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A primeira viagem de circum navegação efetuada por um navio de Marinha Portuguesa foi 
realizada pelo cruzador S. Gabriel com largada de Lisboa a 11 de Dezembro de 1909 e chegada a 
20 de Abril de 1911. Navegou para oeste, passou o Estreito de Magalhães, atravessou o Oceano 
Pacífico entre S. Francisco e Yokoama e o Índico entre Bombaím e Zanzibar, regressando ao Atlân-
tico pelo Cabo da Boa Esperança.

A fotografia foi obtida com o navio atracado em Honolulu a 11 
de Maio de 1910. Note-se o pormenor das bandeiras estarem a 
meia adriça.

O desenho, que se julga ter sido feito a partir da fotografia, é 
da autoria do comandante do navio capitão-de-fragata António 
Aluizio Jervis de Athouguia Ferreira Pinto Basto e consta na sua 
obra “Cruzador S. Gabriel – Viagem de Circumnavegação”, publi-
cada em Lisboa pela Ferreira Editores Lda, em 1912.

No texto que acompanha o desenho o Comandante Pinto Basto 
informa que tivemos notícia do fallecimento do Rei Eduardo VII de 
Inglaterra e durante três dias prestámos honras fúnebres, tendo as 
bandeiras a meia adriça e dando tiros de quarto em quarto de hora.
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esTRATégIA nAcIonAl PARA o mAR 

 Stratεgia 4

Muitos pensadores e intelectuais nacionais refletiram sobre o 
mar e sobre a sua importância. Recentemente, a produção 

de pensamento estratégico sobre os oceanos tem-se acentuado, 
com a particularidade de haver, nos últimos anos, um maior em-
penhamento dos órgãos de governo em produzir documentação 
estruturante para os oceanos e para o mar. 

Assim, em 2003, o executivo da altura criou a Comissão Estra-
tégica dos Oceanos, que produziu um notável relatório, intitula-
do “O Oceano – Um Desígnio Nacional para o Século XXI” (data-
do de 15 de Março de 2004).

Em 2005, a Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, entretan-
to criada, recebeu a incumbência de preparar uma Estratégia Nacio-
nal para o Mar, válida para o período 2006-2016, aproveitando, sinte-
tizando e sistematizando o trabalho contido no relatório da Comissão 
Estratégica dos Oceanos. Esse documento procurou valorizar o mar, 
tendo apostado numa abordagem integrada para a sua governação. 
Foi um documento importante, mas ainda antes do fim do seu perío-
do de validade (2016) foi sentida a necessidade da sua atualização. 

Dessa forma, em 27 de Fevereiro de 2013, o governo apro-
vou para discussão pública a Estratégia Nacional para o Mar 
2013-2020, preparada pela Direção-Geral de Política do Mar. 
Durante o período de discussão pública, que decorreu entre 1 
de Março e 15 de Junho, foram colhidos comentários de toda a 
sociedade portuguesa. 

Posteriormente, em 23 de Janeiro de 2014, o Conselho de Mi-
nistros (CM) aprovou a versão final desta estratégia, que foi pu-
blicada em Diário da República, em 12 de Fevereiro deste ano. 
Importa referir que esta Estratégia Nacional para o Mar foi a pri-
meira a ser aprovada na Comissão Interministerial para os Assun-
tos do Mar (CIAM), desde que ela é presidida pelo Primeiro-Mi-
nistro (o que aconteceu com a Resolução do CM nº 119/2009, de 
23 de Dezembro). 

Relativamente ao conteúdo desta estratégia, gostaria de desta-
car várias novidades e aspetos relevantes:

• Colocação do mar como desígnio nacional – Esta estratégia 
apresenta a seguinte visão: “O Mar-Portugal é um desígnio na-
cional cujo potencial será concretizado pela valorização econó-
mica, social e ambiental do Oceano e das zonas costeiras para 
benefício de todos os portugueses” (In Cap. IV – 1. Visão, p. 55). 
Esta ideia do mar português como um desígnio nacional já tinha 
sido lançada no relatório da Comissão Estratégica dos Oceanos, 
de 2003, precisamente intitulado “O Oceano, um desígnio nacio-
nal para o século XXI”. Contudo, nunca é de mais sublinhar essa 
ideia, que aparece várias vezes no corpo principal do documento. 

• Plano de ação – Esta estratégia inclui um plano de ação, o 
Plano Mar-Portugal, com programas de ação e projetos concre-
tos, cada um dos quais com metas, indicadores e calendário as-
sociados. Sabendo que muitas vezes as estratégias, apesar de 
corretamente formuladas, falham na implementação, a existên-
cia de um plano de ação (o que não aconteceu com a anterior 
Estratégia Nacional para o Mar, datada de 2006) facilitará certa-
mente a sua implementação. 

• Criação de uma “marca” – Embora não claramente expli-
citado, procura-se neste documento criar uma marca distintiva 
que espelhe a aproximação dos portugueses ao mar: o “Mar-Por-
tugal”. Isto faz lembrar o que os brasileiros fizeram com a cria-
ção do conceito da “Amazónia azul”. Pessoalmente e não obs-
tante a óbvia colagem à estratégia de comunicação dos nossos 
“irmãos” brasileiros, teria preferido a adoção da expressão “Lusi-
tânia azul” para designar o imenso mar português. De qualquer 
maneira, independentemente da maior ou menor simpatia pelo 
nome escolhido, considera-se louvável a tentativa de criação de 
uma marca aplicável ao mar português.  

• Objetivos – A nova Estratégia Nacional para o Mar enun-
cia cinco grandes objetivos: (1) a reafirmação da identidade 
marítima de Portugal; (2) a concretização do potencial eco-
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nómico, geoestratégico e geopolítico do território marítimo 
nacional; (3) a criação de condições para atrair investimen-
to, nacional e internacional, em todos os setores da econo-
mia do mar, aumentando, até 2020, a contribuição direta do 
setor Mar para o PIB nacional em 50%; (4) o reforço da capa-
cidade científica e tecnológica nacional; e (5) a consagração 
de Portugal como nação marítima e como parte incontorná-
vel da Política Marítima Integrada e da estratégia marítima da 
UE. São objetivos claros, embora apenas um deles possua uma 
métrica associada. Isso fará com que, muito provavelmente, o 
sucesso (ou o insucesso) desta estratégia vá ser aferido, em 
grande medida, pela capacidade (ou incapacidade) para au-
mentar a contribuição direta do setor Mar para o PIB nacional 
em 50%, até 2020.

• Alinhamento com a UE – O documento em apreço denota 
um grande alinhamento com a documentação da União Europeia 
(UE) sobre a matéria, o que é evidente, entre outros aspetos, pe-
las referências mencionadas no texto. A este facto não é, natu-
ralmente, alheia a importância que tem sido dada aos assuntos 
do mar na UE (particularmente desde o lançamento da sua Polí-
tica Marítima Integrada, em 2007), bem como o elevado prota-
gonismo do nosso país nas iniciativas europeias sobre a matéria. 
Acresce ainda que muitos dos projetos elencados no documento 
beneficiam de financiamento europeu. 

• Economia do mar – A Estratégia Nacional para o Mar re-
conhece as 5 áreas fundamentais adotadas pela UE na comu-
nicação “Crescimento Azul”, a saber: energia azul; aquacul-
tura; turismo marítimo e de cruzeiros; recursos marinhos; e 
biotecnologia azul. Contudo, valoriza também outros setores 
fundamentais da economia do mar nacional, nomeadamen-
te: portos, transporte e logística; recreio, desporto e turismo; 
construção, manutenção e reparação naval; e obras marítimas. 
Considera-se por isso que este documento ao mesmo tempo 
que incorpora a doutrina europeia, também atende às especi-
ficidades da economia do mar nacional. 

• Cooperação – Os assuntos do mar obrigam sempre a uma 
sólida cooperação nacional e internacional, dada a transver-
salidade dos desafios envolvidos. E – muito embora a coope-
ração interdepartamental não se faça por decreto (exigindo 
sobretudo respeito mútuo, confiança recíproca e espírito co-
laborativo) – nunca é de mais reforçar este aspeto, o que a 
Estratégia Nacional para o Mar faz por diversas vezes, subli-
nhando a necessidade de “um esforço de cooperação civil-mi-
litar” (In Cap. III, 2.4.3. Proteção e salvaguarda, p. 44), par-
ticularmente no quadro da “Proteção e salvaguarda”. A este 

propósito, gostaria de enfatizar o papel nuclear que o Centro 
Nacional Coordenador Marítimo (CNCM) terá obrigatoriamen-
te que ter, para assegurar uma unidade de esforço e uma ar-
ticulação continuada entre os diversos intervenientes nos es-
paços marítimos. 

• Proteção e salvaguarda – Na orgânica governamental, exis-
te uma separação entre os assuntos do mar e os de segurança 
e defesa – os primeiros colocados no âmbito do Ministério da 
Agricultura e do Mar e os segundos no do Ministério da Defesa 
Nacional. Naturalmente, isso resulta em diferente documenta-
ção estruturante: por um lado a Estratégia Nacional para o Mar 
(que é, acima de tudo, uma estratégia para o desenvolvimento 
sustentável no mar e a partir do mar) e por outro lado o Concei-
to Estratégico de Defesa Nacional (direcionado para as matérias 
de segurança e defesa). Porém, isso não impede que a Estraté-
gia Nacional para o Mar explicite que a sua concretização “vai 
corresponder, necessariamente, a uma maior exigência sobre as 
funções da segurança e do exercício da autoridade” e que vai 
ser necessário reforçar e qualificar “os dispositivos atualmente 
existentes (…) considerados imprescindíveis para que as restan-
tes atividades decorram em ambiente de segurança” (In Cap. 
V – Meios, 1. Meios Humanos, p. 63 e 64). 

• Disponibilização do documento em língua inglesa – Num 
mundo cada vez mais global, em que a língua inglesa se tem im-
posto, é de louvar o cuidado havido em disponibilizar no sítio da 
Direção-Geral de Política do Mar o texto completo do corpo prin-
cipal da Estratégia Nacional para o Mar em inglês, sob o título 
National Ocean Strategy 2013-2020.

Para finalizar, gostaria de reconhecer o lançamento deste do-
cumento, que é mais um indicador do apercebido interesse cres-
cente dos poderes públicos pelos assuntos do mar. É certo que 
o retorno de Portugal ao mar não se resolve com mais docu-
mentos (estratégias, planos, relatórios, etc.), mas sim com mais 
ação, i.e., pondo em prática as ideias constantes desses docu-
mentos – o que implica uma forte vontade política. Saúda-se, 
por isso, o facto de esta estratégia ser, globalmente, amiga da 
implementação, com metas, indicadores e calendários associa-
dos a cada programa de ação e a cada projeto, o que contribuirá 
certamente para a sua operacionalização.

