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DIA DA MARINHA



Este ano a Marinha escolheu a emblemática vila de Cascais 
para comemorar o seu dia de festa. Seguindo a tradição de 
levar as celebrações para perto das gentes que acompa-

nham o seu dia-a-dia, cúmplices na faina do mar e onde quer que 
domine o cheiro do mar e da maresia. Cascais é um desses casos, 
talvez com características muito próprias, porque a silhueta das 
suas arribas e do casario que sobe da praia em direcção à serra 
de Sintra sempre foi a última visão do marinheiro que parte: o 
derradeiro relance da terra onde deixou a alma, a imagem da 
nostalgia e o sustento da saudade. No regresso é para ali que se 
viram os olhares da gávea à procura dos primeiros sinais de casa, 
com a alegria de mais uma missão cumprida e sentindo o calor 
da proximidade da família e dos amigos deixados em terra. Par-
tir e chegar é o fado de todos os marinheiros – e bem sabemos o 
que se sente em cada um desses momentos. Por isso Cascais tem 
um significado especial para os homens do mar que, durante sé-
culos, deixaram a barra de Lisboa, em direcção à Índia, ao Brasil, 
a África ou qualquer outro destino da nossa história marítima.

Mas a vila tem a sua história própria que consolidou a soli-
dariedade com a  Marinha Portuguesa, decorrendo da vivência 
quotidiana, fosse na faina da pesca, na vigilância da barra, ou no 
desporto, no recreio e no desfrute da praia e do sol, que foram 
uma imagem de marca da pequena faixa costeira entre Lisboa e 
as arribas do cabo Raso. Em torno da pequena baía de Cascais, 
onde em tempos desaguava uma ribeira vinda da serra de Sin-
tra, já existia no tempo de D. Afonso Henriques uma comunidade 
piscatória a crescer pela encosta e a desenvolver-se progressiva-
mente até formar uma vila que, no tempo de D. Manuel I, já ti-
nha a sua autonomia regulada por um foral próprio. O terramoto 
de 1755, e, sobretudo, o maremoto que lhe foi sequente, foram 
avassaladores para estas gentes. Pesando as proporções ineren-
tes à dimensão relativa das duas comunidades urbanas, poderá 
dizer-se que foi mais destrutivo para a vila do que para a capi-
tal do reino, apesar de tudo mais protegida da onda gerada pelo 
sismo. A verdade é que Cascais não recuperaria tão facilmente 
como Lisboa, e os anos que se seguiram à tragédia são de pro-

A vila de
Cascais

fundo apagamento da sua vida urbana e económica. No final do 
século XVIII e quase todo o XIX, sustentou-a o facto de continuar 
a ser uma das mais importantes sentinelas da barra de Lisboa, 
com a sua cidadela vigilante.

No dia 5 de Outubro de 1863, Cascais engalanou-se de festa para 
homenagear Dª Maria Pia, filha dos reis de Itália, que vinha casar 
com o rei D. Luís, de Portugal. Diz-se que aquela primeira visão 
do reino que a acolhia entrou no coração da futura rainha e que 
sempre ali quis voltar. A verdade é que, em 1870, o nosso rei ma-
rinheiro mandou preparar as casas da cidadela para ali instalar a 
sua residência oficial durante o período do verão. Com o rei veio 
a corte e a mais alta nobreza do reino, invadindo as praias e os sa-
lões, multiplicando a festa, abrindo casas de espectáculos, trazen-
do os embaixadores e a burguesia emergente, renovando o núcleo 
urbano e desenvolvendo outra forma de vida. Em 28 de Setembro 
de 1878, pelo aniversário do príncipe D. Carlos, foi inaugurada em 
Cascais a primeira rede de iluminação pública eléctrica portugue-
sa, utilizando o sistema de velas de Jablochkoff em 6 candeeiros 
colocados à volta da cidadela, num sinal evidente de uma nova era.

A implantação da República adormeceu um pouco esta vertigem tu-
rística que crescera com D. Luís e D. Carlos, mas a fama da costa do 
sol – onde as primaveras se repetiam – era um fenómeno imparável. 
O clima doce, as praias, a crescente construção de luxo, os espectácu-
los, touradas, desportos e festas, fariam de Cascais e Estoril uma estân-
cia turística de prestígio que atraia a mais alta sociedade europeia. A 
construção do caminho-de-ferro para Lisboa e, mais tarde, da estrada 
Marginal reforçaram esta vocação descoberta pelo rei D. Luís, a que o 
deflagrar da 2ª Grande Guerra, com o afluxo de refugiados (e espiões), 
veio dar um segundo fôlego e consolidar a posição já adquirida. Um 
desenvolvimento que se fez sempre sem perder a ligação com o mar e 
com a actividade marítima, privilegiadas ao longo de todo o processo 
de desenvolvimento e que, aliás, constituem a sua singularidade. 

A Marinha volta agora a Cascais para celebrar a sua festa anual, 
homenageando mais uma vez as suas gentes, a relação estreita 
que mantêm com o mar e, sobretudo, o carinho que tem pelos 
marinheiros do seu país.
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talvez com características muito próprias, porque a silhueta das 
suas arribas e do casario que sobe da praia em direcção à serra 
de Sintra sempre foi a última visão do marinheiro que parte: o 
derradeiro relance da terra onde deixou a alma, a imagem da 
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No texto anterior abordaram-se os conceitos de Anti-access (A2) 
e de Area Denial (AD) – que aparecem, a maior parte das vezes, 

juntos, pelos seus acrónimos: A2/AD. Relembrando, o A2 compreen-
de as ações e capacidades, normalmente de longo alcance, concebi-
das para evitar que uma força opositora entre numa área de opera-
ções. Já o AD abrange as ações e capacidades, normalmente de curto 
alcance, concebidas não para manter uma força opositora afastada, 
mas para limitar a sua liberdade de ação numa área de operações. 

Estas expressões são uma evolução de alguns conceitos clássi-
cos da estratégia marítima, pelo que se justifica recordá-los, de 
forma a perceber como se chegou ao A2/AD.

THE GREAT COMMON (O GRANDE ESPAÇO COMUM)
O grande estrategista americano Alfred Mahan considerava o 

mar como “the great common”. Cabe aqui referir que, desde a 
idade média, a palavra common tem um significado bem preciso 
na língua inglesa, designando um terreno sem dono, partilhado 
pelos residentes de uma povoação e usado para benefício de to-
dos. Mahan aplicava esta ideia ao mar, considerando-o como o 
grande espaço comum da humanidade.

COMMAND OF THE SEA (DOMÍNIO DO MAR)
Desde há vários séculos que historiadores e estrategistas teo-

rizam sobre a importância estratégica de garantir a liberdade do 
uso do mar e de a negar a um oponente – capacidade habitual-
mente designada como command of the sea, que podemos tra-
duzir por domínio do mar. 

Essa importância foi sintetizada numa célebre frase de Sir Walter 
Raleigh, escrita no princípio do séc. XVII: “for whosoever commands the 
sea, commands the trade; whosoever commands the trade of the world, 
commands the riches of the world, and consequently the world itself".

Alguns séculos mais tarde, na viragem do séc. XIX para o XX, 
dois dos maiores vultos da estratégia marítima, Mahan e Julian 
Corbett, também abordaram o command of the sea. 

Mahan escreveu na sua obra capital (“The influence of Sea 
Power upon History, 1660-1783”) uma frase que, embora não se 
destinasse a definir command of the sea, lhe assenta que nem 
uma luva: “aquele devastador poder no mar, que elimina de si a 
bandeira inimiga ou que lhe permite apenas fugir; e que, domi-
nando the great common, fecha as rotas pelas quais o comércio 
se move para e desde as costas inimigas”.

Já o britânico Corbett dedicou ao command of the sea um capí-
tulo inteiro da sua obra-prima “Some principles of maritime stra-
tegy”. Aí, Corbett defendeu que “o objeto da guerra naval deve 
ser sempre, direta ou indiretamente, assegurar o domínio do mar 
ou evitar que o inimigo o assegure”. Corbett considerava ainda 
que “a situação normal não é um mar dominado (commanded 
sea), mas um mar não dominado (uncommanded sea)”.  

Independentemente das nuances com que cada autor usou 
esta expressão, o domínio do mar designa uma condição estra-
tégica que tem um carácter global e continuado, ou seja, denota 
uma superioridade marítima e naval que não está limitada no 

espaço nem no tempo, apenas estando ao alcance de marinhas 
muitíssimo poderosas. Por exemplo, a Marinha Britânica deteve 
o domínio do mar durante boa parte dos séc. XVIII e XIX, o que 
levou o Almirante John Jervis, em plena guerra com a França de 
Napoleão, a escrever a célebre frase: “Eu não digo que os france-
ses não virão; eu apenas digo que eles não virão por mar”.

Com o aparecimento do submarino e do avião, esta condição 
passou a ser praticamente inalcançável, pois nenhuma potência 
marítima consegue assegurar o domínio global e continuado dos 
mares. Este conceito deu, assim, lugar ao de sea control ou, na 
terminologia portuguesa, controlo do mar.

SEA CONTROL (CONTROLO DO MAR) / SEA DENIAL 
(NEGAÇÃO DO MAR)

O sea control designa, pois, a capacidade de uma marinha po-
derosa em dominar uma área marítima e usar o mar para o seu 
proveito. Este conceito começou a ser empregue durante a guer-
ra fria, numa altura em que era impossível a qualquer dos blocos 
deter o domínio absoluto do mar. Embora seja usado, por alguns 

Sir Walter Raleigh: “whosoever commands the sea, commands (…) the world itself”

 Stratεgia 2

A2 / AD    – RAÍZES MARÍTIMAS 
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tado) mas, no caso do mar, o conceito aplica-se apenas às áreas 
correspondentes ao alto-mar e, no caso do ar, às partes do espa-
ço aéreo fora da soberania e da jurisdição de qualquer estado. 
 
COMMAND OF THE COMMONS (DOMÍNIO DOS 
ESPAÇOS COMUNS)

Naturalmente, as forças militares devem, não só defender es-
ses espaços comuns, como explorá-los e usá-los, o que levou Bar-
ry Posen a introduzir o conceito de command of the commons. 
Segundo o próprio Posen, “Command of the commons is analo-
gous to command of the sea”, só que, naturalmente, mais abran-
gente por abarcar o domínio do mar, do ar e do espaço sobreja-
cente – condição essencial e sine qua non à hegemonia mundial. 
De facto, Posen defendeu que o poder dos EUA, enquanto potên-
cia global, assentava na capacidade para controlar o acesso e a 
utilização dos grandes espaços comuns da humanidade.

A2/AD
Entretanto, da mesma maneira que o command of the sea 

foi expandido, dando origem ao mais abrangente conceito de 
command of the commons, também o sea denial viria a ser am-
pliado a outros espaços, estando na base do moderno conceito 
de A2/AD, apresentado no texto anterior. 

De facto, logo em 1997, o então Chief of Naval Operations da 
Marinha americana, Almirante Jay Johnson, escreveu (num ar-
tigo na revista Proceedings) que “no próximo século, os nossos 
inimigos tentarão alvejar concentrações de tropas e de material 
em terra e atacar as nossas forças no mar e no ar. Isto é mais que 
uma ameaça de negação do mar (sea-denial) ou um problema da 
Marinha. Isto é uma ameaça de negação de área (area-denial)”. 

Como vimos no texto anterior, os conceitos de Anti-access e de 
Area Denial viriam, depois, a surgir pela primeira vez, de forma 
explícita, na Quadrennial Defense Review de 2001, acabando por 
chegar ao topo da documentação estruturante americana, nomea-
damente à estratégia de defesa dos EUA, em 2012. Isso mostra 
bem a sua centralidade no quadro do atual pensamento geoestra-
tégico. E o que é que tem sido desenvolvido para contrapor a mo-
dalidades de ação de A2/AD e para manter o domínio dos espaços 
comuns? Esse é assunto que deixarei para o próximo texto. 

Sardinha Monteiro
CFR

Mar, ar e espaço – os três global commons identificados por Barry Posen

autores e em algumas ocasiões, com o mesmo significado de do-
mínio do mar, o conceito de controlo do mar é menos ambicioso, 
estando limitado no espaço e no tempo. 

O controlo do mar é a função primacial das marinhas, sendo 
instrumental para a execução de qualquer outra função do poder 
naval, como projeção de força, presença naval, resposta a catás-
trofes, assistência humanitária ou segurança marítima. 

Com o aparecimento do conceito de sea control, surgiu também 
o de sea denial ou, na terminologia portuguesa, negação do mar. O 
sea denial consiste em negar a um oponente a capacidade para usar 
o mar. Normalmente, o sea denial é a opção empregue pelas potên-
cias continentais, para tentarem contrariar a superioridade naval das 
potências marítimas. Foi isso que aconteceu durante a guerra fria, 
em que a ex-União Soviética edificou uma numerosa esquadrilha de 
submarinos, de forma a contestar o controlo do mar pelos EUA.

Entretanto, como tantas vezes acontece, o novo milénio assis-
tiu a uma certa reciclagem destes conceitos clássicos, expandin-
do-os a outros espaços de atuação. 

GLOBAL COMMONS (ESPAÇOS COMUNS)
Em 2003, num artigo extremamente influente (intitulado 

“Command of the Commons: The Military Foundation of US He-
gemony”), Barry R. Posen ampliou o conceito de common (que 
Mahan aplicava ao mar) ao ar e ao espaço – designando-os como 
os global commons. 

Os global commons não pertencem a nenhum estado e nin-
guém pode reclamar soberania sobre eles ou proibir o seu uso. São 
espaços comuns da humanidade, que permitem o acesso a gran-
de parte do globo – daí decorrendo a sua importância estratégica.

Entretanto, no final dessa década, começou-se a aprofundar a 
importância do ciberespaço como uma das arenas decisivas para o 
desenlace dos conflitos presentes e futuros. Nessa linha, em 2009, 
a “Cyberspace Policy Review” assinada pelo Presidente Obama 
identifica o ciberespaço como uma das prioridades de segurança 
dos EUA, emparelhando-o, em termos de importância estratégica, 
aos outros espaços comuns. Pouco depois, em 2010, foi publicado 
um estudo do Center for New American Security, intitulado “Con-
tested Commons: The Future of American Power in a Multipolar 
World”, de Janeiro de 2010, que acrescentou, à lista de commons 
apresentada por Posen, um novo espaço comum: o ciberespaço. 

Dessa forma, atualmente, no âmbito dos estudos estratégicos 
militares, considera-se que os global commons são o mar, o ar, o 
espaço e o ciberespaço. Embora possuam muitas semelhanças, 
constituindo, em conjunto, a base que permite a troca de ideias 
e de bens em que assenta a globalização, eles têm características 
bem distintas entre si. Para começar, o ciberespaço é um domínio 
virtual, ao passo que os outros três commons são espaços físicos. 
Além disso, o conceito de espaço comum aplica-se à totalidade 
do espaço e do ciberespaço (por não pertencerem a nenhum es-

A partir do final da década passada, começou-se a incluir o ciberespaço no elenco dos 
global commons

 Stratεgia 2
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A Marinha celebra o seu dia de festa por ocasião do aniversá-
rio do primeiro contacto que Vasco da Gama estabeleceu com 
os povos da Índia, no longínquo ano de 1498. De forma que o 
Dia da Marinha é, simultaneamente, uma comemoração nacio-
nal, ou mesmo europeia, na medida em que assinala um feito 
histórico com uma dimensão que ultrapassa as fronteiras cor-
porativas e nacionais, ganhando uma expressão universal: foi o 
encontro formal entre o Oriente e o Ocidente, estabelecido de 
forma regular, com benefícios e guerras, paixões e ódios, como 
é próprio de seres humanos nas suas circunstâncias históricas. 
Mas os marinheiros fazem questão em que a sua festa se esten-
da às populações de onde eles próprios emanam, levando-lhes 
a sua alegria e mostrando-lhes como continuam a preparar-se e 
a honrar a Pátria que os contempla. E uma das realizações que 
sempre está associada ao Dia da Marinha é a exposição de acti-
vidades, associada à abertura dos navios a visitas e ao propor-
cionar algumas práticas operacionais quotidianas que se enqua-
dram num conceito de actividades radicais. Este ano, a exposi-
ção de actividades teve lugar no antigo quartel dos bombeiros de  
Cascais, e foi inaugurada no dia 12 de Maio, pelo Almirante 
CEMA/AMN e pelo Presidente da Câmara Municipal de Cascais, 
estando em funcionamento até ao dia 15 de Maio. Complemen-
tou-a o parque montado no jardim fronteiro à Cidadela, onde era 
possível experimentar a prática de mergulho (baptismo), escalada,  
air-soft e laser-tag, que sempre entusiasmam a juventude e me-
recem uma particular simpatia. De igual modo, durante os dias 
17 e 18, a Base Naval de Lisboa abriu as suas portas ao público e 
foi possível visitar os navios atracados.
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Contudo, o momento mais significativo das comemorações 
teve lugar no dia 18 de Maio. Às 09h00, teve lugar a missa de 
sufrágio pelos militares, militarizados e civis da Marinha, na 
igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Cascais, celebrada por  
D. Manuel Linda, bispo das Forças Armadas e Forças de Segu-
rança, acolitado pelo pároco de Cascais, padre Nuno Fernandes 
Coelho, e pelos capelães da Marinha, padre José Ilídio Costa e 
padre Licínio Luís.

