitulado “Meeting the 

Anti-access and Area Denial Challenge”, da autoria de Andrew 
F. Krepinevich (presidente do CSBA) e de outros dois analistas. 

Relativamente ao seu significado, o relatório atrás referido de-
finiu A2 como o conjunto de ações inimigas destinadas a evitar 
ou a dificultar a deslocação e a penetração das forças militares 
próprias num teatro de operações. Já o AD foi definido como o 
conjunto de atividades desenvolvidas por um inimigo para negar 
a liberdade de ação própria num teatro de operações. Ou seja, o 
A2 visa evitar a entrada numa área de operações, enquanto o AD 
visa evitar que um contendor (que já está na área de operações) 
possa empregar todo o seu potencial militar. 

As semelhanças entre muitas das ações e das capacidades de 
Anti-access e de Area Denial levam a que os dois conceitos apa-
reçam normalmente juntos – o mesmo se aplicando aos seus 
acrónimos: A2/AD.

Entretanto, estes conceitos foram-se tornando cada vez mais 
populares e o Departamento de Defesa americano atribuiu-lhes 
definições oficiais, que tentam distingui-los em função do alcan-
ce. Assim, o A2 é ligado a ações e capacidades de longo alcance e 
o AD a ações e capacidades de curto alcance. 

Feitas estas explicações, pode dizer-se que o A2 e o AD são 
conceitos modernos, que designam medidas estratégicas intem-
porais, focalizadas em negar ou dificultar a liberdade de ação a 
potenciais contendores. Ou seja, embora a designação seja re-
cente, esta é uma modalidade de ação extremamente comum na 
história das disputas estratégicas e dos conflitos militares. 

Importa ainda referir que, embora seja muito associado à vertente 
militar, o A2/AD inclui também ações políticas, diplomáticas, econó-
micas e psicossociais destinadas a evitar que um eventual contendor 
empregue todo o seu potencial estratégico numa área geográfica. 

Normalmente, estas modalidades de ação são desenvolvidas por 
contendores menos poderosos perante contendores mais podero-
sos (visando evitar que eles possam usar a sua superior força militar 
numa área de operações ou numa região), tendo, por isso, uma es-
sência eminentemente defensiva. Um exemplo típico de uma me-

Apresentação da estratégia de defesa americana (Janeiro de 2012)

A2 / AD

 Stratεgia 1



• a aquisição de mísseis balísticos com longo alcance, nomeada-
mente, até às bases americanas de Okinawa (Japão) e de Guam 
(território dos EUA);
• a aquisição de mísseis anti-navio e anti-aéreos, capazes de con-
dicionar significativamente a operação de porta-aviões no Pacífi-
co ocidental;
• a edificação de uma capacidade de guerra cibernética ofensiva, 
que tem estado na origem de muita discórdia entre Washington 
e Pequim; e
• a operacionalização de armas anti-satélite (capacidade testada 
e demonstrada em 2007, quando a China destruiu um satélite 
próprio no espaço). 

Segundo os analistas norte-americanos (incluindo Sam Tangredi, 
no muito recente livro cuja capa ilustra este texto), todas estas ações 
e capacidades denunciam uma modalidade de ação de A2/AD, vi-
sando desafiar a hegemonia dos EUA e dos seus aliados no Sudeste 
asiático. Daí a elevada prioridade concedida – ao mais alto nível da 
documentação estruturante americana – à capacidade de projetar 
poder em áreas onde tenham sido desenvolvidas ações e edificadas 
capacidades de A2/AD. Daí, também, o foco estratégico americano 
se ter virado para a Ásia e para o Pacífico, em detrimento da Europa 
e do Atlântico, o que provocou, entre outras consequências, a dimi-
nuição do contingente americano na Base das Lajes.

Para finalizar, é interessante constatar que o A2/AD remete, 
muito claramente, para um conceito muito empregue no quadro 
da estratégia marítima. Que conceito é esse? Questão para ser 
abordada no próximo texto.

Sardinha Monteiro
CFR

Submarino chinês à superfície (Foto: AsiaNews)
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dida de A2 foi a construção das Linhas de Torres, no séc. XIX, para 
evitar que as tropas invasoras francesas atingissem Lisboa. Contu-
do, as ações e as capacidades de A2/AD não são exclusivas de ato-
res envolvidos em estratégias defensivas. Por exemplo, o ataque a 
Pearl Harbour, pelo Império Nipónico, em 1942, foi uma ação de A2 
enquadrada numa estratégia ofensiva de preservação e de prosse-
cução de uma política de conquistas agressiva em todo o Pacífico. 

Na atualidade, a expressão tem aparecido sobretudo ligada à 
China (mas também ao Irão e à Coreia do Norte), designando as 
ações e as capacidades, edificadas por esses Estados (incluindo no 
âmbito da guerra cibernética, da guerra eletrónica, da guerra de mi-
nas e da aquisição de misseis balísticos e de cruzeiro) para negar ou 
dificultar a projeção de poder dos EUA nas suas áreas de interesse. 

De facto, hoje em dia, é quase consensual entre os analistas mi-
litares norte-americanos que a maior ameaça convencional aos 
EUA são as ações e as capacidades de A2/AD, que têm vindo a 
ser desenvolvidas por esses Estados, nomeadamente pela China.

Embora a doutrina estratégica chinesa seja largamente desco-
nhecida no ocidente, aparentemente, a seguir à primeira guerra 
do Iraque (Operação Tempestade no Deserto), os analistas chi-
neses terão notado que um dos elementos-chave do sucesso da 
coligação liderada pelos EUA fora a capacidade de projetar forças 
para o teatro de operações, com pouca ou nenhuma oposição. 

Terão, então, concluído que, na eventualidade de um conflito 
com os EUA, teriam obrigatoriamente que impedir ou, pelo me-
nos, dificultar ao máximo a projeção do poder americano. 

Esse desiderato terá estado por detrás de um conjunto de me-
didas que têm em comum a particularidade de condicionar seria-
mente a liberdade de ação de qualquer força militar no Pacífico 
ocidental. 

São disso exemplo: 
• a edificação de uma numerosa esquadrilha de submarinos, que 
totaliza 55 unidades, segundo afirmou recentemente o Chief of 
Naval Operations da US Navy, Almirante Jonathan Greenert;

Capa de um recente livro de Sam Tangredi, sobre A2/AD

 Stratεgia 1
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NRP BARTOLOMEU DIAS 
DE LISBOA AO GOLFO DA GUINÉ
PARTE 1

Faina Geral. A natural ansiedade que antecede a largada desva-
nece-se ao som do apito do Mestre. Todos se concentram nas 

suas tarefas. Para trás fica a azáfama do indispensável apronta-
mento do navio e da guarnição para mais uma aliciante missão. 
Desta vez, fora de área.

A presença de familiares e camaradas no cais neste último dia 
do mês de fevereiro desperta a guarnição para a natureza e du-
ração da missão. A Bartolomeu Dias rumará novamente ao con-
tinente africano, onde irá participar nos exercícios SAHARAN EX-
PRESS 14 e OBANGAME EXPRESS 14, a terem lugar na costa oci-
dental africana e no Golfo da Guiné, respetivamente. Comple-
mentarmente e no âmbito da Iniciativa Mar Aberto 2014, o navio 
irá desenvolver um programa de atividades no âmbito da Coo-
peração Técnico-Militar – CTM com as Forças Armadas (FFAA) de 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola, através de diversas 
ações no mar e em terra.    

Iniciado o trânsito rumo ao Porto Grande do Mindelo, a ativida-
de do navio caracterizou-se pela realização de diversos exercícios 
de treino interno com vista à manutenção dos padrões de pronti-
dão operacionais, dando ênfase às ações passíveis de desenvolver 
durante a missão e integrando paralelamente a equipa de fuzilei-
ros e o destacamento de helicóptero embarcado – Blackjack.  

A passagem pelo arquipélago das Canárias, a assinalar o meio 
da primeira tirada, permitiu ao oficial espanhol embarcado, Tenen-
te Manuel Peñuelas, “desenferrujar” a língua mãe, tendo-lhe sido 
dada a oportunidade de efetuar o relato do comunicado CANREP 
às autoridades do controlo de tráfego costeiro. O trânsito entre 
as ilhas de Tenerife e Gran Canária, com a imponência dos 3718 
metros do pico de Teide, trouxe a guarnição ao exterior do navio, 
sendo naturalmente motivo para partilha de velhas histórias ali vi-
vidas, em outros navios e em outras missões.

Aos primeiros alvores do dia 5 de março avistam-se as ilhas de 
barlavento. Primeira escala – Porto Grande do Mindelo, Ilha de 
São Vicente. A paisagem árida e o vento fresco de nordeste sen-

tido durante a aterragem trazem à memória a última escala do 
navio neste porto, há dois anos atrás. Ao embarcar o piloto dá-se 
o primeiro reencontro. O cumprimento afável do Sr. Aristides, 
atualmente o único piloto no Mindelo, recorda-nos a hospitalida-
de com que a Marinha é sempre acolhida na ilha de Morabeza1.

O EXERCÍCIO SAHARAN EXPRESS 2014 – SE14
Com as ações de instrução e treino da fase de terra do exercí-

cio Saharan Express 2014 a começar no dia seguinte, as primeiras 
reuniões preparatórias tiveram lugar a bordo em paralelo com o 
corrupio das diferentes fainas associadas à chegada a um porto. 
Às fainas logísticas junta-se também o desembarque de diverso 
tipo de material doado por elementos da guarnição. Voluntários 
não faltam para colaborarem nesta tarefa. 

Entre os dias 6 e 8 de março foram realizadas diversas ações 
de treino e instrução focando técnicas de abordagem e vistoria 
e tendo como elementos alvo os fuzileiros da Guarda-Nacional 
(GN) que constituem a equipa de fiscalização que embarca no 
navio patrulha Guardião. Este treino foi complementado com pa-
lestras e instruções sobre emergência médica. Incluída nesta fase 
de terra foi ainda realizada nas instalações da Guarda-Costeira 
(GC) uma conferência de imprensa tendo sido dado oportunida-
de aos principais órgãos de comunicação social de conhecer os 
objetivos e o programa do exercício.  

Aproveitando também o período de escala do navio no Min-
delo foi promovida uma visita ao NP Guardião com o objetivo 
de identificar eventuais necessidades de apoio em áreas técni-
cas. Para o efeito, o navio fez-se representar por uma equipa 
multidisciplinar, tendo-se desenvolvido diversas ações de ins-
trução e manutenção corretiva nos dias subsequentes. 

Na madrugada do dia 10 de março e na companhia do NP Guar-
dião e do SN Ferlo, navio patrulha da Marinha do Senegal, o navio 
largou do porto do Mindelo dando-se início à fase de mar do exer-
cício SE14. Integram também a força neste dia o HMS Portland e 
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uma aeronave P3-C da FAP. O programa seriado de três dias com-
portou a execução de exercícios de abordagem e vistoria pondo 
em prática os conhecimentos e as perícias desenvolvidas durante 
a fase de terra. Com cenários enquadrados nas operações de se-
gurança marítima e com níveis de dificuldade crescente para as 
equipas de fiscalização, as fragatas simularam navios suspeitos de 
atividades ilícitas, tendo sido abordadas pelas equipas dos navios 
patrulha. Estas ações foram sempre acompanhadas por avaliado-
res dos navios alvo, sendo concluídas com um debriefing de ava-
liação. O exercício terminou no dia 12 de março com a realização 
de um VIP/Media Day a bordo da Bartolomeu Dias.

A INICIATIVA MAR ABERTO 2014 EM CABO VERDE
Concluído o exercício, iniciaram-se no mesmo dia as ações 

do programa da Iniciativa Mar Aberto com o embarque de uma 
equipa de vistoria da GC, que incluía um inspetor das pescas, 
para uma ação de vigilância e fiscalização de três dias no grupo 
das ilhas do barlavento. Para a patrulha, coordenada a partir do 
Centro de Operações de Segurança Marítima – COSMAR, situado 
na cidade da Praia, privilegiaram-se as áreas vizinhas ao banco de 
pesca a noroeste da Ilha de Santo Antão e a área da reserva na-
tural a sul da Ilha de Santa Luzia. No total foram vistoriadas pela 
equipa cabo-verdiana quatro embarcações, duas de pesca e duas 
de recreio, estando todas elas em situação de presumível infra-
ção. Terminada esta ação de cooperação no mar, o navio seguiu 
para o próximo porto de escala – Cidade da Praia, com uma equi-
pa de eletromecânicos do NP Guardião embarcada em estágio.

NO PORTO DA PRAIA
A chegada à capital de Cabo Verde revela-nos as novas infraes-

truturas do porto da Praia. Um cais renovado e ampliado que pe-
rentoriamente concorrerá para o desenvolvimento da ilha de San-
tiago. A guarnição apressa-se para concluir as tarefas associadas 

às fainas e à limpeza do navio. É hora de conhecer a ilha de Santia-
go com a sua Cidade Velha, património mundial da humanidade 
e a primeira cidade construída pelos portugueses no continente 
africano. Também como ponto de visita quase obrigatório e junto 
à costa noroeste da ilha, situa-se a vila do Tarrafal, com uma das 
mais bonitas praias de areia branca que contrasta com o simbolis-
mo do Museu da Resistência, antiga prisão do Tarrafal.  

Esta primeira escala na Praia fica marcada pela natural curiosi-
dade dos santiaguenses com a primeira presença do navio neste 
porto e pela chegada do navio-escola da Armada Espanhola Juan 
Sebastian Elcano e da corveta da Marinha Francesa Comman-
dant Birot, de alguma forma relevando a importância geográfi-
ca do arquipélago e as novas capacidades portuárias. No âmbito 
das ações de cooperação destaca-se no decorrer da estadia neste 
porto o embarque de um oficial do navio no NP Rei (embarcação 
tipo ArchAngel) com o objetivo de acompanhar uma ação de fis-
calização no mar. 

Pronto para largar no dia 19 de março e seguir para uma ação 
de apoio à população da Ilha Brava, o navio recebeu no período 
da manhã o Embaixador de Portugal na República de Cabo Verde, 
Dr. Bernardo Homem de Lucena, tendo a visita terminado na ca-
marinha com a assinatura do Livro de Honra do navio.

O APOIO À POPULAÇÃO DA ILHA BRAVA
Após uma curta tirada e com cinco elementos da GN embar-

cados, o navio chegou ao largo do porto de abrigo da Vila da 
Furna na manhã do dia 20. Desembarcada uma equipa de liga-
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A DESPEDIDA DO ARQUIPÉLAGO 
Após um dia de navegação, o navio atraca novamente no porto 

da cidade da Praia para concluir o programa de ações de coope-
ração planeado executar em Cabo Verde. Os preparativos para 
a demonstração do desembarque anfíbio na praia adjacente ao 
porto são iniciados logo após dar volta à faina, ficando evidencia-
da a relevância desta última atividade com a chegada a bordo do 
Embaixador de Portugal e do Embaixador Chefe da Delegação da 
União Europeia, assim como do General Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas da RCV, entre outras entidades.

No mesmo dia, e concluído o primeiro mês de missão, o final 
do périplo da Bartolomeu Dias pelo arquipélago de Cabo Verde 
ficou assinalado com uma receção a bordo com a presença do 
Ministro da Defesa da RCV e outras entidades políticas e militares 
locais, bem como de vários chefes de missões diplomáticas acre-
ditadas em Cabo Verde.

No dia 30 e à semelhança do dia da chegada ao arquipélago, o 
vento fresco de NE fez-nos companhia na faina de largada. Rumo 
ao Golfo da Guiné, para trás ficou o gratificante trabalho desen-
volvido no mar e em terra com as FFAA RCV e as boas recorda-
ções dos momentos de confraternização com as gentes de uma 
terra que gosta de receber a Marinha.