Sardinha Monteiro
CFR

Santa Maria Manuela, Sagres, Vera Cruz e Creoula em 29 de Julho de 2012
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Entre 5 de maio e 11 de junho, o NRP D. Francisco de Almeida concluiu com sucesso o Portuguese Operational Sea Training (POST), 
constituído por uma semana de terra e cinco de mar, durante as quais o navio foi sujeito a um conjunto diversificado de ações de 
treino. Todas as áreas do navio foram treinadas e avaliadas, nomeadamente: imediato, marinharia, logística, saúde, mecânica, ele-
trotecnia, limitação de avarias, armas e eletrónica, comando e controlo, guerra anti-aérea, anti-superfície e anti-submarina, guerra 
eletrónica, guerra assimétrica, operações de segurança marítima, comunicações, navegação, aviação, meteorologia e hidrografia e 
relações públicas.

Perante a complexidade e a exigência reclamada pelos seari-
ders1 ingleses, a guarnição do NRP D. Francisco de Almeida 

respondeu sempre com uma grande recetividade ao treino, em-
penhamento, determinação, elevados níveis de motivação e en-
tusiasmo, predicados permanentemente reconhecidos e elogia-
dos pelo staff do Flag Officer Sea Training (FOST).

Em termos da plataforma, armas e sensores, o POST também 
foi uma excelente oportunidade para se demonstrar em pleno 
as capacidades combatentes do navio, tendo sido notórias as 
características gerais do poder naval e, em particular, das fraga-
tas multipurpose, designadamente, a sua resiliência, prontidão, 
flexibilidade, sustentação e capacidade de projeção de poder.

Concluído o primeiro POST da história do NRP D. Francisco de 
Almeida, o navio iniciou o trânsito de regresso a águas lusas, 
com o sentimento do dever cumprido, atracando na BNL a 14 
de junho.

O PERíODO PRÉ-POST
O Material Assessement and Safety Check (MASC) realizado 

em 6 de maio, vulgarmente conhecido como a inspeção inicial, 
espelhou a capacidade do navio para iniciar o treino em seguran-
ça, nos aspetos do material e do pessoal, mas também represen-
tou o corolário de um vasto trabalho que teve lugar nos meses 
que antecederam a chegada do navio a Inglaterra.

Com efeito, desde o início do corrente ano e ao longo de qua-
tro meses intensos e exigentes, foram efetuados diversos prepa-
rativos em Lisboa, envolvendo todas as entidades e organismos 
responsáveis pelo aprontamento que, através de uma ação con-
certada, permitiram tornar real a participação do navio no POST 
2014. Sem pretendermos ser exaustivos, abordaremos de forma 

breve apenas quatro áreas distintas para o aprontamento, desig-
nadamente, o pessoal, o material, a logística e o treino.

Na área do pessoal realça-se o processo de rendições que, en-
cetado ainda no ano de 2012, possibilitou uma substituição de 
cerca de 83% da primeira guarnição, garantindo o treino e os ali-
cerces para a estabilidade futura da guarnição.

Paralelamente, o navio integrou, a partir de fevereiro, duas 
equipas de abordagem de fuzileiros, um controlador de helicóp-
teros, dois mergulhadores, um médico naval, um aspirante a ofi-
cial e o destacamento de helicópteros 22, num total de 185 mili-
tares embarcados.

Sublinha-se ainda o aprontamento médico-sanitário realizado 
por todos os militares do navio e a atualização da formação em 
áreas específicas, através de cursos tão diversificados tais como: 
socorrismo, SAR urbano, equipa do convés de voo ou operação 
com helicópteros.

Na área do material, importa referir o desafiante aprontamen-
to do navio. Primeiro, os trabalhos realizados no âmbito do ter-
ceiro escalão, designadamente, as revisões a dois geradores, as 
intervenções ao compressor de baixa pressão e a um dos grupos 
de ar condicionado, bem como a intervenção e beneficiação do 
convés de voo e as diversas certificações de sistemas e equipa-
mentos, designadamente, na área dos serviços gerais, dos depar-
tamentos de propulsão e energia e de armas e eletrónica e das 
facilidades de aviação do navio.

Ao nível do primeiro escalão, importa sublinhar os trabalhos 
realizados pelos militares da guarnição na manutenção preventi-
va e corretiva dos equipamentos e no apoio prestado nas ações 
no âmbito do terceiro escalão, bem como na beneficiação geral 
dos espaços exteriores e interiores do navio.

nRP D. FRAncIsco De AlmeIDA
no oPeRATIonAl seA TRAInIng
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Na área da logística, a aquisição e o controlo da situação dos 
sobressalentes, em geral, e sobretudo daqueles relacionados 
com os geradores, foi uma variável que exigiu um acompanha-
mento sistemático por parte de bordo e das entidades envolvi-
das de modo a não comprometer o aprontamento em tempo do 
navio. Naturalmente, a preparação para uma missão de várias 
semanas também exigiu um conjunto de fainas de material diver-
so, que se foram intensificando, em termos de periodicidade, nas 
últimas três semanas antes da largada para Plymouth.

Por último, mas não menos importante, o treino efetuado no 
âmbito do aprontamento do navio. Com efeito, concorrendo com 
as diversas atividades enunciadas nos parágrafos anteriores, o 
navio também foi desenvolvendo um programa semanal de trei-
no interno que envolveu todos os departamentos, com vista à 
preparação, numa primeira fase, do Plano de Treino Básico (PTB) 
e, numa segunda fase, do treino em Inglaterra. 

Neste seguimento, o navio realizou o PTB de 10 de março a 4 
de Abril. Constituído por duas semanas de terra e duas semanas 
de mar, sob a égide da equipa de avaliação do CITAN, o PTB pro-
porcionou o desenvolvimento das proficiências coletivas e das 
rotinas de bordo de modo a garantir a recuperação dos padrões 
de prontidão naval previstos na doutrina nacional para esta clas-
se de navios.

Face ao que foi escrito neste capítulo, é lícito deduzir que, con-
vergindo com o exemplar trabalho e empenho colocado pela 
guarnição, o apoio recebido por organismos tão distintos tais 
como Direção do Serviço de Pessoal, Direção do Serviço de For-
mação, Direção de Navios, Direção de Abastecimento, Arsenal do 
Alfeite, Flotilha, CITAN, Esquadrilha de Escoltas Oceânicos, Cen-
tro de Medicina Naval, Escola de Tecnologias Navais, Esquadrilha 
de Helicópteros, entre muitos outros, foi determinante para que 

o navio a 28 de abril estivesse pronto e seguro para largar rumo à 
Base Naval de Devonport, em Plymouth.

O OPERATIONAL SEA TRAINING (OST)
O período do treino em Inglaterra é caracterizado como um 

momento singular do ciclo operacional do navio. É um período 
de grande exigência e intensidade que requer, por essa razão, 
um empenhamento muito grande por parte de todos os elemen-
tos de bordo. Foi com este sentimento de responsabilidade, mas 
também de grande motivação e determinação, que a guarnição 
largou da BNL de Lisboa. 

Após 3 dias de navegação, aproveitados para preparar a ins-
peção inicial e para qualificar a equipa de convés de voo (alfa) e 
o FDO de bordo, o NRP D. Francisco de Almeida atracou a 1 de 
maio, numa manhã fresca e com alguma chuva, normais para o 
clima britânico.

Imediatamente no dia a seguir, a 2 de maio, decorreram as visi-
tas preparatórias para o treino (Pre-OST Liaison Visits) nas insta-
lações do FOST, com a participação de grande parte da guarnição. 
As reuniões setoriais permitiram, assim, que os intervenientes no 
treino (avaliadores e avaliados) trocassem as primeiras impres-
sões sobre os objetivos gerais do treino e as grandes linhas gerais 
para o MASC.
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MASC
O MASC, realizado em 6 de maio, marcou formalmente o início 

do treino do navio. Segundo a doutrina inglesa, a condução do 
MASC pretende determinar o estado geral do material e aferir 
se a operação dos equipamentos e a execução das tarefas pela 
guarnição são realizadas em segurança, em suma, estabelecer as 
bases de partida e as prioridades para o treino subsequente. No 
final desse dia, o FOST concluiu que o navio estava pronto e se-
guro para iniciar o treino em Inglaterra.

Ao se dirigir à guarnição formada no convés de voo, após o 
navio ter atracado, o Captain Sea Training (South), Captain Tim 
Peacock, felicitou o estado geral do navio para a inspeção inicial 
e aproveitou o momento para referir alguns aspetos importantes 
para as guarnições dos navios que iniciam um período de treino, 
nomeadamente: 

– as rotinas de bordo, 
– a recetividade ao treino e 
– treinar como se combate e combater como se treina – play 

it real.

A SEMANA DE TERRA
Após a realização do MASC, o navio ficou atracado na Base Na-

val de Devonport, dando cumprimento ao seriado previsto para 
a primeira e única semana de terra. Deste modo foram realizadas 
várias ações de treino, palestras e reuniões com o propósito de 
se preparar as semanas de mar subsequentes, tendo-se também 
aproveitado para retificar os aspetos a melhorar identificados 
durante o MASC.

Ao terminar a semana de terra, concretamente na sexta-feira, 
verificou-se um aspeto curioso no exercício de ameaça de bom-
ba que, sem conhecimento prévio da guarnição, obrigou a uma 
alvorada inusitada por volta das seis da madrugada, porém, com 
uma resposta pronta e determinada por parte dos militares de 
bordo.

Uma última nota de referência para a Base Naval de Devonport 
e para as facilidades disponibilizadas durante o período do trei-
no, nomeadamente, as instalações desportivas – ginásios, campo 
de futebol e piscina – e o centro de saúde, na medida em que 
contribuíram significativamente para o bem-estar e a saúde da 
guarnição durante as seis semanas de treino.

AS SEMANAS DE MAR

O treino no OST é, no seu conjunto, um permanente desafio às 
capacidades e à resiliência das guarnições, sendo as semanas de 
mar a sua essência e o expoente máximo deste desidrato. Neste 
artigo apresentaremos de seguida seis perspetivas que, na nos-
sa opinião, ajudam a explicar a exigência requerida nas semanas 
de mar.

Primeiro, as rotinas diárias do navio. Os dias começavam cedo, 
com a execução de limpezas e o estabelecimento das condições 
de segurança para navegar ou combater, terminando tarde, após 
concluído o programa seriado previsto para o dia, com o navio 
a demandar o Sound e a fundear (águas interiores de acesso ao 
porto). Durante os períodos de navegação, a guarnição esteve 
normalmente em condição geral 2 ou, quando as circunstâncias 
assim o exigiram, em virtude dos exercícios, em postos de emer-
gência ou de combate.

Segundo, pela sequência e complexidade de séries previstas 
no seriado, que encurtaram substancialmente os períodos das 
refeições e de descanso, o que constituiu um óbvio desafio para 
o planeamento interno do navio e para a gestão do descanso da 
guarnição. Este aspeto foi evidente sobretudo durante os “dias 
da guerra” à terça-feira, com os exercícios de defesa anti-aérea – 
ADEXs, e à quinta-feira, com as tradicionais weekly wars – exercí-
cios de Força Naval em ambiente de multi-ameaça.