Cerca das 11h00 teria lugar a cerimónia militar, no passeio  
D. Luís I, em frente do Hotel Baía, com a esplendorosa baía de 
Cascais como cenário de fundo, num magnífico dia de sol. As 
forças em parada foram comandadas pelo CFR Véstias Letras, 
e constituídas por quatro companhias: a primeira pertencia à 
Escola Naval, sob o comando da 1TEN Ribeiro Fonseca; a segun-
da por militares das unidades navais e da Escola de Tecnologias 
Navais, comandada pela 1TEN Cruz Conceição; seguida de uma 
companhia do Batalhão de Fuzileiros nº 1, sob o comando do 
STEN Rocha Henriques; e por uma companhia do Batalhão de 
Fuzileiros nº 2, comandada pelo 1TEN Mau Raposo. Integrava 
ainda as forças em parada, um bloco de 18 estandartes nacio-
nais, pertencentes a unidades e organismos da Marinha, coman-
dado pelo 1TEN Martins Costa, e a Banda da Armada, sob a di-
recção do 1TEN músico Délio Gonçalves. Ao largo, na baía de 
Cascais, permaneceram fundeados o NRP Vasco da Gama, o na-
vio-escola Sagres, o navio de patrulha oceânica Figueira da Foz 
e o navio hidrográfico D. Carlos I.

Presidiu à cerimónia o Ministro da Defesa Nacional, Dr. José 
Pedro Aguiar-Branco, que chegou na companhia da Secretária 
de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, Dra. Berta Cabral, e do 
Presidente da Câmara Municipal de Cascais, Dr. Carlos Carrei-
ras. Foram prestadas as honras militares devidas ao Ministro da 
Defesa Nacional que passou revista à formatura. A cerimónia  

começou com a condecoração de militares e militarizados da 
Marinha, que se distinguiram no cumprimento da sua missão de 
serviço. No final da imposição de condecorações aos elementos 
da Marinha, foi condecorado pelo Dr. Aguiar-Branco o Presiden-
te da Câmara de Cascais, Dr. Carlos Carreiras, com a Medalha da 
Defesa Nacional de 1ª classe.

De seguida, procedeu-se à homenagem aos militares, milita-
rizados e civis da Marinha já falecidos. É sempre um momento 
emocionante da cerimónia militar, solenizado pelos toques de 
silêncio, de homenagem aos mortos e de alvorada, a que se se-
gue uma pequena evocação feita pelo Capelão-Chefe da Mari-
nha. Terminado que foi este tributo aos mortos o Almirante Ma-
cieira Fragoso proferiu uma alocução.



JUNHO 2014 8

 O discurso do CEMA/AMN centrou-se na reestruturação pre-
sente nas Forças Armadas, cujos reflexos na Marinha tiveram 
consequências para todos evidentes. Temos cumprido todas as 
missões de que somos incumbidos, mas com um esforço her-
cúleo que se reflectiu na actividade de manutenção. O envelhe-
cimento da esquadra continua a ser um problema insuperável 
com consequências na capacidade operacional. E a ultrapassa-
gem desta dificuldade não se fará em poucos dias – as Marinhas 
não se improvisam – pelo que é urgente substituir os navios em 
final de vida. Somos feitos de uma estirpe única – concluiu o 
CEMA/AMN – que se identifica como referência no «ser» e no 
«estar» forjados no Mar – somos a estirpe dos marinheiros – e 
não deixaremos de “assegurar que a Marinha continua a defen-
der os interesses de Portugal no Mar.”

Terminada a alocução do CEMA/AMN, usou da palavra o Mi-
nistro da Defesa Nacional, Dr. Aguiar-Branco. E iniciou o seu dis-
curso dirigindo-se à Marinha, como um todo, chamando a aten-
ção para os temas nacionais por ela abraçados.



JUNHO 2014 9

Todos os temas relacionados com o mar são temas seus, dis-
cutidos internamente desde há décadas e alvo de publicações 
constantes por parte de alguns dos seus quadros. “São e con-
tinuam a ser porque, na verdade, a Marinha é, por excelência, 
a Escola do Mar” – disse o Ministro. A diferenciação entre um  
sector civil e um sector militar ou naval estão patentes na sepa-
ração de tutela que têm em muitos países, mas não fazem qual-
quer sentido em Portugal. “Neste país de marinheiros, confun-
de-se, no mar, pacificamente e com orgulho, o que é civil com o 
que é militar” – concluiu o Dr. Aguiar-Branco, acrescentando ain-
da – “O mar é da Marinha. E a Marinha que se identifica geneti-
camente com o povo português é só uma”. E terminou, exortan-
do a Marinha com a sua história de 900 anos, “rica nos exemplos 
de visão do que está para lá do limite curto do horizonte”, certo 
que continuará, com orgulho, a servir Portugal no mar.

A cerimónia terminou com o desfile apeado das forças em  
parada, prestando continência ao Ministro da Defesa Nacional, 
fechado pela companhia do Batalhão de Fuzileiros nº 2, a desfi-
lar em uniforme de combate e em marcha acelerada.
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Terminada a cerimónia militar, as entidades e o público pre-
sentes foram convidados a assistir a uma demonstração de capa-
cidades operacionais da Marinha, a ter lugar na baía. Foi criado 
um cenário fictício, descrito pelo apresentador, justificando um 
desembarque de forças, em sucessivas fases e com os preparati-
vos necessários. Foi possível assistir ao lançamento de um desta-
camento de mergulhadores (DMS1), a partir de um helicóptero 
Lynx, do Destacamento de Acções Especiais (DAE) e de uma for-
ça do pelotão de reconhecimento (PelRec), preparando as con-
dições para o desembarque anfíbio, em duas vagas sucessivas. 
Seguiu-se a actuação da Autoridade Marítima: primeiro através 
da Polícia Marítima, simulando a abordagem a uma embarcação 
suspeita; e depois a simulação de uma acção de salvamento pelo 
pessoal do Instituto de Socorros a Náufragos, utilizando motas de 
água. Fechou a demonstração a tradicional saudação feita pelo 
helicóptero Lynx.

As festividades do dia 18 de Maio terminaram com a realiza-
ção de um desfile naval, prestando continência ao Almirante  
CEMA/AMN, que assistiu na esplanada da Messe de Cascais. Abriu 
a formatura o NRP Vasco da Gama, seguido pela Álvares Cabral e 

o submarino Tridente, após os quais estavam o NRP D. Carlos I, o 
patrulha oceânico Figueira da Foz e as lanchas de fiscalização cos-
teira Centauro e Cassiopeia. Fecharam o desfile o navio de treino 
de mar Creoula e a Sagres.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

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

Fotos:
1SAR FZ Horta Pereira
1SAR A Ferreira Dias
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Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Celebramos mais um dia da Marinha. 
Lembrou, e bem, o senhor Chefe do Estado-Maior da Armada, 

no seu discurso, o nome de Nicolau Coelho. Não é nome que se 
ensine nas escolas. Nem tão pouco evocado nos escritos épicos dos 
nossos cronistas. Primeiro, capitão da armada de Vasco da Gama, 
depois, de Pedro Álvares Cabral e, por fim, de Afonso de Albuquer-
que. Sempre um primeiro grande segundo. Menos famoso, menos 
lembrado. Porém com um mérito incontornável: sabia navegar.

E, por isso, neste dia, para além de Vasco da Gama e da sua epo-
peia, devemos assinalar, também, todos os bravos, leais, solidários 
e competentes Nicolaus Coelhos. Eles fizeram a Marinha Portugue-
sa. Tal como, hoje, de forma mais ou menos anónima, servem o 
país no mar, construindo, diariamente, a Marinha Portuguesa.

Sei que este é um dia de celebração. Um dia para recordar o pas-
sado, falar sobre o presente e perspetivar o futuro. E basta percor-
rer as linhas dos trabalhos publicados pela Marinha Portuguesa, 
ao longo dos últimos anos, para reconhecer alguns temas, ainda 
hoje, estranhamente, atuais: 

 Discurso do Ministro da
 Defesa Nacional

A Expansão da Plataforma Continental: um tema da Marinha. 
A nova localização do Porto de Lisboa: um tema da Marinha. 
A necessidade de se investir num Cluster do mar: um tema da 

Marinha.
Os temas de atualidade, aqueles que enchem as páginas dos 

jornais, são temas de estudo na Marinha há mais de vinte anos. 
Estão nos escritos dos Almirantes desta casa e foram assuntos 
de debate entre as paredes desta instituição. São e continuam a 
ser porque, na verdade, a Marinha é, por excelência, a Escola do 
Mar. E, a este a propósito, ocorrem-me as discussões infindáveis, 
mais ou menos estéreis, sobre a terminologia a utilizar para de-
nominar este ramo das Forças Armadas. Diz-se Marinha? Diz-se 
Armada? Marinha de Guerra? Não se pode dizer Armada porque 
Armada é só de guerra, não se pode dizer Marinha porque Ma-
rinha, também, é civil. Este princípio de separação é válido para 
quase todos os países. Menos para o nosso: Há um racional his-
tórico e um emocional humano que o justificam. Neste país 
de marinheiros, confunde-se, no mar, pacificamente e com or-
gulho, o que é civil com o que é militar. Os portos, os socorros a 
náufragos, os faróis, as missões de interesse público. O mar é da  

Fotos 1 SAR FZ Horta Pereira
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Marinha. E a Marinha que se identifica geneticamente com o povo 
português é só uma. Esta. A que está à minha frente. E é isso que 
torna esta instituição absolutamente essencial e imprescindível 
para qualquer discussão, debate e incremento de uma estratégia 
para o mar. Não há plano algum sobre a zona económica exclu-
siva ou sobre o potencial económico do mar que não tenha que 
envolver a Marinha. São “só” 900 anos de experiência... o que faz 
da Marinha Portuguesa uma das instituições de ensino sobre o 
mar mais antigas do Mundo, o que, aliás, é, amiúde,  reconheci-
do por muitas nações que a nós recorrem para dirimir assuntos 
relacionados com as suas águas marinhas. Dispensar ou afastar 
este enorme saber seria um sinal de provincianismo. Seria alie-
nar um enorme ativo estratégico. Seria condenar qualquer plano 
sobre o mar ao fracasso. Este mar à nossa frente confunde-se 
com a Marinha. Não se pode desperdiçar a riqueza da sua ex-
periência, a eficácia dos seus meios e a competência e o querer 
dos seus recursos humanos. As mulheres e os homens que lhe 
dão alma são gente do mar! E porque a Marinha é naturalmente 
inconformada, recusa-se a viver apenas de glórias passadas e a 
ser menos exigente quanto à atualidade. Peço-vos que continuem 
assim. O país agradece a capacidade criativa, de inovação, de 
rigor e de antecipação que fazem da Marinha um referencial de 
prestígio para a inteligência portuguesa. Estou certo que daqui a 
vinte anos outros considerarão de atualidade muitos dos temas 
que já hoje a Marinha reflete, discute e avalia!

Quis a circunstância que este dia da Marinha coincidisse com o 
fim do Programa de Ajustamento a que Portugal esteve sujeito, 
nos últimos três anos. Três anos complicados e extraordinaria-
mente difíceis. Todos sabemos o que nos custou. E custou muito. 
Nestes três anos fomos obrigados a enormes sacrifícios e, por 
isso mesmo, é legítimo perguntar o que mudou. Mudaram as leis, 
as regras, mudaram as estatísticas e muito do que era o retrato 
económico e social do país. Mas acredito que mudou, ainda mais, 
do que isso. Mudou também a forma como olhamos para a vida 
e como pensamos o país! O programa de ajustamento ajustou, 
também, a forma como pensamos as nossas vidas. Estamos mais 
moderados, mais realistas e mais eficientes. Falo de cada um de 
nós, enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto filhos, no nos-
so dia-a-dia. 

Sem a presença da Troika, sem imposições internacionais, es-
tamos outra vez por nossa conta. E temos dois caminhos a seguir 
enquanto país. O primeiro é voltar para trás. Fingir que está tudo 
bem, que houve um milagre económico e financeiro, na madru-
gada de 16 para 17 de maio. O segundo caminho, é o caminho 
que estamos a seguir. Sou ministro da Defesa Nacional e da mi-
nha parte sei que o meu orçamento não duplicou com o fim do 
Programa de Ajustamento. Fazer de conta que está tudo bem, 
que podemos gastar o que quisermos, que podemos ser dema-
gógicos e pedir tudo a todos outra vez, é condenar o país a outra 
intervenção internacional. Não pode ser! Temos de ter o sentido 
do realismo, o bom senso da conduta e a serenidade da prudên-
cia. Foi esse o exercício que, em conjunto, ensaiamos nas Forças 
Armadas. Aqui e acolá de forma menos perfeita quanto ao tempo 
e ao modo da comunicação. A esse facto não é alheio, segura-
mente, o tempo de mandato no cargo. A história mostra que é 
raro um ministro da Defesa ser titular por mais de dois anos. E 
aqui estou. Quase a completar um mandato completo no cargo, 
o que, naturalmente, tem consequências novas e diferentes das 
que eram hábito. Acusaram-me de ter cortado no reequipamen-
to, de ter extinto organismos ou de ter encerrado empresas pú-
blicas. E, a este propósito, quase tudo é verdade. Nestes últimos 

tês anos tomamos e executamos muitas decisões, absolutamente 
necessárias e algumas delas quase impensáveis de acontecer há 
poucos anos atrás. Verdadeiras reformas estruturais. Infelizmen-
te, para muitos, as reformas são, apenas, sinónimo de agenda 
política. Nada mais. Mal! E por serem apenas agenda política es-
peram alguns, que se anunciem mais do que as que efetivamente 
se pensam concretizar. O que facilita as resistências à mudança e 
a própria eficácia desta. Há reformas de 15 em 15 anos e quando 
as concluímos já estão 10 anos atrasadas. O que obriga a que, 
quando se tenham de concretizar, assumam uma natureza mais 
profunda e estrutural, logo, com mais oposição. O ideal seria um 
país sem necessidade de reformas estruturais profundas. Sem ne-
cessidade porque... os processos de modernização e atualização 
deviam ser diários e dispensar a agenda política ou a interven-
ção de um FMI. Deveríamos melhorar porque temos de melhorar. 
Fazer porque queremos fazer. Quando somos obrigados corre 
sempre pior. Inevitavelmente. Passamos o que passamos nos úl-
timos três anos exatamente por causa disso. Por isso, peço-vos 
que olhem para tudo o que foi feito nos últimos três anos de uma 
maneira diferente. 

Nos próximos dias não faltarão discussões sobre o pós-Troika. 
Na Defesa Nacional não o vamos fazer. O nosso pós-Troika foi 
preparado há dois anos e meio e foi consagrado em Resolução 
do Conselho de Ministros. Com algumas críticas, com opiniões 
diversas, umas legítimas outras nem tanto. Mas a verdade é que, 
com a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a Refor-
ma 2020, passamos, em 2013, a saber o orçamento do MDN em 
2018. Sem surpresas. Em 2013 passamos a saber qual o valor 
que teremos disponível para o investimento em 2020. Sem so-
bressaltos. Tudo avaliado, discutido e tratado com as chefias 
militares. Numa palavra muito política: consensualizado. Não há  
surpresas, expetativas ou desilusões. Estamos preparados. Sabe-
mos que não vamos conseguir todo o reequipamento desejado, 
sabemos que não vamos conseguir atender a todos os pedidos 
orçamentais. Sabemos tudo isso. Mas sabemos com o que pode-
mos esperar, planear de conformidade e responder ao nível de 
ambição que o país pode fixar para as suas Forças Armadas. Com 
seriedade, rigor e realismo, assente num conceito estratégico de 
defesa nacional também revisto. E fizemo-lo sem que ninguém no 
FMI nos tivesse pedido este trabalho. Sem que ninguém no BCE 
nos tenha exigido este cronograma. Fizemo-lo porque foi essa a 
nossa vontade. Fizemo-lo porque foi necessário. Fizemo-lo por-
que a crise financeira impôs criar novas condições para preservar 
a capacidade operacional das Forças Armadas. Numa palavra: 
Porque a Defesa Nacional precisava. E o país precisava deste 
exemplo. As Forças Armadas souberam, uma vez mais, dá-lo, de 
uma forma extraordinária e com elevado sentido de patriotismo! 