Colaboração do CoMando do nRP BaRtoloMeu diaS

ção e de reconhecimento chefiada pelo Oficial Imediato, esta 
foi recebida pelo vice-presidente da câmara municipal da Bra-
va, tendo-se seguido uma reunião de coordenação onde foram 
apresentadas as capacidades e valências do navio e planeadas 
as ações a executar.

Concluído o reconhecimento aos locais a prestar apoio, foi ini-
ciada a projeção de equipas de bordo para assistência médico-sa-
nitária, apoio técnico à comunidade piscatória da Vila da Furna e 
beneficiação da infraestrutura de um jardim-de-infância na cidade 
de Nova Sintra. Com uma enorme recetividade e apoio da popula-
ção e das autoridades locais, os trabalhos decorreram durante dois 
dias, tendo sido desembarcados diariamente cerca de três dezenas 
de elementos da guarnição. 

Terminada esta ação de apoio à população da Ilha Brava, tam-
bém conhecida por ilha das “flores” pela diversidade e bele-
za da sua vegetação, o entusiasmo e motivação demonstrados 
pela guarnição culminou com orgulho e sentido de dever cum-
prido.  

 
DE REGRESSO AO MINDELO

Praticado pela segunda vez o Porto Grande do Mindelo, maxi-
mizando assim a presença do navio nas águas de Cabo Verde, as 
instruções e o treino tiveram agora como áreas alvo as operações 
de mergulho, o suporte avançado de vida, o tiro tático, e a limi-
tação de avarias, culminando o treino nesta última área com um 
exercício avaliado a bordo do NP Guardião. 

Chegada agora a hora de dizer adeus a Morabeza, o Consula-
do torna-se paragem obrigatória para o Comandante do navio 
prestar um reconhecido agradecimento ao inexcedível empe-
nho e apoio desenvolvido pela Cônsul Honorária de Portugal, 
Sr.ª D. Rosália Vasconcelos Lopes, durante as duas escalas na 
cidade do Mindelo. O espólio de fotografias e ofertas dos na-
vios que orgulhosamente expõe no seu pequeno gabinete cons-
troem por si só uma história e refletem a amizade e carinho que 
nutre pela nossa Marinha.     1 Do crioulo que significa qualidade de quem é amável, delicado e gentil.

Nota
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INSTREX 14

A Marinha realizou entre 24 de março e 4 de abril o exercí-
cio INSTREX 14 (ITX14), à semelhança dos anos anteriores, 

constituído por uma fase de treino de porto, entre 24 e 27 de 
março e uma fase de treino no mar, entre 30 de março e 4 de 
abril.

O ITX14, sob a forma de seriado, foi um exercício progra-
mado para o adestramento das forças atribuídas ao Comando 
Naval com o objetivo geral de proporcionar treino às unida-
des participantes de forma a manter ou alcançar os padrões 
de prontidão operacional estabelecidos e habilitando-as para 
o cumprimento das missões específicas e sua integração em 
forças navais. 

Conduzido pelo VALM Monteiro Montenegro (CTF 443), Co-
mandante Naval, contou com a participação de seis navios1 de 
superfície, um submarino2, equipas de mergulhadores (CDT3 e 
Destacamento de Guerra de Minas), Destacamento de Ações Es-
peciais (SOF4), força de desembarque (LF5), bem como aeronaves 
da Força Aérea Portuguesa (FAP) - P3C-CUP+ e F-16 MLU, envol-
vendo um total de cerca de 900 militares. Destaca-se a excelente 
colaboração prestada pela FAP durante todo o exercício, que se 
constituiu como um elemento fundamental na prossecução dos 
objetivos do ITX 14.  

A Força Naval Portuguesa, comandada pelo CTG 443.20, CMG 
Croca Favinha (que embarcou no NRP Vasco da Gama – navio-
chefe, com o seu estado-maior), constituiu-se também como a 
componente naval da Força de Reação Imediata (FRI), permitindo 
igualmente o seu treino e aprontamento neste exercício.

Na fase de treino de porto, para além de outros procedimen-
tos, deu-se ênfase a séries de navegação tática no simulador de 
navegação do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval (CI-
TAN) e da Escola Naval (EN) e exercícios de abordagem e vistoria 
a navio.

A fase de mar, com um leque variado de séries, incidiu nas 
áreas da guerra tradicional, com exercícios de defesa aérea, luta 
de superfície e anti-submarina. Foram também realizados vários 
reabastecimentos no mar, o desembarque da componente anfí-
bia da força e séries de proteção de força.

As condições meteorológicas adversas não permitiram realizar 
a série de disparo de torpedos. Pelo mesmo motivo a série de tiro 
prevista para os NRP Vasco da Gama e D. Francisco de Almeida 
realizou-se sem a utilização do alvo rebocado. 

O seriado contou com diversas séries avaliadas pelo CITAN, em 
apoio ao Plano de Treino Básico (PTB) do NRP D. Francisco de Almei-
da, permitindo desta forma rentabilizar os meios disponibilizados. 
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O objetivo de treinar a projeção de força concretizou-se 
com o desembarque de cerca de 280 militares no dia D (31 
de março), visando assegurar a liberdade de movimentos e 
garantir um ambiente seguro na área do cenário do exercício. 
A LF comandada pelo CFR FZ Martins de Brito (CLF6), embar-
cou com o seu estado-maior no navio chefe. A Companhia de 
Fuzileiros nº 21 (CF21) e os elementos da Força Avançada (do 
Pelotão de Reconhecimento e da Secção de Guerra Eletróni-
ca) embarcaram nos NRP Bérrio e Jacinto Cândido, que consti-
tuíam o grupo de transporte da Força Anfíbia (ATF7). 

Este exercício constituiu a grande oportunidade, em 2014, 
para envolver operacionalmente o Batalhão Ligeiro de De-
sembarque (BLD) e a Esquadra, permitindo trabalhar de for-
ma coordenada as várias fases de uma operação anfíbia. Já em 
terra, o exercício foi também bastante desafiante executando 
vários tipos de tarefas normalmente atribuídas a uma força 
de fuzileiros, desde o harbour protection8 , no Ponto de Apoio 
Naval de Tróia, à destruição de objetivos com fogo real em Pi-
nheiro da Cruz e ainda combate em áreas urbanas, a escolta a 
colunas motorizadas, as patrulhas de segurança, a ajuda hu-
manitária  e a evacuação de não combatentes. 

No dia 3 de abril, o Almirante CEMA assistiu às atividades 
desenvolvidas em terra, onde teve a oportunidade de verificar 
in loco a evolução das ações do BLD.

Na organização operacional do exercício foi incluído o Destaca-
mento de Guerra de Minas (DGM). A sua ação desenrolou-se na 
área da Base Naval de Lisboa e teve como objetivos a execução 
de levantamentos hidrográficos expeditos, execução de buscas, 
deteção e classificação de UXO’s9, com recurso a veículo autóno-
mo submarino. 

Numa primeira fase, foi efetuado o levantamento expedito do 
Canal do Alfeite com o veículo à superfície, tendo como objetivo 
aferir as batimetrias no local de forma a otimizar os sensores e 
profundidade de operação do veículo autónomo Seacon. Neste 
sentido, procedeu-se à recolha de toda a informação através dos 
sensores e à sua compilação e análise. 

Numa segunda fase, com recurso ao sonar lateral do veículo, 
efetuou-se o “varrimento” de toda a área compreendida do Ca-
nal do Alfeite e BNL. Após a operação do Seacon , efetuou-se o 
processamento e análise dos dados recolhidos. Durante a aná-
lise, foram identificados quatro contactos suspeitos que foram 
prontamente investigados in situ por uma equipa de mergulha-
dores e classificados quanto à sua natureza. De salientar que, du-
rante o exercício, o veículo percorreu cerca de 21 km em imersão.

Em apoio e em complemento aos programas de ensino e for-
mação da Marinha, decorreram, em simultâneo, o embarque dos 
oficiais do Curso de Aperfeiçoamento em Tática e Operações Na-
vais, dos aspirantes do 5º ano da Escola Naval, em estágio de  
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1 NRP Vasco da Gama, NRP Bérrio, NRP Jacinto Cândido, NRP D. Carlos I, NRP Escor-
pião e NRP D. Francisco de Almeida (a executar a segunda semana de mar do seu 
Plano de Treino Básico (PTB)).
2 NRP Arpão.
3 Clearance Diving Team.
4 Special Operations Force.
5 Landing Force.
6 Commander, Landing Force.
7 Amphibious Task Force.
8 Sea Port Of Debarkation.
9 Unexploded Ordnance (engenhos explosivos não detonados).
10 Helicóptero orgânico do NRP D. Francisco de Almeida.

Notas

embarque nas diversas unidades de superfície, uma parte da 
componente prática do Curso de Aperfeiçoamento Operacio-
nal para Pilotos de Helicóptero Lynx10 e a conclusão do Curso 
de Aperfeiçoamento em Equipas de Convés de Voo. No dia 4 de 
abril, o Almirante CEMA, acompanhado pelo Comandante Naval, 
embarcou no NRP Vasco da Gama a fim de assistir ao último dia 
do exercício. 

Sublinha-se a flexibilidade que foi necessária por parte das uni-
dades navais para acomodarem as várias necessidades internas e 
solicitações externas, de modo a providenciarem condições para 
a execução de ações de formação, procederem à qualificação de 
equipas e executando o plano de treino do NRP D. Francisco de 
Almeida em simultâneo, indo ao encontro da racionalização de 
recursos que atualmente se impõe. 

Apesar deste exercício se ter realizado com um menor núme-
ro de meios, a Marinha assinalou, uma vez mais, a importância 
que o treino assume na obtenção dos padrões de prontidão opera-
cional estabelecidos, que permitirão desempenhar as tarefas que 
venham a ser cometidas aos meios operacionais, com segurança, 
eficácia e eficiência. A Marinha garante assim a sua prontidão e ca-
pacidade de resposta em caso de necessidade de empenhamento. 

Colaboração do CtG 443.20
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RIBEIRA DAS NAUS
PROjETO DE REqUALIFIcAçãO
PARTE 2

No seguimento do artigo editado na última Revista sobre o 
projeto de requalificação da Ribeira das Naus procurou-se 

apresentar um breve apontamento histórico enquadrador da gé-
nese do projeto. Na 2ª parte deste artigo, procura-se, como con-
clusão, perspetivar o impacto deste projeto no dia-a-dia de todos 
aqueles que utilizam as Instalações Centrais da Marinha (ICM), 
indo ao encontro das interrogações que se têm vindo a colocar 
nesta fase de edificação do projeto.

Uma das questões frequentes prende-se com a redefinição do 
perímetro restrito das ICM e se o mesmo, à luz do protocolo, se 
irá manter. Efetivamente, a Resolução do Conselho de Ministros 
nº78/2008 prevê um espaço aberto de fruição pública, cuja im-
plementação passa pela redução do impacto visual dos limites fí-
sicos anteriormente existentes, e a nova configuração do espaço 
traria novas formas de garantir as questões relativas à seguran-
ça das instalações da Marinha e de continuar a proporcionar es-
paços de representação institucional. A Caldeirinha atuará como 
uma barreira acrescida de segurança no contacto com a zona do 
edifício, os dois planos inclinados garantirão o isolamento, pela 
diferença de cotas das zonas próximas das instalações. A nova 
praça de armas permite concentrar as funções de representação 
a que o espaço exterior do edifício tenha de dar resposta. A solu-
ção final implementada foi possível na sequência duma atenta e 
diligente negociação que permitiu ajustar as soluções preconiza-

das no projeto, estabelecendo a edificação de uma barreira físi-
ca delimitadora do perímetro que garanta um nível de proteção 
contra a intrusão idêntico ao que era proporcionado pela ante-
rior vedação1, contudo, com uma redução do impacto visual. A 
solução a edificar contempla uma solução de caráter pivotante 
que assegura o acesso público do espaço afeto à Marinha, em 
termos a regular oportunamente. Serão ainda instaladas guardas 
metálicas em aço estrutural metalizado ao longo dos bordos da 
Doca Seca, da Caldeirinha e da ponte sobre a caldeirinha.

Resultante da alteração do perímetro, a delimitação física vai 
ser complementada com meios de controlo de acesso e video-
vigilância em todo o perímetro. A informação resultante destes 
novos sistemas será devidamente integrada com as valências já 
existentes, permitindo incrementar a capacidade de avaliação e 
decisão, designadamente, em situações de risco para a seguran-
ça física e de limitação de avarias.

A implementação deste projeto transporta consigo altera-
ções à gestão do dia-a-dia dos utilizadores do espaço da Ma-
rinha. O acesso de viaturas e pessoas ao interior das ICM será 
condicionado e feito prioritariamente pelo túnel da Praça do 
Município, sendo o portão da Avenida da Ribeira das Naus dire-
cionado para viaturas pesadas e de emergência. No que concer-
ne ao desaterro da Caldeirinha este terá por referência a cota 
topográfica zero, sem prejuízo dos ajustamentos necessários, 



REVISTA DA ARMADA | 485 

MAIO 2014 13

sendo edificado um sistema de guardas que impeça o acesso 
às ICM. Na área afeta à Marinha que bordeja o espelho de água 
junto aos edifícios existentes é garantido um canal pedonal e 
viário com as larguras mínimas regulamentares para garantir 
a circulação. A substituição dos revestimentos do pavimento é 
efetuada sem prejuízo da manutenção do sistema de ilumina-
ção das fachadas e da atual localização do mastro e dos ele-
mentos histórico-decorativos circundantes em frente do espaço 
da “Parada Cerimonial”. Procura-se, com o novo pavimento, re-
cuperar a geometria da antiga Ribeira das Naus representando 
a antiga margem que punha em contacto a cidade com Tejo, 
elemento distintivo da cidade de Lisboa. O projeto apresenta 
assim a margem identificada por blocos de pedra branca, lioz e 
calcário, juntando a nova construção e estruturas pré-existen-
tes (Doca, varadouros e Caldeirinha), unindo estes elementos a 
uma calçada de basalto que representa o antigo espaço de rio. 
No espaço exterior das ICM onde anteriormente existia um pla-
no arborizado composto por vários elementos dispersos, serão 
colocados pinheiros mansos fazendo uma ligação desta espécie 
à história da construção naval deste local.

As alterações resultantes estabelecem uma nova configuração 
do espaço exterior afeto à Marinha que apresenta condicionan-
tes à solução de segurança. A solução definitiva implementa um 
modelo com 4 postos de controlo de acessos de pessoal e de via-
turas. O acesso das viaturas ao Parque do Corpo Santo faz-se pelo 
portão da Rua do Arsenal, através do sistema automático do tipo 
“Via Verde” que irá ser implementado. No espaço interior das 
ICM o estacionamento permanente estará limitado a 15 lugares, 
na garagem localizada sob a rampa nascente2. O Posto da Praça 
do Município, Rua do Arsenal, é estabelecido como a via principal 
para a circulação e acesso ao interior das ICM. Têm acesso tem-
porário ao interior das ICM as entidades militares e civis em visi-
ta oficial ou de serviço, transportadas em viaturas com condutor, 
bem como as viaturas particulares de utentes com mobilidade 
reduzida. O Posto da Avenida da Ribeira das Naus, com um novo 
espaço neste projeto, é a via alternativa para a circulação e aces-
so temporário ao interior das ICM. O portão da Messe de Lisboa 
constitui-se, igualmente, como via alternativa para acesso tem-
porário ao interior da área das ICM, sendo limitado para cargas 
e descargas de material e para viaturas de emergência. Atenta a 
abertura regulada à fruição pública do espaço restrito da Mari-
nha, por períodos controlados, encontra-se em curso, sob coor-
denação da UAICM, uma avaliação/intervenção do estado de 
funcionamento, controlo de acessos e reforço de vídeo vigilância 
de todas as portas com acesso direto a este espaço.