Nos “dias da guerra” à quinta-feira, num cenário repleto de 
riscos e ameaças de superfície, sub-superfície e aéreas, o navio 
permanecia em postos de combate durante cerca de sete horas. 
Durante este período, o desafio lançado à guarnição passava pela 
coordenação do esforço na “batalha interna”, para permitir a má-
xima utilização das capacidades do navio, solucionando/mitigan-
do avarias na plataforma, armas e sensores, de modo a garantir 
o seu adequado empenhamento na “batalha externa” de acordo 
com os objetivos e as prioridades definidas pelo comandante – 
meeting the command aim.

O desafio em termos de coordenação do navio torna-se mais 
complexo quando este assume o papel de navio-chefe da força e 
o seu comandante as inerentes funções de CTG, situação que se 
veio a concretizar com o NRP D. Francisco de Almeida na penúlti-
ma semana de mar e que constituiu mais uma excelente e gratifi-
cante oportunidade de treino no planeamento e na coordenação 
das principais séries da semana.
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Terceiro, pela transversalidade do treino que incluiu todas as 
áreas do navio, chegando assim a todos os departamentos, bem 
como a todos os elementos da guarnição. Deste modo, para além 
dos “dias da guerra”, referidos anteriormente, também foram 
treinadas séries, tais como as de emergência: avaria no leme, 
homem ao mar, incêndios, alagamentos, queda de helicóptero 
no mar, queda de helicóptero no convés de voo, combate a CWI 
(Conventional Weapons Incident), suporte básico de vida ou co-
lisão/encalhe.

O treino também proporcionou o desenvolvimento das profi-
ciências ao nível dos procedimentos. Por exemplo, sem preten-
dermos ser exaustivos, referimo-nos concretamente às opera-
ções de reabastecimento e de reboque, procedimentos de inves-
tigar contacto, compilação do panorama, tiro com a peça de 76 
mm, com a goalkeeper e com armamento ligeiro, carregamento 
de armas, defesa contra ameaças assimétricas, de superfície, aé-
reas e submarinas, action messing, exercícios de máquinas e de 
eletrotecnia, assessorias técnicas, manobras e evoluções, nave-
gação em águas restritas, navegação em canal rocegado, opera-
ções com helicópteros, operações de vistoria, relações com os 
OCS2, entre muitos outros.

Para a operacionalização deste treino foi fundamental a pos-
tura dos avaliadores do FOST, nomeadamente pelas experiências 
partilhadas, pela forma pedagógica como conduziram o treino e 
pelos conhecimentos que possuem sobre a plataforma e os siste-
mas de armas e sensores das fragatas da classe Bartolomeu Dias 
(ex-Karel Doorman).

Apesar das diferenças culturais e do idioma, esta situação nun-
ca constituiu um obstáculo para a condução do treino. Após 6 
semanas no POST e uma interação constante, com os avaliado-
res ingleses a embarcarem de segunda a sexta-feira, chegando 
a atingir cerca de 50 elementos nos “dias das guerras”, fica a re-
cordação de uma relação muito pragmática, mas de igual modo 
pedagógica e cordial.

Uma palavra especial para a equipa portuguesa de ligação ao 
FOST, na medida em que o seu permanente apoio, disponibilida-
de e experiência contribuíram de forma significativa para o su-
cesso do treino do NRP D. Francisco de Almeida.

Quarto, pelo número de meios de superfície, sub-superfície 
e aéreos envolvidos durante todo o treino. Com efeito, o NRP 
D. Francisco de Almeida teve a oportunidade de interagir com 
outras fragatas, designadamente: FGS Schleswig-Holstein (Bran-
denburg Class), HMS Dauntless (Daring Class), FGS Luebeck (Bre-

men class), HMS Richmond (Duke Class), HMS Duncan (Daring 
Class), HMS Kent (Duke Class) e HMS Westminster (Duke Class). 
O período de treino contou ainda com a participação do reabas-
tecedor RFA Wave Knight (Wave Class) e do patrulha HMS Severn 
(River class – OPV).

O treino na área anti-submarina foi proporcionado pelos sub-
marinos de ataque HMS Ambush (Astute Class) e HMS Torbay 
(Trafalgar Class) e pelo submarino convencional HNLMS Bruinvis 
(Walrus Class). Para o treino de defesa aérea os navios contaram 
com a participação dos tradicionais Hawk e Falcon ingleses e os 
Super Etendard franceses.

Quinto, acresce o facto de terem sido introduzidas nas sema-
nas de mar duas grandes séries, designadamente, o Ship Protec-
tion Exercise (SPE – testa a organização do navio para fazer face a 
manifestações e ataques assimétricos quando o navio se encon-
tra atracado) e o Disaster Relief Exercise (DISTEX – testa a organi-
zação do navio para fazer face a um cenário de ajuda humanitá-
ria), o que implica um maior esforço da guarnição, que se desdo-
bra no treino no mar e em terra.
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Sexta e última perspetiva, a sustentação logística/material fora 
da área. Para além das atividades relacionadas com o treino, a 
guarnição também teve que fazer face a avarias inopinadas de 
material que foram surgindo. Nesta matéria, realça-se as avarias 
na peça de 76mm ou as fugas nas turbinas, que exigiram uma 
atenção especial dos técnicos de bordo e o fundamental apoio 
proporcionado pela Flotilha, Direção de Navios, Direção de Abas-
tecimento e Esquadrilha de Escoltas Oceânicos. Este apoio per-
mitiu solucionar todas as avarias registadas durante o treino, 
quer pelas orientações técnicas recebidas, quer pelo envio dos 
necessários sobressalentes e técnicos especializados.

O DIA DA INSPEÇÃO FINAL

A inspeção final do NRP D. Francisco de Almeida teve lugar no 
dia 11 de junho. Com as rotinas de bordo implementadas e o trei-
no consolidado, o dia da inspeção final era esperado com óbvia 
ansiedade, porém, com alguma naturalidade.

Com efeito, não obstante a natureza específica desse dia, não 
houve necessidade de se realizarem quaisquer preparativos adi-
cionais ou especiais, na medida em que estes foram sendo im-
plementados pela guarnição ao longo das semanas de treino. O 
navio estava pronto para a última avaliação!

Assim, à medida que foram decorrendo os incidentes na “bata-
lha interna” e na “batalha externa”, estes foram sendo resolvidos 
de forma enérgica e eficaz por todos os elementos da guarni-
ção, sem exceção. Concluída a “guerra”, o Comodoro Williamson, 
Commander Operational Training (COMOT), sublinhou o desem-
penho da guarnição durante o treino e, em particular, o trabalho 
desenvolvido no dia da inspeção final.

Ademais, para o COMOT, tão importante quanto o desempe-
nho, foi a constituição de um grupo forte, coeso e motivado, a 
guarnição do NRP D. Francisco de Almeida, sem a qual não teria 
sido possível alcançar os resultados conseguidos.

Após a conclusão da inspeção final, o NRP D. Francisco de Al-
meida iniciou o trânsito para Portugal. Para além das avaliações, 
dos dados estatísticos e dos registos históricos, fica a certeza de 
uma oportunidade e uma experiência ímpar na vida profissional 
e pessoal de cada um dos elementos da guarnição.

Por tudo o que foi escrito nestas linhas, numa tentativa de dei-
xar um testemunho claro do aprontamento do navio e da sua 
prestação em Inglaterra, podemos concluir que o treino das fra-
gatas no OST continua a ser uma oportunidade singular para a 
Marinha, para os navios e as suas guarnições, na medida em que 
os ensinamentos e a experiência recolhida constituem um legado 
que perdurará para as gerações futuras.

Colaboração do COMANDO DO NRP FRANCISCO DE ALMEIDA

Notas

1 Elementos da equipa de avaliação do FOST
2 Orgãos de Comunicação Social.
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PIRATARIA mARíTImA
DA FIcção à ReAlIDADe

Na verdade a pirataria nunca nos abandonou, esteve, sim, ador-
mecida durante décadas. Esta prolongada ausência contribuiu 

seriamente para que fosse praticamente esquecida e ignorada, a 
ponto de ter desaparecido da moldura penal da grande maioria dos 
países, ou seja, há muito que tinha sido considerada como não re-
presentando qualquer tipo de perigo para a humanidade. Desen-
ganem-se aqueles que julgam que esta moderna versão apareceu 
subitamente em 2008, porque isso não corresponde à verdade. Ela 
foi aumentando paulatinamente desde 1994, tendo no ano 2000, 
segundo o IMB1, ocorrido 469 atos de pirataria marítima, o maior 
número deste tipo de atos ilícitos dos últimos 25 anos. Desde então, 
o número de ocorrências tem variado de ano para ano, ora aumen-
tando ora decrescendo, sem nunca, contudo, baixar dos 230 atos 
por ano.

Esta atividade ilícita tem vindo a afetar em larga escala o comér-
cio marítimo global e a onerar em milhões de dólares a comunida-
de internacional. Em apenas 3 décadas passou da mera ficção dos 
livros e dos filmes, para notícia de abertura dos telejornais e para 
manchete dos jornais. A pirataria tornou-se assim num negócio, 
permitindo aos seus atores, em alguns casos, arrecadarem milha-
res de dólares por cada ataque pirata. Ela assume atualmente uma 
posição de relevância no vasto espetro do crime transnacional em 
ambiente marítimo, do qual fazem parte os tráficos humano, de 
drogas e de armas, o transporte de lixo tóxico e o terrorismo ma-
rítimo (com pouca expressão até à presente data), entre outros.

Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar, só podemos considerar como sendo “pirataria marítima” os atos 
ilícitos2 cometidos fora do mar territorial3, sendo que todos os outros 
do mesmo género, cometidos dentro desse ou em águas interiores, 
e de acordo com a Resolução da IMO A.1025(26)4, são classificados 
como “assaltos à mão armada contra navios”. No entanto, neste ar-
tigo, por conveniência, vai ser utilizada genericamente a expressão 
“pirataria marítima” ou apenas “pirataria” para ambas as situações.

A PIRATARIA NA SOMáLIA ESTá CONTROLADA.
É NECESSáRIO PRESERVAR ESSA CONqUISTA

O número de atos de pirataria marítima nas águas da Somália 
tem vindo a diminuir nos últimos anos devido a uma conjuga-
ção de fatores de diversa ordem. Entre eles destacam-se a apli-
cação de melhores práticas antipirataria por parte das tripula-
ções dos navios, a existência de equipas de segurança armadas 
a bordo, a contínua presença de forças navais internacionais no 
mar e a atuação mais efetiva da justiça a nível internacional, a 

O iate de luxo francês Le Ponant, com 30 tripulantes a bordo, foi sequestrado no Golfo de Adem por piratas somalis. Estávamos 
a 4 de abril de 2008 quando o mundo acordou, através deste sequestro, para a pirataria marítima contemporânea. Foi o des-
pertar para uma nova realidade, que muitos pensavam extinta. Seguiram-se muitos outros sequestros, alguns deles bastan-
te mediáticos, dos quais destaco o caso do navio ucraniano Faina ocorrido no dia 25 de setembro de 2008, a cerca de 280 mi-
lhas náuticas a leste de Mogadíscio, a capital da Somália, quando transportava, entre outro material, 33 tanques T-72, de fa-
brico russo, lançadores de granadas e munições. Durante semanas, este caso foi notícia de relevo em todos os telejornais.
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qual tem contribuído para o julgamento e condenação de mui-
tos piratas, em diversos países. Por outro lado, em terra, cons-
tata-se que as populações locais deixaram de apoiar a pirataria, 
pois o usufruto regular de algum dinheiro resultante do eleva-
do poder de compra dos piratas ou da venda de comida e água 
para os reféns tem vindo a acabar. Atualmente, e como resul-
tado do diminuto número de sequestros, o dinheiro a circular 
é praticamente inexistente e os aldeões começaram a ver os 
piratas como marginais.