Que a reforma 2020 seja, por muitos anos, a última reforma 
profunda e estrutural da Defesa Nacional. Está feita para isso. 
Está feita para que as reformas passem a acontecer todos os dias 
para que não tenha que acontecer um dia uma que nos tenha de 
ser imposta. Não aproveitar esta oportunidade para quebrar o 
vicioso ciclo das reformas por imposição, seria uma afronta ao 
esforço que todos fizemos nos últimos três anos. 

A história da Marinha Portuguesa é rica nos exemplos de visão 
do que está para lá do limite curto do horizonte. Sei, por isso, que 
é esse sentido de missão que a todos anima: sem memorandos 
que condicionem a nossa soberania continuar, com orgulho, a 
servir Portugal no mar nos próximos 900 anos!!!
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 Discurso do
 Almirante CEMA/AMN

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa Nacional,
Gostaria de começar por agradecer a Vossa Excelência ter-se 

dignado presidir a esta cerimónia do Dia da Marinha, em que as-
sinalamos a passagem de mais um aniversário da chegada da Ar-
mada de Vasco da Gama a Calecute, no dia 20 de maio de 1498. 
Encaramos a presença de Vossa Excelência como uma inequívoca 
manifestação de apoio e reconhecimento pela ação de todo o 
pessoal que, na Marinha, serve sob sua tutela.

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais,
A Marinha existe para servir Portugal e os Portugueses e por 

isso entendemos que é nosso dever levar a Marinha para junto 
das populações que orgulhosamente servimos, dando a conhecer 
quem somos e o que fazemos.

Foi imbuídos deste espírito que acedemos ao amável convite 
do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascais para feste-
jarmos, nesta lindíssima baía, o Dia da Marinha. Aqui estivemos 
pela última vez em 2001, e voltamos porque esta é terra de Mar 
onde sempre nos sentimos em casa.

A vila de Cascais encontra-se intimamente ligada à nossa his-
tória e também ao feito que serve de mote às celebrações do dia 
da Marinha, pois foi em Cascais que arribou Nicolau Coelho, ao 
comando da Bérrio, relatando a boa nova da chegada de Vasco 
da Gama à India.

Vila que cresceu e ganhou notoriedade através de D. Carlos I, 
Rei que pela sua ação como cientista do Mar se constituiu como 
referência nacional da oceanografia, razão pela qual o Museu do 
Mar, aqui sediado, tomou o seu nome.

Nos dias de hoje, o Concelho de Cascais continua intimamente 
ligado ao Mar e à Marinha, sendo protagonista de diversas ini-
ciativas no sentido de projetar Portugal para o Mar.

Acresce a tudo isto o facto de Cascais estar a celebrar os seis-
centos e cinquenta anos da sua elevação a vila e os quinhentos 
anos do seu foral, constituindo por isso uma especial honra para 
a Marinha poder associar-se a essa celebração, festejando o seu 
dia em estreita comunhão com a população desta vila.

Creia Senhor Presidente que este projeto, abraçado por si des-
de início, e acarinhado por todos os autarcas e demais colabora-
dores que connosco trabalharam, apenas foi possível graças ao 
prestimoso apoio e à total disponibilidade da Câmara Municipal 
de Cascais. O meu muito obrigado.

 
Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional,
Senhor Vice-Presidente, em representação do Presidente da 

Comissão de Defesa Nacional,
Senhores Deputados,
Senhores Almirantes Antigos Chefes do Estado-Maior da Armada,
Senhor Tenente-General Chefe da Casa Militar de Sua Excelên-

cia o Presidente da República,
Senhor Vice-Almirante Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada,
Senhor Tenente-General em representação do Chefe do Estado-

-Maior General das Forças Armadas,

Senhores Tenentes-Generais Vice-Chefe, em representação 
dos Chefes do Estado-Maior dos Ramos,

Senhores Almirantes,
Excelência Reverendíssima Bispo das Forças Armadas e de Se-

gurança,
Ilustres Autoridades Civis e Militares,
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e meus Senhores,
 Agradeço a presença de Vossas Excelências nesta cerimónia, 

porque para além de lhe conferir lustre acrescido é expressiva da 
estima e consideração que nutrem por aqueles que defendem os 
interesses de Portugal no Mar. Sejam bem-vindos.

Militares, Militarizados e Civis da Marinha,
Hoje é o Dia da Marinha, hoje é o vosso dia, o dia de todos 

os que são da Marinha, dos que servem Portugal defendendo os 
seus interesses no Mar, quer no âmbito estritamente militar, quer 
em atividades de natureza civil, onde se inclui o apoio à Autorida-
de Marítima Nacional.

Como vosso Comandante gostaria de começar por afirmar que 
é com muito orgulho que vos saúdo, homens e mulheres que, 
na Marinha, cumprem as missões que nos são atribuídas, com 
dedicação e empenho, sem regatear esforço, contribuindo desta 
forma, para que Portugal e os Portugueses possam usar o Mar 
em seu proveito.

Gostaria também de dirigir uma saudação muito especial 
àqueles que, no Mar, regressam a casa após dois meses e meio 
de presença no Golfo da Guiné, aos que em treino, frequentam 
o Portuguese Operational Sea Training, em Plymouth, aos que 
em terra, cumprem missões operacionais nos diversos teatros de 
operações em que a Marinha marca presença, e também a to-
dos os que se encontram hoje com missão atribuída nos espaços 
marítimos sob soberania, jurisdição e responsabilidade nacional, 
cumprindo tarefas de vigilância e controlo, bem como a muito 
nobre missão de salvaguarda da vida humana.

Gostaria ainda de saudar os que tendo já deixado o serviço ati-
vo, são da Marinha e que considero representados pelos meus 
ilustres antecessores aqui presentes.

 
Senhor Ministro da Defesa Nacional,
Dirijo-me a Vossa Excelência, no Dia da Marinha, pela primei-

ra vez como Chefe do Estado-Maior da Armada e, por inerência, 
Autoridade Marítima Nacional. Nesta circunstância, aproveito a 
oportunidade para efetuar uma breve reflexão sobre o ano tran-
sato e apresentar a minha perspetiva para o futuro.

Portugal cumpriu, nos últimos três anos, um muito exigente 
programa de ajustamento financeiro, enfrentando momentos de 
extrema dificuldade que, naturalmente, têm tido significativo im-
pacto na Marinha.

Mesmo assim, e fruto de uma ágil gestão dos recursos que nos 
foram disponibilizados nos últimos anos e de uma dedicação ím-
par de todos que abnegadamente servem na Marinha, embora 
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com indisfarçáveis limitações, conseguimos cumprir as missões 
que nos foram atribuídas.

No âmbito da defesa militar participámos em diversas missões, 
integradas nas Forças Nacionais Destacadas, como na Operação 
Atalanta, onde empenhámos uma fragata durante cinco meses 
e, mais uma vez, comandámos a força tarefa da União Europeia, 
contribuindo assim para a dissuasão, prevenção e repressão dos 
atos de pirataria na costa da Somália. Participámos também, 
com um submarino, na Operação Active Endeavour, cuja missão 
consiste em dissuadir e combater o terrorismo e a proliferação de 
armas de destruição maciça.

Ainda neste contexto continuamos a estar presentes em missões 
internacionais, como no Afeganistão, contribuindo para a segu-
rança e estabilidade regional, no Kosovo, no apoio à paz naquela 
região do globo e também na missão de treino militar no Mali.

Colocámos todo o nosso empenho ao serviço de Portugal no 
estrangeiro, pois temos a noção da importância destas missões, 
que nos permitem afirmarmo-nos como uma nação contribuinte 
para o esforço internacional, de manutenção da paz e melhoria 
das condições de vida das populações em dificuldades, garantin-
do também desta forma a possibilidade de ter “voz ativa” nos 
fora internacionais.

Continuamos a manter uma estreita ligação aos países da Co-
munidade dos Países de Língua Portuguesa, colaborando em di-
versas ações de cooperação, dando expressão à política externa 
nacional e contribuindo para o desenvolvimento das capacidades 
das Marinhas amigas e, desta forma, dar o nosso contributo para 
a segurança nos espaços marítimos de interesse nacional.

Estivemos presentes em exercícios conjuntos e combinados, pre-
parando as nossas forças, para poder responder de forma cabal às 
necessidades de defesa própria e autónoma, bem como para asse-
gurar a proteção dos interesses nacionais, onde, como e quando 
for considerado necessário.

Sendo este o Dia da Marinha, dia de todos aqueles que a ser-
vem, no âmbito da ação militar e não militar, quero, na minha 
qualidade de Autoridade Marítima Nacional, realçar o trabalho 
desenvolvido pelo pessoal que serve o País nesta tão relevante 
estrutura, designadamente na Direção-geral da Autoridade Ma-
rítima e na Polícia Marítima.

No âmbito da afirmação da soberania e autoridade do Estado 
no mar, efetuámos uma intensa atividade destinada a prevenir e 
reprimir os casos ilícitos contraordenacionais e penais nos espaços 
de jurisdição marítima, bem como ações de fiscalização, inspecio-
nando as atividades de pesca, no mar e em terra, para garantir o 
respeito pela legislação vigente, para melhorar as condições de se-
gurança de quem anda no mar e para preservar os nossos recursos.

Assegurámos uma elevada prontidão dos meios de prevenção e 
combate a derrames ou ações poluentes, permitindo responder de 
uma forma rápida e eficaz às potenciais situações de calamidade.

No âmbito das atribuições do Instituto de Socorros a Náufra-
gos, solidificaram-se parcerias com entidades públicas e pri-
vadas, que têm constituído uma mais-valia inestimável na as-
sistência a banhistas. Este sistema, dirigido operacionalmente 
pelas Capitanias, nas áreas de jurisdição marítima, numa rela-
ção de proximidade com as praias da sua região, tem mostrado 
ser um modelo de elevado sucesso que salva centenas de pes-
soas todos os anos. Uma das iniciativas mais recentes, o pro-
jeto “surf salva”, visa integrar, nas capacidades do sistema de 
assistência a banhistas, uma grande percentagem dos surfistas 
que frequentam as nossas praias, possibilitando desta forma o 
seu contributo cívico para uma missão de todos nós, a de salvar 
vidas humanas.

Mas a ação da Marinha, na área não militar, não se cinge às 
atividades desenvolvidas em apoio da estrutura da Autoridade 
Marítima Nacional. É o caso do Instituto Hidrográfico que efe-
tuou levantamentos hidrográficos, produziu nova cartografia 
náutica e recolheu dados fundamentais para conhecer o nosso 
Mar. Ainda nesta área, desenvolvemos novos produtos quer para 
apoio às operações militares e à Autoridade Marítima, quer para 
apoio aos que andam no mar, em trabalho ou em lazer, de que 
são exemplos os projetos “Qual é a tua onda?” e METOCMIL.

Na área cultural desenvolvemos um conjunto alargado de ati-
vidades, ligadas à história, às ciências e às tecnologias navais, 
como exposições, palestras, seminários e edição de obras.

E ainda, naquela que é porventura uma das mais nobres mis-
sões que realizamos, a salvaguarda da vida humana no mar, con-
seguimos manter uma taxa de sucesso do Serviço Busca e Sal-
vamento Marítimo, ao nível das melhores do mundo, o que nos 
enche de orgulho e confirma a eficiência e eficácia do emprego 
de capacidades militares em ações não militares, neste caso, no 
âmbito do Sistema Nacional para a Busca e Salvamento Maríti-
mo, na dependência de Vossa Excelência.

Fizemos com esforço, dedicação, empenho e sentido de missão, 
tudo o que nos foi pedido, mesmo com elevado sacrifício pessoal. Fi-
zemo-lo porque os Portugueses e Portugal o merecem, e continuamos 
prontos para dar o nosso melhor no cumprimento da nossa missão.

Mas hoje para poder afirmar que cumprimos a nossa missão, 
tivemos que tomar opções difíceis, canalizando os poucos recur-
sos disponíveis para onde eles eram primordiais, o que obrigou a 
que durante o ano transato apenas se tenham efetuado as ações 
de manutenção estritamente necessárias.

Porém, ao dizê-lo, quero aqui assegurar que nenhum meio foi 
empenhado sem cumprir com as elementares regras de segurança, 
embora também deva referir que as horas de navegação atribuí-
das ao treino continuam em níveis insuficientes, originando deficits 
na prontidão operacional, que espero em breve poder melhorar.

Foi bem ciente destas dificuldades que elegi como lema para 
o meu mandato a REESTRUTURAÇÃO, mas como referi no meu 
discurso de apresentação à Marinha, reestruturar não deve ser 
entendido como “simplesmente mudar”, de forma avulsa, basea-
da em preconceitos, ou só porque está na moda.

Desde logo a reestruturação da Marinha é determinada pelo 
processo de reestruturação da defesa nacional e das Forças Ar-
madas, designado por Reforma «Defesa 2020», que vem impor 
a necessidade de ajustar a estrutura, a organização e os meios 
aos compromissos orçamentais definidos. Entre outros aspetos, a 
«Defesa 2020» vem redimensionar o efetivo das Forças Armadas, 
pretende melhorar os rácios de despesa entre as componentes de 
pessoal, de operação & manutenção e de investimento, e define 
1,1% do Produto Interno Bruto como compromisso orçamental 
estável para a Defesa Nacional.

Neste quadro, é aceitável antecipar que o orçamento anual 
para a Marinha possa estabilizar num valor de referência da or-
dem dos 500M€.

Baseado nestes dados de planeamento, superiormente defi-
nidos, importa saber como vamos obter o melhor proveito dos 
recursos que temos disponíveis.

Primariamente convém efetuar uma análise da envolvente que 
nos rodeia, identificando oportunidades, desafios, potencialida-
des e vulnerabilidades.

Como oportunidades, relevo, a título de exemplo, a manutenção 
e, se possível, o incremento das relações bilaterais e da participação 
de Portugal nas Alianças e Organizações Internacionais e a recente 
aprovação da nova Estratégia Nacional para o Mar que pode criar 
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espaço para se tirar partido de uma efetiva capacidade de ação 
centrada na multidisciplinaridade e na cooperação interagência.

Como desafios não posso deixar de referir as limitações finan-
ceiras do País, as tensões regionais, as migrações em massa, a 
pirataria marítima e, mais recentemente, a degradação da situa-
ção internacional, que podem implicar uma maior necessidade 
de empenhamento dos meios da Marinha.

No entanto, a Marinha tem potencialidades que importa explo-
rar, desde logo, a utilização das suas capacidades em atividades de 
natureza militar e não militar, que permite maximizar a eficiência 
no aproveitamento dos recursos do País para a ação do Estado no 
Mar. De relevar também o sistema de formação e treino da Mari-
nha, o qual permite valorizar os seus recursos humanos, constituin-
do-se como um potenciador do recrutamento e da retenção.

Potencialidades estas que esperamos serem suficientes para ul-
trapassar as vulnerabilidades, das quais realço o envelhecimento 
da esquadra, que se reflete na redução da capacidade operacional.

Neste ambiente que acabei de descrever temos de saber tirar o 
maior partido daquilo que são as nossas potencialidades intrínse-
cas e explorar todas as oportunidades em que tais características 
possam ser relevadas, criando desta forma valor e contribuindo 
para que Portugal possa usar o Mar, nesta que é a nossa missão.