Sem prejuízo da garantia das condições supra formuladas, sus-
tentadas em razões de funcionalidade e segurança, a Marinha 
encara de forma positiva o seu contributo no processo de requa-
lificação e reabilitação da Frente Ribeirinha de Lisboa, através 
da eventual implantação de uma zona museológica, relacionada 
com a construção naval ao longo dos séculos.

Esta zona museológica, localizada em espaço restrito, afeto e 
controlado pela Marinha, pode contribuir para a prossecução e 
intensificação dos programas de visitas guiadas que já se reali-
zam regularmente desde 2003 e que incluem a Casa da Balança,  
a Bica de D. Miguel, a Capela de São Roque, a exposição fotográ-
fica do átrio principal da UAICM e o atual espaço da Doca Seca.

Interligando com a intervenção nesta zona ribeirinha de grandes 
referências e peso monumental, a Marinha, em parceria com outras 
entidades, vai procurar contribuir para a conservação deste patrimó-
nio comum procurando, entre outros, iniciar a recuperação do edi-
ficado histórico existente no espaço das ICM sob a sua responsabi-
lidade, nomeadamente a Capela de São Roque e a Casa da Balança. 

Este projeto, pela dimensão e alcance, tem exigido da Ma-
rinha uma participação ativa, com uma colaboração próxima 
com o dono da obra, a Câmara Municipal de Lisboa. A expeta-
tiva do resultado final para todos os envolvidos e para a Mari-
nha em particular é grande, mas seguramente o projeto em 
curso irá alterar, significativamente, o conceito atual de utiliza-
ção deste espaço privilegiado da cidade de Lisboa onde a Ma-
rinha se mantém, como há séculos, dignamente integrada. 

Colaboração das di e uaiCM

1 A vedação metálica anteriormente existente veio, por proposta da Marinha, a 
ser utilizada no Parque do Corpo Santo. A futura vedação é em aço estrutural me-
talizado constituída por painéis de dimensão variável e cerca de 2,10m de altura.
2 Na rampa nascente será colocada a nova portaria do Posto da Avenida da Ribeira 
das Naus, o espaço de garagem com a entrada das viaturas efetuada pela zona 
afeta à Marinha e ainda o espaço de armazenamento de lixo que permitirá, com 
um acesso exterior, a recolha pelos serviços municipais.

Notas
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Nascido em Lisboa a 16 de Março de 1814, Daniel da Silva ini-
cia, em 1829, o curso de Matemática na Academia de Mari-

nha, instituição sucessora do Colégio dos Nobres e que em 1837 
daria origem à Escola Politécnica, tendo nos três anos que se se-
guiram obtido altas classificações e sido premiado quando, em 
1832, terminou o dito curso.

Este facto permitiu-lhe o ingresso, em 1833, na Companhia 
dos Guardas-Marinhas, que só admitia candidatos com prova de 
nobreza, filhos de oficiais superiores ou, excepcionalmente, alu-
nos premiados provenientes da Academia de Marinha.

Promovido a guarda-marinha em Agosto de 1833, tem então 
oportunidade de, aos conhecimentos já adquiridos de Matemá-
tica, Mecânica e Navegação, obter outros nas áreas de Artilharia, 
Arquitectura Naval e Aparelho e Manobra.

De Janeiro a Novembro de 1834 embarca na corveta Elisa na-
vegando em águas de Portugal Continental, da Madeira e dos 
Açores. Membro da Comissão para Observação das Marés, de 
Maio a Julho do ano seguinte, completa o curso com distinção 
em Agosto de 1835, após ter frequentado, com elevada classifi-
cação, o “Curso de Lições Práticas” no Observatório Real da Ma-
rinha.

Aluno brilhante, as suas aptidões e conhecimentos na área da 
Matemática são amplamente comprovados.

Desejando aprofundar as suas vastas habilitações requer nesse 
ano de 1835 a concessão de uma licença, a fim de se matricular na 
Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra. Em Julho 
de 1839 obtêm o grau de bacharel tendo mais uma vez demons-
trado as suas excepcionais aptidões no âmbito da Matemática.

Regressa então à Marinha, sendo promovido a 2º tenente em 
Novembro de 1840. Entretanto, enfrenta problemas de saúde 
tendo, por esse facto, sido-lhe dados dois meses de licença. O 
seu restabelecimento não é completamente satisfatório e assim, 
devido à sua comprovada debilidade física, opta pela carreira de 
professor em alternativa à dura vida no mar.

O seu professorado inicia-se em Março de 1844, data em que 
é nomeado examinador da cadeira de Artilharia, Geografia e Hi-
drografia da Academia dos Guardas-Marinhas.

cAPITãO-DE-FRAGATA
DANIEL AUGUSTO DA SILVA

(1814-1878)

INSIGNE
MATEMÁTICO

Esta instituição é extinta em Abril de 1845 sendo em sua subs-
tituição criada, por decreto-Lei de 19 de Maio desse ano, a Es-
cola Naval, para onde o 2º tenente Daniel da Silva vai, em Julho, 
prestar serviço como lente substituto da 1ª cadeira (Elementos 
da Mecânica e Astronomia Esférica e Náutica) e da 2ª cadeira 
(Princípios da Óptica. Construção e uso dos instrumentos de re-
flexão. Prática de observações astronómicas e dos cálculos mais 
úteis na navegação. Feitura de uma derrota completa).
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É nomeado, em Setembro de 1848, lente proprietário da 3ª 
cadeira (Artilharia, Geografia e Hidrografia). 

Promovido em Novembro de 1851 a 1º tenente, no ano se-
guinte as questões de saúde agravam-se obrigando-o a deixar 
o cargo de lente da Escola Naval e, após obtido licença, passar 
a residir na Ilha da Madeira. A recuperação da sua saúde mais 
uma vez não é conseguida, motivo para passados sete anos, em 
Julho de 1859, a Junta de Saúde Naval considerá-lo “Incapaz para 
o serviço activo”. Por ter completado 25 anos de serviço é nesse 
mês promovido a capitão-tenente, adido ao Corpo de Veteranos 
da Marinha, sendo reformado, em Dezembro de 1868, no pos-
to de capitão-de-fragata em sequência da extinção do Corpo de 
Veteranos.

A sua projecção como distinto matemático não se resumiu 
apenas ao período em que leccionou na Escola Naval, mas prin-
cipalmente fica conhecido, a nível nacional e internacional, pela  
valiosa participação em prestigiadas sociedades científicas e na 
produção de estudos, monografias e artigos em jornais da espe-
cialidade.

O Comandante Daniel da Silva é, em 1846 um dos sócios fun-
dadores do Grémio Literário, tendo contribuído para a elabora-
ção dos respectivos estatutos e feito parte da sua Direcção. Lec-
cionou em 1849 um curso de “Astronomia Popular” promovido 
por aquela Sociedade. Foi igualmente sócio, a partir de 1855, do 
Instituto de Coimbra.

 A sua produção científica estende-se por duas fases separa-
das pelo período de ausência na Ilha da Madeira. Na 1ª fase, de 
1850 a 52, publica três trabalhos, “Memória sobre a rotação das 
forças em torno dos pontos de aplicação”  (1850), “Da transfor-
mação e redução dos binários" (1851)  e “Propriedades geraes e 
resolução directa das congruências binómias” (1852). Oferece a 
primeira destas obras à Academia de Ciências de Lisboa, o que 
leva a torná-lo, em Junho de 1850, sócio correspondente da Clas-
se de Ciências Exactas. Depois de, sucessivamente, ser sócio livre 

e efectivo é elevado a sócio de mérito em 58, a mais alta distin-
ção daquela Academia que, entretanto, publica vários dos seus 
trabalhos. A 2ª fase inicia-se a partir de meados da década de 60 
com estudos sobre planos de pensões de Montepios de Sobre-
vivência isto é, após o falecimento dos seus sócios, o processo 
da entrega das verbas aos respectivos herdeiros, tendo também  
apresentado projectos para restruturação do Montepio Geral,  
de cuja Direcção tinha sido  vogal. 

Em 1866 é nomeado membro de uma Comissão para avaliar 
as Sociedades de Socorros Mútuos e propor medidas com vista 
à sua sustentabilidade, publicando no ano seguinte artigos criti-
cando um projecto do Montepio Oficial dos Servidores do Estado. 

O seu único escrito na área de Geometria Analítica “De várias 
formulas novas de Geometria Analítica relativa aos eixos coorde-
nados oblíquos” é publicado em 1872.

Finalmente, entre 1873 e 76, dedica-se a estudos teóricos da 
chama, assunto importante para a época já que se verificavam 
então transformações na iluminação dos grandes centros urba-
nos europeus. Faz parte da Direcção da Companhia Lisbonense 
de Iluminação de Gaz, cargo que desempenha até à sua morte e 
em 1874 publica “Considerações e Experiências acerca da Cham-
ma”, resultado de experiências práticas por si realizadas. 

Em 6 de Outubro de 1878, em Oeiras, falecia o capitão-de-fra-
gata Daniel Augusto da Silva, um dos mais insignes matemáticos 
portugueses. A Marinha homenageou-o atribuindo o seu nome 
a uma das salas de aula da Escola Naval e distinguindo-o como 
patrono do Curso de Cadetes de 1978.  

José luís leiria Pinto
CALM

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico
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O   quartel de Marinheiros em Alcântara não foi construído por aca-
so. A sua história prende-se muito com o facto de Lisboa ter, 

desde sempre, uma alma Marinheira.
Na verdade tudo começa quando a família Real parte para o 

Brasil em 29 de Novembro 1807. 
Escoltando a Família Real segue a Brigada Real de Marinha.
Aquando do regresso de D. João VI a Portugal em 1821, a maior 

parte da Brigada fica no Brasil e dela nascem os Fuzileiros Navais 
daquele país. No entanto, parte dela regressa com o Rei. Tinham-se 
passado 13 anos desde a sua partida e Portugal nesse período, tinha 
passado por uma das maiores crises económicas da sua história.

Os aquartelamentos que em Lisboa vão ser destinados à Bri-
gada não têm condições mínimas para a albergar. Primeiramente 
são-lhe atribuídas instalações na Boa Vista, em seguida vão para 
Xabregas, a que se segue Vale de Pereiro (perto do Largo do Rato) 
e por último umas antigas instalações, quase em ruínas, em Al-
cântara, as quais tinham albergado um Regimento de Cavalaria. 
Este quartel era, numa descrição da época, constituído por “ca-
sas impróprias, acanhadas e insalubres com cavalariças baixas, 
húmidas e pouco ventiladas nas quais se haviam feito à pressa 
tarimbas provisórias e outros arranjos para poderem receber as 
praças de Marinha”.

Nenhum destes quartéis reunia, como se disse, a dignidade mí-
nima para albergar a Brigada tão querida da população de Lisboa. 

Já reinava em Portugal a Rainha D. Maria II quando a situação 
se tornou insustentável. Havia que dar quartel condigno aos Ma-
rinheiros. A população de Lisboa exigia-o.

O governo convocou, com a anuência da Rainha, o Arquitecto 
José da Costa Sequeira e incumbiu-o de desenhar e construir um 
Quartel que se destinasse às “equipagens permanentes dos nos-
sos navios e para os Veteranos da Armada”.

José da Costa Sequeira era, ao tempo, professor da Academia Real 
das Belas Artes e um dos mais insignes Arquitectos do seu tempo.

A obra iniciou-se em Junho de 1845 e foi feita à medida que o 
erário público ia disponibilizando verba. Sabe-se que se conseguiu 
economizar bastante quando foram empregues na construção al-
guns dos materiais que resultaram da demolição das primitivas 
edificações. Por outro lado, sabe-se também que não faltaram vo-
luntários, entre elementos da população, para ajudar a construir 
os alicerces do edifício.

Em 1855 foi feita uma Inspecção à parte do edifício já construí-
do e, no relatório da mesma, é dito que ”todas as paredes estão 
construídas com necessária solidez e todos os materiais empre-
gados são da melhor qualidade”.

Durante a acção inspectiva foram, no entanto, encontra-
dos Marinheiros a mover e a acarretar terras e numa parte 
do edifício foi vista uma forja de ferreiro na qual trabalhavam  

O qUARTEL DE MARINHEIROS
EM ALcÂNTARA

também Marinheiros. No referido relatório de Inspecção sobre estes  
factos foi escrito: ”A Comissão viu com desagrado este empre-
go que se dá aos Marinheiros da Armada Real tanto mais quan-
to fora indispensável que eles recebessem a instrução e o ensino 
próprios e privativos da sua profissão… e que desgraçadamente 
lhes falta como o provam entre muitos factos, os desastres fu-
nestos e tão repetidos de que hão sido victimas alguns d’aquelles 
infelizes na ocasião das salvas de artilheria”.

Para a construção de um quartel amplo e harmonioso houve 
que subtrair espaço à cerca do Convento do Sacramento que lhe 
ficava contíguo pelo lado Oriental. O Convento ainda estava ha-
bitado por freiras que temeram perder a sua privacidade caso o 
Quartel tivesse janelas para Nascente.

O Convento dava sinais de estar prestes a ser desactivado e daí 
que o Arquitecto José da Costa Sequeira nos diga que mandou fa-
zer janelas para aquele lado mas teve o cuidado de as tapar com 
argamassa pouco sólida, a fim de se poderem vazar quando as 
freiras deixassem o edifício.

Embora os Marinheiros tivessem começado a usar as Instalações 
em 1857, só em 1863, já no reinado de D. Luís, é que o quartel foi 
finalmente concluído e inaugurado.

A obra foi totalmente paga, ao contrário do que tinha sucedido 
com o edifício do Hospital da Marinha para cuja construção tinha 
sido contraída uma dívida que nunca foi liquidada. É claro que o 
Hospital prestou durante os duzentos anos da sua existência, mui-
tos serviços a dependentes de quem tinha emprestado o dinheiro 
para a sua construção. Talvez por esta razão se possa pensar que a 
dívida ficou bastante diminuída, feitas as contas.

Retornando ao tema deste artigo, podemos afirmar que o Quartel 
de Marinheiros em Alcântara 
foi construído com o apoio de 
uma forte vontade popular e 
tem vindo a servir ao longo dos 
tempos, de forma notável, a 
Marinha Portuguesa.

Em próximo artigo fare-
mos referência a factos ocor-
ridos neste Quartel que em 
muito contribuíram para o 
desfecho da revolta de 5 de 
Outubro de 1910, isto é, para 
a Implantação da República

Rocha e abreu
CMG

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico
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A inda a Bandeira Nacional não tinha sido içada e já a guarni-
ção tinha iniciado os preparativos de largada para mais uma 

missão, esta de 6 meses. Desta vez a missão atribuída ao NRP Tri-
dente consistia em regressar a Kiel, na Alemanha, a cidade que 
viu nascer esta unidade naval, para efetuar mais uma etapa da 
sua vida… a docagem intermédia acompanhada de um período 
de revisão assistida. No sentido da oportunidade e aproveitando 
a viagem para Kiel, o NRP Tridente efetuaria um pequeno desvio 
até águas norueguesas, ao largo de Bergen, para participar num 
importante exercício internacional de luta antissubmarina, o DY-
NAMIC MONGOOSE 2014 (DMON14).