Agora que a situação parece estar mais controlada no mar, 
torna-se necessário promover medidas em terra que permitam 
dar continuidade a esta acalmia e assim garantir, finalmente, al-
guma segurança ao transporte marítimo que cruza as águas da 
Somália. O atual governo deste país, para além da sua perma-
nente luta contra o Al Shabaab5, tem que envidar esforços para 
que a segurança e a reconstrução económica venham a ser uma 
prioridade do Estado, pois 23 anos de conflitos internos per-
manentes deixaram a Somália completamente destruída. Urge, 
então, definir estratégias que possam combater e minimizar os 
principais problemas do país: a fome, a doença, a guerra, o ter-
rorismo, as milícias ilegais, a pirataria marítima, a pesca ilegal, 
o tráfico de pessoas, o contrabando de armas, o tráfico de dro-
gas e o depósito de resíduos tóxicos no mar, entre outros. A 
Somália dispõe, ou poderá vir a dispor, de alguns recursos que 
poderão contribuir para alavancar a sua economia no futuro. 
Entre eles estão a criação de gado, a indústria da pesca, a aqui-
cultura, a extração de recursos marinhos do fundo do mar e, 
eventualmente, o turismo. Este país dispõe ainda de 5 grandes 
portos, Berbera, Bosasso, Mogadíscio, Merka e Kismayo, que 
poderão contribuir para o desenvolvimento do país. Contudo, 
torna-se necessário edificar linhas de comunicação para o exte-
rior, nomeadamente para Nairobi, no Quénia, para a cidade de 
Djibuti, no Djibuti, para Adis Abeba, na Etiópia e para Kempala, 
no Uganda.

O primeiro passo para a edificação de uma estratégia ma-
rítima para a Somália pode ter sido dado em Addis Abeba, na 
Etiópia, durante um workshop realizado em março de 2013, 
que contou com a participação de elementos do Governo Fe-
deral da Somália, e de representantes das regiões de Puntland, 
de Galmudug e de Somaliland. A 1 de maio de 2013, em Nova 
Iorque, no 14º plenário do Grupo de Contacto para a Pirataria, 
o próprio Presidente da República deste país, Hassan Sheikh, 
admitiu que o mar e as suas possibilidades económicas são 
cruciais para o desenvolvimento futuro da Somália e que a se-

gurança marítima é vital para a estabilidade e segurança na-
cional. Apesar de existir vontade interna, dificilmente este país 
conseguirá traçar sozinho uma estratégia para sair da atual si-
tuação, onde tudo é uma prioridade. Portanto, torna-se vital 
que a Somália apele ao apoio da comunidade internacional, 
aproveitando o facto de ainda concentrar a atenção do mundo, 
devido ao recente surto de pirataria marítima. Só assim poderá 
deixar de ser um Estado falhado.

A estabilização do país no mar e em terra vai levar muitos anos 
a consolidar, no entanto, é necessário começar a dar os primei-
ros passos.

PROTAGONISMO DA PIRATARIA NO GOLFO DA GUINÉ. 
É PRECISO ATUAR já

Desde o início deste século, a pirataria no Golfo da Guiné tem 
vindo a agravar-se, contudo, não lhe tem sido atribuído um desta-
que tão acentuado como aquele que foi dado ao “Corno de África”.

Os ataques nesta região têm vindo a ocorrer com grande regu-
laridade. Entre os anos 2000 e 2013, segundo o IMB, já tiveram 
lugar 334 ataques na Nigéria, 48 na Costa do Marfim, 42 no Gana 
e 35 no Togo. Estes valores poderão estar aquém da realidade, 
pois estima-se que mais de 50% deste tipo de atos nem sequer 
seja denunciado pelos armadores, com receio de represálias, do 
aumento dos seguros e da possibilidade dos seus navios terem 
que ficar alguns dias retidos no porto para averiguações.

Os Estados deste Golfo não têm presentemente qualquer tipo de 
política marítima, pois há décadas que lutam para conseguirem man-
ter a sua soberania e o controlo do seu território no continente, não 
tendo por isso dedicado muita atenção ao seu mar. Como resultado, 
as suas forças navais estão mal equipadas, pouco treinadas e subfi-
nanciadas para poderem assegurar a autoridade do Estado no mar.

O aumento da pirataria no Golfo da Guiné fez com que a ONU 
passasse a acompanhar regularmente, e com grande preocupa-
ção, esta situação, tendo já aprovado pelo seu Conselho de Se-
gurança duas Resoluções sobre esta temática. As 3 organizações 
sub-regionais ‒ a Comunidade Económica dos Estados da África 
Central, a Comunidade Económica dos Estados da África Ociden-
tal e a Comissão do Golfo da Guiné ‒ também se têm reunido 
com alguma regularidade nos últimos anos, no sentido de cria-
rem sinergias para combater a presente situação.

Apesar de todo o esforço de cooperação existente ‒ ainda 
numa fase muito embrionária ‒, se este não for acompanhado 
de perto por uma presença contínua no mar, não passará de um 
conjunto de meras ações simbólicas. Torna-se pois indispensável, 
para manter a criminalidade marítima controlada, a existência de 
um patrulhamento naval diário, com o possível auxílio da com-
ponente aérea (com aeronaves tripuladas ou não), à semelhança 
do que já vem sendo feito no “Corno de África”. Esta vigilância 
dificilmente será efetiva apenas com os meios navais da região, 
pelo que, se não houver a presença permanente de meios da co-
munidade internacional, a pirataria marítima irá paulatinamente 
continuar a aumentar.

Indonésia; 18; 37%

Pirataria – Ataques ou tentativa destes em 2014 (até 31MAR)

Bangladesh; 4; 8%

Nigéria; 6; 12%

Outros; 16; 33%

Estreito de
Singapura; 5; 10%

Fonte: IMB
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. Piracy and Armed Robbery Against Ships: Annual Reports from 2000 to 2013. United 
Kingdom: ICC International Maritime Bureau [2001 to 2014]
. Piracy and Armed Robbery Against Ships: Quarterly Report for the period 01JAN to 
31MAR2014. United Kingdom: ICC International Maritime Bureau [2014]
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Notas

1 O International Maritime Bureau (IMB) foi estabelecido pela International Chamber 
of Commerce, que é uma Organização internacional fundada em 1919 e que trabalha 
para promover e suportar o comércio internacional e a globalização.
2 De violência e/ou de detenção e/ou de pilhagem cometidos, para fins privados, 
pela tripulação e/ou pelos passageiros de um navio privado, e dirigidos contra um 
navio e/ou pessoas e/ou bens a bordo do mesmo.
3 O mar territorial consiste numa zona marítima, sob soberania nacional, que vai até 
às 12 milhas náuticas, contadas a partir da “linha de costa” (linha de base reta ou 
normal) de um Estado.
 4 A resolução A.1025(26), “Código de prática para investigação de crimes de pirata-
ria e assaltos à mão armada contra navios”, foi adotada pela Assembleia da IMO, em 
02DEZ2009.
5 Grupo fundamentalista islâmico que atua essencialmente na Somália.
6 Alemanha, Angola, Bélgica, Benim, Brasil, Camarões, Costa do Marfim, Dinamarca, 
Estados Unidos da América, Espanha, França, Gabão, Gana, Guiné Equatorial, Holan-
da, Itália, Nigéria, Portugal, Republica do Congo, São Tomé e Príncipe, Togo e Turquia.

As 3 organizações sub-regionais existentes também poderão 
ter um papel importante, quer através da definição de estraté-
gias marítimas, quer na organização de patrulhas conjuntas, quer 
ainda na organização de exercícios navais conjuntos.

ATOS DE PIRATARIA NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014
Nos primeiros três meses deste ano registou-se um acentuado 

decréscimo no número de atos de pirataria a nível mundial, com-
parativamente com os primeiros trimestres dos anos anteriores. 
Desde 2007 que o quantitativo não era tão baixo neste período 
de tempo. Esta diminuição está diretamente relacionada com a 
redução deste tipo de atividade na bacia da Somália, no Golfo de 
Adem e no Mar Vermelho.

Dos 49 atos de pirataria que ocorreram a nível mundial até 31 
de março, 10 resultaram apenas em tentativa de ataque e 39 em 
ataques consumados, distribuídos da seguinte forma: 22 em na-
vios fundeados, 12 em navios a navegar e 5 em navios atracados.

Os portos e fundeadouros mais visados foram os situados nas 
cidades de Chittagong, no Bangladesh, de Belawan e de Jacarta, 
ambas na Indonésia, e de Pointe Noire, no Congo, todos com 3 
ataques registados.

No que respeita aos Estados de bandeira dos 49 navios atacados, 
os mais afetados foram as Ilhas Marshall, com 8 (16,3%) navios, a Li-
béria, com 7 (14,3%), e a Singapura e o Panamá, com 6 (12,2%) cada.

Em relação ao tipo de navios mais visados, os graneleiros e os 
navios-tanque de transporte de químicos, com 9 (18,3%) ocor-
rências cada, foram os mais afetados, seguidos dos navios petro-
leiros e de carga geral, com 7 (14,3%) cada.

A MARINHA NO EXERCíCIO OBANGAME EXPRESS 14
Este exercício anual, que se realiza desde 2011, contou este 

ano com a participação da fragata NRP Bartolomeu Dias. A fase 
de mar decorreu entre 19 e 21 abril ‒ nas águas da Nigéria e 
dos Camarões ‒ e proporcionou às Marinhas do Golfo da Gui-
né, entre outras valias, o adestramento em interdição marítima, 
o aperfeiçoamento das técnicas de abordagem/vistoria a navios 

e a troca de informação entre países, assim como a promoção 
da interoperabilidade de meios entre as nações presentes. Este 
tipo de exercício tem sido organizado pela US Navy, no âmbito 
do programa Africa Partnership Station, que tem como objetivo 
reforçar a segurança marítima no Golfo da Guiné. Estiveram pre-
sentes na edição deste ano 22 países6 dos continentes africano, 
europeu e americano.