Mas também sabemos que uma reestruturação não se faz em 
poucos dias, faz-se em anos. Porém a Marinha não pode esperar 
tanto tempo, e a curto prazo é imperioso substituir os meios que 
estão no fim da sua vida operacional, retomando os programas de 
reequipamento da esquadra, designadamente, a construção dos 
Navios de Patrulha Oceânica e das Lanchas de Fiscalização Costei-
ra. Porém, como é sabido, a construção naval é lenta e dispendiosa 
e por isso também equacionamos a eventual aquisição de navios 
usados, que nos garantam 10 a 15 anos de operação, e assim suprir 
a lacuna de meios até que as novas construções estejam prontas.

Importa também, a curto prazo, colmatar o défice de manuten-
ção dos meios navais e retomar os níveis de treino, para garantir 
adequados níveis de operacionalidade.

Para contribuir para que o País use o Mar é necessário que a 
Marinha seja dotada de uma organização ágil e flexível, esteja 
equipada com meios modernos e tecnologicamente evoluídos, 
como acabei de referir, mas acima de tudo que disponha de pes-
soas qualificadas, bem treinadas e altamente motivadas.

Neste âmbito importa sublinhar que todos nós abraçámos esta 
profissão de corpo e alma, aceitando de bom grado as limitações 
que a condição militar nos impõe. Asseguramos uma prontidão 

imediata, mantemos uma disponibilidade total, impomos sacri-
fícios adicionais às nossas famílias, estamos preparados para, se 
necessário, sacrificar a nossa vida, pelo nosso País, que jurámos de-
fender. Somos por isso diferentes, nem melhores, nem piores, sim-
plesmente diferentes e é essa diferença que importa acautelar, por-
que só assim conseguimos ter uma guarnição coesa e motivada. 

 
Militares, Militarizados e Civis da Marinha,
Como acabei de referir vivemos circunstâncias excecionais, 

mas neste contexto temos de saber manter o rumo. Assim, aos 
órgãos de comando, direção e administração importa garantir a 
eficiente gestão dos recursos, cumprir e garantir a conformidade 
regulamentar das decisões e das ações, e zelar pela sua justeza, 
imparcialidade e coerência.

Aos militares, militarizados e civis, individualmente, compete 
manter um exigente padrão de comportamento, consubstanciado 
na disciplina, no empenho no cumprimento da missão, na dignida-
de de caráter, na honestidade, no respeito e na seriedade.

A atitude que se exige a todos os servidores da Marinha, exer-
çam eles funções de cariz militar ou não militar, radica num qua-
dro de valores que ajudam a reconhecer a Marinha como uma 
referência no «ser» e no «estar», e constitui-se como uma carac-
terística identitária própria da nossa instituição.

Por isso exorto-vos a manter a coesão, entre todos os que fa-
zem uso do botão de âncora, e a defender os valores que nos 
caracterizam, sabendo que como vosso Comandante estarei sem-
pre atento aos vossos anseios.

 
Senhor Ministro da Defesa Nacional,
A história da Marinha confunde-se com a história de Portugal, 

cruzamos os mares há séculos, demos novos mundos ao mundo, 
transformámos “tormentas” em “boa esperança”, e levámos o 
nome de Portugal aos quatro cantos do mundo.

Abnegadamente cumprimos as missões que nos são atribuí-
das, com brio, dedicação e espírito de bem servir e assim conti-
nuaremos a fazê-lo.

Os homens e as mulheres, que orgulhosamente comando, são 
de uma estirpe única porque forjamos o nosso «ser» e o nosso 
«estar» no Mar, e por isso continuaremos, na senda dos nossos 
antecessores, mesmo perante as adversidades que se nos colo-
cam, a assegurar que a Marinha continua a defender os interes-
ses de Portugal no Mar.

Fotos 1SAR FZ Horta Pereira
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OS CONCERTOS

Os concertos do Dia da Marinha são sempre dos momentos 
altos das comemorações, quer pela sua expressão artística, 

quer pelo entrosamento que permitem com as populações que 
se juntam para apreciar a música e confraternizar com os ma-
rinheiros. Normalmente a Banda da Armada oferece dois con-
certos, por esta ocasião, sendo um deles de gala, mais formal e 
virado para um público muito específico, mas o outro é feito ao 
ar livre e aberto a toda a gente. Este último teve lugar no dia 16 
de Maio, pelas 22h00, na praça da Cidadela. A Banda da Armada 
foi dirigida pelo maestro 1TEN Peixoto Veloso e interpretou um 
programa que incluiu um conjunto de obras clássicas – algumas 
delas muito bem enquadradas nesta comemoração – equilibra-
das com trabalhos mais ligeiros, nalguns casos muito conhecidos 
de quase toda a gente e com uma mais fácil adesão do público. 
Assistiram ao concerto o Presidente da Câmara de Cascais, acom-
panhado pelo VALM Oliveira Viegas, Director da Comissão Cultu-
ral de Marinha, e um público entusiasta de umas largas centenas 
de pessoas que encheram o espaço confinado dentro do períme-
tro fortificado. A Câmara, contudo, montou um ecrã gigante no 
jardim fronteiro, que permitiu levar a música a uma assistência 
mais alargada, fazendo-se ouvir em toda a parte baixa de Cascais, 
criando um natural ambiente de festa, numa noite suave e calma 
a abrir um fim-de-semana de comemorações.

Todavia, o concerto que concentrou o maior valor artístico da 
nossa banda foi, sem sombra de dúvida, o concerto oficial do Dia 
da Marinha, que teve lugar no Auditório Senhora da Boa Nova, 
no Estoril, pelas 22h00 do dia 17 de Maio. Dirigida pelo seu maes-
tro, 1TEN Délio Gonçalves, iniciou a exibição com “Resplendent 
Glory”, do compositor norte-americano Rossano Galante, a abrir 
o concerto de forma fulgurante, como um aperitivo a predispor-
nos para um espectáculo em crescendo. Seguir-se-ia o que me 
pareceu ser a jóia do programa, na apresentação do “Concerto 
para clarinete e banda” de Oscar Navarro. A orientação artísti-
ca que o maestro Délio Gonçalves tem dado à Banda da Arma-
da tem permitido o protagonismo de alguns dos nossos músi-
cos, dando-lhes a oportunidade de actuar como solistas, e este 
“Concerto...” de Navarro foi propício a isso, permitindo realçar as 
qualidades do clarinetista, SAJ António Menino. A obra é um diá-
logo entre o solista e a banda, que se desafiam mutuamente, e o 
resultado é um delírio poético de grande intensidade que ficará 
como um dos momentos altos desta exibição. 

Fechou a primeira parte a interpretação de “Lembranças do 
Mar”, obra do compositor galego Antón Alcalde Rodriguez, com-
posta em 2009, em homenagem ao  seu padrinho Manuel Alcal-
de Rañó, pescador que perdeu a vida no mar. Uma homenagem 
que assim se estendeu a todos os marinheiros.

A segunda parte do programa abriu com “Danse Fouâtre”, a 
que se seguiu a primeira actuação do autor e compositor António 
Sala. Trata-se de uma figura consagrada no mundo do espectácu-
lo que associa a actividade musical à de locutor e grande comuni-
cador, dando ao espectáculo um carácter ligeiro que agrada sem-
pre a todo o público. Coube-lhe ainda introduzir a participação 
de Maria Viana, que nos brindou com uma excelente interpreta-
ção de “Summertime” (Gershwin) e, logo a seguir, com a popular 
canção francesa “La Mer”, escrita nos anos quarenta por Char-
les Trenet. A voz quente de Maria Viana, ajustada à sua vocação 
de vocalista de jazz, emprestou a esta interpretação um carácter 
muito singular, onde não faltaram tons que lembraram Edith Piaf, 
recordando-nos Cascais dos anos quarenta com o seu turismo de 
charme. Os dois artistas presentearam a Marinha, no dia da sua 
festa, cantando no final o popular “parabéns a você”, e o concer-
to fechou com a “Marcha dos Marinheiros” cantada por todos.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

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

Fotos 1SAR FZ Horta Pereira
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MADEIRA

O programa das comemorações do Dia da Marinha incluiu um 
conjunto de atividades realizadas entre os dias 17 e 20 de maio.

À semelhança dos anos anteriores, foram realizadas ativida-
des náuticas, contando-se com a colaboração de diversas Asso-
ciações Náuticas. No dia 17 de maio realizaram-se no Porto do 
Funchal, as regatas de canoagem, organizadas pela Associação 
Regional de Canoagem da Madeira, e a prova de pesca despor-
tiva, na Baía de Machico, organizada pela Associação de Pesca 
Desportiva da Região Autónoma da Madeira. O Centro de Treino 
Mar – Madeira, organizou a regata de Stand Up Paddle e, em con-

junto com a Associação Regional de Vela da Madeira, a prova de 
Vela de cruzeiro, a qual este ano proporcionou aos participantes 
a oportunidade de efetuarem a circumnavegação às Ilhas Deser-
tas. No dia 18 de maio o Clube Naval do Funchal organizou a pro-
va de Vela Ligeira no Porto do Funchal. Num total participaram 
nas provas cerca de 200 participantes.

A entrega de prémios foi realizada na Fortaleza do Pico, tendo 
presidido à Cerimónia S. Exa. o Diretor Regional da Juventude e 
Desporto. Esta entrega de prémios contou com o apoio da Em-
presa de Cervejas da Madeira.

Durante o fim de semana de 17 e 18, assim como no dia 20 de 
maio, o NRP Cacine esteve aberto ao público.

No dia 20 de maio, Dia da Marinha, realizou-se a já tradicional 
cerimónia de homenagem aos homens e mulheres falecidos no 
mar, com o lançamento ao mar de uma coroa de flores na Baía do 
Funchal, com o Representante da República para a Região Autó-
noma da Madeira, a presidir à cerimónia. No final, foi servido um 
Madeira de Honra a todos os presentes. Estiveram a acompanhar 
a cerimónia diversos Orgãos de Comunicação Social regionais.

Terminada a celebração do Dia da Marinha na RAM, são me-
recedoras de um especial agradecimento todas as entidades, pú-
blicas e privadas, que se associaram às várias iniciativas levadas 
a efeito, proporcionando inúmeras oportunidades de contacto 
com a população e com o mar.

Colaboração do COMANDO DA ZONA MARÍTIMA/
/DEPARTAMENTO MARÍTIMO DA MADEIRA

evocando os militares, militarizados e civis da Marinha já falecidos, 
a que se seguiu uma missa na Igreja das Angústias. No mesmo dia, 
com cerca de 30 convidados a bordo, o navio largou para o mar, 
efetuando uma curta navegação a sul do Faial. Mais tarde foi inau-
gurada uma exposição fotográfica sob o tema “As Nove Ilhas e a 
Marinha”, sobre a presença da Marinha nos Açores.

Finalmente, no dia 24 realizou-se uma regata de vela com a 
participação de 30 velejadores do Pico e do Faial.

Colaboração do COMANDO DA ZONA MARÍTIMA/
/DEPARTAMENTO MARÍTIMO DOS AÇORES

AÇORES
As celebrações do Dia da Marinha nos Açores decorreram na 

Ilha do Faial, entre 14 e 24 de maio.
A iniciativa “Um dia na Vida de um Profissional”, que decorreu en-

tre 14 e 16, juntou os alunos das escolas Secundária Manuel de Arria-
ga e Profissional da Horta. Foram repartidos por três atividades que 
ocorreram a bordo do NRP Batista de Andrade, na Capitania do Porto 
e no Comando Local da Polícia Marítima. Tiveram a oportunidade de 
colaborar nos serviços de bordo, de participar num exercício de bus-
ca e salvamento, visitaram a lota local e fiscalizaram uma embarcação 
de pesca. Conheceram ainda os meios materiais disponíveis.

No dia 16, participaram num quiz a bordo da corveta, e numa 
“Conversa de Câmara”, onde, num tom informal e descontraído, 
o Comandante do navio e o Capitão do Porto abordaram temas 
como o GMDSS, o AIS, ou o Regulamento da Náutica de Recreio. 
Foi ainda realizada uma palestra sobre emergência em embarca-
ções pequenas, a que se seguiu um lanche.

Em paralelo decorreram os tradicionais “batismos de mar”, com 
57 pessoas a efetuarem o seu primeiro mergulho com garrafas, sob 
a supervisão do Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima. 
Na noite de 16 de maio o Comandante da Zona e Chefe do Departa-
mento Marítimo, CALM Pires da Cunha, efetuou uma palestra sobre 
segurança marítima, em parceria com o Clube Naval da Horta.

No dia seguinte realizaram-se as regatas de vela e de canoagem, 
bem como o passeio cicloturístico e o concurso de pesca despor-
tiva. A 18 de maio, em cerimónia junto ao monumento ao Infante 
D. Henrique, o CALM Pires da Cunha depôs uma coroa de flores, 
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SUL
No âmbito das comemorações do dia da Marinha 2014, rea-

lizaram-se, na região do Algarve, várias ações de divulgação 
à comunidade, com o objetivo de assinalar a efeméride e, na 
oportunidade, mostrar aos cidadãos a sua Marinha. No Ponto de 
Apoio Naval, em Portimão, o NRP Viana do Castelo e o NRP Pé-
gaso estiveram abertos a visitas. O Museu Marítimo Almirante 
Ramalho Ortigão abriu portas a visitas e cumulativamente pro-
moveu-se a realização de um exercício de combate à poluição no 
mar por hidrocarbonetos nas Quatro Águas – Tavira, designado 
por Gilão 2014.

O exercício Gilão 2014, planeado para o período das comemo-
rações, constituiu uma oportunidade para, além dos objectivo 
universal de treinar e preparar a resposta a incidentes poluentes 
através da utilização das sinergias existentes na Marinha, dar a 
conhecer e desenvolver a relações de colaboração, por razão de 
partilha de preocupações na matéria, com a Câmara Municipal 
de Tavira, Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Au-
toridade Portuária e Parque Natural da Ria Formosa e Comando 
Operacional Distrital da Proteção Civil, tendo apoiado a execu-
ção do exercício, para alem de outras entidades locais e cidadãos 
anónimos, o Regimento de Infantaria nº 1 de Tavira.

De realçar a adesão da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade do Algarve que fez deslocar ao local 45 alunos 
das disciplinas de Poluição e Ecotoxicologia Marinha (Licencia-
turas em Biologia Marinha e Ciências do Mar, 2º ano), Poluição 

da Água e Ecotoxicologia (Mestrado Integrado em Engenharia do 
Ambiente, 3º ano) e de Técnicas de Intervenção Ambiental Mari-
nha (Mestrado em Ecohidrologia, 1º ano).

Colaboração do COMANDO DA ZONA MARÍTIMA/
/DEPARTAMENTO MARÍTIMO DO SUL

NORTE

As celebrações decorreram com variados eventos, entre 10 e 
24 de maio e como é tradição, desde Vila Nova de Cerveira 

até Figueira da Foz, passando por Viana do Castelo e Leixões.
Nas Instalações Navais da Boa Nova realizou-se, no dia 23 de 

maio, o almoço de convívio onde, para além das guarnições do Co-
mando da Zona Marítima, do Departamento Marítimo, da Capita-
nia e Comando da Polícia Marítima, participou uma delegação do 
NRP Rio Minho, unidade naval do Dispositivo Naval, e as delega-
ções dos restantes órgãos da Autoridade Marítima da região.

As comemorações iniciaram-se em Viana do Castelo, com a rea-
lização, entre 10 e 11 de maio, da 2ª edição da Regata de Vela do 
Dia da Marinha, organizada pela Capitania do Porto de Viana do 

Castelo e pelo Clube de Vela. A regata, incluída no Campeonato 
Regional de “Team Racing”, na classe Optimist, contou com a par-
ticipação de 13 equipas, num total de 52 velejadores de 8 clubes 
provenientes de Coimbra, Aveiro, Costa Nova, Ovar, Gafanha da 
Encarnação, Porto, Póvoa de Varzim e Viana do Castelo.

Paralelamente, durante o dia 10 de maio, com o apoio dos 
meios da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, foram propor-
cionados “batismos de mar” a bordo da UAM Atento.

No dia 18 de maio, a Capitania do Porto de Leixões e o Sport 
Club do Porto organizaram a 3ª edição da Regata de Vela do Dia 
da Marinha, ao largo de Leixões. A regata contou com 44 partici-
pantes de 3 classes de Optimist (A, B e Iniciados). A cerimónia de 
entrega de prémios realizou-se na sede do Sport Club do Porto.

No período de 17 a 20 de maio, o NRP Rio Minho esteve aberto 
a visitas em Vila Nova de Cerveira.