As previsões do estado de mar para a missão eram já nossas 
conhecidas, tendo este fator de planeamento sido alvo de uma 
atenção redobrada até porque, para além dos valores de balanço 
e caimento elevados, que sacrificam pessoal e material, existe ain-
da a particularidade de os consumos de combustível aumentarem 
significativamente. Se numa qualquer outra missão este fator não 
pode ser descurado, nesta missão em particular seria ainda mais 
relevante. O NRP Tridente teria de percorrer 3200 milhas náuticas, 
conduzir ações táticas durante o DMON14, tentando chegar ao es-
taleiro com a menor quantidade de combustível possível, evitando 
assim gastos desnecessários aquando do desembarque. Para além 
disso era ainda necessário assegurar que ao atracar em Kiel, an-
tes da docagem propriamente dita, o Tridente tivesse de efetuar 
duas cargas de bateria com recurso aos geradores de bordo. Caso 
esta necessidade não fosse possível de assegurar poderiam ocor-
rer atrasos significativos na docagem do Tridente.

Ainda não tínhamos cruzado entre-torres e a fúria do mar já 
se fazia sentir. Com balanços que ultrapassavam os 50 graus, lá 
ia o Tridente à superfície a rasgar as ondas que teimavam em au-
mentar de altura até porque o Canhão de Lisboa e a junção das 
duas massas de água de diferentes densidades, água do Atlântico 
e água do Tejo, exponenciam este efeito. Recordam-se os leito-
res que dia 3 de fevereiro, data da largada, foi um dos da segun-

NRP TRIDENTE
UMA jORNADA ÉPIcA

NRP Tridente atraca em Bergen.

da vaga de mau tempo que assolou o continente e que causou 
prejuízos avultados em muitas das zonas ribeirinhas. “Já no largo 
Oceano navegavam, As inquietas ondas apartando”1 com o ob-
jetivo de alcançar a batimétrica dos 50 metros para que o Tri-
dente entrasse em imersão. Em poucos minutos o navio estava à 
cota periscópica e os valores de balanço e caimento diminuíram 
abruptamente. Com a bateria carregada, navio estanque e oscila-
do2, estávamos prontos para nos refugiar nas “águas profundas” 
do Atlântico. O periscópio é arriado, tendo por último vislumbre 
de Portugal o Cabo Raso. 

Como é apanágio dos militares, iniciou-se de imediato um largo 
espectro de exercícios internos com o objetivo de manter os pa-
drões de desempenho da guarnição. Em primeiro lugar, exercícios 
afetos à segurança da plataforma, tais como: combate a incên-
dios, alagamentos, avarias nos lemes, avaria na estação hidráuli-
ca e avarias no motor elétrico de propulsão. Passados dois dias, 
já ao largo de La Coruña, foram iniciadas as séries de exercícios 
ditas operacionais, entre as quais: simulação de lançamentos de 
torpedos Black Shark3 e mísseis Sub-Harpoon block II (G)4, recolha 
de informação, seguimento de contactos e compilação do pano-
rama de superfície.

A cada 12 horas sentia-se a ansiedade da guarnição, pois era 
sabido que iríamos encontrar condições oceanográficas severas. 
O Tridente estaria uma vez mais, por duas horas, à cota periscó-
pica, com o objetivo de carregar a bateria e escutar o período 
de radiodifusão afeta aos submarinos. O uso do Air Independent 
Propulsion (AIP)5 estava limitado e previsto apenas para algumas 
séries do DMON14, designadamente as mais exigentes do ponto 
de vista tático e que normalmente possuem unidades que nos de-
tetariam caso o mastro snorkel fosse exposto. Assim, não nos res-
tava outra solução… teríamos que carregar a bateria ao snorkel. 
O snorkel, condição necessária para carregar a bateria em imer-
são, por si só é uma condição que carece de um cuidado especial. 
O facto de haver uma abertura franca ao mar, a má visibilidade 
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Treino interno para recolha de informação

consequência do estado de mar, a capacidade de vigiar o que nos 
rodeia através de um campo de visão de 22 graus, associada ao 
facto de grande parte dos acidentes com submarinos ocorrerem 
à cota periscópica, traz consigo um natural sentimento de preo-
cupação obrigando por isso a uma atenção redobrada. Fruto do 
estado de mar e tempos de reação da válvula de cabeça6, o tan-
que do snorkel atinge várias vezes valores de alagamento fora do 
normal que alteram facilmente a estabilidade do navio, por in-
cremento de peso. Tudo isto somado, e vemo-nos envoltos num 
sem número de constrangimentos que obrigam a uma constante 
atenção e uma grande perspicácia para tentar antecipar a reação 
do navio, vaga após vaga. Acresce ainda que estávamos a navegar 
no Oceano Atlântico em que a vaga carrega consigo uma ener-
gia bem conhecida dos Portugueses, pelo que era frequente per-
dermos a cota, sendo literalmente arremessados para cotas mais 
profundas ou para a superfície, ficando assim sujeitos ao impacto 
das enormes vagas. Durante esta viagem que acabou por ser épi-
ca, situações ocorreram em que luzes da iluminação se fundiram 
devido ao impacto das vagas.

Fruto do frequente contacto entre o Instituto Hidrográfico e 
a Esquadrilha de Submarinos, foi identificada a necessidade de 
criar uma ferramenta que permitisse receber cartas meteo-ocea-
nográficas (METOC) sem recorrer ao serviço de comunicações por 
satélite. Assim, pela primeira vez num teste piloto, o Tridente le-
vou consigo uma ferramenta que acabou por se revelar funda-
mental e que permitiu minimizar os efeitos do mau tempo. Atra-
vés de mensagens no formato ACP127, difundidas por radiodifu-
são, foi possível receber e reproduzir as previsões METOC com 
grande precisão, tendo esta ferramenta revelado ser fundamen-
tal para a tomada de decisão, demonstrando também um ele-
vado valor agregado no planeamento e execução das diferentes 
tipologias de operações submarinas.

Ao quarto dia, já no Golfo da Biscaia, com guarnição e navio 
bastante sacrificados e com previsões a apontar para alturas de 
vaga superiores a 10 metros, vislumbrou-se a oportunidade de al-
terar a rota e velocidade do Moving Haven (MHN)7, com o objeti-
vo de passarmos safos a duas das tempestades que fustigavam as 
margens do Reino Unido e França. À semelhança do que acontece 
com as aeronaves, existem também, para os submarinos aliados, 
controladores que asseguram permanentemente uma separação 
entre submarinos, quer seja em posição geográfica, em tempo e 
cota. Este processo de controlo de grande responsabilidade, que 
em Portugal é assegurado pelo SUBOPAUTH8, obriga à utilização 
de ferramentas adequadas, contactos e comunicados formais 

entre os países detentores do controlo das águas e submarinos, 
pelo que nesta situação o tempo era fator decisivo. 

Nova carga de bateria e a autorização tão esperada acabou por 
chegar. Efetivamente, e após uma luta contra o tempo, o SUBO-
PAUTH nacional conseguiu, junto do seu congénere francês, asse-
gurar águas para que o nosso Tridente continuasse a navegar em 
imersão, acelerando consideravelmente a velocidade de trânsito. 
Se bem que os consumos de combustível tivessem aumentado, 
foram mais uma vez provadas as capacidades ímpares de endu-
rance, autonomia e velocidade que estes navios detêm. De forma 
sustentada, e em pouco mais de 24 horas, o Tridente tinha ganho 
em relação ao planeamento original cerca de 70 milhas, evitando 
assim a fúria do Rei Neptuno que se aproximava e figurativamen-
te, uma vez mais, o nosso Tridente teve as honras de poder ser 
representado na mão do Rei dos Mares a ser projetado para as 
entranhas do Mar do Norte, trazendo atrás de si todo o seu po-
der devastador. 

Com o objetivo alcançado de seguir nas águas de uma tempes-
tade evitando uma outra que se aproximava à nossa popa, havia 
que olhar para a próxima fase da nossa navegação... 

Independentemente do que havia sido ultrapassado, cheirava-
se a expectativa da guarnição por saber que ao quinto dia tería-
mos de fazer superfície para passar o Canal de Inglaterra, com al-
turas de vaga superiores a 8 metros, que poderiam causar danos 
graves na estrutura, sensores e sistemas do navio. Relembram-se 
os leitores que no início da vida dos submarinos da classe Triden-
te, ocorreram problemas com a fixação do GRP ao casco resisten-
te9, tendo posteriormente o estaleiro desenvolvido um método 
inovador de fixação, método esse que se revelaria adequado até 
à data. A verdade é que nunca um submarino desta classe esteve 
sujeito a condições de mar tão adversas e que a possibilidade de 
danificar esta estrutura não era alternativa, por inviabilizar ime-
diatamente a participação no exercício DMON14. De referir que 
foi precisamente o que aconteceu ao submarino alemão U32, 
aquando do seu trânsito do Reino Unido para as águas noruegue-
sas e que culminou com o cancelamento da sua participação no 
DMON14, bem como custos de reparação avultados. Para além 
desta baixa significativa houve ainda a desistência do submarino 
nuclear inglês HMS Tireless, que devido ao mau tempo também 
não arriscou fazer o trânsito para Bergen. 

Ainda com o Tridente a navegar em imersão profunda, aproximan-
do-se do Canal de Inglaterra, faziam-se sentir balanços de 20 graus. 
A esperança no novo planeamento de navegação e que as previsões 
METOC se mantivessem inalteráveis foram fatores determinantes 
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Previsão METOC enviada via ferramenta metocview.

Primeira página do jornal britânico, Daily Mirror.

para que a guarnição se mantivesse serena. Efetivamente e confor-
me mostravam “as escrituras”, o estado de mar acabou por serenar 
e o Tridente efetuou superfície conforme previsto, a norte da Ilha de 
Jersey. Mantendo a vigilância e segurança da navegação a partir do 
Centro de Operações, por não estarem reunidas condições de segu-
rança para ter militares na ponte, com vagas de 6 metros pela popa 
e com uma corrente de 5 nós a favor, devido ao fluxo de água cons-
tantemente empurrado por ação da tempestade que se aproximava 
vinda de Oeste, o Tridente voou até ao Estreito de Dover.

O sétimo dia de missão chegou e trouxe consigo a bonança. Tí-
nhamos acabado de passar o Estreito de Dover e, apesar de se con-
tinuarem a fazer sentir ventos muito fortes, ao mar não lhe era per-
mitido revoltar-se, fruto do recorte geográfico da zona. Era altura de 
contar as baixas e salvar os feridos! Foram mandadas duas equipas 
passar rondas ao exterior do navio, em particular à estrutura de GRP 
que tinha sido bastante sacrificada, tendo sido relatados apenas da-
nos menores na porta de acesso à torre e revestimento de sensores 
acústicos. Nada que os técnicos de bordo não conseguissem resolver.

Tínhamos agora pela frente uma etapa substancialmente dife-
rente… o trânsito para Bergen, por forma a participar na Pre Sail 
Conference do DMON14 e posterior participação no exercício. 

O DYNAMIC MONGOOSE 2014 foi um dos exercícios NATO de 
guerra submarina, realizado entre 14 e 21 de fevereiro, e que contou 

com a participação de Portugal, Noruega, França, Alemanha, Reino 
Unido e Polónia, sob o comando da Standing NATO Maritime Group 
One (SNMG1), com meios submarinos (Portugal, Noruega e França), 
meios navais e meios aéreos e em que a Noruega, nação anfitriã, pro-
porcionou o apoio necessário através da Base Naval de Haakonsvern 
e da Base Aérea de Sola. Este exercício aeronaval teve por finalidade 
proporcionar a atuação conjunta às nações participantes, num cená-
rio de guerra complexo, permitindo o treino e a interoperabilidade 
na guerra anti-submarina e anti-superfície. Para apoiar o ambiente 
simulado, este exercício contou ainda com a presença de quatro ae-
ronaves de patrulha marítima e helicópteros da França, Alemanha e 
do Reino Unido, que conduziram operações a partir da base de Sola, 
sob o comando do pessoal da NATO a prestar funções no Maritime 
Air Command (COMMARAIR). 

Durante estes 7 dias o NRP Tridente participou em 15 séries de 
treino avançado, tendo como oposição submarinos convencionais 
e nucleares, aeronaves de patrulha marítima, helicópteros e diver-
sos meios de superfície. Com taxas de empenhamento diário que 
rondavam as 18 horas, a guarnição desempenhou as suas funções 
de forma irrepreensível, fazendo jus à plataforma que operava. 
Com dois submarinistas alemães, embarcados em Bergen, que ti-
nham por objetivo observar e recolher informação para posterior 
avaliação das séries em que o Tridente esteve envolvido, foi cons-
tatado que eram exímios conhecedores de análise espectral em 
baixas frequências. Aproveitando esta oportunidade de ouro e fa-
zendo valer os laços que unem as duas esquadrilhas de subma-
rinos, tivemos a oportunidade de aprender e aumentar o nosso 
conhecimento nessa vertente da guerra submarina. 

As exigentes séries submarino-submarino foram fundamen-
tais para a manutenção dos padrões de desempenho operacio-
nal da guarnição, designadamente na deteção passiva, tendo 
sido constatadas as vantagens dos submarinos convencionais 
mais silenciosos em detrimento dos nucleares com maior deslo-
camento e substancialmente mais ruidosos. Este facto, associa-
do aos restritos orçamentos atribuídos às Forças Armadas dos 
países Ocidentais e às constantes evoluções tecnológicas, em 
particular na área da sustentação e autonomia, assegurará aos 
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1 Os Lusíadas, canto I. 
2 Manobra necessária para que o submarino possa ir para imersão profun-
da, assegurando assim que todas as bolhas de ar foram removidas do espaço 
compreendido entre o casco resistente e a estrutura de Glassfiber Reinforced 
Plastic (GRP). A remoção destas bolhas de ar, que aumentam e diminuem de 
volume em função da profundidade do submarino, garante que o navio possa 
descer e subir na coluna de água sem que haja variações significativas de vo-
lume, tornando assim o submarino mais estável. Outro aspecto, esse vital para 
a segurança, é a necessidade de homogeneizar as águas entre casco resistente 
e GRP, no sentido de não ocorrerem erros no cálculos das distâncias e azimu-
tes, erros esses relacionados com reflexões e refrações em massas de água 
com características diferentes. Este efeito é tanto mais acentuado quanto a 
sensibilidade dos equipamentos, podendo dar ao operador informação errada 
que pode ser crítica aquando da transição da imersão profunda para a cota 
periscópica.
3 Torpedos filo-guiados de longo alcance (superior a 50 Km), que ligados ao subma-
rino servem também como sensor avançado.
4 Mísseis subsónicos mar-mar e mar-terra, com uma precisão de menos de 1 me-
tro e com alcances superiores a 100 Km.
5 Sistema de produção de energia elétrica composto por duas células de combus-
tível, oxigénio e hidrogénio, que permite ao submarino permanecer em imersão 
profunda durante mais de 15 dias e como tal indetectável, garantindo sempre o 
fator surpresa.
6 Válvula na extremidade do mastro snorkel que, associada a dois sensores que 
detetam a presença de água do mar, a fecham e, consequentemente, isolam o 
navio do exterior. Este fator associado ao funcionamento dos geradores produz 
variações da pressão significativas no interior do submarino que podem causar 
barotraumatismos à guarnição.
7 Volume de água virtual que envolve um submarino em imersão e que permite 
o controlo por parte das autoridades nacionais responsáveis pela segurança da 
navegação.
8 Acrónimo de Submarine Operational Authority. Entidade nacional responsável 
pelo controlo da navegação submarina cuja responsabilidade em Portugal é do 
Comandante Naval, sendo a competência normalmente delegada no Comandante 
da Esquadrilha de Submarinos.
9 Casco que resiste à pressão hidrostática permitindo que a guarnição possa viver 
no seu interior à pressão atmosférica.
10 Comando, Controlo, Comunicações, Computadores e Inteligência.
11 Estreitos que ligam o Mar do Norte ao Mar Báltico.