 Henrique Peyroteo Portela Guedes
CFR

Indonésia; 18; 37%

Fonte: IMB
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LANÇAMENTO DE LIVRO 

No dia 5 de maio comemorou-se, com a presença do Almirante 
CEMA/AMN, associados e seus familiares e de muitos convi-

dados, o 30º aniversário da Delegação do Feijó do Clube do Sar-
gento da Armada.

Salão de Festas cheio para receber os convidados, nomeada-
mente o Almirante CEMA/AMN e o representante da Câmara 
Municipal de Almada, entre outras entidades. Nos rostos dos 
Sargentos da Armada eram visíveis a satisfação e o orgulho que 
têm do seu Clube.

Depois do Presidente da Direção, falaram os representantes 
dos clubes e associações, a que se seguiu a intervenção da Verea-
dora  Maria Amélia Pardal, em representação do Presidente da 
Câmara de Almada, e, a finalizar, a alocução do Almirante CEMA/ 
/AMN. Todos deram os parabéns e elogiaram o CSA, as suas reali-
zações na defesa e promoção social e cultural do cidadão/sargen-
to da Marinha, assim como o seu património material e social, 
nomeadamente da Delegação que foi erguida fez 30 anos. 

Nestas comemorações foi inaugurado pelo Almirante CEMA/ 
/AMN um painel de azulejos intitulado “MARINHA – Por Mar, Ter-
ra e Ar”, da autoria do Grupo “Sempre a Aprender”, que mais 
uma vez ofertou uma peça para reafirmar os excelentes laços de 
cooperação mútua.

No final, em ambiente de grande confraternização, canta-
ram-se os parabéns e o sócio mais antigo presente no evento, 
José Manuel Martins Jorge, em conjunto com o Presidente da 
Direção, Rui Maricato, apagaram as velas das 30 primaveras.  

Com a Sede Social do Clube do Sargento da Armada completa-
mente esgotada, realizou-se, no passado dia 26 de junho, o 

lançamento do livro “Clube do Sargento da Armada – Uma His-
tória de Luta e Resistência”, obra coordenada pelo Historiador 
Pedro Ventura e pelo SMOR Manuel Custódio e apresentada pelo 
sociólogo SMOR Diniz Fonseca.

Estiveram presentes representantes do Almirante CEMA/AMN, 
da Comissão Cultural de Marinha, da Base Naval de Lisboa, da 
Escola de Fuzileiros, da Câmara Municipal de Almada, da União 
de Freguesias do Laranjeiro e Feijó, do Clube Militar Naval e do 
Clube de Praças da Armada, bem como das três associações só-
cio-profissionais de militares, AOFA, ANS e AP, entre outras As-
sociações e Clubes, muitos associados, vários Oficiais, Sargentos 
e Praças e alguns amigos do CSA. Chegaram ainda, de várias ins-
tituições e de camaradas e amigos, mensagens a felicitar o CSA 
pela edição do livro.

Deste evento deve realçar-se a presença de todos os pre-
sidentes da direção do CSA, com exceção do 1º presidente, 
por razões de saúde, bem como de muitos outros dirigentes, 
atuais e antigos. Realçar-se esta presença não é um pormenor, 
pois foi a unidade dos dirigentes, a sua disponibilidade e deter-
minação, juntamente com o método coletivo e democrático, 
aplicado por eles na vida, funcionamento e atividade do clube 
(como está referido na pág. 8 do livro), que permitiu a unidade 

da massa associativa. Foi e continua a ser a articulação destes 
três elementos (como refere também a nota da direção pag. 
13), o segredo, a chave do êxito da Obra Grande dos Sargentos 
da Armada, o CSA. 

Colaboração do CLubE DO SARGENtO DA ARMADA 

clUBe Do sARgenTo DA ARmADA
30º ANIVERSáRIO DA DELEGAÇÃO DO FEIjÓ

Fotos 1SAR FZ Horta Pereira
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O regresso de D. Miguel a Portugal, em 1828, com a ameaça do 
derrube do regime constitucional, suscitou reacções adversas 

por parte dos liberais, traduzidas por levantamentos militares no 
Continente e nas Ilhas. Tendo rapidamente dominado as revoltas 
em solo continental, a que se seguiu a partida dos principais che-
fes rebeldes para Inglaterra, a bordo do vapor inglês Belfast, tratou 
logo o governo miguelista de enviar expedições armadas à Madei-
ra e aos Açores para expurgar, logo no início, os focos de rebelião.

Para a Madeira partiu, a 9 de Agosto de 1828, uma força co-
mandada pelo vice-almirante Henrique de Sousa Prego ‒ com-
posta de uma nau, duas fragatas, duas corvetas, dois brigues e 
duas charruas ‒, conduzindo uma força de desembarque de cer-
ca de 2000 homens. No dia 22 começou o bombardeamento na-
val às defesas da ilha, seguido de desembarques no Machico, em 
Porto Novo, em Santa Cruz e, por fim, no Funchal, que se rendeu 
na tarde do dia 23, após aceso combate. O governador deposto e 
alguns dos seus oficiais e funcionários acolheram-se à protecção 
da corveta inglesa Alligator.

A 17 de Outubro, a esquadra, entretanto reforçada pela fragata 
Diana (deixando na Madeira uma corveta, um brigue e uma char-
rua), parte para os Açores, a fim de submeter a Terceira. No en-
tanto, falham as tentativas de contacto com a guerrilha miguelis-
ta na ilha. Sem a certeza de apoio em terra e temendo os efeitos 
do mau tempo, que já dispersara os navios e os afastara de ter-
ra, o comandante da força decidiu recolher-se a S. Miguel, onde  

assumiu o cargo de Capitão-Geral dos Açores. A bloquear a Ter-
ceira ficaram uma fragata, um brigue, um patacho e uma escuna, 
sob o comando do chefe de divisão João Félix Pereira de Cam-
pos. A maior parte dos restantes navios regressa a Lisboa para 
invernar.

A 6 de Janeiro de 1829, larga de Plymouth uma força liberal 
de 600 homens com destino à Terceira. Mas o governo britânico 
conservador, liderado pelo Duque de Wellington, opõe-se aber-
tamente a quaisquer expedições armadas contra o território por-
tuguês. Assim, envia aos Açores as fragatas Ranger e Nimrod, que 
impedem, pela força, o desembarque das forças constitucionais. 
Contudo, o incidente desperta simpatias a favor da causa libe-
ral portuguesa. Pressionado pela oposição, Wellington é forçado, 
em Março, a cancelar o bloqueio inglês à ilha, que fica, então, 
aberta a receber reforços em homens e material, por vezes com 
a aberta cumplicidade de alguns navios britânicos.

Em Maio, o governo envia nova expedição, sob o comando do 
chefe de divisão graduado José Agostinho da Rosa Coelho, para 
submeter a ilha rebelde. Em S. Miguel reúne-se uma força de di-
mensões consideráveis, constituída por uma nau, três fragatas, 
duas corvetas, quatro brigues, cinco charruas e seis transportes. 
O ataque à Terceira inicia-se no dia 10 de Agosto. As defesas em 
terra são silenciadas, após intenso tiroteio, mas o desembarque 
que se segue encontra uma viva resistência por parte dos defen-
sores, a qual causa elevadas baixas entre os atacantes e os obriga 

Batalha Naval do Cabo de S. Vicente (Quadro de Antoine Morel-Fatio, 1842, Museu de Marinha)

As gUeRRAs lIBeRAIs
Acção DA mARInHA
(1828–1834)
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a reembarcar. A força conserva-se nas águas da Terceira até dia 
15, mas não voltam a registar-se novas tentativas de desembar-
que. As tropas da expedição são repartidas pelas restantes ilhas 
e alguns navios recolhem a Ponta Delgada para reparações. São 
deixados a bloquear a Terceira duas fragatas, uma corveta, um 
brigue e uma escuna, enquanto o resto da esquadra regressa a 
Lisboa. A Terceira mantinha-se como um bastião dos liberais, do 
qual partiria, em breve, o movimento de reconquista do restante 
território nacional.

Em 1831, com a situação política na Europa a evoluir em seu 
favor, estes começam por se apoderar, uma a uma, das restantes 
ilhas do arquipélago, contando, para o efeito, com o apoio de um 
brigue e de três escunas comprados e armados na Terceira.

Embora o mau tempo e a presença das corvetas miguelistas Urâ-
nia e D. Isabel Maria tivessem retardado a ocupação das ilhas, a 
chegada da fragata Melpómene e do brigue Endymion, da esqua-
dra do capitão-de-mar-e-guerra Rabaudy (composta por duas fra-
gatas, duas corvetas e um brigue), enviada pelo governo da França 
a exigir reparações pelos danos causados a alguns cidadãos france-
ses em Lisboa, constituiu uma inesperada e preciosa ajuda, da qual 
resultou o apresamento da Urânia e a retirada da outra corveta.

A esquadra absolutista não tardaria, de resto, a sofrer novo – e 
muito mais duro ‒ golpe, quando, não satisfeita com a resposta 
às suas exigências e vendo que a Inglaterra não se dispunha a in-
tervir, a França envia a Lisboa uma força naval composta por seis 
naus, duas fragatas e um brigue, sob o comando do almirante 
Roussin, à qual se juntam os navios de Rabaudy. Esta esquadra, 
por si só superior a toda a Armada nacional, que, na altura, ape-
nas dispunha de duas naus, cinco fragatas, seis corvetas e alguns 
brigues (um terço dos quais se encontrava desarmado ou em re-
paração e outro terço fora de Lisboa), força a entrada do Tejo a 
11 de Julho 1831. Enfrentando pouca resistência por parte das 
defesas em terra, que rapidamente silencia, e a quase total apa-
tia dos navios de guerra fundeados, que se mantêm quase impá-
vidos perante a chegada do inimigo (são apenas dados alguns ti-
ros isolados) e se apressam a render-se, Roussin força o governo 
português a aceitar as exigências francesas e leva consigo para 
Brest, como presas, três fragatas, duas corvetas, três brigues e 
uma charrua.

Contando com a Urânia, apresada nos Açores, a Armada Por-

tuguesa fica, deste modo, privada do grosso da sua força comba-
tente (nomeadamente da totalidade das fragatas e das corvetas 
operacionais), sendo que apenas a nau D. João VI, o navio-chefe 
da esquadra nacional, é poupada, depois de muita insistência por 
parte do Governo. Estavam, deste modo, criadas as condições 
para as forças liberais passarem à ofensiva.

Tendo abdicado da coroa imperial do Brasil, D. Pedro regressa 
para defender os direitos da sua filha ao trono português. Passa, 
primeiro, pela Inglaterra, onde reúne reforços, entre exilados por-
tugueses e voluntários estrangeiros, e adquire duas fragatas (mer-
cantes armados, respectivamente baptizados como Rainha de Por-
tugal e D. Maria II), uma corveta (Amélia) e uma escuna (Terceira). 
Ali obtém, também, os serviços do capitão-de-mar-e-guerra Geor-
ge Sartorius, que se voluntaria para comandar as forças navais da 
Rainha, e de vários oficiais ingleses. Do Brasil trazia já a corveta 
Regência de Portugal, que adquirira no Rio de Janeiro, e a escuna 
Boa Esperança, que lhe fora oferecida no mesmo local. Com ele vi-
nha também o brigue Conde de Vila Flor, ex-D. Estêvão de Ataíde, 
requisitado pelo cônsul de Portugal para a causa de D. Maria II, no 
decurso de uma viagem que aquele navio fizera ao Brasil, e poste-
riormente armado. Em 22 de Fevereiro de 1832, o ex-imperador 
desembarca em Ponta Delgada.