No dia 17 de maio, o CMG Martins dos Santos recebeu uma co-
mitiva de 49 sócios e familiares do Núcleo de Matosinhos da Liga 
dos Combatentes. Foi-lhes feita a apresentação institucional da 
Marinha, seguida de uma visita às Instalações Navais com uma 
exposição estática dos meios da Autoridade Marítima ao dispor 
dos diversos órgãos locais. A visita terminou com a sempre apre-
ciada visita ao Farol de Leça e seu núcleo museológico.

A 7ª edição da Regata de Vela do Dia da Marinha, organizada 
pela Capitania do Porto da Figueira da Foz em parceria com o 
Clube Náutico da Figueira da Foz, realizou-se a 24 de maio, na 
baía da Figueira da Foz, com as classes Laser, Vaurien e Snipe. A 
cerimónia de entrega de prémios realizou-se na sede do Clube, 
tendo sido presidida pelo Capitão do Porto da Figueira da Foz.

Colaboração do COMANDO DA ZONA MARÍTIMA/
/DEPARTAMENTO MARÍTIMO DO NORTE
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CNOCA

Seguindo a tradição, o CNOCA associou-se ao Dia da Marinha, 
organizando diversas atividades desportivas: regatas de vela 

ligeira, cruzeiro e windsurf, pesca submarina e tiro de pistola.
Na vela ligeira, com significativa participação, estiveram pre-

sentes 94 velejadores em diferentes classes (Snipe, Laser, Opti-
mist e Sharpie 12M) em três campos de regatas. De referir a par-
ticipação de 35 jovens velejadores na classe Optimist. As regatas 
decorreram nos dias 17 e 18 de maio, no Mar da Palha, com boas 
condições de vento. Realizou-se um total de cinco regatas num 
torneio bastante competitivo. 

Após as regatas, foi organizado um lanche que permitiu uma sã 
e franca confraternização entre os velejadores. Imprescindível o 
apoio da Escola Naval no apoio às Comissões de Regata (a bordo 
das embarcações da classe Mindelo) e do Corpo de Fuzileiros na 
segurança e apoio nos campos de regata. 

Também no windsurf o vento permitiu ótimas condições para 
a prática da modalidade. Com o campo de regata na bacia de ma-
nobra da BNL, constituiu-se num excelente espetáculo, quer para 
os participantes quer para o público, no cais, uma vez que a BNL 
estava aberta a visitas. 

A regata de cruzeiro foi realizada a 18 de maio, com largada de Be-
lém, e contou com a participação de 42 embarcações das diversas 
classes de ANC. Com o vento de oeste moderado a fresco, foram defi-
nidos três percursos, sendo o de maior dimensão o das classes ANC-A 
e ANC-E. A Comissão de Regatas ficou instalada na Doca de Belém.

A entrega de prémios, à semelhança dos anos transatos, está 
prevista para o final do mês de outubro, a bordo de uma unidade 
naval. As classificações obtidas nas diversas regatas estão dispo-
níveis na página da internet do CNOCA – cnoca@marinha.pt

O VI Troféu de pesca submarina do Dia da Marinha realizou-
se no dia 3 de maio, na Praia das Bicas – Meco, com excelentes 
condições meteorológicas e oceanográficas. Paralelamente, de-
correu o Campeonato Nacional de Duplas bem como o Troféu 
Herculano Trovão. Participaram 38 atletas, destacando-se grande 
diversidade ao nível das idades, experiências, títulos conquista-
dos, perspetivas da modalidade e competitividade. Após cerca 
de 5 horas de prova foram apresentados vários exemplares, prin-
cipalmente sargos, sendo de destacar um belo robalo (3.915g). 
No total foram capturados cerca de 120kg de pescado que foi 
doado à paróquia da Sagrada Família, de Miratejo. As pesagens e 
a entrega de prémios realizaram-se na sede do CNOCA, perante 

significativa assistência. Na ocasião, celebrou-se o 60º Aniversá-
rio dos Campeonatos Nacionais de pesca submarina.

O Torneio de Tiro de Pistola decorreu nos dias 17 e 18 de 
maio, na carreira de tiro do Centro de Educação Física da Arma-
da, envolvendo 35 atletas masculinos e femininos nas modali-
dades de Pistola de Percussão Central (PPC) e Pistola 25 Metros 
(P25). As provas foram inscritas no calendário nacional da Fede-
ração Portuguesa de Tiro e a sua organização esteve a cargo dos 
três clubes ligados à Marinha, que dispõem da modalidade de 
tiro desportivo: o CNOCA, a Associação de Fuzileiros e o Clube 
de Praças da Armada. Foram disputadas três provas com níveis 
elevados de competitividade e resultados significativos dentro 
do ranking nacional. Nesta competição estiveram presentes os 
melhores atletas portugueses do tiro de pistola, entre os quais 
dois atiradores olímpicos.

Colaboração do CNOCA
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No dia 13 de maio, o Clube Militar Naval, o Clube do Sargento 
da Armada e o Clube de Praças da Armada – organizador este 

ano da efeméride –, representados pelos Presidentes das Direc-
ções, entregaram ao Almirante CEMA/AMN a Medalha Comemo-
rativa do Dia da Marinha 2014, peça de elevado valor artístico e 
interesse escultórico.

Igualmente presente, o CMG Valente Zambujo, grande dinamiza-
dor na escolha do tema, na conceção da medalha e no acompanha-
mento do projecto, que evoca o V Centenário (1514-2014) da con-
clusão do famoso «Tratado da agulha de marear» de João de Lisboa.

Na época, a notoriedade do piloto João de Lisboa era tão gran-
de que o seu nome foi atribuído com bastante profusão como 
topónimo na denominação de lugares em paragens tão diversas 

MEDALHA COMEMORATIVA

como um rio no norte do Brasil, um cabo na região do rio da Pra-
ta, uma angra na costa sul atlântica de África e uma ilha no Índi-
co, o que poderá significar, no mínimo, que este experimentado e 
reputado piloto participou, de forma consistente, em grande par-
te das expedições de reconhecimento e exploração dos Descobri-
mentos levadas a cabo por navios e marinheiros portugueses no 
primeiro quartel do século XVI.

Aproveitando o acontecimento, os Presidentes das Direções 
agradeceram à Marinha, na pessoa do seu Chefe máximo, o 
apoio que vem sendo dado aos Clubes Militares. 

O ALM CEMA/AMN felicitou os três Clubes por mais esta inicia-
tiva, centrada no mar e nos temas com ele relacionados, o que 
muito contribui para a dignificação da Marinha.

As comemorações do Dia da Marinha, que tiveram este ano 
como anfitriã a Vila de Cascais, cumpriram na plenitude o 

objetivo de aproximar a Marinha dos cidadãos, pois decorreram 
de forma muito digna e prestigiante, como foi comprovado pela 
expressiva adesão e entusiasmo popular patente nos diversos 
eventos realizados.

Como Comandante da Marinha é com grande orgulho que rele-
vo o esforço e dedicação por todos evidenciados no planeamento 
e execução destas comemorações, bem como o aprumo, brio e 
dignidade demonstrados nos diversos eventos, a que acresce o 
comportamento cívico demonstrado nos variados contactos com 
a população, de que resultou a imagem de uma Marinha aberta 
ao exterior, coesa, relevante e capaz.

Assim, é com orgulho, apreço e satisfação que endereço os 
meus parabéns a todos quantos protagonizaram esta excelente 
jornada de divulgação da Marinha, fazendo jus às nossas mais 
nobres tradições enaltecendo o prestígio da Marinha.

Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso
ALMIRANTE

MENSAGEM INTERNA DE 21 MAIO
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amar esta Pátria, dos que hoje se entre-
gam para assegurar a continuidade do 
esforço secular dos nossos antepassados 
para salvaguardar a nossa identidade, dos 
que irão responder “presente” perante os 
novos desafios que se impõem às gera-
ções vindouras.

Aos jovens dos anos sessenta e setenta 
foi-lhes pedido muito e eles deram tudo, 
muitas centenas de milhar deram parte 
da sua vida combatendo em armas e mui-
tos milhares morreram lutando por Portu-
gal. Mas o seu percurso está a terminar. 
É mais do que justo afirmar que essa ge-
ração deixou um claro e inequívoco teste-
munho de amor pátrio. E é imperioso que 

A MEMÓRIA E O FUTURO

HOMENAGEM NACIONAL AOS COMBATENTES

A 10 de Junho, Dia de Todos os Portugueses, as homenagens oficiais cumprem o dever de recordar os que publicamente se distinguem anual-
mente através da excelência das suas competências. Complementarmente, a Comissão para a Homenagem Nacional aos Combatentes vai nes-
se dia, pela 21ª vez, recordar todos os que em Armas morreram ao serviço de Portugal.
E porque combater deixa marcas indeléveis nas vidas dos que por amor de Portugal deram muitos dos seus dias em favor das causas nacionais, 
vamos também homenagear os combatentes vivos e o vínculo permanente das suas famílias a Portugal, a geração futura, para que o sentimen-
to maior sobre essa dádiva patriótica tenha continuidade.

Nos céus da Guiné, há quarenta anos, 
eu, como tantos outros, cumpria o 

meu destino de militar piloto-aviador, es-
tava a combater. Passara um ano sobre o 
aparecimento dos mísseis STRELA, dois 
meses apenas depois do último avião ter 
sido abatido, um FIAT G-91, um mês ape-
nas depois de ter observado os “fumi-
nhos” correndo velozes atrás de um piloto 
que já se tinha ejetado e que, apesar de 
ferido, sobreviveu nas bolanhas da Guiné, 
tendo regressado ao combate com todo o 
empenho e toda a coragem em defesa dos 
desígnios de Portugal.  

Aparecera em Lisboa o livro “Portugal 
e o Futuro”, pensado e amadurecido em 
terras da Guiné. Já se meditava sobre um 
novo Portugal. 

Em certo dia cuja data não registei, 
voando em missão de ataque ao solo, ti-
nha já largado o armamento, ao recupe-
rar da longa descida, cabeça voltada para 
trás na pesquisa de eventuais ameaças, vi, 
claramente, caminhando para mim, uma 
bola pequena envolvida por uma névoa 
que parecia estar a querer encontrar-se 
comigo… e eu sem saber o que era. Mas 
que a esfera vinha decidida, isso vinha… 
e eu não queria enfrentá-la… continuei 
a manobra evasiva mais uns segundos… 
não me perguntem quantos… ela desa-
parece, veloz, atrás de mim e… passados 
momentos explodiu, disse-me o outro pi-
loto da parelha. 

Uns dias depois outra e outra dessas 
bolas de névoa correram atrás dos meus 
amigos… O míssil tinha regressado, ago-
ra mais sofisticado, sem fumos. Mas ha-
via que prosseguir o combate. Com esfor-
ços redobrados em missões de reconhe-
cimento e com pequenos ajustamentos 
nos processos de vigilância, a nossa luta 
continuou.

Numa das noites depois de uma missão 
em que um dos nossos foi perseguido por 
esse novo “fantasma” fomos jantar a Bis-
sau. A lua já rasteira ajudava a compor o 
ambiente nas margens do Geba. Sob a luz 

do crescente maometano iluminando te-
nuemente a noite de portugueses de tan-
tas etnias, ao som cavo de ondas peque-
nas a bater nas margens, dei por mim a 
lembrar-me dos combatentes que morre-
ram por amor a Portugal naquelas terras. 
Enquanto este pequeno grupo de pilotos 
dava a sua vida por um Portugal do Futu-
ro, outros se quedaram por ali tão perto. 
Emocionado, lembrei-me que, a poucas 
milhas do cais onde meditava, o Geba to-
mara como seu um dos meus melhores 
amigos da Academia Militar, fatalidade 
causada por agrestes condições de tempo 
com que os céus da Guiné por vezes nos 
punham à prova. E depois… lembrei-me 
de outros companheiros que já tinham 
enriquecido a linhagem dos eleitos ao se 
entregarem pelo ideal de Portugal, o meu 
camarada porta-bandeira da Academia 
Militar, homem de Cavalaria abatido em 
terras de Angola, mais um outro do meu 
curso, piloto também, abatido por sobre 
o Rovuma, outros de Infantaria e de Arti-
lharia… e não pude esquecer que destas 
águas partiu a Força que fez o resgate de 
um outro piloto, prisioneiro durante anos 
em Conakry, e com este evento lembrei-
-me dos heróis e dos mortos da Marinha 
em apoio dos nossos soldados e na defe-
sa dos interesses de Portugal no mundo, 
nomeadamente durante a invasão de Goa.

E na manhã seguinte, pela alvorada, lá es-
távamos os quatro, equipados para o voo, 
prontos para prosseguir os combates ne-
cessários para que se cumprisse Portugal. 

Quarenta anos depois, quiseram con-
vidar-me para que me emocionasse de 
novo, e de modo muito especial, presidin-
do à Comissão Executiva para a Homena-
gem Nacional aos Combatentes no dia 10 
de Junho de 2014, cerimónia a que venho 
assistindo incógnito desde há uns bons 
anos. Aceitei esta missão com a consciên-
cia de que promover a reflexão sobre a 
memória dos que combateram por Portu-
gal é a melhor forma de ajudar a aumen-
tar a assertividade dos que continuam a 
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o valor dessa dádiva se passe com rigor e 
verdade às novas gerações, a dos seus fi-
lhos, a dos seus netos.

É que, a esta geração de portugueses 
foram pedidos três trabalhos extraordiná-
rios, primeiro a gigantesca tarefa de de-
fender o Império, depois a de assistirem 
ao seu desmantelamento e, por último, 
a de reconstruir o País segundo um novo 
modelo.

Portugal sempre procurou novos es-
paços, primeiro na reconquista ibérica, 
a seguir na expansão estratégica para o 
Norte de África, depois o mar, primeiro, 
o mais próximo, e, logo, o mar desconhe-
cido, longínquo, cada vez mais distante… 
E, Portugal, sempre na busca do seu de-
sígnio, encontrou outros oceanos, outros 
continentes, outros povos, aprendeu com 
outras culturas, promoveu a divulgação 
do seu saber, da sua influência, globalizou 
o comércio e o conhecimento, expandiu a 
fé do seu povo. Isto e tanto mais. 

Quantos dos nossos heróis anónimos 
não se glorificaram para responder a es-
ses desafios maiores? E, ousados, persis-
tiram. E porque ousaram, determinados, 
porfiaram. 

Outros, não obstante tanto esforço, pe-
receram sem evitar que Portugal sofresse 
perdas irreparáveis, com o domínio da di-
nastia filipina, na sequência das guerras 
de libertação dos territórios americanos, 
com as ambições imperiais dos possiden-
tes europeus do século XIX, com a cobiça 
tedesca sobre as nossas colónias durante 
a I Grande Guerra e, já na nossa geração, 
com o apoio claro do ocidente a movi-
mentos independentistas, especialmente 
eficazes na segunda metade do século XX.

E em todos estes combates, foram por-
tugueses como nós, homens, e quantas 
mulheres em lágrimas, que pagaram com 
preço de sangue a missão de cumprir e 
fazer cumprir a vontade de um Povo que 

sempre manteve a aventura como matriz 
identitária para a sua afirmação na Histó-
ria universal. Porque navegar e descobrir 
era preciso, e viver…   

E hoje?
Para que Portugal se cumpra hoje, no-

vos combates se adivinham, lutas a que 
nos chama o imperativo de evitar a per-
da da nossa identidade e a defesa do 
bem-comum. 

Os desígnios de Portugal estão hoje, 
como sempre, intrinsecamente ligados 
aos do mundo globalizado qua ajudámos 
a criar, sempre em mudança, e a esses 
não podemos fugir. Mas os nossos, os que 
só dependem da nossa vontade coletiva, 
só nós é que os poderemos determinar e 
dirigir.

De entre muitos outros desafios que 
temos de enfrentar, gostaríamos de des-
tacar a obrigação e o dever moral de 
preparar melhor os jovens para uma ci-
dadania de valores, plena, agregadora, 
em vista a garantir a identidade de Por-
tugal como Nação livre e independente, 
e com esse, cumprir outros, designada-
mente, o de promover e reforçar a conti-
nuidade da cultura e da língua, o de res-
ponder ao desafio de aprofundar o saber 
e o conhecimento a níveis que nos man-
tenha competitivos no concerto das Na-
ções, área em que fomos pioneiros, o de 
assegurar a defesa dos espaços de nosso 
interesse estratégico, e tantos e tantos 
outros. 