Notas

Série de recolha de informação. Farol a 2500 metros.

submarinos convencionais um papel fundamental na História. 
Mas se estas séries são exigentes, as ações táticas que envol-
vem aeronaves como força opositora são indubitavelmente as 
mais desafiantes. Com capacidade de largar um sem número de 
sensores ativos e passivos (passíveis de subir e descer ao longo 
da coluna de água), com grande manobrabilidade e velocidade, 
estes meios condicionam a exploração do meio por parte dos 
submarinos, tornando-os mais vulneráveis à deteção.

Com um desempenho digno de realce foram uma vez mais de-
monstradas as superiores capacidades da classe de submarinos 
Tridente, em particular na discrição, mobilidade, autonomia, re-
colha de informação, projeção de força e C4I10. Este desempenho 
ficou bem expresso nas palavras de apreço enviadas pelo COM-
SUBNATO aquando do fim do exercício, por ocasião da despedida 
do Tridente:

“YOU HAVE DELIVERED AN EXTREMELY VALUABLE AND CHALLEN-
GING OPPOSITION TO OTHER SUBMARINES AND TG 449.01. MPA/
MPH HAVE REALLY APPRECIATED SUB/AIR COOPERATION. YOUR 
COMMITMENT TO TRANSIT THROUGH SEVERE WEATHER BOTH 
DURING YOUR TRANSIT TO AND FROM THE AREA HAVE SHOWED 
YOUR COMMITMENT TO THE EXERCISE.” 

ou 

“CONTRIBUTIONS, SUCH AS YOURS, REASSURES US OF THE BENE-
FITS OF THE SUBMARINE FORCES OF NATO.”   

 Terminado o DMON14, já a navegar a rumos sul, em rota bati-
da para Kiel, dirigimo-nos para as já nossas conhecidas e calmas 
águas do Báltico. Teríamos que passar pelo Skagerrak e Katte-
gat11 onde as sondas reduzidas, o muito tráfego marítimo e os 
canais diminutos nos obrigavam a não descurar a atenção. Com 
temperaturas perto dos zero graus, o Tridente ia de forma tran-
quila evoluindo nas águas frias do Báltico, onde só o café e chá 
quentes permitiam aquecer a alma dos militares que desempe-
nhavam funções no exterior. 

Foi na madrugada do dia 25 de fevereiro que avistámos o já nos-
so conhecido Farol de Kiel. A entrada no fiorde correu, à semelhan-
ça de outras tantas, sem percalços, tendo o Tridente atracado em 
Kiel, nos estaleiros da TKMS (antiga HDW), em 25 de fevereiro. 

Se bem que a robustez e fiabilidade desta classe de navios seja 
superior aos demais submarinos convencionais, não nos pode-
mos esquecer da vontade e tenacidade dos submarinistas portu-
gueses que, sujeitos a condições de mar muito severas, permane-
ceram “silenciosamente ao serviço de Portugal”, tendo por base o 
mote que nos move: “Zelo, Aptidão e Honradez”. 

Agora só nos faltam mais 5 meses de missão, cooperando com 
o estaleiro e Divisão de Submarinos, para que o nosso Tridente 

possa chegar a Portugal nas melhores condições. Mas isso é his-
tória para um futuro artigo… 

“Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.”

Fernando Pessoa, Mar Português

Colaboração do CoMando do nRP tRidente
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TOMADA DE POSSE 
DIRETOR DE AUDITORIA E cONTROLO FINANcEIRO

A AFCEA Portugal, com o apoio da Dire-
ção-Geral de Recursos Naturais, Se-

gurança e Serviços Marítimos (DGRM), 
realizou no passado dia 11 de março, no 
auditório do Centro de Controlo do Trá-
fego Marítimo do Continente – VTS, em 
Paço de Arcos, um seminário sobre  in-

“ID&I PARA UM FUTURO SUSTENTáVEL DAS ATIVIDADES MARÍTIMAS”

vestigação, desenvolvimento e inovação 
marítima.

O evento pretendeu contribuir para o re-
forço da capacidade científica e tecnológica 
nacional, estimulando formas de promover 
o conhecimento do Oceano e potenciar, de 
forma sustentável, os seus recursos, usos 
e atividades. Estiveram presentes cerca de 
120 participantes, muitos deles militares 
dos três ramos das forças armadas e da 
GNR, e ainda um número muito significa-
tivo de empresas interessadas em conhe-
cer as oportunidades e as prioridades para 
o desenvolvimento de projetos alinhados 
com a Estratégia Nacional para o Mar. 

Na sessão de abertura, foi apresentada 
a comunicação da Drª Maria João Fernan-
des, do Gabinete Promoção do Programa 
Quadro, que salientou as oportunidades 
de financiamento para a investigação e 
inovação marinha e marítima, no âmbito 
do programa Horizon 2020. O Seminário 

Em 17 de janeiro, teve lugar a cerimónia 
de tomada de posse do Diretor de Au-

ditoria e Controlo Financeiro (DACF), CMG 
Alves Domingos, em substituição do CALM 
Gonçalves Covita, no Salão Nobre da Su-
perintendência dos Serviços Financeiros, 
presidida pelo CALM Superintendente dos 
Serviços Financeiros (SSF). Assistiram à ce-
rimónia oficiais generais e outros oficiais, 
bem como oficiais, sargentos, praças e ci-
vis que servem a Marinha na SSF.

Após leitura da Ordem usou da palavra o 
CMG Alves Domingos, que referiu:

”A nossa missão é contribuir para que as 
diversas unidades, estabelecimentos e ór-
gãos da Marinha obtenham os melhores 
padrões de economia, eficiência e eficácia, 
através de ações de controlo interno, visan-
do a otimização da aplicação dos recursos 

financeiros colocados à disposição da Ma-
rinha. Neste enquadramento, é minha in-
tenção adotar as seguintes linhas de ação: 
Prosseguir com a consolidação do sistema 
de controlo interno da administração finan-
ceira da Marinha (…); garantir o dever de 
prestar contas, enquanto processo de afir-
mação da credibilidade externa da Mari-
nha na área da Gestão Financeira (…); pros-
seguir com as ações de controlo interno, 
traduzidas em auditorias alinhadas com 
um plano rigoroso e com a definição clara 
da metodologia e dos objetivos finais (…); 
prosseguir com a valorização e qualifica-
ção técnica dos recursos humanos (…); cul-
tivar a cooperação institucional com todos 
os Setores da Marinha, enquanto forma de 
colaborar, dentro do quadro de competên-
cias da Direção e em linha com as diretivas 
e orientações superiormente determinadas, 
nos processos de mudança em curso (…).”

No final, o CALM SSF salientou a impor-
tância da DACF enquanto “órgão de rele-
vante importância integrado no âmbito 
mais vasto do Sistema de Controlo Inter-
no da administração financeira do Estado, 
atentas as suas responsabilidades no con-
trolo interno da administração financeira 
e patrimonial da Marinha, constituindo-se, 
ainda, como uma das sub-entidades ins-
petoras do Sistema de Inspeção da Mari-
nha”, considerando que constituem pilares 
essenciais na sua ação “a consolidação do 
sistema de controlo interno da administra-

O CMG AN Nelson Alves Domingos ingres-
sou na EN em 1984, tendo sido promovido a 
G/M em 1989.

Embarcado, desempenhou os cargos de 
Chefe de Serviço de Abastecimento dos NRP’s 
Augusto Castilho, João Belo e Vasco da Gama 
e Bérrio, onde integrou a 1ª guarnição. Par-
ticipou em várias missões nacionais e inter-
nacionais.

Foi Chefe da Secção de Contratos Especiais 
e Chefe Interino da Repartição de Obtenção 
da DA e Chefe da Repartição de Contabilidade 
e Finanças, do CSAA.

Em 2001, foi nomeado Chefe dos Serviços 
Administrativos e Financeiros do Departa-
mento Marítimo da Madeira, em acumulação 
com o CZMM.

Regressou à CSAA em 2004, para Chefe 
da Repartição do Património e, mais tarde, 
para Chefe da Repartição de Vencimentos e 
Abonos.

Foi docente na EN das cadeiras da área de 
Logística e Abastecimento.

No EMGFA desempenhou as funções de 
Chefe da Repartição de Finanças, tendo parti-
cipado em diversos grupos de trabalho, entre 
os quais o da “Nova Estrutura de Comandos 
NATO”.

A sua formação complementar inclui o cur-
so “Foreign Officers Supply Course” da “US 
Navy Supply Corps School” (1995) e o CGNG 
do extinto ISNG. Em 2002 obteve o grau de 
mestre em Estudos Africanos, no ISCTE.

Da sua folha de serviços constam diversos 
louvores e condecorações.

NOTÍcIA

foi organizado em duas sessões: utilizado-
res finais e empresas. Na sessão dos utili-
zadores finais foram apresentadas comu-
nicações pela Direção-Geral de Política do 
Mar, Direção-Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos, Estrutu-
ra de Missão para Extensão da Plataforma 
Continental, Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera, Docapesca, Instituto Hi-
drográfico,  Direção-Geral da Autoridade 
Marítima e a Unidade de Controlo Costei-
ro da GNR. Na sessão das empresas apre-
sentaram comunicações a Critical Sof-
tware, Edisoft, ESRI Portugal, Inovaworks, 
Xsealence e Ponto.C. No final de cada ses-
são, teve lugar um debate muito partici-
pado, a atestar a qualidade das interven-
ções e o interesse na temática proposta. 

As comunicações dos conferencistas 
podem ser consultadas no sítio da AF-
CEA – www.afceaportugal.pt ou no face-
book – afceaportugal.
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ra ção financeira da Marinha; a prestação de 
contas; o controlo interno no domínio da 
utilização dos recursos financeiros e patri-
moniais; a decisão e controlo de gestão”.
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vio no seu ambiente natural, o mar, na Corveta “mais antiga” do 
mundo ao serviço dos Portugueses.

Colaboração do CoMando do nRP JoÃo CoutinHo

NRP SAGRES  
52º aNIVERSÁRIO

Durante o mês de março diversas Unidades celebraram o seu 
dia. A Revista da Armada associa-se a esta efeméride, ende-

reçando os parabéns aos Comandantes / Diretores e respetivas 
Guarnições

Direção de Apoio Social 04 março
NRP João Coutinho 07 março 
NRP João Roby 18 março
NRP Centauro 21 março 
NRP Oríon 27 março
NRP Pégaso 27 março
NRP Bérrio 31 março
NRP Cisne 31 março

ANIVERSÁRIOS

F oi em 30 de janeiro de 1962 aumentado ao efetivo de navios 
da Marinha o NRP Sagres, mas só no dia 8 de fevereiro do 

mesmo ano foi içada pela primeira vez a bandeira nacional a bor-
do, com o navio ainda no Brasil. Assim, tem sido tradicionalmen-
te esta a data da comemoração do aniversário do navio. 

Este ano, com o retomar do rancho a bordo, comemorou-se no dia 
19 de fevereiro essa efeméride, tendo sido aproveitada a oportunida-
de para na referida cerimónia proceder a imposição de condecorações 
e entrega de distintivos alusivos ao tempo de embarque e de navega-
ção, seguindo-se um almoço de convívio para a guarnição, no poço.

Na cerimónia, o Comandante do navio, CFR Alcobia Portugal, 
dirigiu palavras de apreço à sua guarnição, evocando o trabalho 
e dedicação de diversas gerações de militares que passaram pelo 
navio nestes 52 anos, memória essa que deixou um relevante le-
gado e que cabe à atual guarnição defender, continuando a cum-
prir de forma elevada as missões do navio, em terras nacionais 
ou distantes, na instrução dos cadetes e futuros oficiais ou na 
missão distinta de embaixador itinerante, fazendo chegar às co-
munidades portugueses pelo mundo um pouco de Portugal. 

Colaboração do CoMando do nRP SaGReS

No passado dia 7 de março o NRP João Coutinho comemorou 
o seu 44º aniversário.

O navio encontrava-se em missão na Zona Maritima dos Aço-
res, e passou este dia especial a navegar no canal de São Jorge, 
no cumprimento das suas principais tarefas: fiscalização, salva-
guarda da vida humana e presença naval, que são essenciais para 
garantir a soberania no nosso vasto espaço marítimo, contribuin-
do assim para a principal Missão da Marinha “Garantir que Por-
tugal use o mar à justa medida dos seus interesses”.

Durante todo o dia e em condições de mar bastante adver-
sas, típicas dos mares dos Açores durante esta altura do ano, o 
navio esteve empenhado na condução de ações de fiscalização 
das pescas e presença naval no Grupo Central, no sentido de 
proteger e garantir a preservação das espécies piscícolas nas 
nossas águas.

O Comandante e a guarnição do NRP João Coutinho ficaram 
muito satisfeitos por poder comemorar o 44º aniversário do na-

NRP jOÃO COUTINHO  
44º aNIVERSÁRIO
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culminou com a entrega de medalhas referentes às competições 
desportivas.

Colaboração do CoMando do nRP JoÃo RoBy

NRP jOÃO ROBY  
fEz 39 aNOS

N o passado dia 18 de março, celebrou-se o trigésimo nono ani-
versário do NRP João Roby. Navio da classe “Batista de An-

drade”, inicialmente um escoltador oceânico ligeiro com capa-
cidade anti-submarina, anti-superfície e anti-aérea, foi construí-
do nos estaleiros Factoria de Cartagena, em Espanha. Os planos 
de construção são inteiramente portugueses e representou, na 
época, um modelo na evolução do armamento e equipamento.  
Atualmente, realiza missões de busca e salvamento marítimo, de 
fiscalização marítima e de cooperação em missões de assistência 
em caso de calamidades e acidentes.

O seu nome invoca e enaltece os feitos de João Borges de Faria 
Machado Pinto Roby de Miranda Pereira, ilustre figura da história 
de Portugal, nascida em 1875, em Braga, tendo falecido heroica-
mente em combate ao serviço da Pátria no decurso da expedição 
a Umpungo. 

As comemorações do aniversário foram marcadas por ativi-
dades desportivas realizadas durante a manhã, a que se seguiu 
uma singela, mas significativa cerimónia em que se procedeu à 
imposição de condecorações e distintivos de tempo de embar-
que/horas de navegação. Relembrou-se a história e o patrono. 
A cerimónia terminou com o Comandante do navio, CTEN An-
jinho Mourinha, a dirigir algumas palavras de incentivo e apoio 
a todos os que servem a bordo do NRP João Roby. Seguiu-se o 
almoço volante, que incluiu o tradicional bolo alusivo à data e 

NRP BÉRRIO  
21º aNIVERSÁRIO

No passado dia 31 de março, o NRP Bérrio comemorou o vi-
gésimo primeiro aniversário do seu aumento ao efetivo dos 

navios da Armada. A data ficou assinalada da forma apropriada 
para um navio: no mar, participando no INSTREX 14. 

Com uma guarnição de 71 militares, a estes 21 anos ao servi-
ço da Marinha somam-se mais 23 anos ao serviço da Royal Fleet 
Auxiliary (RFA), sob o nome Blue Rover. O navio foi construí-
do nos estaleiros Swan Hunter em Wallsend-on-Tyne no Reino 
Unido, tendo sido lançado à água a 11 de novembro de 1969, 
entrando ao serviço da RFA a 15 de julho de 1970. De notar 
que este navio, ainda ao serviço do Reino Unido, participou na 
Guerra das Falklands em 1982, no Atlântico Sul, onde atuou nos 
teatros de operações das ilhas da Geórgia do Sul e da baía de 
San Carlos.