Depois de uma tentativa gorada para submeter a Madeira ‒ cujo 
governador se mantém fiel a D. Miguel - através de uma “demons-
tração” que envolve a fragata D. Maria II e o brigue Vila Flor, a for-
ça de 7500 homens reunida nos Açores parte em direcção ao con-
tinente num comboio formado por 42 navios de transporte sob a 
protecção das duas fragatas, da corveta, do brigue Vila-Flor e das 
escunas Terceira, Liberal, Boa Esperança e Eugénia.

Desembarcada na praia do Mindelo (Vila do Conde) em 8 de Ju-
lho, a força expedicionária entra no Porto, sem encontrar qualquer 
oposição. Dali manda D. Pedro a sua pequena esquadra, reforçada 
com o brigue Vinte e Três de Julho (comprado no Porto), a bloquear 
o porto de Lisboa. Apesar de pouco efectivo, devido à reduzida di-
mensão da força, do bloqueio resulta o apresamento de alguns na-
vios, nomeadamente da charrua miguelista S. João Magnânimo. E 
aqui é de assinalar a passividade da força naval absolutista, que se 
mantém abrigada em Lisboa, não obstante a sua superioridade em 
número e em poder de fogo, que poderia aniquilar, num único gol-
pe, o poder naval adversário. Assim, em vez de ir fazer bloqueio ao 
Porto, como seria lógico, é ela que se mantém bloqueada.

No entanto, apesar desta passividade, o governo de D. Miguel 
envia uma esquadra, sob o comando de Pereira de Campos, a 
transportar munições para as suas tropas no Norte. Esta força, 
composta por uma nau, uma fragata, três corvetas, três brigues e 
um vapor, fura o bloqueio a 3 de Agosto, sendo logo acompanhada 
pelos navios de Sartorius (entretanto nomeado vice-almirante por 
D. Pedro). As duas esquadras navegam à vista uma da outra e che-
gam a registar-se algumas escaramuças, mas sem que sejam infligi-
dos danos consideráveis numa ou noutra das partes. As munições 
acabam, efectivamente, por ser desembarcadas em Vila do Conde, 
Figueira da Foz e Aveiro. Regista-se, no entanto, o facto de Pereira 
de Campos demonstrar, uma vez mais, as limitações de comando 
que já revelara, em 1823, no Brasil. Embora tivesse uma missão de 
transporte para levar a bom termo, não conseguiu, sobretudo de-
pois de desembarcado o material, aproveitar a sua superioridade 
táctica para varrer dos mares a esquadra de D. Maria II e, possivel-
mente, decidir o desfecho da guerra a favor do seu rei.

Para as forças constitucionais entrincheiradas no Porto, come-
çava um longo e difícil cerco por terra. No entanto, não tendo a 
armada de D. Miguel assegurado o domínio do mar, como lhe com-
petia, manteve-se aberta a via marítima de abastecimento à cida-
de sitiada, o que, em boa parte, evitou a sua capitulação e permitiu 
que, posteriormente, dali partisse a contra-ofensiva liberal.

Almirante George Sartorius (The Illustrated London News, 1885)
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A esquadra francesa de Roussin forçando a entrada no Tejo (quadro de William Skelton, 1835)

Almirante Charles Napier (gravura de J. Brown, 1854, National Maritime Museum, Londres)

Tendo sido retomado o bloqueio de Lisboa, D. Miguel dá or-
dens para a saída da esquadra, desta vez, com o propósito decla-
rado de dar combate ao inimigo. Pereira de Campos sai a barra 
em Setembro e dirige-se para norte, com ambas as forças, uma 
vez mais, à vista uma da outra, mas qualquer uma delas hesitan-
do em tomar a iniciativa. O combate dá-se, finalmente, a 11 de 
Outubro, ao largo de Vigo, em cuja baía os navios liberais abriga-
vam frequentemente. A luta é intensa, mas de resultado indeci-
so, com grandes estragos de parte a parte.

Por essa altura já se notavam graves dissensões entre Sartorius e 
o comandante da D. Maria II, capitão-de-mar-e-guerra Peter Mins, 
cujos oficiais consideravam que o navio não estava em estado de 
prosseguir a missão. Estes desaguisados, que não passam des-
percebidos à marinhagem, aliados aos atrasos nos pagamentos, 
agravam a situação, que degenera em revolta aberta das guarni-
ções, com a saída de cerca de 200 marinheiros ingleses e recusa 
em cumprir ordens directas, como sucedeu quando foi necessá-
rio efectuar o transporte de mantimentos para o Porto ou apoiar 
com fogo naval o ataque às posições miguelistas na foz do Douro. 
E este apoio era essencial, pois as baterias de artilharia inimiga nas 
margens do rio não só flagelavam incessantemente a cidade, como 
interditavam quase completamente a barra, colocando sérios en-
traves ao abastecimento por mar. Os navios de guerra de menor 
porte que patrulhavam o Douro e prestavam apoio de fogos às 
surtidas das forças liberais foram sendo, assim, sistematicamente, 
afundados. Além de várias embarcações armadas, a marinha de D. 
Pedro perdeu ali dois brigues e duas escunas.

Apesar da chegada de um novo reforço para a esquadra, a fra-
gata D. Pedro, comprada em Inglaterra com fundos reunidos pe-
los amigos da causa da Rainha, a situação torna-se de tal modo 
grave que o governo de D. Pedro começa seriamente a equacio-
nar a substituição de Sartorius, entabulando, para o efeito, con-
versações com o capitão-de-mar-e-guerra britânico (de origem 
escocesa) Charles Napier. Este mostra-se disposto a aceitar (com 
alguns escrúpulos em relação a eventuais melindres do seu an-
tecessor), advogando, no entanto, a necessidade de se efectuar, 
sem perda de tempo, um ataque directo a Lisboa enquanto o 
grosso das tropas absolutistas se concentra em torno do Porto. 
Mas o Ministro da Marinha, Bernardo de Sá Nogueira (futuro 
Marquês de Sá da Bandeira), mostra-se pouco receptivo à ideia, 

sugerindo, em alternativa, um desembarque em Peniche, em Si-
nes ou no Algarve, onde as praias são mais propícias e as defesas 
costeiras oferecem menor perigo do que as da barra do Tejo. O 
oficial britânico começa, então, a encarar favoravelmente a últi-
ma alternativa, pois algumas notícias davam a população algarvia 
como sendo maioritariamente fiel à Rainha, podendo, portanto, 
iniciar-se ali uma sublevação.

Apesar de inicialmente se insurgir contra o modo como é condu-
zido o processo da sua destituição, Sartorius aceita, de bom grado, o 
“alívio”. Trazendo consigo cinco vapores financiados por uma subscri-
ção entre os liberais exilados, dois batalhões de voluntários estran-
geiros, 400 marinheiros e “alguns distintos oficiais” da marinha bri-
tânica, Napier é empossado, como vice-almirante, a 8 de Junho de 
1833. Na sequência das suas insistências é autorizado, pouco tempo 
depois, a chefiar a projectada expedição ao Algarve, onde, no dia 24, 
são desembarcadas tropas, sob o comando do Duque da Terceira.

O governo realista reage enviando a esquadra, sob o comando 
do chefe de esquadra António Torres de Aboim. Esta surgia, agora, 
em grande força, composta por duas naus, duas fragatas, três cor-
vetas e dois brigues. As duas forças avistam-se a 3 de Julho, mas 
só no dia 5 se dá o combate, ao largo do Cabo de S. Vicente. A he-
sitação saiu cara à esquadra miguelista, já que a acalmia do vento 
e do mar que entretanto se verificara permitiu a Napier, num gol-
pe arrojado, lançar-se à abordagem dos navios adversários, pois o 
combate próximo, evitando o tradicional confronto artilheiro em 
linha, era o único modo de anular a vantagem numérica e de poder 
de fogo que aqueles detinham. Mais uma vez, tal como já se ve-
rificara na Baía dez anos antes, um comandante português preso 
a tácticas de combate convencionais era surpreendido pela audá-
cia de um oficial de marinha britânico (podemos dizer que se tra-
tou essencialmente de uma batalha entre ingleses e portugueses, 
pois além do almirante da esquadra liberal também eram britâni-
cos os comandantes dos principais navios combatentes daquela 
força). Desta acção resultou o apresamento das naus, das fragatas 
e de uma corveta da esquadra miguelista, apenas tendo escapado 
as corvetas Isabel Maria e Cíbele (que retiraram para Lisboa) e os 
brigues Tejo (que seguiu para a Madeira) e Audaz (que se entre-
gou em Lagos, no dia seguinte). Com esta batalha, que foi o último 
grande combate da Marinha Portuguesa, a armada de D. Miguel 
praticamente desapareceu.
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A 22 de Março de 1834, Napier desembarca, com forças de ma-
rinha, na cidade de Caminha e, a partir daí, com o apoio de três 
colunas enviadas do Porto, obtém o controlo de todo o Minho, 
aliviando, desse modo, o cerco da Invicta pelo lado Norte. Pouco 
tempo depois, desembarca tropas em Buarcos, as quais encon-
tram a Figueira da Foz abandonada pelos absolutistas. Ficavam, 
assim, tomados todos os portos de mar que ainda permaneciam 
nas mãos das forças leais a D. Miguel.

O espírito de iniciativa de Napier revelou-se de fundamental im-
portância para a vitória dos constitucionais. Para além da sua acção 
decisiva no controlo do mar e dos portos e no alívio, pela retaguar-
da, da pressão militar inimiga, a sua ousadia pessoal e o seu con-
ceito de guerra de movimento terão, definitivamente, contribuído 
para resolver o perigoso impasse em que se encontravam os exér-
citos de D. Pedro durante os primeiros meses do cerco do Porto.

Após o tratado de Évora-Monte e o exílio de D. Miguel, a Mari-
nha só volta a pequenas acções de combate em 1846-47, aquan-
do da chamada “Guerra da Patuleia”, mas o tempo das grandes 
batalhas navais tinha, em Portugal, chegado ao fim.

Moreira Silva
CFR

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

Assegurada que estava a supremacia no mar, as tropas do Duque 
da Terceira batem todo o Algarve e avançam rapidamente para nor-
te, encontrando pelo caminho pouca ou nenhuma resistência. As-
sim, quando se dirige a Lisboa para preparar a chegada do exército 
liberal (a sua intenção seria a de atacar Cascais, numa manobra de 
diversão), Napier é surpreendido pela notícia de que a capital fora 
ocupada sem luta, após a fuga precipitada de D. Miguel e dos seus 
ministros. Ficava, deste modo, aliviada a pressão sobre o Porto, 
cujos sitiantes tiveram de ser divididos para acudir ao sul do País.