E porque temos a profunda consciência 
de que, para além do uso da força militar 
em defesa dos interesses próprios de Por-
tugal, dos seus e dos das Alianças de que 
fazemos parte, designadamente através 
da participação em Operações de Paz e 
Humanitárias, os combates pelo Portugal 
do futuro têm muitas outras dimensões 
e a luta faz-se em muitas outras áreas de 
atividade.

É com este propósito que a Comissão 
Executiva para a Homenagem Nacional aos 
Combatentes, com o apoio direto da Uni-
versidade Nova de Lisboa, da Universidade 
Católica e das respetivas Associações Aca-
démicas, está a organizar dois colóquios 
intitulados “Os novos combates por Portu-
gal” dirigidos a jovens universitários. 

Este ano elegemos o Mar como um dos 
objetivos centrais do redirecionamento 
do esforço nacional em vista ao futuro.

Para além de uma abordagem abran-
gente sobre a temática do mar, deseja-
mos, em ambiente aberto e franco, pôr à 
discussão três temas cruciais, o mar como 
alfobre de novas descobertas e por força 
disso sujeito a fortíssimas ameaças, o mar 
como fronteira do conhecimento e o mar 
como desafio à economia de futuro, de-
signadamente, a identificação de novas 
perspetivas profissionais que ele possa 
proporcionar.

Estamos em mudança de gerações, es-
tamos em mudança de paradigmas, esta-
mos em mudança de tripulações e de ti-
moneiros que nos conduzirão no futuro, 
e é nosso propósito alertar os jovens para 
a necessidade de responder aos novos 
combates com o mesmo ardor e patrio-
tismo com que os que nos precederam o 
fizeram e os que connosco lutaram pelo 
bem de Portugal.

Portugueses de todas as idades, abra-
cem mais este desígnio. 

Jovens, venham aos colóquios. 
E, a 10 de Junho, assistam todos à Ce-

rimónia de Homenagem Nacional, primei-
ro no Mosteiro dos Jerónimos e depois, 
junto ao Monumento aos Combatentes, 
ao lado da Torre de Belém.

Fernando de Sousa Rodrigues
TGEN

PROGRAMA
10H30 – Missa na Igreja de Santa Maria, aos Jerónimos;
11H45 – Concentração para a cerimónia;
12H15 – Abertura pelo Presidente da Comissão;
12H20 – Cerimónia inter-religiosa;
12H25 – Discurso alusivo por orador convidado;
12H35 – Homenagem aos mortos e deposição de flores;
12H55 – Hino Nacional (salvas executadas por navio da Marinha fundeado no Tejo);
13H00 – Sobrevoo por aeronaves da Força Aérea;
13H05 – Passagem final pelas lápides;
13H25 – Lançamento de pára-quedistas do Exército;
13H30 – Almoço-convívio.
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Revista da Armada
PRÉMIOS 2013

43º ANIVERSÁRIO

Presidida pelo Almirante CEMA/AMN, decorreu no passado dia 5 de maio a cerimónia de entrega dos prémios da Revista da Armada 
(RA) referentes ao ano de 2013.

Presentes, entre outros, o Vice-CEMA, o Diretor da Comissão Cultural de Marinha, o Diretor da Revista da Armada, o Chefe e demais 
membros do Gabinete do CEMA, bem como o Corpo Redatorial da RA. 

O Almirante CEMA/AMN entregou o prémio “Comandante Joaquim Costa”, destinado ao melhor trabalho publicado na RA no 
ano de 2013, ao CFR EH Bessa Pacheco, pelo artigo “A Plataforma Continental”, publicado no número 480. Seguidamente, fez  en-
trega do prémio “Almirante Pereira Crespo”, destinado à melhor colaboração com a RA no ano de 2013, ao CALM Leiria Pinto, pe-
los artigos “Comandante Soeiro de Brito. Intelectual. Cientista. Homem de Cultura”, “Almirante Souto Cruz. Exemplo de Carácter, 
Competência e Dedicação” e “Almirante Pinheiro Azevedo. Competência, Frontalidade e Afabilidade”, publicados respetivamente 
nos números 470, 472 e 474.

De seguida, o Almirante CEMA/AMN, após ter enaltecido a importância da Revista na difusão das atividades da Marinha, felicitou os 
laureados, reconhecendo o valor dos trabalhos premiados, que em muito contribuíram para a valorização da RA.

Após a cerimónia, o Almirante CEMA/AMN ofereceu um almoço aos premiados.

Também a 5 de maio se celebrou o 43º aniversário da Revista 
da Armada, que incluiu uma cerimónia de condecoração de 

dois militares e o tradicional convívio de todos os elementos da 
guarnição, na Sala de Leitura – Biblioteca.

Foram condecorados o CMG Vaz Ferreira e o 1MAR V Cur-
ral Reduto. Na ocasião, o Diretor felicitou os agraciados e 
salientou a importância da condecoração como fator de mo-
tivação e de reconhecimento da Marinha para com os que 
melhor a servem. 

Em seguida, dirigindo-se a todo o pessoal, agradeceu o inte-
resse e a dedicação no trabalho diário e desejou a continuida-
de do espírito de bem-servir a Marinha na relevante missão de 
produzir mensalmente a Revista da Armada. Fo
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Realizou-se no passado dia 12 de abril o dia da Esquadrilha de Sub-
marinos (ES), dirigido a todos os mergulhadores e submarinistas 

no ativo, reserva e reforma assim como aos familiares e amigos.
O evento decorreu da parte da manhã, durante a qual se reali-

zaram diversas exposições alusivas aos submarinos e aos mergu-
lhadores e onde foi possível visitar o NRP Arpão. Realizou-se tam-
bém, no auditório da ES, uma Missa de Campanha em memória 
dos camaradas falecidos, à qual se seguiu a tradicional fotografia 
de grupo em frente ao edifício do Comando.

No passado dia 6 de maio, estando o navio em missão na Zona 
Marítima da Madeira (ZMM), celebrou-se o 45º aniversário 

do NRP Cacine. O evento contou com a presença a bordo dos Co-
mandante e 2º Comandante da ZMM, CMG Félix Marques e CFR 
Leal Caneco, e do Chefe do SAF, CTEN Teodoro Semide.

Ao almoço comemorativo seguiu-se o corte do bolo e o tra-
dicional brinde com Madeira de Honra, permitindo fortalecer o 
sentimento de orgulho, estima e dedicação que, ao longo dos 
anos e através das várias guarnições, tem contribuído para man-
ter o navio ao serviço da Marinha por tão alargado período.

DIA DA ESQUADRILHA DE SUBMARINOS

Como já vem sendo habitual, as comemorações terminaram 
com o almoço-convívio realizado na Messe de Praças da Base Na-
val de Lisboa, que contou com a presença de cerca de 200 milita-
res e decorreu envolto num espírito de enorme e sólida camara-
dagem, durante o qual foi entregue uma oferta ao mergulhador 
e ao submarinista especializados há mais tempo.

Colaboração do COMANDO DA ESQUADRILHA DE SUBMARINOS

ANIVERSÁRIOS

 “Mas o nosso navio não cuida apenas de si. Olha sempre para os 
outros, admira-os e estima-os. Sente-se orgulhoso dos seus feitos e 
triste com as suas mágoas. Todos eles são a Marinha, na qual não 
passamos de um átomo, obscuro e humilde, da sua grandeza ina-
tingível.” (Texto do CAP-TEN M.M. Sarmento Rodrigues, extraído 
do livro «Rio Lima – O seu navio e os seus heróis» – 1944).

Colaboração do COMANDO DO NRP CACINE

NRP CACINE
45º ANIVERSÁRIO 

Durante o mês de abril diversas Unidades celebraram o 
seu dia. A Revista da Armada associa-se a esta efemé-

ride, endereçando os parabéns aos Comandantes/Direto-
res e respetivas Guarnições.

Centro de Educação Física da Armada (CEFA)       05 abril 
Centro de Instrução de Submarinos   15 abril 
Esquadrilha de Submarinos    15 abril 
Destacamento de Mergulhadores nº1   15 abril 
Destacamento de Mergulhadores nº2   15 abril 
Destacamento de Mergulhadores nº3   15 abril 
Batalhão de Fuzileiros nº1    16 abril 
Batalhão de Fuzileiros nº2    16 abril 
Comando do Corpo de Fuzileiros    18 abril 
Comando Naval      21 abril 
Instituto de Socorros a Náufragos    21 abril
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CORPO DE FUZILEIROS 
393º ANIVERSÁRIO 

Os fuzileiros orgulham-se de ser em Portugal o mais antigo 
corpo militar com caráter permanente. Assim, assinalando a 

criação, por Édito Real, do Terço da Armada da Coroa de Portugal, 
em 18 de abril de 1621, o Corpo de Fuzileiros festejou, na sema-
na de 14 a 18 de abril, os 393 anos ao serviço do País, no mar e 
onde necessário.

As comemorações começaram com uma celebração religiosa, 
seguindo-se as 24 horas a correr, com o objetivo de recolher ali-
mentos a oferecer a uma instituição de solidariedade. Percorre-
ram-se mais de 3.000 Km.

No espírito de camaradagem e de sã competição, representan-
tes de todas as unidades de fuzileiros executaram uma prova do 
tipo gincana onde a cada uma das estações correspondia uma ta-
refa de cariz militar em que os fuzileiros devem ser proficientes.

Foi ainda efetuado um trabalho na área organizacional com o 
título "Fuzileiros, quem somos?". Os resultados deste estudo fo-
ram apresentados no anfiteatro da Base de Fuzileiros a uma pla-
teia cheia. Deste trabalho pioneiro, resultam para já as seguintes 
conclusões: os fuzileiros veem-se como COMBATENTES TREINA-
DOS E DISCIPLINADOS e como MARINHEIROS CAPAZES DE ATUAR 
EM TERRA. É também de notar que não existem diferenças sig-
nificativas na perceção das diversas categorias, o que prova que 
o "ser fuzileiro" é um sentimento transversal a todos que enver-
gam a boina azul ferrete.

Na manhã do dia 16 de abril, na parada da Base de Fuzilei-
ros, homens e mulheres uniformizados de calças camufladas, 
botas de combate e camisola verde preparavam-se para per-
correr os cerca de 7 quilómetros à volta da BNL. Uma longa 
coluna passou pelo portão verde, CEFA, Estação Naval e atra-
vés da ETNA.

As comemorações terminaram com uma formatura geral se-
guida de almoço convívio. Na sua alocução, o Comandante do 

Corpo de Fuzileiros reafirmou o BRIO como característica dos fu-
zileiros e relembrou o fio condutor que liga os fuzileiros de hoje 
aos de outrora. O mesmo mar, as mesmas missões, os mesmos 
homens!

Ontem como hoje, os fuzileiros dão corpo à capacidade de 
projeção de força da Marinha. Um grupo restrito de militares de 
quem se espera o melhor. Homens treinados, equipados e pron-
tos para ser projetados para onde a necessidade for maior. Em 
navios ou em terra, de África a Timor, passando pelo Afeganistão, 
lá estão os fuzileiros garantindo que a missão é cumprida.

Colaboração do COMANDO DO CORPO DE FUZILEIROS
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LIVROS
Das Edições Revista de Marinha e da autoria do Comandante Henrique Pereira Coutinho, acaba de ser pu-
blicado o livro METEOROLOGIA. Trata-se de uma publicação “muito útil, sucinta e pragmática”, contendo 
o essencial sobre a temática da meteorologia, tão útil como necessária a qualquer marinheiro que se faça 
ao mar com um mínimo de segurança.
A Revista da Armada felicita o autor e o editor e agradece o excelente exemplar oferecido, que contribui 
para o enriquecimento da nossa biblioteca.

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

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

ESTÓRIAS                  3

No final da Escola Naval, fomos fazer tiro às Selvagens na “Cor-
te Real”, que navegava em companhia da “Pacheco Pereira”, 

onde os nossos camaradas de Administração e Máquinas se en-
contravam embarcados. Viagem cheia de peripécias, em que os 
observadores de tiro em terra, desembarcados do navio num bote 
de borracha e comandados pelo então 1.º Ten Metzner, um dos 
primeiros oficiais especializados em Fuzileiros, tiveram que ser 
abastecidos a partir dum avião saído de Lisboa. O mau tempo obri-
gou-os a permanecer na ilha muito mais tempo do que inicialmen-
te previsto, não lhes dando hipótese de reembarque. Se bem me 
lembro, durante os exercícios de tiro com as peças de “127” (se 
bem me lembraram), eu dava saltos cada vez que o navio dispara-
va. Era eu e o cão do navio. Não sabíamos onde nos havíamos de 
meter. Aí decidi que nunca seria artilheiro. Era muito barulhento 
para o meu gosto. O melhor desta viagem acabou por ser a pas-
sagem do ano ao vivo e a cores no Funchal. As festas nos hotéis, o 
fogo de artifício, os pseudo engates das bifas. Ao fim e ao cabo era 
sempre o mesmo a safar-se – “Ah! Ganda Stefan!” Na viagem de 
regresso, na “PP”, um dos nossos camaradas AN foi mordido num 
lábio, enquanto dormia, por uma ratazana esfomeada. O navio ti-
nha embarcado em Durban, durante docagem que ali fizera, uma 
porção muito razoável daqueles passageiros clandestinos, que  

pareciam cruzados com as vaquinhas holandesas dos nossos ami-
gos Boers. Eram malhados de preto e branco. Durante as refeições 
a bordo, segundo descrição dos nossos camaradas, sempre que o 
pessoal da taifa, que servia à mesa, pousava as travessas em cima 
do móvel de apoio, ainda que momentaneamente, era vulgar ver 
um dos daqueles parceiros descer pela antepara e vir roubar um 
naco do que estava a ser servido. Na “Corte Real”, o flagelo eram 
as baratinhas navais, que na coberta de vante e no refeitório das 
praças, onde tomávamos as refeições, partilhavam connosco o re-
pasto. À noite, o pessoal da copa deixava um panelão, dos da sopa, 
com umas migalhas no fundo em cima duma das mesas do refei-
tório com uma espécie de ponte da mesa para a panela. De ma-
nhã o panelão estava praticamente cheio das nossas pequeninas 
companheiras de viagem, que eram de seguida postas em cima do 
fogão, onde crepitavam “bastamente”. É por isso que ainda hoje 
gosto de crocantes.

Ferreira Júnior
CMG

VIAGENS SALGADAS – ESCOLA NAVAL

A edição deste ano, contrariando as expetativas, registou uma me-
nor participação nacional relativamente ao ano passado. Ainda assim, 
e com as condições de propagação atmosférica “a meio gás”, foram efe-
tuados mais de 60 QSO’s em CW, outros tantos em SSB e cerca de 100 
em modos Digitais, tendo sido possível contactar os cinco continentes. 
De realçar a eficácia do PSK – Phase Shift Keying que, com potência irra-
diada na ordem dos 25 watts, permitiu trabalhar o Japão, China,  Aus-
trália, América do Sul e do Norte e, obviamente, toda a Europa.

António Gamito
SMOR

CT1CZT

NÚCLEO DE RADIOAMADORES DA ARMADA
O “Concurso Dia da Marinha” é um En-

contro Internacional via rádio que, no  
âmbito das comemorações da chegada da 
Armada de Vasco da Gama à Índia, se reali-
za anualmente no mês de maio. Como vem 
acontecendo há doze anos consecutivos, 
o Núcleo de Radioamadores da Armada, 
com apoio da Comissão Cultural da Mari-
nha, promoveu mais uma edição do “Con-

curso Dia da Marinha” o qual decorreu durante o segundo e terceiro 
fins de semana de maio, nos modos de emissão CW, SSB e Digitais, 
incluindo-se aqui o PSK e RTTY. 

Durante as 40 horas de duração do evento, distribuídas pelos dois 
fins de semana, a sede do NRA esteve guarnecida de operadores no-
meadamente: SAJ Joaquim Mela – CT1CLO; SAJ Hélder Mendes – 
CR7AJL; MAR CE Rafael Costa – CT4GN; CAB CE Manuel Pires - CT1E-
LZ; MAR R Joaquim Ferreira – CR7AHW; CAB C Pedro Calisto – CT5JXZ 
e Luís Caldeira – CT2GOY, os quais operando os três modos de emis-
são fizeram chegar o eco das comemorações do Dia da Marinha e do 
NRA até onde a propagação permitiu.