O NRP Bérrio herdou o nome que já foi atribuído a duas uni-
dades navais da Marinha: a caravela Bérrio, que fez parte da Ar-
mada de Vasco da Gama aquando da descoberta do caminho 
marítimo para a Índia, e o navio auxiliar Bérrio (1987-1947) que 
serviu como rebocador armado e, posteriormente, como navio 
hidrográfico. 

Com um comprimento de 140,6 metros, um calado de 7,4 
metros (um prédio de três andares) e um deslocamento de 11 
500 toneladas, o NRP Bérrio é um navio importante para a Ma-
rinha na sua capacidade de projeção e de sustentação, consti-
tuindo-se como um verdadeiro “multiplicador de forças”. Navio 
singular, tem participado com eficiência, eficácia e discrição em 
apoio logístico direto a forças navais nacionais e aliadas como 
garante da sua sustentabilidade, realçando-se o seu empenha-
mento na Operação SHARP GUARD no Mar Adriático em 1995 e 

na operação de apoio humanitário à República da Guiné-Bissau 
em 1998.

O NRP Bérrio é atualmente comandado pelo CFR Valente Tino-
co, o seu décimo comandante português.

Colaboração do CoMando do nRP BÉRRio
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No passado dia 31 de março celebrou-se o 38º aniversário do 
NRP Cisne. A data foi assinalada com um almoço a bordo para 

toda a guarnição, onde se valorizou o convívio entre a família na-
val e a troca de experiências. 

Com uma missão singular na Marinha, no que toca à vistoria de artes 
caladas, ação desempenhada exclusivamente pelos dois navios que re-
presentam a Classe “Albatroz”, o NRP Cisne continuará a desempenhar 
as missões que lhe serão atribuídas e a contribuir desta forma para o 
cumprimento da missão maior da Marinha de Guerra Portuguesa. 

Parabéns ao NRP Cisne e à sua guarnição, assim como a todas 
as que fizeram parte destes 38 anos de história.

Colaboração do CoMando do nRP CiSne

NRP CENTAURO  
14º aNIVERSÁRIO

No passado dia 21 de março a guarnição celebrou o 14º aniversário 
do NRP Centauro. Foi com satisfação que esta data foi celebrada 

aquando uma missão deste navio na Zona Marítima do Sul, tendo a 
guarnição o privilégio de festejar esta ocasião no nosso habitat… o mar.

Foi um dia diferente, uma comemoração onde foi trocado o 
habitual convívio desportivo seguido de almoço, por um por do 
sol no meio do mar, o qual apenas o Homem marinheiro tem o 
privilégio de testemunhar.

O navio largou de Vilamoura, abençoado nesta data pelo Rei 
Neptuno, como se desta ocasião estivesse ciente, permitindo 
uma navegação com mar chão e aragens.

 Após a navegação o navio atracou em Olhão, onde efetuou um 
jantar de convívio, fomentando o espirito de camaradagem que 
caracteriza esta guarnição, reinando o sentimento de orgulho por 
todos os membros desta guarnição por pertencer a este navio 
que serve a Marinha e Portugal à 14 anos, não só no mar através 
do cumprimento das missões atribuídas, mas também quando 
atracado, por ser a casa da segunda família do total de 8 militares 
que orgulhosamente usam o NRP Centauro ao peito.

Colaboração do CoMando do nRP CentauRo

NRP CISNE  
38º aNIVERSÁRIO

NRP PÉGASO  
13º aNIVERSÁRIO

No dia 27 de março, o Comandante e a guarnição do NRP Pégaso fes-
tejaram o 13º aniversário do navio durante o trânsito entre Lisboa 

e Portimão para iniciarem mais uma comissão à Zona Marítima do Sul. 
A sua construção iniciou-se em Outubro de 1998, nos Estaleiros 

Navais do Mondego. Em 17 de Junho de 2000 o navio foi baptizado 
na Figueira da Foz, sendo a madrinha a Ministra do Planeamento e 
do Ordenamento do Território, Profª. Drª. Maria Elisa Ferreira, na 
presença do Ministro da Defesa Nacional, Dr. Júlio de Castro Caldas. 
A 27 de março de 2001 passou ao Estado de Armamento, tendo 
sido primeiro Comandante o 1TEN Mendonça das Neves. O navio 
tem uma lotação de 8 militares (1 Oficial, 1 Sargento e 6 Praças).

O NRP Pégaso é a terceira das lanchas de fiscalização da classe 
“Centauro”, especialmente concebidas para ações de interven-
ção rápida no âmbito do exercício da segurança e autoridade do 
Estado no mar e para ações no âmbito da segurança marítima. 
No entanto, o navio esteve também envolvido em diversas ope-
rações de combate ao narcotráfico, de busca e salvamento, de 
controlo de imigração ilegal e de combate à poluição.

Colaboração do CoMando nRP PÉGaSo
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Atualmente, prestam serviço na Flotilha 72 militares e 14 civis, 
sendo reconhecido a este comando administrativo, um impor-
tante papel no aprontamento e sustentação da Esquadra, tanto 
na uniformização de procedimentos, como na coordenação das 
esquadrilhas, na ligação aos restantes organismos com responsa-
bilidade no apoio e, não menos importante, na manutenção dos 
padrões de treino e desempenho das guarnições.

Ao celebrar os 20 anos da Flotilha assinalamos também 20 
anos de uma Esquadra com altos padrões de operação e eficácia, 
baseados num eficiente apoio logístico, administrativo e finan-
ceiro, e em elevados níveis de treino, complementado por uma 
avaliação rigorosa e exigente. No entanto, os últimos anos têm 
sido para a Esquadra, tal como para o país, anos de fortes cons-
trangimentos em pessoal, material e oportunidades de treino, 
que obrigaram a uma permanente avaliação de riscos e à sua mi-
tigação através da gestão criteriosa dos recursos disponíveis, pro-
curando assegurar que cada navio e cada homem reúna os meios 
e as condições adequadas para cumprir eficazmente as missões 
que lhe forem atribuídas.

Nesta efeméride, renova-se também a esperança da Flotilha 
manter um forte contributo para o produto operacional da Mari-
nha, alicerçado no seu legado, no compromisso com as restantes 
entidades com quem se relaciona, e na vontade dos seus milita-
res e civis continuarem a desenvolver e a incrementar o apoio 
aos comandos e navios dependentes.

Colaboração do CoMando da FlotilHa

COMANDANTES DA FlOTIlhA

CALM Reis Rodrigues 17-jun-94  19-ago-94
CALM Celestino da Silva 19-ago-94  11-jul-95
CALM Silva Santos  30-jan-96  16-set-97
CALM Ferreira Barbosa 16-set-97  30-set-99
CALM Silva da Fonseca 29-nov-99  14-jun-02
CALM Melo Gomes 14-jun-02  21-jul-04
CALM Rodrigues Cancela 21-jul-04  27-dez-05
CALM Tavares de Almeida 27-dez-05  21-fev-08
CALM Pereira da Cunha 21-fev-08  07-out-08
CALM Pires da Cunha 07-out-08  09-dez-09
CALM Mina Henriques 09-dez-09  15-nov-12
CALM Silvestre Correia 15-nov-12       -

20º aNIVERSÁRIO da FLOTILHA

A Lei Orgânica da Marinha de 1993 consagrou a designação de 
comandos administrativos aos órgãos de base que se desti-

navam a promover o aprontamento e o apoio logístico das forças 
e das unidades navais, distinguindo-os do comando operacional 
a quem compete a utilização e o emprego de unidades navais da-
das como prontas.

A Flotilha foi ativada em 16 de maio de 1994 como órgão de 
topo da estrutura de comandos administrativos, com um conjun-
to de cinco esquadrilhas subordinadas e tem vindo a assumir to-
dos os serviços com interesse comum para estas, eliminando a 
duplicação de capacidades e racionalizando a execução de servi-
ços transversais a toda a Esquadra. Dessa forma, concentraram-
se na Flotilha em 1996 as responsabilidades pelo treino e ava-
liação dos navios combatentes, que tinham sido incrementadas 
com a participação das fragatas da classe “Vasco da Gama” no 
Operational Sea Training da Marinha Inglesa. Em 2003, o DTA, 
Departamento de Treino e Avaliação, absorveu os Serviços de 
Treino e Avaliação que existiam nas diversas esquadrilhas. O DTA 
contribuiu ao longo dos anos para a homogeneização dos pro-
cedimentos, incrementando através da sua ação, a qualidade de 
desempenho e a operação segura da Esquadra. 

Em 2000 foi criada a Secção de Apoio a Navios. O SANFLOT, que 
foi ganhando dimensão e assegurando cada vez mais tarefas e 
responsabilidades de manutenção de segundo escalão, teve um 
forte incremento com a saída do Arsenal do Alfeite da Marinha, 
constituindo uma nave oficinal bem equipada, com pessoal ex-
periente e capaz de responder às cada vez maiores solicitações 
que decorrem do envelhecimento da Esquadra e das dificuldades 
financeiras que têm vindo a dificultar o planeamento e execução 
da manutenção.

O Departamento Administrativo e Financeiro da Flotilha que 
inicialmente prestava apoio administrativo e financeiro apenas 
a uma parte da Esquadra, evoluiu, por força da eliminação dos 
Conselhos Administrativos de bordo e da implementação dos sis-
temas de gestão, para o apoio total às unidades navais e, pos-
teriormente, pela necessidade de centralização de processos e 
racionalização de recursos, assumiu também o apoio às Esqua-
drilhas e ao CITAN.

Finalmente, com a LOMAR de 2009, o CITAN também passou 
para a dependência do Comandante da Flotilha, reforçando as-
sim a centralização na Flotilha dos serviços de apoio comuns a to-
das as forças e unidades navais. Com esta alteração, o DTA transi-
tou, em 2011, para o CITAN, que estendeu a sua ação às demais 
componentes operacionais da Marinha.
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INFORMAçãO METEOROLóGIcA 
àS UNIDADES NAVAIS
PLATAFORMA METOcMIL LIGHT VIEw 

As condições ambientais são fatores críticos no sucesso de qual-
quer operação militar ou policial marítima. Condições meteo-

rológicas adversas podem anular por completo a capacidade de 
ação de uma força, ou mesmo pôr em risco a sua segurança. Por 
outro lado, o conhecimento atempado destas condições torna-se 
um fator multiplicador do seu poder. Estes argumentos tornam o 
conhecimento dos fatores ambientais numa necessidade primária 
nas tomadas de decisão aos níveis estratégico, operacional e tático.

Neste contexto, o Instituto Hidrográfico (IH), através do estudo 
multidisciplinar da oceanografia e da hidrografia, apoia as opera-
ções navais e policiais marítimas.

A evolução tecnológica, associada ao elevado investimen-
to do IH em capacidade de cálculo científico e na observação 
do estado do mar em tempo real, permite manter um sistema 
de previsão METOC (meteorológica e oceanográfica) capaz de 
apoiar as operações navais e policiais marítimas em qualquer 
teatro de operações. Surgiu, assim, em 2013, o projeto METO-
CMIL, que reúne diferentes capacidades do IH, com o objetivo 
de dar uma resposta operacional às necessidades do Coman-

do Naval e da Direção-Geral da Autoridade Marítima, no que 
respeita à informação ambiental. Para tal, foi desenvolvido de 
raiz um portal de internet, que se pretende seguro, rápido e de 
fácil navegação, para disponibilizar um vasto conjunto de pro-
dutos, de observações e de previsões. Na sua base está um sis-
tema operacional, suportado por uma forte capacidade compu-
tacional instalada no IH, que opera em permanência diferentes 
modelos numéricos e processa os seus resultados, produzindo 
diariamente milhares de produtos que alimentam o portal ME-
TOCMIL. Este pode ser acedido a partir do seu endereço de in-
tranet (http://metocmil.ih.marinha.pt) ou de internet mediante 
autenticação do utilizador (https://metocmil.marinha.pt).

Mais recentemente, e para apoio à Esquadra, foi desenvolvi-
da no IH, pela Divisão de Oceanografia, a ferramenta METOCMIL 
LIGHT VIEW, com o objetivo de aumentar a capacidade de apoio 
meteo-oceanográfico à força naval.

Um dos fatores limitantes nas operações navais ao largo, em 
particular nas operações dos submarinos, é a capacidade de rece-
ber previsões ambientais. A necessidade de acesso a esta informa-

Diferentes modos de comunicação das previsões METOC às forças militares
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Com o desenvolvimento da ferramenta METOCMIL LIGHT 
VIEW, o IH pode, agora, apoiar qualquer unidade naval, em qual-
quer teatro de operações, usando exclusivamente os sistemas 
de radiodifusão de bordo e sem encargos financeiros adicionais, 
com informação ambiental e produtos de apoio à decisão dedi-
cados, permitindo, assim, otimizar o emprego das plataformas e 
sistemas.

Quaresma dos Santos
1TEN TSN

ção obriga à dotação de comunicação satélite a bordo das unida-
des navais, muitas vezes limitada e com custos muito elevados. A 
presente ferramenta utiliza a capacidade de radiodifusão instalada 
na Marinha, para fornecer previsões METOC à força naval, durante 
as suas missões. A bordo é instalado um software, capaz de traçar 
cartas METOC, bem como de produzir diagramas de impacto de 
missão para os diferentes tipos de operações, a partir de mensa-
gens comprimidas e encriptadas em protocolo ACP127.

Diariamente, cada navio é alimentado com mensagens METOC 
especificas à sua área de operação. De forma simples e rápida, 
o oficial navegador converte estas mensagens em produtos am-
bientais, e de apoio à decisão, que lhe permitem fazer uma análi-
se mais correta e sustentada das condições que afetarão as ope-
rações a realizar. Esta informação pode também ser convertida 
em imagens exportáveis para outros sistemas.

De referir, ainda, que esta ferramenta foi já testada e validada 
operacionalmente, no apoio às missões do NRP Tridente, DYNA-
MIC MONGOOSE 2014 e do NRP Bartolomeu Dias, SAHARAN EX-
PRESS e OBANGAME EXPRESS 2014. 

Imagem da previsão da agitação marítima no apoio ao exercício INSTREX 2014 utilizando a  ferramenta METOCMIL LIGHT VIEW a bordo das unidades navais.
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resultado e, finalmente, com o carinho que poucas vezes tive 
oportunidade de emprestar às coisas que fazia.

Já que estamos em época de orçamentos, nunca tinha atribuí-
do uma dotação tão elevada de tempo para a família.

Como tem sido bom descobrir, debaixo das rugas que a idade 
nos vai esculpindo, os recantos dantes descurados do carinho e 
da ternura.

A redescoberta da nossa irreverência juvenil, nos desvarios dos 
mais novos, na sua insatisfação, na sua busca permanente de so-
luções mais ou menos loucas, mais ou menos difíceis de por nós 
serem entendidas.

É tempo de reconciliação connosco e com os outros.
Não é decididamente o nosso tempo, mas é o tempo de nós!

Ferreira Júnior
CMG

índios Tamoios, ocorrido a 19 de Janeiro e no qual morreu “um 
Gaspar Barbosa capitão de mar e guerra... homem de grandes 
partes e muito esforço”; acrescente-se que a tropa portuguesa 
estava ordenada em dois batalhões, tirados “da fina flor da Infan-
taria da Armada”.

Esta notícia é igualmente referida, talvez originada pela mes-
ma fonte, na Crónica de D. Sebastião da autoria de Manuel de 
Meneses e nas Memórias para a História de Portugal, de Barbosa 
Machado.

Também Veríssimo Serrão, no vol. IV da História de Portugal, 
refere a existência documental acerca da nomeação, em 1579, 
de Frutuoso Barbosa como capitão de mar e guerra da expedição 
ao Paraíba.