Napier coloca, então, os navios maiores na defesa do porto de 
Lisboa, enquanto os restantes são colocados a bloquear a cos-
ta. Uma vez que a esquadra miguelista deixara de existir em ter-
mos efectivos, o almirante preocupava-se em reservar o grosso 
da capacidade artilheira para a defesa da capital, enquanto na 
costa se requeria, essencialmente, uma acção de vigilância face a 
eventuais tentativas de desembarque por parte das forças abso-
lutistas. Mas a via marítima estava, já, praticamente interdita aos 
navios de D. Miguel. Os liberais, por seu lado, tinham, agora, to-
tal liberdade de movimentos por mar, o que lhes permitiu acudir 
a alguns focos de resistência miguelista e reforçar os pontos do 
litoral considerados mais vulneráveis. Setúbal mereceu especial 
preocupação, com a colocação inicial da corveta Isabel Maria e o 
posterior reforço com a fragata D. Maria II e o guarnecimento do 
forte de S. Filipe por marinhagem desembarcada.

Durante este período é, também, de destacar a importante ac-
ção das embarcações que constituíram as esquadrilhas do Tejo 
e do Guadiana, a primeira em apoio de fogos e de transporte às 
acções militares liberais no Ribatejo e na defesa da capital pelo 
sul e pelo leste, a segunda no combate aos focos da guerrilha mi-
guelista no Algarve.

ESPARTEIRO, António Marques, Três Séculos no Mar (1640-1910), 32 vols., Colecção Estu-
dos, Lisboa, Ministério da Marinha, 1973-1987.
MONTEIRO, Armando da Silva Saturnino, Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa, 
vols. VII (1669-1807) e VIII (1808-1975), 1ª ed., Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora, 1989.
NAPIER, Charles, A Guerra de Sucessão. D. Pedro e D. Miguel, trad. Manoel Joaquim Pe-
dro Codina, introd. António Ventura, Lisboa, Centro de História da Universidade de Lisboa, 
Março de 2005.
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Napier em Lisboa após a vitória (Museu de Marinha)
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TOMADA DE POSSE 
InsPeToR-geRAl DA mARInHA

ENTREGA DE COMANDO 
comAnDAnTe nAVAl

O VALM RES José Alfredo Monteiro Mon-
tenegro ingressou na EN e especializou-se 
em Artilharia, frequentou o International 
Principal Warfare Officer Course, no Reino 
Unido, o CGNG, o Senior Course do Colégio 
de Defesa NATO e o Curso de Promoção a 
Oficial General.

Como oficial subalterno, serviu durante 
11 anos a bordo de várias UN’s, nas quais 
exerceu funções de Chefe de Serviço, Chefe 
de Departamento de Operações e Imediato. 

Em terra, no âmbito da Esquadra, foi Ins-
trutor de Tática Naval, Chefe da Secção de 
Instrução e Treino do CN, em acumulação 
com o cargo de Oficial de Ligação ao Flag Of-
ficer Sea Training. Comandou a Esquadrilha 
de Helicópteros de 1996 a 1999. 

No mar, comandou o NRP Honório Barre-
to e o NRP Corte Real, com a qual integrou a 
Standing Naval Force Atlantic como navio-al-
mirante. Foi ainda Chefe do Estado-Maior da 
European Maritime Force (EUROMARFOR).

Foi adjunto da Marinha na Missão Militar 
NATO em Bruxelas. Em Setembro de 2006, 
assumiu funções como Chefe da Divisão de 
Informações do EMA.

Como oficial general, exerceu os cargos 
de Chefe do Gabinete do CEMA e de Coman-
dante Naval.

O VALM José Domingos Pereira da Cunha é 
natural de Ermesinde e entrou para a Escola 
Naval em 1973. Como oficial subalterno, de-
sempenhou funções em várias unidades na-
vais e comandou o NRP Cisne e o NRP Cuan-
za. Como oficial superior foi Oficial Imediato 
do NRP João Roby e pertenceu ao Grupo de 
Trabalho de Receção das Fragatas “Vasco da 
Gama”. Fez parte da primeira guarnição do 
NRP Álvares Cabral e foi oficial Imediato do 
NRP Corte Real. Em 1996 prestou seviço na 
área do Pessoal e, mais tarde, na Flotilha, exer-
ceu o cargo de chefe do Departamento de Trei-
no e Avaliação. 

Assumiu o comando do NRP Vasco da Gama 
em novembro de 2000, tendo participado em 
vários exercícios nacionais e internacionais e 
efetuado duas integrações na STANAVFOR-
LANT.

Entre 2003 e 2008, prestou serviço no Es-
tado-Maior da Armada e foi comandante da 
Esquadrilha de Escoltas Oceânicos e do Grupo 
de Tarefa Naval, Em janeiro 2008, com o pos-
to de Contra-almirante, exerceu as funções 
de comandante da Flotilha e 2º Comandante 
Naval. Seguiu-se o comando da SNMG1, ten-
do liderado a operação Active Endeavour, e as 
operações Allied Protector e Ocean Shield, no 
Golf de Aden e no Oceano Índico. Em 2010, foi 
Chefe de Estado-Maior do Comando Operacio-
nal Conjunto e a partir de dezembro de 2010, 
Chefe do Estado-Maior Conjunto do EMGFA. 
Desde janeiro de 2014 era o Superintendente 
dos Serviços do Material.

No passado dia 14 de julho, tomou posse 
do cargo de Inspetor-Geral da Marinha 

o VALM Monteiro Montenegro em cerimó-
nia presidida pelo ALM CEMA/AMN.

Após leitura da Ordem, usou da palavra 
o Inspector-Geral salientando a importân-
cia da atividade inspetiva como elemento 
imprescindível à função de controlo, a que 
a Marinha, embora reconhecendo desde 
sempre a sua relevância, apenas em 2011 a 
corporizou através da criação de um órgão 
autónomo, com competências próprias e 
capacidade de intervenção transversal a 
todas as áreas funcionais. 

A cerimónia de entrega de comando do 
Comando Naval realizou-se no passa-

do dia 4 de julho na BNL, em cerimónia 
militar presidida pelo ALM CEMA/AMN. 
O VALM Pereira da Cunha rendeu o VALM 
Monteiro Montenegro.

Durante a sua alocução o VALM Montei-
ro Montenegro referiu os traços gerais que 
marcaram o seu Comando, em especial: “é 
inelutável referir a forte contração orça-
mental” …  “que condicionou em muito o 
desenvolvimento da atividade operacional, 
bem como o funcionamento dos órgãos e 

Apelou de seguida 
ao apoio e à solidarie-
dade coletivos, para, 
em conjunto, ser possí-
vel fazer o melhor com 
os meios disponíveis, 
gerindo bem, através 
da adequação das ca-
pacidades internas da 
organização ao am-
biente externo.

Referiu em seguida 
dois aspetos que repu-
ta de importantes. O 
primeiro relacionado 
com a necessidade de 

a inspeção dever ser encarada como um 
parceiro cuja principal motivação é aju-
dar na identificação de inconformidades e 
ineficiências que a proximidade diária dos 
responsáveis pelas unidades não permite 
vislumbrar. O segundo é fazer da inspeção 
uma caixa de ressonância das legítimas 
necessidades e anseios dos auditados, re-
comendando e apoiando-os na busca das 
soluções que permitam colmatar as insu-
ficiências detetadas. 

O ALM CEMA/AMN referiu a importân-
cia da Inspeção-Geral no atual contexto 
em que a Marinha se enquadra e desejou 

unidades que a apoiam” 
que teve como efeitos “a 
redução do número de 
horas de navegação, a 
fortíssima contenção nas 
atividades de treino e o 
incumprimento parcial do 
dispositivo naval padrão.”

Após o ato da entrega 
do Comando, o VALM Pe-
reira da Cunha referiu ser 
“fundamental introdu-
zir um novo rumo para a 
condução da ação da Ma-
rinha no mar, abraçando 
decisivamente um novo 
modelo de estrutura para 

as operações…” e ainda “ reajustar a estru-
tura do Comando Naval… no apoio direto 
às unidades navais com base no princípio 
de concentração do esforço”. A finalizar, 
manifestou a necessidade de “modernizar 
e renovar a esquadra” como fator  “funda-
mental para o cumprimento da missão da 
Marinha”.

No final da alocução do ALM CEMA/ 
/AMN e do desfile militar, seguiram-se os 
cumprimentos pelos convidados e um Por-
to de Honra a bordo do NRP D. Francisco 
de Almeida.

 

boa sorte ao novo Inspetor-Geral para o 
desempenho do cargo.
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TOMADAS DE POSSE 
sUPeRInTenDenTe Dos seRVIços Do mATeRIAl

DIReToR-geRAl Do InsTITUTo HIDRogRáFIco

No dia 2 de julho, teve lugar na Casa 
da Balança a cerimónia de tomada 

de posse do VALM Silva Ribeiro no car-
go de Superintendente dos Serviços do 
Material, sucedendo ao VALM Pereira da 
Cunha. A cerimónia, presidida pelo ALM 
CEMA/AMN, contou com a presença do 
VALM VCEMA e de numerosos militares, 
militarizados e civis.

No seu discurso, o VALM SSM relevou 
as graves restrições financeiras que es-
tão na génese do défice de manutenção 
dos meios materiais da Marinha e que li-
mitam a sua renovação e modernização. 
Declarou o seu empenho em superar di-

ficuldades e explorar 
oportunidades, poten-
ciando a utilidade da 
SSM para a Marinha e 
para a Autoridade Marí-
tima Nacional. Advogou 
uma postura dinâmica 
e empreendedora para 
vencer dificuldades e 
encontrar soluções ino-
vadoras. Centrou a ex-
ploração de oportunida-
des na renovação da es-
quadra; na colaboração 
intersetorial, com vista 
à melhoria dos proces-

sos necessários à edificação e sustenta-
ção dos recursos materiais; e na coope-
ração nacional e internacional, potencia-
dora de soluções eficientes.

O ALM CEMA/AMN usou da palavra, sa-
lientando o elevado apreço pelo desem-
penho e dedicação do VALM Pereira da 
Cunha, num contexto de grandes constran-
gimentos. Recordando os desafios que se 
colocam à SSM, o ALM CEMA/AMN diri-
giu-se ao novo empossado e, reconhe-
cendo as suas capacidades para liderar o 
setor, desejou-lhe as maiores felicidades 
no novo cargo.

O VALM António Manuel Fernandes da 
Silva Ribeiro nasceu em Pombal, ingressou 
na Escola Naval em 1974 e foi promovido 
ao posto de Guarda-Marinha a 1 de Outu-
bro de 1978. Especializou-se em Hidrogra-
fia e possui o Doutoramento em Ciência 
Política, o Mestrado em Estratégia, o Cur-
so Geral Naval de Guerra, o Curso Comple-
mentar Naval de Guerra e o Curso de Pro-
moção a Oficial General.