Houve ainda um período de exploração das comunicações via sa-
télite, embora com pouco sucesso devido a algumas contrariedades 
sentidas, especialmente dificuldades na atenuação do efeito Doppler.

REVISTA DA ARMADA | 486
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Tendo mandado o secretário recolher o documento à Torre do 
Tombo de Goa, foi por este informado que o original, escrito em 
português e em persa, afinal não se encontrava assinado. Peran-
te tal situação o Vice-rei instruiu o secretário no sentido de pôr 
naquele documento os selos das armas reais de modo que desse 
a impressão de ali estarem postos há muitos anos e que infor-
masse também que era costume enviar os originais para Lisboa 
para serem presentes ao Rei de Portugal.

Apesar das diligências efectuadas pelo Vice-rei para que o em-
baixador assinasse o documento existente, este negou argumen-
tando não estar mandatado para o fazer.

Comentando todo este processo o Vice-rei, em carta de 6 de 
Janeiro de 1631, comenta que os mouros “ são enganosos “ e não 
tinham “ fé, palavra, nem verdade “. 

Com. E. Gomes

VIGIA DA HISTÓRIA      64

POIS!
No decurso do séc. XVII os conflitos entre o Estado da Índia e 

os Reis Vizinhos eram frequentes e, não raramente, estavam 
relacionados com a navegação que os portugueses pretendiam, 
a todo o custo, controlar.

A não utilização de cartazes (salvo condutos) emitidos pelas 
autoridades portuguesas garantiam a navegação dos navios dou-
tras nações sendo, normalmente,  a falta deles motivo suficiente 
para a sua apreensão pelos navios da armada da Índia.

É neste contexto que, nos finais de 1630, um embaixador do 
Idalxá chegou a Goa trazendo cartas do seu Rei para o Vice-rei.

Segundo o que o Vice-rei escreve tais cartas manifestavam a es-
tranheza daquele potentado quanto ao facto de, até ao presente, 
o Vice-rei não ter manifestado pesar pela morte do seu pai, o an-
terior Rei, nem tão pouco o ter felicitado por ter cingido a coroa.

Para além de ser portador das cartas referidas, trazia ainda o 
embaixador como missão obter a devolução de duas naus, e res-
pectivas cargas, que os portugueses haviam capturado em Mogor. 

Relativamente a este último assunto o Vice-rei terá afirmado 
que tal dependeria da análise do tratado de paz celebrado en-
tre as duas nações face ao que o embaixador terá, então, pedido 
para ver o tratado em causa.      

Fonte
Livro das Monções nº 14 in Boletim da Filmoteca Ultramarina Portuguesa nº 7.

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



JUNHO 2014 30

REVISTA DA ARMADA | 486

técnicas minimamente invasivas como a 
radiofrequência ou o laser endovascular. 

Em todas as fases da doença existem me-
didas gerais a seguir, de modo a facilitar a 
drenagem venosa: caminhar regularmente, 
ter uma dieta saudável (rica em fibras e em 
água, pobre em sal), fazer desporto (nata-
ção, ciclismo, dança), perder peso, não fu-
mar, evitar ficar parado em pé durante lon-
gos períodos de tempo (se a profissão ou o 
meio de transporte o obrigar: usar meias 
elásticas, fazer movimentos circulares com 
os pés ou colocar-se várias vezes em bicos 
dos pés), evitar expor as pernas ao calor e 
massajá-las frequentemente (de baixo para 
cima), fazer pausas ao longo do dia elevan-
do as pernas acima do nível do coração (e.g., 
levantar os pés da cama 10 a 15 cm) e evi-
tar sapatos com salto superior a 4 cm, bem 
como calças/cintos/meias/botas apertadas.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN

VARIZES
As varizes, também chamadas veias varicosas, são dilatações permanentes das veias do corpo humano. As mais comuns são as varizes dos 
membros inferiores. Estas veias superficiais, dilatadas e por vezes tortuosas, de coloração azul ou arroxeada, tornam-se mais evidentes no ve-
rão, quando as roupas leves as deixam à vista, mas também devido ao efeito que o calor exerce sobre as mesmas. 
Além do problema estético, habitualmente o paciente queixa-se de dores nos membros inferiores, sobretudo quando está de pé. A doença pode 
evoluir para úlceras venosas, de difícil cicatrização e incapacitantes.
Em Portugal estima-se que um terço da população sofra de doença venosa, nas suas diferentes fases evolutivas, causando elevados custos na saúde e múl-
tiplos dias de incapacidade para o trabalho. É importante toda a população tomar consciência deste problema global e adotar medidas para o prevenir.
 

SAÚDE PARA TODOS 15

O corpo humano necessita continua-
mente de oxigénio e nutrientes para man-
ter as suas funções vitais. Simultaneamen-
te precisa eliminar os produtos finais do 
metabolismo dos tecidos. É a circulação 
sanguínea que realiza estas funções. As 
artérias transportam o sangue do coração 
para as extremidades, e as veias têm a fun-
ção de levar o sangue de volta ao coração.

As veias das pernas, que reconduzem 
o sangue ao coração após ter irrigado os 
membros inferiores, trabalham contra a 
gravidade, pelo que o simples bombear 
do coração não é suficiente para executar 
esta tarefa. O sangue é impulsionado prin-
cipalmente pela contração dos músculos 
das pernas. Para ajudar o sangue a seguir 
sempre em direção ao coração, existem 
no interior das veias pequenas válvulas 
unidirecionais, cuja finalidade é impedir o 
retorno do sangue para as extremidades. 
Quando essas válvulas não se fecham ade-
quadamente, o refluxo é inevitável. Devi-
do a esta incompetência valvular a quan-
tidade de sangue dentro das veias come-
ça a aumentar, obrigando-as a dilatar. Esta 
dilatação venosa a que chamamos varizes 
causa aumento da pressão venosa das ex-
tremidades, o que leva a consequências 
nefastas a nível da perna e do pé.

As principal queixa dos pacientes com 
doença venosa é a sensação de pernas can-
sadas, pesadas ou dolorosas, principalmente 
ao final do dia ou após longos períodos de pé. 
Pode associar-se a esta queixa o edema (in-
chaço), prurido (comichão), formigueiros, dor-
mência ou cãibras dos membros inferiores.

A progressão da doença leva, na maio-
ria dos casos, à insuficiência venosa cróni-
ca, onde já existem alterações da pele: pri-
meiro a hiperpigmentação (a hemoglobina 
acumulada nos tecidos transforma-se em 
hemossiderina, o que dá coloração casta-
nha à pele), que evolui para lipodermatos-
clerose (a acumulação de eritrócitos e pro-
teínas nos tecidos leva à substituição pro-
gressiva da pele e do tecido subcutâneo 
por fibrose) e, por fim, surge a úlcera veno-
sa. Esta é uma ferida da pele que se origina 
pelo congestionamento do sangue venoso 
nos tecidos, o que prejudica o fornecimen-
to de nutrientes e oxigénio pelo sangue ar-
terial, levando à morte das células daquela 
região da pele. 

A causa mais frequente de insuficiência 
valvular é a genética: um estudo com 402 
pessoas mostrou que o risco de ter varizes 
é de 90% quando ambos os pais são afe-
tados pelo problema. Quando apenas um 
dos pais é afetado, o risco é de 25% para 
os homens e de 62% para as mulheres. 

Existem fatores que podem desenca-
dear ou agravar as varizes e que são im-
portantes conhecer:

• sedentarismo, longos períodos senta-
do/de pé, ou uso frequente de sapatos de 
salto muito alto (não existe contração efi-
caz dos músculos das pernas);

• obesidade, gravidez ou obstipação 
crónica (aumento da pressão intra-abdomi-
nal com compressão da veia cava causando 
dificuldade na circulação sanguínea);

• hormonas femininas – uso de anti-
concecionais ou terapêutica hormonal de 
substituição, bem como a gravidez (dimi-
nuem a elasticidade das veias);

• calor – ambientes quentes, banhos de 
sol, depilação a cera quente, sauna, ba-
nho turco (provocam dilatação venosa);

• envelhecimento (redução da elastici-
dade das veias);

• tabagismo (o tabaco reduz o nível de oxi-
génio no sangue, agravando as lesões da pele).

Na suspeita de doença venosa, o paciente 
deve ser observado em consulta médica de 
modo a ser realizada a história clínica e o exa-
me físico. O diagnóstico definitivo de doença 
venosa é feito através de um exame chama-
do ecodoppler venoso dos membros inferio-
res, que permite ao médico observar a ana-
tomia das veias e estudar o fluxo sanguíneo.

O tratamento da doença venosa depen-
de do estádio evolutivo da mesma. Nas fa-
ses precoces da doença opta-se normal-
mente por um tratamento conservador: 
meias de descanso ou elásticas e fármacos 
que atuam na elasticidade e inflamação 
das paredes das veias (flavonoides). Nas si-
tuações em que existem varizes de peque-
no calibre existem dois tipos de tratamen-
to: a escleroterapia, vulgarmente conheci-
da como “secagem das varizes” (injeta-se 
um líquido/espuma que vai secar a veia e 
a torna invisível) e o laser transcutâneo. 
Quando surgem varizes tronculares (dila-
tadas) o tratamento é geralmente cirúr-
gico, através de técnicas clássicas como o 
stripping e a flebectomia, ou utilização de 

Alguns especialistas recomendam que as 
grávidas e profissionais de risco, principal-
mente se tiverem história familiar de insufi-
ciência venosa, devem fazer prevenção usan-
do diariamente meias elásticas, ou seja, as 
meias devem ser usadas ainda antes de sur-
girem os primeiros sintomas.

As meias elásticas são feitas com um elás-
tico especial em forma de espiral, com maior 
contenção na barriga da perna do que na coxa. 
Assim, quando a pessoa caminha, essa espiral 
elástica vai ajudar a comprimir os músculos 
da perna, ajudando o sangue a progredir dos 
membros inferiores para o coração. 
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O MARINHEIRO... O PASTOR…
AS PESSOAS…
E OS QUE FIZERAM A GUERRA.

Parecia retirado do romance “os Bichos” 
de Miguel Torga. Homem antigo, tronco 

largo como um pinheiro manso, barbas gri-
salhas, boné de flanela na cabeça e botas, 
gastas, de cano alto… e é claro, um cajado 
na mão. Não fosse o Lumiar, em Lisboa, e 
admitiríamos que estávamos na presença 
de um pastor, cujas ovelhas repousavam 
na “porta de armas” (um estranho nome 
que ainda se atribui à segurança do Hospi-
tal das Forças Armadas, que já merecia não 
ser uma base militar…).

O nosso “pastor”, vou apelidá-lo assim 
neste escrito, lá guardava a sala de espe-
ra, “firme e hirto” no seu posto, de pé de 
olhar longínquo e um ar digno. De entre o 
seu rebanho, sentada na extrema esquer-
da, uma senhora loura para lá da sua ida-
de, abusava dos “vocês”, na naquele lin-
guajar da “Linha” mais fina de lisboa, ou-
vindo-se balbuciar apressadamente….

– “Olhe filha”, ali vai um marinheiro….
Exclamou surpresa!

Tratava-se de um oficial no seu 3B re-
gulamentar, que ao presente, atravessa-
va o corredor do Centro de Medicina Ae-
ronáutica – o lugar atual de trabalho des-
te escritor sem jeito….

Naquele mesmo dia conheci ainda a mu-
lher do Sr. Cabo, homem baixo, de ar so-
turno, impedido de falar pela mulher, que 
insistentemente lhe reservava as piores 
doenças, recheadas dos piores prognósti-
cos… A filha, bonita, do Sargento a quem a 
Hipertensão tinha precipitado o castigador 
AVC, que também o impedia de dizer de 
sua justiça… O rapaz, angustiado, que pre-
tende continuar ao serviço dos Comandos, 
apesar da taquicardia, que agora o aflige… 
Sentia-se na alma, aquele adágio popular: 
“todos diferentes, todos pessoas”. Na ver-
dade, ser médico é conhecer a vida, íntima 
de pessoas, que deixam de ser estranhos….

Mais tarde, naquele mesmíssimo dia, fui 
representar a Direção do Hospital das For-
ças Armadas, num evento organizado pela 
Associação dos Deficientes das Forças Ar-
madas (ADFA). Tratava-se da apresentação 
de um filme produzido pelo reputado so-

…Mas porque não deixa você de escrever durante uma temporada, para descansar? 
— perguntava-me hoje alguém. — Porque era a mesma coisa que um crente deixar 
de rezar um mês ou dois, por higiene…
Miguel Torga, 1942

ciólogo Boaventura Sousa Santos e colabo-
radores. Com lugar de honra reservado, lá 
vi o filme, que estará a ser apresentado pe-
las escolas deste país. É um documentário 
extenso com entrevistas a deficientes das 
forças armadas, que descrevem na primeira 
pessoa, a sua experiência na guerra colonial. 

No filme retratam-se também as suas ex-
periências no regresso, feridos, física e men-
talmente… Alguns dos entrevistados estavam 
presentes na sala, o que acrescentou emoção 
ao momento, muito para lá do simples fil-
me… No tempo atual de números, deficits e 
tróicas, parecia uma descrição surreal, onde 
factos que nunca deveriam ter acontecido se 
materializavam nas nossas almas, quais vozes 
de um mundo escondido… e esquecido….

Meditei nos dias seguintes sobre o pre-
ço que uns quantos pagaram, por valores 
atualmente apagados, proscritos mesmo. 
Os mesmos que haviam sido politicamente 
endossados como essenciais à sobrevivên-
cia da nação portuguesa, particularmente 
da sua componente ultramarina (a palavra 

parece estranha agora). A frase que apren-
di nesse dia “nós somos as vítimas justas de 
uma guerra injusta”, dá corpo ao sofrimen-
to daqueles homens e das suas famílias….

Ora, das pessoas que conheço, pelo exer-
cício da profissão, os pastores, as “tias”, as 
esposas, as filhas… junto agora outro gru-
po de seres distintos… são os que fizeram 
a guerra. Não a guerra das palavras, ou dos 
debates, nas quais o nosso país se tornou 
mestre, mas a guerra do sangue, minas e 
balas…. Verifiquei que para eles a guerra 
continua, no corpo e na alma. O seu sofri-
mento, bem patente no filme, requer uma 
aceitação pessoal, que anula as palavras, 
mesmo as dos políticos mais eloquentes.

Quereria ter voz, para dar sentido ao sofri-
mento íntimo que, senti, ainda carregam…. 
Não sou, contudo, poeta para tanto. Deixo
-os com um portuguesíssimo “bem-hajam”, 
pelo convite, pela lição… e pela inspiração….

Doc

NOVAS HISTÓRIAS DA BOTICA           33



JUNHO 2014 32

REVISTA DA ARMADA | 486

JUNHO 201432

REVISTA DA ARMADA | 486

14 8HORIZONTAIS:HORIZONTAIS: 1 – FURCO; CASTA. 2 – ASELOS; IECC. 3 – RULAT; PANAR. 4 – FREME; AIO. 5 – APROAR; AC. 6 – LAA; CEU; SBO. 7 – HR; SITUAR. 8 – AAR; VUAR. 9 – IASSI; ARRAN. 10 – RIAS; ARIART. 11 – 
OSSEO; AMMAO.14OSSEO; AMMAO.14  OSSEO; AMMAO.  8OSSEO; AMMAO.8

VERTICAIS: 1 – FARFALHEIRO. 2 – USURPAR; AIS. 3 – RELERA; ASAS.4 – CLAMO; CASSE. 5 – OOTEAC; RI. 6 – RES. 7 – PA; UIVARA. 8 – AIAIA; TURIM. 9 – SENO; SUARAM. 10 – TOA; ABALARA. 11 – ACROCORINTO. 1 – FARFALHEIRO. 2 – USURPAR; AIS. 3 – RELERA; ASAS.4 – CLAMO; CASSE. 5 – OOTEAC; RI. 6 – RES. 7 – PA; UIVARA. 8 – AIAIA; TURIM. 9 – SENO; SUARAM. 10 – TOA; ABALARA. 11 – ACROCORINTO.
                                                                                                   

Nunes Marques
CALM AN9 w

Escalão Masculino: 1SAR FZ Perna – BNL / FLOT – 253 pt
Escalão Feminino: 1TEN AN Bernardes – ETNA – 223 pt
Troféu por Equipas: BNL / FLOT

Abel Melo e Sousa
CFR REF

Com a colaboração do CEFA

O percurso de 21 km entre as portagens da Ponte 25 de abril e o 
Mosteiro dos Jerónimos em Belém, passando por Alcântara, Cais do 
Sodré e Algés, foi em 16 de março o palco de mais uma tradicional 
Meia Maratona de Lisboa, que desta feita contou com a presença de 
uma delegação da Marinha constituída por 20 militares.