Embora não resolvam o problema quanto à data da criação do 
posto de CMG os elementos apresentados contribuem, no míni-
mo, para corrigir um erro que tem subsistido entre nós.

Com. e. Gomes

VIGIA DA HISTóRIA      

ESTóRIAS                  2

63

TEMPO dE NÓS
No final da linha, julgo que todos procuramos, mas poucos 

têm o privilégio de conseguir, um equilíbrio que sempre nos 
faltou ao longo da nossa vida activa profissional, familiar, social.

As razões para que tal acontecesse terão sido muitas e variadas, 
mas provavelmente estariam ligadas à velocidade a que vivíamos 
esses dias, sem tempo para olhar para trás como agora fazemos, 
com uma lista infindável de coisas para fazer e prazos a cumprir.

Lembro-me de desejar viver tão depressa o tempo de comis-
são na Guiné que, se fosse possível, tê-lo-ia riscado do meu ca-
lendário vital, isto é, desejava ter envelhecido a toda a brida, sem 
que disso na altura me tivesse dado conta.

Hoje, gostaria de poder recuperar esse tempo retardando-o 
o mais possível, porque continuo com a minha agenda muito 
preenchida e com muito pouco tempo para executar todas as ta-
refas nela inscritas.

Só existe uma pequena diferença entre os assuntos agenda-
dos: estes, foram-no por mim. São para tentar realizar com o 
tempo que eu lhes disponibilizar, com a prioridade que lhes atri-
buir, com os meios que eu puder afectar, com a coragem que 
eu conseguir reunir, depois de alguma esbanjada sem grande 

CaPITÃES dE MaR E GUERRa
A existência de Capitães de Mar e Guerra decorreu da necessi-

dade sentida de que, tanto a “gente de mar”, como a “gente 
de guerra” que seguiam embarcadas no mesmo navio, ficassem 
subordinados a um único comando o que, até então, não se veri-
ficava e dava origem a problemas de coesão, eficácia e disciplina.

Embora existindo desde muito antes, quase sempre com ca-
rácter temporário e para a execução de determinada missão, o 
posto de CMG só foi regulamentado através do respectivo Regi-
mento de 1722.

É geralmente aceite, como dado adquirido, que a nomeação 
de CMG em Portugal terá ocorrido, pela primeira vez, no reinado 
de D. João IV aquando, em 1641, das nomeações para a armada 
de António Teles de Meneses, isto apesar do Coronel Valdez dos 
Santos já ter feito recuar até Novembro de 1617 a referência do-
cumental acerca dos CMG.

Durante muito tempo foi meu convencimento que a existên-
cia do posto seria mais um dos muitos contributos, em prol da 
Marinha, levados a cabo durante o reinado dos Filipes o que, sei 
agora, não foi o caso pois as referências ao posto são anteriores 
ao ano de 1580.

A notícia mais antiga que recolhi encontra-se na Crónica da Com-
panhia de Jesus do Estado do Brasil da autoria de Simão de Vascon-
celos que, no relato dos acontecimentos ocorridos em 1567, refere 
um combate, entre as forças do Capitão Mor Estácio de Sá e os 

Fontes
Apontamentos para a História da Marinha Portuguesa por Nuno Valdez dos Santos. 

Nota
Extraído do livro TERRA-MAR-E-GUERRA, Cogitações de um Marinheiro Alentejano.

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

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico
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A MELANCOLIA 
E A MUDANÇA
Nunca digas que velhos são os trapos, pois só as pessoas são 
velhas: porquê perder essa palavra verdadeira, que só não será 
nossa se morrermos novos? 
In Ars Vivendi, Ars Moriendi, Francisco Niebro, Edições Âncora, 
Setembro de 2012

NOVAS HISTÓRIAS DA BOTICA           32

Otristes e melancólicos. Muitos admitem que em Portugal se 

-
trações culturais, que nos caracterizam. Desde logo o Fado – a 
nossa canção nacional – mas a melancolia nacional também em 

Eça de Queirós (que muito aprecio), Fernando Pessoa e outros 
ainda, mais atuais, como Lobo Antunes… Todos retratam a reali-
dade nacional do seu tempo. Os seus relatos não se referem (ex-

ou vive… São, quanto a mim, escritos históricos bem mais rele-

vivos para sempre…
Ora, considero que sim, é verdade que os portugueses são 

melancólicos, mas há boas razões para tal. De entre estas a 
principal é que ao longo da história fomos sempre um povo 

-

povo comum, agravadas (mesmo em tempos de abundância) 
pelas vigarices de outros. Outro traço histórico comum é que, 

-

preocupados com os seus interesses pessoais do que com o 
bem comum…

As materializações deste sofrimento do povo são reais e tam-
bém bem descritas em vários romances. O facto de que gran-

no tempo dos Descobrimentos… A emigração que desde tempos 

agora, de forma quase calada, silenciosa, porque inconvenien-
te… Aliás, diz-se na Marinha que em qualquer parte do mundo 
há sempre um português, ou um luso descendente, o que eu pró-
prio já comprovei, em lugares como Porto Rico, Austrália e outros 
lugares distantes que percorri embarcado...muito para além do 
Paris conhecido e reconhecido, como uma cidade “portuguesa” 
importante…

Portugal, como nação, passou assim por períodos de maior 
ou menor abundância, ao longo de séculos, aparentemente sem 
mudar a matriz social mais profunda: a concentração da riqueza 
nalguns, poucos, perpetuada ao longo de séculos de intervenção 

esta realidade entra-me pela “porta” dentro todos os dias… Hoje 
é comum, durante a consulta, ouvir velhos militares, de todos os 
postos (e agora de todos os ramos…), chorarem pela pensão que 

lhes foi cortada. Exigirem o “genérico mais barato, Doutor”, pois 

viver todos juntos, no pequeno apartamento dos avós. O “lar” da 
esposa com Alzheimer (… a doença do “Alemão”, como muitos 

mais baratos” e enchem a barriga… Tornou-se comum em muitos 
lares de idosos…

com outras como por exemplo a restrição a cuidados de saúde 

em meses apenas uma, sem qualquer adaptação estrutural digna 

temor pelo próprio futuro, pois os médicos são também homens 

Ouve-se na Marinha dizer muitas vezes que “não vale a pena” 
-

cias”. A estes eu lembro que os hospitais privados com que o 
-

lucro fácil. Por outro lado, “as convenções” partem sempre de 
-

uma fundação pouco segura para o apoio aos militares reforma-
dos e às suas famílias…

Na minha existência atual de “Coronel da Marinha”, no Hos-
pital das Forças Armadas, poucos me valorizam pelo que sou (… 

-
tos, tristezas e alegrias. Muito poucos, tomo-o por certo, leem 
a Revista da Armada, da qual sou apenas lembrado pelo ocasio-

entre o azul-claro perene em sua casa… o azul-marinho vive num 
-

go “um estrangeiro em terra estranha…”, que caracteriza a mi-
nha atuação e a dos, poucos, marinheiros médicos que comigo se 
cruzam em trabalho. Todos ansiamos por uma mudança. Muitos 
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Por fim, ironia das ironias, vinha a ouvir a TSF, os Madredeus 
numa canção melancólica, quando a locutora interrompeu a me-
lodia para referir as últimas estatísticas de prescrição em Portu-
gal. Nestas, aparentemente, estamos no topo das prescrições de 
ansiolíticos. Seguidamente, um perito comentou que este últi-
mo facto era incompreensível e só justificado pela ignorância dos 
médicos e pela pressão dos pacientes (já que os ansiolíticos po-
dem fazer mal, na prescrição mantida… afirmava…). Há peritos 
que não vivem no mundo real e a quem apetece prescrever uma 
dieta de salsichas e ovos, para perceberem a ansiedade que é vi-
ver a contar os cêntimos… não concorda o leitor?

doc

• Cartão Europeu de Seguro de Doença
O Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) “é o documen-

to que assegura a prestação de cuidados de saúde quando os 
beneficiários de sistema de segurança social de um dos Estados 
da União Europeia, Espaço Económico Europeu ou Suíça se des-
locam temporariamente neste espaço”.

O CESD não comporta quaisquer encargos para o titular e é vá-
lido nos 27 Estados-Membros da União Europeia, Suíça e ainda 
em três Estados do Espaço Económico Europeu (Islândia, Liech-
tenstein e Noruega).

O CESD pode ser solicitado através do subportal DAS: https://pma-
rintra.marinha.pt/unidades/DAS/Impressos/Paginas/default.aspx

• Assistência Jurídica
A DAS presta assistência jurídica (orientação e aconselhamen-

to) a toda a Família Naval. A assistência jurídica efetua-se todas 
as sextas-feiras, entre as 09:30 e as 12:00 horas, mediante mar-
cação telefónica (Tel. 213 255 776/RTM 32 91 63). 

• Subsídio de Educação Especial
“O Subsídio de Educação Especial é atribuído aos beneficiários 

ADM, portadores de deficiência, com idade inferior a 24 anos, des-
cendentes de beneficiários. A prestação obedece a condições es-
tipuladas no Decreto Regulamentar nº 14/81 de 7 de Abril, e nº 
19/98 de 14 de Agosto, e Decreto-Lei nº 133-B/97 de 30 de Maio”.

São os seguintes os requisitos para aceder a este subsídio: fre-
quentar estabelecimentos de educação especial, particulares, 
com ou sem fins lucrativos ou cooperativos, tutelados pelo Mi-
nistério da Educação e que impliquem o pagamento de mensali-
dade; ter apoio educativo individual por entidade especializada; 
necessidade de frequentar estabelecimento particular de ensino 
regular, após frequência de ensino especial; frequentar creche 
ou jardim-de-infância normal, como meio específico de superar 
a deficiência e de obter, mais rapidamente, a integração social.

Para informações adicionais: Dra. Patrícia Henriques (Tel. 213 217 558/
/RTM 32 91 67).

SAIBAM TODOS

DESTAqUE

mudam (já mudaram, ou pretendem mudar) para fora das filei-
ras. Também eu sinto uma profunda necessidade de mudança, 
por isso não lhes aponto o dedo… Mas lamento as saídas, pois 
cada um que sai diminui a nossa razão, agora que tanto conta…

Em dias assim, falo longamente com os marinheiros que me vi-
sitam, do passado e no que se espera para futuro. É aí que melan-
colia e mudança se encontram. Pois é verdade que o nosso me-
lancólico povo, lentamente e à sua maneira, sempre soube ope-
rar mudanças. É isto que explico aos estrangeiros que vivem en-
tre nós. Foi a resiliência de uns quantos portugueses anónimos, 
muitas vezes com sacrifício pessoal, impelidos por sentimentos 
de injustiça, como aqueles que agora têm sentido, que foram 
mantendo, ao longo de séculos, a nossa sobrevivência e memó-
ria como nação. Todos sabemos, ainda, que a história se repete…

A cerimónia de “Entrega da Bata Branca” realizou-se em 
14 de março no auditório da Faculdade de Ciências de 
Saúde da Covilhã da Universidade da Beira Interior. Esta 
cerimónia marca o início do ciclo clínico do Curso de Me-
dicina, permitindo os contactos regulares dos alunos com 
os doentes. O CMG MN Luís Bronze foi um dos padrinhos 
convidados pelos seus alunos para participar. 

(notícia e fotografia do “Jornal do Fundão” de 20 março 2014).
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dias e não deixam cicatrizes.  No entanto, 
esta é uma doença recidivante, que per-
dura ao longo da vida. Podem existir com-
plicações desta doença, tais como:
● disseminação das lesões orais para ou-
tras áreas do corpo;
● infeção bacteriana secundária no local 
das vesículas;
● infeções graves dos olhos ou cérebro, 
se as lesões surgirem na região orbitária e 
em doentes imunodeprimidos.

Nestas situações é imperioso recorrer a 
uma consulta médica urgente.

PREVENÇÃO
As dicas para evitar futuras erupções 

incluem evitar exposição solar, aplicar ba-
tom protetor solar nos lábios e usar um 
hidratante labial para evitar que os lábios 
fiquem secos.

Dado que o herpes é extremamente 
contagioso, deve ser evitado o contato di-
reto com as feridas ou a partilha de obje-
tos pessoais.

Evitar relações sexuais orais, genitais ou 
anais com parceiros que tenham lesões 
de herpes ativas. Os preservativos podem 
ajudar a reduzir, mas não eliminam total-
mente o risco de contágio. 

Os vírus do herpes oral ou genital po-
dem por vezes ser transmitidos mesmo 
quando a pessoa não apresenta lesões 
ativas.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN

HERPES LaBIaL
SAÚDE PARA TODOS

O herpes é uma doença viral recorrente, geralmente benigna, causada pelos vírus Herpes Simplex (1 ou 2), que afeta principalmente a região 
oral e genital. Cerca de 90% dos adultos estão infetados, ainda que cerca de metade possam nunca ter tido sintomas. Esta doença não tem cura, 
mas existem fármacos que podem ser utilizados para diminuir os sintomas e a duração dos mesmos.

14

TRANSMISSÃO
 Os vírus herpes são muito contagiosos. 

A transmissão deste vírus ocorre através 
da saliva ou do contacto direto com as le-
sões, por exemplo, no contacto íntimo ou 
por meio da partilha de toalhas, talheres, 
copos, lâminas e batons. Ocasionalmen-
te o contacto oral-genital pode espalhar 
o herpes para os órgãos genitais (e vice-
versa): durante as relações sexuais ou no 
momento do parto.

O primeiro contacto surge geralmen-
te na infância, mas muitas vezes a doen-
ça não se manifesta nessa altura. O vírus 
atravessa a pele e, percorrendo um ner-
vo, vai alojar-se no organismo de forma 
latente, até que venha a ser reativado. Es-
tas reativações ao longo da vida são fre-
quentes e geralmente surgem no mesmo 
local. Estes episódios agudos secundários 
são sempre de menor intensidade que o 
inicial e, apesar desta doença permanecer 
para toda a vida, os episódios vão-se tor-
nando menos frequentes.

Os principais fatores desencadeantes 
da reativação do vírus são os estados de 
diminuição das defesas imunológicas (co-
mum nos idosos, em situações de stress, 
privação de sono, diabetes mellitus, in-
feção pelo VIH, neoplasias malignas, qui-
mioterapia, radioterapia, abuso de álcool 
ou drogas), bem como o trauma local, 
menstruação, febre, exposição ao sol ou 
secura dos lábios.

MANIFESTAÇÕES ClÍNICAS 
O herpes localiza-se mais frequentemente 

nos lábios e na região genital, mas pode apa-
recer em qualquer área da pele ou mucosas. 

A doença divide-se em 4 estágios:
1. Ardor, formigueiro ou sensação de 

queimadura do lábio;
2. Cerca de 2 dias depois surge um pe-

queno inchaço e formam-se as vesículas 
(bolhas), que geralmente são dolorosas;

3. As vesículas rompem-se e juntam-se, le-
vando à formação de uma ferida com secre-
ção; neste estágio, o vírus pode ser transmi-
tido a outras pessoas com muita facilidade;

4. A ferida seca e cicatriza; formam-se 
crostas e ocorre a cicatrização, que habitual-
mente não deixa cicatriz.

TRATAMENTO
Não existe cura definitiva para o herpes. 
Os sintomas são atenuados com os se-

guintes cuidados:

● O tratamento deve ser iniciado assim 
que comecem os primeiros sintomas → 
assim o surto terá menor intensidade e 
duração;
● Não perfurar as vesículas (bolhas);
● Evitar passar as mãos nos olhos ou nos 
órgãos genitais após tocar nas lesões her-
péticas.  O vírus pode ser transmitido para 
outros locais do seu próprio corpo, espe-
cialmente as mucosas oculares, orais e ge-
nitais → Lavar as mãos com frequência;
● Higienização da área afetada 2 ou 3 ve-
zes por dia com sabão neutro;
● Está descrito o alívio da dor usando 
compressas frias sobre o local.