MARINHA PARTICIPA NA MEIA MARATONA DE LISBOA

DESPORTO

A participação da equipa da “briosa” situou-se em bom 
plano, com destaques para o desempenho do SAJ MQ Jorge 
(DN), com o tempo de 01:19:24 no escalão masculino, e do 
2SAR R Grilo (NRP Corte Real), com o tempo de 01:33:50 no 
escalão feminino.

II Escalão  –  400 mt livres:  CFR Castro / ETNA
 50 mt livres:  1SAR US Giraldez / DMS2
 100 mt livres:  1MAR FZ Duarte / CEFA
 100 mt bruços: CFR Castro / ETNA
 4x50 mt livres:  BF

Feminino  – 50 mt livres:  2TEN TSN Simões / ETNA
 100 mt livres:  2TEN TSN Jerónimo / DGAM
 100 mt bruços:  2TEN TSN Jerónimo / DGAM
 50 mt mariposa:  2TEN TSN Jerónimo / DGAM

TORNEIO DA PRIMAVERA DE NATAÇÃO
Decorreu no dia 8 de abril, na piscina do CEFA, o Torneio de Na-

tação da Primavera com a presença de 18 atletas distribuídos por 
3 escalões (dois masculinos e um feminino).

Vencedores nos vários escalões:
I Escalão  – 400 mt livres:   STEN FZ Miguéns / BF
 50 mt livres:   2MAR FZ Dias / BF
 100 mt livres:   STEN FZ Miguéns / BF
 100 mt bruços:   2MAR FZ Dias / BF
 50 mt costas:   2MAR FZ Branco / BF
 50 mt mariposa:  2MAR FZ Dias / BF

Com a presença de 36 atiradores – 25 masculinos e 11 femini-
nos – decorreu na carreira de tiro do CEFA, em 2 e 4 de abril, o 
Campeonato da Armada de Tiro de Pistola. Fizeram-se represen-
tar 5 agrupamentos desportivos da Marinha, obtendo-se no final 
os seguintes vencedores:

CAMPEONATO DA ARMADA DE TIRO DE PISTOLA

SAIBAM TODOS
• No subportal DAS pode encontrar os seguintes impressos: altera-
ção de NIB, Anexo C (outro sistema de saúde), Declaração de Opção 
ADM/ADSE, Cartão Europeu de Seguro de Saúde, Inscrição/Renova-
ção ADM, Pedido 2ª via cartão ADM, Formulário E106 (indicado para 
beneficiários a residir permanentemente no estrangeiro, por moti-
vo do exercício das suas funções), Reembolso de Despesas Médicas 
Multicare, Requerimento Formulário E109, Requerimento Formu-
lário E121, Requisição de Transporte (DAS), Pedidos de Autorização 
Prévia (Braquiterapia Prostática e Ressonância Magnética).

• Encontra-se a funcionar, desde o mês de abril, um novo posto de 
atendimento “avançado” com a Assistente Social da DAS. Assim sen-
do, e tendo em vista a redução de custos com as deslocações à mar-
gem norte, realiza-se um atendimento semanal na Base Naval de 
Lisboa (às terças-feiras, nas instalações da Messe Residencial) e um 
atendimento mensal na Escola de Fuzileiros (última segunda-feira de 
cada mês, no Gabinete Médico). As sessões decorrem entre as 09:00 
e as 17:00. Em ambos os casos, o atendimento deverá ser solicitado 
previamente. Ainda assim, havendo disponibilidade, pode também 
ser solicitado no momento. Para informações e marcações contactar 
a Técnica Superior Patrícia Henriques.

Tel. 213 217 558/916 602 524 – RTM 329167/393442 
e-mail: patricia.matos.henriques@marinha.pt 

• Na primeira segunda-feira de cada mês, a agência de viagens “Mil 
Destinos”, que possui um protocolo de cooperação com a Marinha, 
encontra-se presente na área de atendimento da DAS, entre as 09:30 
e as 17:00. Com estas iniciativas pretende-se aumentar a proximida-
de entre a Família Naval e os parceiros da Marinha.

• Assinatura de protocolo
No passado dia 16 de abril, foi assinado um protocolo de coopera-

ção entre a Marinha Portuguesa, representada pela Direção de Apoio 
Social e o Hotel do Mar – unidade hoteleira situada em Sesimbra. 
Com esta parceria pretende-se proporcionar condições vantajosas a 
toda a Família Naval, designadamente no alojamento e na utilização 
de salas de conferências e reuniões. 

Localizado a menos de 50 quilómetros de Lisboa, o Hotel do Mar 
possui, entre outras valências, piscinas (interior e exterior), sauna, 
banho turco, campo de ténis, parque privativo e restaurante panorâ-
mico. Simultaneamente, todos os quartos encontram-se equipados 
com ar condicionado, minibar, internet sem fios, televisão por satéli-
te, telefone, entre outros.

Para mais informações: 
Tel. 212 288 300
e-mail: hoteldomar@hoteldomar.pt
Site: www.hoteldomar.pt
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14 8HORIZONTAIS: 1 – FURCO; CASTA. 2 – ASELOS; IECC. 3 – RULAT; PANAR. 4 – FREME; AIO. 5 – APROAR; AC. 6 – LAA; CEU; SBO. 7 – HR; SITUAR. 8 – AAR; VUAR. 9 – IASSI; ARRAN. 10 – RIAS; ARIART. 11 –  1 – FURCO; CASTA. 2 – ASELOS; IECC. 3 – RULAT; PANAR. 4 – FREME; AIO. 5 – APROAR; AC. 6 – LAA; CEU; SBO. 7 – HR; SITUAR. 8 – AAR; VUAR. 9 – IASSI; ARRAN. 10 – RIAS; ARIART. 11 – 
OSSEO; AMMAO.14OSSEO; AMMAO.14  OSSEO; AMMAO.  8OSSEO; AMMAO.8

VERTICAIS: 1 – FARFALHEIRO. 2 – USURPAR; AIS. 3 – RELERA; ASAS.4 – CLAMO; CASSE. 5 – OOTEAC; RI. 6 – RES. 7 – PA; UIVARA. 8 – AIAIA; TURIM. 9 – SENO; SUARAM. 10 – TOA; ABALARA. 11 – ACROCORINTO. 1 – FARFALHEIRO. 2 – USURPAR; AIS. 3 – RELERA; ASAS.4 – CLAMO; CASSE. 5 – OOTEAC; RI. 6 – RES. 7 – PA; UIVARA. 8 – AIAIA; TURIM. 9 – SENO; SUARAM. 10 – TOA; ABALARA. 11 – ACROCORINTO.
                                                                                                   

Nunes Marques
CALM AN9 w

Problema nº 455

QUARTO DE FOLGA

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 173

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 5

 SUDOKU Problema nº 5

TAPE OS JOGOS DE E-W PARA TENTAR CUMPRIR A 2 MÃOS

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

	♠		♥  ♦		♣
 A   5  A   8
 R 3 R     
 V  2  8   
 3   7   
 2        

	♠		♥  ♦		♣
 8   R  V  9
 7 D  10 6   
  V 9 3 
  8 4
    
       

NORTE (N)

SUL (S)

OESTE (W)

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

ESTE (E)

Todos vuln. S abre em 1♠, N apoia com 2♠ e S marca a partida em 4, recebendo a saída do ♥R, e dando 
as 3 primeiras vazas no naipe seguido do ataque de ♣R por E. Como deve S jogar para tentar cumprir o 
seu contrato, e posso ajudar informando que os trunfos estão 3-2 (68% de probabilidade)? 

FÁCIL

FÁCIL DIFÍCIL

DIFÍCIL

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 173

Numa primeira análise as 10 vazas estarão garantidas se os ♦ estiverem 3-3 (36%), fazendo 5♠+4♦+1♣. 
Todavia, S deverá preservar-se para uma distribuição mais desfavorável de 4-2 (48%), e seguir portanto 
uma linha de jogo que lhe permita cobrir essa hipótese. Face ao teor dos trunfos no morto, a linha mais re-
comendável será a do “morto invertido”, técnica já abordada em problemas anteriores, mas que entendi 
ser de recordar, para estar sempre presente quando pondera como deverá cartear. Vejamos como: faz ♣A 
e joga outro ♣ que corta de 2; vai ao morto com V de trunfo que cobre de D e joga outro ♣ para cortar de 
A; volta ao morto para o 10 de trunfo e joga o último ♣ para cortar de R, tendo esgotado todos os trunfos 
da mão; entra agora no morto em ♦D, joga ♠9 para acabar de destrunfar e balda o ♦ perdente da mão, pois 
na verdade os ♦ estavam mesmo 4-2.                       

Nunes Marques
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PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 – Que crescem ou vivem em lugares húmidos. 2 – Trave que atravessa e sustenta a co-
berta superior (náut. e pl.); falta uma para ser Antero. 3 – Cuida; herói judeu que entrou antes de Josué 
na Terra da Promissão (Bíblia). 4 – Voltar a ler; que não tem acento tónico. 5 – Apêndice membranoso da 
alguns insetos e peixes (pl); afeição profunda. 6 – Altar. 7 – Antes do meio-dia; canção; utensílio domésti-
co. 8 – Ninho; prefixo de igualdade (inv); árvore com cuja casca se aromatiza o vinho. 9 – Carne de rancho 
correspondente a uma marmita (pl); disposição do espírito, do temperamento, natural ou acidental (inv). 
10 – Antigo estado vizinho da Caldeia; fêmea do rato. 11 – Ornar doirando.  
VERTICAIS: 1 – Afrontoso. 2 – Mau dançador (pl); inteligência (fig). 3 – Romanos; no princípio de Baro-
nato (inv). 4 – Cadeia de montanhas no Decão, perto do mar de Omana e do golfo de Bengala; mar na 
confusão. 5 – Afluente do Danúbio; anéis. 6 – Nome grego do deus do amor; mil e quinhentos romanos. 7 
– Quadril; conciliar. 8 – Trata, na confusão; eiró (inv). 9 – Sacrifiquei (inv); gostar muito. 10 – Sobrecarrego 
(inv); rol. 11 – Meter no borralho para cozer. 

HORIZONTAIS: 1 – ULIGINARIOS. 2 – LATAS; NTERO. 3 – TRATA; CALEB. 4 – RELER; ATONO. 5 – ASAS; AMOR. 6 – ARA. 7 – 
AM; TROVA; PA. 8 – NIO; OSI; AAL. 9 – TORAS; ROMUH. 10 – ELAM; RATA. 11 – SOBREDOIRAR.
VERTICAIS: 1 – ULTRAJANTES. 2 – LARES; MIOLO. 3 – ITALAS; ORAB. 4 – GATES; AMR. 5 – ISAR AROS. 6 – EROS; MD. 7 – 
ANCA; AVIR. 8 – RTATA; ORI. 9 – IELOMI; AMAR. 10 – ORENO; PAUTA. 11 – SOBORRALHAR.                                                                                                  

Carmo Pinto
1TEN
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NOTÍCIAS PESSOAIS

RESERVA

● CAB CM João Manuel de Sousa.

● 71452 CALM EMQ REF António do Sacramento Miguez Cha-
gas ● 13449 CFR RA REF Guilherme George da Conceição Silva 
● 202568 SMOR C REF Carlos Alberto Gouveia Sampaio ● 66768 
SMOR TRC REF Carlos Manuel Rosa de Moura ● 589259 SMOR 
FZ REF Manuel da Silva Espogeiro ● 416856 SMOR CM REF José 
António Gonçalves ● 895762 SCH SE REF Joaquim Luís Ribeiro de 
Sousa ● 70664 SCH T REF Francisco Vinagre Lopes ● 323353 SAJ 
M REF José António da Silva ● 233149 SAJ MQ REF João Cala-
do Nogueira ● 204968 SAJ CM REF António da Costa Figueiredo 
● 291843 CAB T REF Manuel Cotovio ● 287473 CAB A REF João 
Augusto Bento ● 60669 CAB M REF António Correia da Fonseca 
● 161077 CAB L REF Ventura Gorgulho Telo ● 595240 1MAR AUX 
REF João Lourenço da Silva ● 33005262 AG 1CLAS QPPM APOS 
Manuel dos Santos Carmo ● 31005661 AG 1CLAS QPPM APOS 
Joaquim Paulino Cavaco ● 31001708 AG 3CLAS QPPM ATI Hugo 
Miguel dos Santos Machado.

FALECIDOS

REFORMA

● V/ALM José Manuel Penteado e Silva Carreira ● SMOR ETC José 
Pedro Fernandes Mourato ● CAB A Roberto José Ruxa Ratinho 
● CAB L José Manuel Durão Caneira.

NOMEAÇÕES

● CFR David Augusto de Almeida Pereira, Comandante do Agrupamento 
de Navios da Escola Naval ● CFR José António Zeferino Henriques, IMS 
ODE 0030 Staff Officer, Education, Training and Exercises em Bruxelas.  

COMANDOS E CARGOS

CONVÍVIOS

No dia 23 de janeiro, na Quinta das Laranjeiras, em Fernão 
Ferro, ocorreu o primeiro jantar-convívio da primeira Guarnição 
(2010-2013) do NRP D. Francisco de Almeida, tendo marcado 
presença mais de 80 militares.

Em ambiente de boa disposição e sã camaradagem, foram re-
cordadas as mais diversas histórias ainda bem frescas na memó-
ria de todos, desde o período de receção do navio na Holanda, 

1º JANTAR DA PRIMEIRA GUARNIÇÃO DO NRP D. FRANCISCO DE ALMEIDA

RADIOTELEGRAFISTAS
Realiza-se no dia 14 junho na Quinta Nova do Degebe, em Évo-

ra, o almoço naval dos Radiotelegrafistas. Contactos:

Realiza-se no dia 14 junho, em Almeirim, 
no “Salão Moinho de Vento”, o 37º almo-
ço-convívio nacional de marinheiros e ex-
-marinheiros da Armada.

Data limite de inscrição: 10 de junho
Para mais informações os interessados 

NÚCLEO DE EX-MARINHEIROS DA ARMADA DO CONCELHO DE ALMEIRIM
devem contactar:

● e-mail: nucleoexmarinheirosalmeirim@gmail.com 
● Rua Infante D. Henrique, Nº 93, 2080 – 145 Almeirim 
● Também pode utilizar o apartado 48, 2080 – 999 Almeirim
● TLM 939 517 794, 939 596 487, 934 136 510, 962 440 388
● Telef. 243 509 178

● Bação  TLM 919 496 735
● Farinha TLM 966 410 093
● Arrifes TLM 916 255 144

passando pelas missões mais importantes, como foi o caso da 
Operação Ocean Shield.

No final, e como manda a tradição, devidamente municiados 
com um copo de vinho do Porto, e antes do bolo alusivo ao even-
to, houve lugar a umas palavras do 1º Comandante desta fraga-
ta, CMG Salvado de Figueiredo, tendo-se brindado ao sucesso do 
NRP D. Francisco de Almeida e da Marinha Portuguesa.



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo partido de negro e prata com dois troncos passados em aspa, entrecambados, com galhos secos à dextra e galhos folhados à sinistra, 
posto sobre uma âncora de prata posta em pala. Correia de vermelho, perfilada de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, for-
rado de vermelho, virado de três quartos para a dextra. Virol e paquife de negro e prata. Por timbre, dois troncos passados em aspa, um de 
negro com galhos secos e outro de prata com galhos folhados.

ARMAS PESSOAIS DO PRESIDENTE DA JUNTA MÉDICA 
DE REVISÃO DA ARMADA



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

BRASÃO DA JUNTA MÉDICA DE REVISÃO DA ARMADA

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo partido de negro e prata com dois troncos passados em aspa, entrecambados, com galhos secos à dextra e galhos folhados à sinis-
tra. Coronel naval de ouro forrado de vermelho. Sotoposto listel de prata ondulado com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elzevir, 
«JUNTA MÉDICA DE REVISÃO DA ARMADA».

SIMBOLOGIA
Os troncos folhados e os troncos secos aludem, respetivamente, às situações de saúde e de doença que à Junta Médica de Revisão da Arma-
da compete apreciar.