Normalmente há necessidade de recor-
rer a medicação antiviral, quer para alívio 
dos sintomas quer para redução da dura-
ção do ciclo (reduz a doença para 3 dias 
ao invés dos 15 dias habituais). A medica-
ção deve ser feita sob orientação médica.

Apresentam-se sob a forma de cremes, 
soluções, pensos, comprimidos ou injetá-
veis. Os mais usados são o aciclovir, famci-
clovir e valaciclovir. 

Os medicamentos antivirais funcionam 
melhor se forem tomados quando o vírus 
estiver a começar a reaparecer, ou seja, 
antes do aparecimento das feridas.

Quando as recidivas do herpes forem 
muito frequentes deve-se fazer o estudo 
da imunidade, através de análises sanguí-
neas.

As defesas imunitárias devem também 
ser reforçadas com suplementos vitamíni-
cos, hábitos de vida saudáveis e repouso.

PROGNÓSTICO
As lesões do herpes labial geralmente 

desaparecem espontaneamente em 15 
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XXVI CAMPEONATO DE MARINHA DE ORIENTAÇÃO

Decorreu em 25, 26 e 28 de março a 26ª edição do Campeonato 
de Marinha de Orientação, organizada pelo Comando do Cor-

po de Fuzileiros. A prova nos dois primeiros dias decorreu na zona 
do Açude das Bicas, no concelho de Torres Novas, e no terceiro 

-

Individual
I Escalão: 1SAR FZ Branco – EF
II Escalão: 1SAR C Almeida – EF
III Escalão: SCH FZ Luís – EF
Escalão Feminino: 1TEN Santos – ETNA

Estafetas
Seniores – BNL/FLOT
Veteranos – EF
Femininos – EN

foi para a EF

Abel Melo e Sousa
CFR REF

Com a colaboração do CEFA

Ofase preliminar do XXX Campeonato da Marinha de Volei-
bol, que juntou 24 militares (18 masculinos e 6 femininos) per-

-
Cisne, facto invulgar e 

digno de menção.

NRP CISNE VENCE FASE PRELIMINAR DE VOLEIBOL

DESPORTO

Os caminhos da mata da Base Naval de Lisboa ganharam no dia 

edição do tradicional Torneio de Marinha de Bicicleta de Todo o 
Terreno (BTT). Tomaram parte no evento 47 ciclistas, distribuí-
dos por 4 escalões, em representação de todos os agrupamentos 

I Escalão Masculino: 1SAR HE Marques – UAICM
II Escalão Masculino: 1SAR HE Carvalho – BF
III Escalão Feminino: CAB CM Barrela – UAICM
Escalão Feminino: 1MAR E Ribeiro – BNL/FLOT

TORNEIO DE MARINHA DE BTT

ATUAÇÕES DA BANDA DA ARMADA MAIO/AGOSTO 2014
DIA

05 MAI
16 MAI
18 MAI
31 MAI

08 JUN
20 JUN
21 JUN
29 JUN
5 JUL

HORA

A DEFINIR
22.00 HORAS

A DEFINIR
18.00 HORAS 

A DEFINIR
21.00 HORAS
21.30 HORAS
17.00 HORAS
21.30 HORAS

LOCAL

MUSEU DE MARINHA
CASCAIS (CONCERTO PÚBLICO)
MUSEU DE MARINHA
PORTO  CENTRO DE CONGRESSOS DA
ALFÂNDEGA
MUSEU DE MARINHA
IASFA AUDITÓRIO PRINCESA BENEDITA 
POCARIÇA CANTANHEDE
COLARES
SESIMBRA

EVENTO

DIA EUROPEU DA MÚSICA
DIA DA MARINHA 2014
DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
GALA PRÉMIOS LIDE MAR 2014

DIA MUNDIAL DOS OCEANOS
CONCERTO “SOLSTÍCIO DE VERÃO”
100º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE POCARIÇA
ESPÉTACULO DE SOLIDARIEDADE/RECOLHA DE ALIMENTOS
100º ANIVERSÁRIO DA SOCIEDADE MUSICAL SESIMBRENSE
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QUARTO DE FOLGA

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 170

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 4

 SUDOKU Problema nº 4

TAPE OS JOGOS DE W-E PARA RESOLVER A 2 MÃOS

 ♠  ♥  ♦  ♣
 7  A  R  D
  6 R 6   8
  5   8 3             
  4  2 
  

 ♠  ♥  ♦  ♣
 A   D  D   7
 D    V       
 V 10   
 9  9   
 8  4   
 2    

 ♠  ♥  ♦  ♣
 R   2  V  A
10   10 R   
 3  9 V
     7 10
    6
    
       

NORTE (N)

SUL (S)

OESTE (W)

 ♠  ♥  ♦  ♣
 -    7  A 9
     6   8 5
       5 5   4
       3 4    
   3      
 2
          

ESTE (E)

E–W vuln. S abre em 1♠, W intervem em 2♣, N faz um cue-bid em 3♣ ♠, e S fecha 
em 4♠
e face à intervenção vulnerável as hipóteses de chelem serão de pôr de parte. Recebe a saída a ♣A 
seguido de ♥
segurança? 

FÁCIL

FÁCIL DIFÍCIL

DIFÍCIL

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 170

♠R esteja colocado em W, que também terá AR♣ e que ♥2 será 
uma carta seca, pelo que teremos de jogar tendo em conta estas informações. Assim, não deveremos cair 
na tentação da passagem imediata a R♠
uma eventual passagem da mão a E com o A♦ e volta a ♥ para corte, dando R♠ +corte, A♦+A♣. Assegure 
o contrato, jogando D♣ à 3ª vaza e baldando ♦D da mão, de modo a cortar a comunicação W-E. Depois 
jogue A♠ e ♠ e não poderá dar mais do que 3 vazas (R♠+2♣).                       

Nunes Marques
CALM AN
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PALAVRAS CRUZADAS Problema nº 454

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 454

HORIZONTAIS: 1 – Que arrebata. 2 3
confusão (inv). 4
5 6 – Porção que sobeja 
da medida, depois de rasa (pl). 7 – Sigla da televisão italiana; falta uma para ser udómetro. 8 – Carta de 
jogar; liga; capital da república popular da Mongólia. 9 – Ladra na confusão; rio suíço. 10 – É quase aero-
motor; satélite de Júpiter, descoberto por Galileu em 1610. 11 – Mexeriqueiras.  
VERTICAIS: 1 2 – Voaras novamente; no meio do tear. 3 – 
Corri na confusão; no princípio da arma. 4 – Falta uma para ser eco; três letras de canoa; pão de milho, 
redondo e chat (inv). 5 – Jibóia; urumtsi (cidade da China) na confusão. 6 – Guardados. 7 – Mudado; três 
de gato. 8 – Que é do ar; feminino de um; o sono das crianças. 9
faz num tecido. 10 – Basta; prataria, na barafunda. 11
preciosas, postas em reserva. 

HORIZONTAIS: 1 – ARREBATANTE. 2 – BE; CORREIAS. 3 – OVO; ARORT. 4 – ROCA; ECO; PT. 5 – TAROUCA; PRE. 6 – ARRASA-
DURAS. 7 – RAI; UDOMETO. 8 – AS; ATA; AGRU. 9 – ALRDA; AAR. 10 – AEROMOTO; IO. 11 – LAMBISGOIAS.
VERTICAIS: 1 – ABORTARA; AL. 2 – REVOARAS; EA. 3 – OCRRI; ARM. 4 – EC; AOA; ALOB. 5 – BOA; USUTRMI. 6 – ARRECA-
DADOS. 7 – TROCADO; ATG. 8 – AERO; UMA; OO. 9 – NIT; PREGA. 10 – TA; PRATRAIA. 11 – ES; TESOUROS.                                                                                                  

Carmo Pinto
1TEN

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
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NOTÍcIAS PESSOAIS
FALEcIDOS

● 4841 VALM M REF Carlos da Fontoura Garcez de Lencastre  
● 69648 CALM EMQ REF Vítor Manuel Ferreira da Apresentação  
● 27158 CMG REF Augusto António Catarino Salgado ● 52166 
CMG REF António Pedro Silvério de Oliveira Guimarães ● 123755 
CFR SEL REF Braz Domingues Vicente ● 760161 STEN OT REF An-
tónio de Lemos Lopes Belo ● 853962 SMOR V REF Fernando Pa-
checo Amador ● 253850 SAJ M REF Joaquim Pires Dias ● 274351 
SAJ R REF Manuel Joaquim ● 303647 2SAR GRAD M REF Arman-
do da Mota Sanches ● 250850 CAB TFH REF João Fortunato Rosa 
● 129000 CAB R ATI Saul Emanuel dos Santos Correia ● 330452 
CAB M REF Helmo Leote das Neves ● 241150 CAB L REF Manuel 
Cortegaça Barreto ● 190967 CAB TFG REF Carlos Alberto Antu-
nes Ferreira ● 222854 1MAR CM REF Edmundo Libânio da Silva  
● 32003368 GUAR 1CL QPMM APOS Virgílio de Almeida ● 31005856 
AG 1CL QPMM APOS Luís António Dentinho Nunes Palmela.

REFORMA

● CFR FZ Benjamim de Jesus Correia ● SCH E José dos Santos An-
tunes ● SAJ A Pedro José Albano Soares Botas ● SAJ CM Carlos Al-
berto de Mesquita Araújo Guedes ● 1SAR A Alceu da Cunha Valen-
te ● 1SAR C Francisco Alberto dos Santos Poeira ● 1SAR E Luciano 
Rosa da Conceição ● 1SAR B Carlos Alberto Oliveira Costa Gonçal-
ves ● CAB TFH Manuel Joaquim da Silva de Carvalho.

NOMEAÇÕES

● CTEN Carlos Rúbrio Videira Marques, Adjunto da Repartição do Esta-
do-Maior do Comando Operacional da Madeira ● 2TEN STMEC Luciano 
Carlos Rosa da Silveira Dutra, Chefe do Serviço de Pessoal do CZMN e do 
Serviço no Departamento Marítimo do Norte ● 2TEN STAEL Frederico 
Gonçalves dos Reis Neto, Adjunto do Departamento de Apoio ao CZMA. 

cOMANDOS E cARGOS

cONVÍVIOS

COMPANHIA 10 DE FUZILEIROS
Realiza-se no dia 31 de maio, no Restaurante “O Gralha”, em 

Alvados, o almoço de confraternização do pessoal da Compa-
nhia 10 de Fuzileiros que prestou serviço na Guiné no período 
1969/71. 

As inscrições deverão ser feitas para:
● Isidro Carreira TLM 962 791 150

VII ENCONTRO NACIONAL DOS
ANTIGOS ALUNOS DA FRAGATA 
D. FERNANDO II E GLóRIA

Realiza-se no dia 31 de maio, no Bar-Restaurante da Associa-
ção de Fuzileiros, o VII Encontro Nacional dos Antigos Alunos da 
Fragata D. Fernando II e Glória.

Para mais informações os interessados deverão contactar:
● Carlos Vardascas TLM 963 899 868
● José Alves TLM 918 852 962

NRP ANTóNIO ENES – 1ª GUARNIÇÃO (1971)
Realiza-se no próximo dia 10 de maio, o 23º Encontro da 1ª 

Guarnição da corveta NRP António Enes.
Convida-se toda a 1ª Guarnição do NRP António Enes, fami-

liares e amigos, a participarem num almoço-convívio a realizar 
na Malveira da Serra, no restaurante “Quinta de Santo António”.

Para mais informações deverão contactar:
● João Alves Teixeira TLM +351 967237947
● Armindo Santos TLM +351 965305473

ASSOCIAÇÃO DE MARINHEIROS DE
TRáS-OS-MONTES E ALTO DOURO

No dia 1 de junho, realiza-se no Hotel Miracorgo o encontro 
da Associação de Marinheiros de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
em Vila Real.

As inscrições devem ser dirigidas a:
● Caseiro Marques: TLM 965 068 967
● Barros: TLM 967 042 728

“FILHOS DA ESCOLA” DE 88
No Realiza-se no próximo dia 7 de junho, no restaurante “O 

Quartel”, o 2º convívio dos “Filhos da Escola” de 88. 
Para mais informações os interessados devem contactar:
● Carlos Filipe Alves: TLM 938 756 670
● e-mail – Filipe.alves67@hotmail.com
● Contactos no facebook de “Filhos da Escola 88”

FAMÍLIA NAVAL DA ZONA DO PINHAL
No próximo dia 7 junho realiza-se na Sertã, na Quinta  Sta Te-

resinha o almoço-convívio  da Família Naval da Zona do Pinhal.
Para mais informações deverão contactar:
● João David TLM 936 237 042
● Joaquim Nunes TLM 966 648 326
● Manuel Farinha TLM 966 410 093
● Carlos Pereira TLM 968 037 687

“FILHOS DA ESCOLA” DE 1956
Vai realizar-se em 31 de maio, no restaurante “Os Queridos”, nas 

Caldas da Rainha, o almoço anual de confraternização dos “Filhos da 
Escola” de 1956. As inscrições devem ser feitas até 26 de maio.

Os interessados deverão contactar:
● Só almoço: 
Agostinho Patrício Afonso Telef. 219 411 605 ou TLM 919 508 247
Vivenda Lena Bairro do Miradouro Catujal – 8800 – 361 Unhos
● Almoço e Transporte: 
Adelino Afonso Telef.212 241 839 ou TLM 939 510 239
Rua Mário Sacramento, 9 Cruz de Pau 2840 – Amora

CRÉDITOS

No artigo “As Corvetas Mistas na obra de João Pedroso”, publicado 
na edição 484/ABR2014, as reproduções dos quadros são da autoria 
de Gustavo de Almeida Ribeiro.

AVISO

António Eduardo Silva pretende encontrar elementos da 1ª guarni-
ção do NRP Comandante Hermenegildo Capelo.

● Contacto: TLM 936 666 450



SÍMBOLOS HERÁLDIcOS

DESCRIÇÃO HERáLDICA
Escudo de prata com um tridente de vermelho movente da ponta, posto sobre uma âncora de prata posta em pala. Correia de vermelho, 
perfilada de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, forrado de vermelho, virado de três quartas para a dextra. Virol de ouro e 
paquife de vermelho e prata. Por timbre, meio tritão de carnação segurando na mão sinistra um tridente de vermelho.

SIMBOLOGIA
O tritão era uma figura mítica que acompanhava o rei Neptuno, deus romano dos mares. O tridente representa o poder sobre o mar e é o 
símbolo da Autoridade Marítima.

ARMAS PESSOAIS DO SuBDIRETOR-GERAL DA 
AuTORIDADE MARÍTIMA



SÍMBOLOS HERÁLDIcOS

BRASÃO DA ESCOLA DA AuTORIDADE MARÍTIMA

DESCRIÇÃO HERáLDICA
Escudo partido de vermelho e prata com um tridente movente da ponta entrecambado, acompanhado de dois livros nos cantões, um de prata 
à dextra e um de vermelho à sinistra. Coronel naval de ouro forrado de vermelho. Sotoposto listel de prata ondulado com a legenda em letras 
negras maiúsculas, tipo elzevir, «ESCOLA DA AUTORIDADE MARÍTIMA».

SIMBOLOGIA
O tridente é sinónimo do poder sobre o mar e os dois livros simbolizam a dupla vertente da Escola da Autoridade Marítima, enquanto centro 
de instrução e de formação profissional.
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