Na carreira militar, como oficial gene-
ral desempenhou os cargos de Subchefe 
do EMA e Director-Geral do Instituto Hi-
drográfico. Desempenhou diversos car-
gos no EMA e no IH, foi Comandante do 
Agrupamento de Navios Hidrográficos, do 
NRP Almeida Carvalho e do NRP Andróme-
da. Prestou serviço no SIEDM, no IDN e na 
DGPDN-MDN. Como oficial subalterno de-
sempenhou diversos cargos no IH e a bor-
do de unidades navais. 

Na carreira académica é professor cate-
drático convidado do ISCSP, professor mili-
tar da EN e professor coordenador do IS-
CIA. Tem vasta obra publicada em Portugal 
e no estrangeiro.

É membro do Grupo de Estudos e Refle-
xão Estratégica da Marinha, da Academia 
de Marinha e de diversas organizações re-
lacionadas com os estudos do mar, da de-
fesa e da segurança.

O CALM José Luís Branco Seabra de Melo 
ingressou na EN em 1975 e foi promovido a 
Guarda-Marinha em 1979. Especializou-se em 
Hidrografia e concluiu o mestrado em Ocea-
nografia Física, na Naval Post-Graduate School 
(EUA). Frequentou os cursos do ISNG e o Cur-
so de Promoção a Oficial General no IESM. 

 Foi Chefe do Serviço de Comunicações e de 
Navegação no NRP João Roby, oficial imediato 
do NRP Geba e oficial de hidrografia no NRP 
Almeida Carvalho. Comandou o NRP Almiran-
te Gago Coutinho e foi Comandante do Agru-
pamento de Navios Hidrográficos. 

Em terra, no Instituto Hidrográfico, foi Ad-
junto do Chefe da Divisão de Dinâmica de Cos-
tas e Estuários e Chefe da Divisão de Oceano-
grafia, tendo sido o representante nacional no 
Comité Científico da NATO do SACLANTCEN 
e no NATO MILOC GROUP, e participado em 
projetos de investigação nacionais e interna-
cionais no domínio das Ciências do Mar, com 
trabalhos publicados. 

Entre 1997 e 1998 exerceu funções no 
EMA. Em 2000 foi presidente da Comissão 
de Receção e Integração do navio americano 
Assurance, futuro NRP Almirante Gago Cou-
tinho. 

De 2002 a 2005, foi assessor pessoal do 
CEMA. Desempenhou as funções de Adido de 
Defesa junto das Embaixadas de Portugal em 
Paris. 

De 2008 a 2010 foi Comandante da BNL. 
Após a promoção a CALM foi Comandante da 
EN e Chefe do Gabinete do CEMA/AMN. 

Presidida pelo ALM CEMA/AMN, rea-
lizou-se no passado dia 30 de junho, 

nas Instalações do Convento das Trinas, 
a cerimónia de tomada de posse do Di-
retor-Geral do IH, CALM Seabra de Melo, 
substituindo o VALM Silva Ribeiro.

Estiveram presentes representantes 
de departamentos governamentais, or-
ganismos científicos, universidades, bem 
como diversos oficiais, dirigentes de or-
ganismos públicos, parceiros cooperati-
vos, militares, militarizados e civis do IH.

No seu discurso, o Diretor-Geral real-

çou a importância do IH 
ao longo de mais de 50 
anos, como organismo 
vocacionado para a in-
vestigação e desenvolvi-
mento, destacando ain-
da que, neste domínio, 
tem vindo a garantir a 
realização dos levanta-
mentos hidrográficos e 
a responsabilidade da 
produção da respetiva 
cartografia náutica tra-
balho ao qual se junta 
o desenvolvimento de 
competências nas áreas 
da oceanografia física, 

da química e poluição, da geologia ma-
rinha, da segurança da navegação e da 
gestão de base de dados ambientais na 
vertente dos oceanos.

Referiu que esta multidisciplinaridade 
é um dos pontos fortes e potenciadores 
da atividade do IH ao serviço da Marinha 
e toda a comunidade ligada ao mar.

Por sua vez, o ALM CEMA/AMN salien-
tou que o IH continua a ser uma referên-
cia de excelência no domínio do conheci-
mento e da investigação do mar, em Por-
tugal e além-fronteiras.
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cHeFe Do gABIneTe Do AlmIRAnTe cemA/Amn

O CALM Henrique Eduardo Passaláqua de 
Gouveia e Melo nasceu em Quelimane, em 
21 de novembro de 1960. Ingressou na Esco-
la Naval em 1979.

Integrou a Esquadrilha de Submarinos, 
tendo navegado nos NRP’s Albacora, Barra-
cuda e Delfim como Oficial de guarnição e foi 
Oficial Imediato dos NRP’s Albacora e Barra-
cuda.

Em terra, foi chefe do serviço de Treino e 
Avaliação da Esquadrilha de Submarinos e 
Chefe do Estado-Maior do SUBOPAUTH na-
cional.

Exerceu as funções de Chefe do Serviço de 
Informação e Relações Públicas do Gabinete 
do ALM CEMA.

Foi 2º Comandante da Flotilha. Comandou 
os NRP’s Delfim, Barracuda e Vasco da Gama 
e a Esquadrilha de Submarinos.

Da sua formação destaca-se a especializa-
ção em Comunicações, o "International Die-
sel Electric Submarine Tracking Course" em 
Norfolk, EUA, o Curso Geral Naval de Guer-
ra, o Curso Complementar Naval de Guerra, 
o Curso de Promoção a Oficial General e uma 
pós-graduação em “Information Warfare” na 
Universidade Independente.

Foi Diretor de Faróis de 2012 a 2014 e acu-
mulou as funções de Diretor do Instituto de 
Socorros a Náufragos a partir de Março de 
2014.

O CMG António Manuel de Carvalho Coe-
lho Cândido concluiu a licenciatura em Ciên-
cias Militares Navais, curso de Marinha, pela 
Escola Naval, em 1984, e especializou-se em 
eletrotecnia. Está habilitado com o curso Ge-
ral Naval de Guerra, o curso Complementar 
Naval de Guerra, o curso de Defesa Nacional 
e o curso de Promoção a Oficial General.

Foi comandante da Zona Marítima da Ma-
deira e, por inerência de funções, chefe do 
Departamento Marítimo da Madeira, capi-
tão dos portos do Funchal e do Porto Santo 
e Comandante da Polícia Marítima da Ma-
deira.

Em Unidades Navais, desempenhou fun-
ções como comandante do NRP João Roby, 
imediato do NRP Cuanza e como chefe de 
serviço/departamento nos NRP Roberto 
Ivens, Álvares Cabral e Vasco da Gama.

Prestou ainda serviço na Superintendên-
cia dos Serviços do Material, na Capitania do 
Porto de Lisboa, na Direção de Navios e na 
Esquadrilha de Escoltas Oceânicos.

Desde outubro de 2011 até ao passado 
dia 7 de julho, desempenhou funções de 
Chefe do Departamento Marítimo do Cen-
tro, Capitão do Porto de Lisboa e Coman-
dante Regional e Local da Polícia Marítima.

Tomou posse no dia 24 de junho como 
Chefe do Gabinete do CEMA/AMN o 

CALM da Classe de Marinha Gouveia e 
Melo, que sucedeu no cargo ao CALM 
Seabra de Melo.

O novo Chefe do Gabinete usou da pa-
lavra referindo ser uma honra e privilé-
gio servir a Marinha nas novas funções, 
salientando que "…Terão em mim um 
Oficial aberto ao diálogo, conciliador, 
agregador, camarada e totalmente dedi-
cado à nossa causa comum, certamente 

superior a questões 
muitas vezes meno-
res que nos ocupam 
o tempo e a men-
te mas nada contri-
buem para a missão 
de todos nós.” Nas 
palavras dirigidas ao 
Gabinete destaca-
se: “…queria dizer-
vos simplesmente o 
que dizia às minhas 
guarnições nos Sub-
marinos, somos to-
dos um só nos re-
sultados alcançados 
e se culpa houver 
essa será certamen-
te minha, enquan-

to chefe deste Gabinete. Serei informal e 
leal, exigirei de vós a postura adequada 
às responsabilidades atribuídas e leal-
dade à missão.” 

 A cerimónia foi presidida pelo ALM 
CEMA/AMN, Almirante Macieira Frago-
so, que na ocasião enalteceu o traba-
lho desenvolvido pelo Chefe do Gabine-
te cessante desejando ao empossado o 
maior sucesso referindo os vários desa-
fios que tem pela frente.

ENTREGA DE COMANDO/TOMADA DE POSSE
AÇORES

No dia 7 de julho, em cerimónia reali-
zada nas instalações do Depósito POL 

NATO em Ponta Delgada, assumiu o co-
mando da Zona Marítima dos Açores e 
tomou posse do cargo de chefe do De-
partamento Marítimo dos Açores e co-
mandante Regional da Polícia Marítima 
dos Açores, o CMG Coelho Cândido. A ce-
rimónia foi presidida pelo Comandante 
Naval e pelo Diretor-geral da Autoridade 
Marítima e Comandante Geral da Polícia 
Marítima. Assistiram à cerimónia diversas 
autoridades civis, religiosas e militares da 
região.

O Comandante ces-
-sante, VALM Pires 
da Cunha, usou da 
palavra sintetizan-
do o conjunto de 
iniciativas e proje-
tos decorridos no 
curto período de 18 
meses em que teve 
o privilégio de co-
mandar a estrutura 
da Marinha e da Au-
toridade Marítima 
nos Açores. 

Das palavras pro-
feridas na ocasião 
pelo novo Coman-

dante, sublinha-se o ênfase dado ao re-
conhecimento intrínseco dos riscos natu-
rais e da extraordinária dimensão dos es-
paços marítimos dos Açores, frisando se-
rem um desafio acrescido para o exercício 
das suas funções. A responsabilidade da 
Marinha e da Autoridade Marítima pela 
segurança dos espaços marítimos, está 
dependente da racionalização e otimiza-
ção dos recursos disponíveis, recordando 
contudo, que as características geomor-
fológicas e a dimensão dos espaços marí-
timos dos Açores justificam uma especial 
atenção na afetação de meios. 
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Após a celebração, e nessa mesma noite, o NRP Cuanza re-
gressou ao mar, tendo como prenda o pôr-do-sol, sempre com o 
mesmo brio e satisfação de cumprir de forma elevada a missão, 
na senda de todas as gerações ilustres que nos antecederam, ao 
serviço da Marinha e de Portugal.

Colaboração do COMANDO NRP CuANZA

AnIVeRsáRIos

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

endereçando os parabéns aos Comandantes/Diretores e res-
petivas Guarnições.

Escola de Fuzileiros  03 junho
NRP Cuanza  04 junho
Esquadrilha de Helicópteros  08 junho
NRP Schultz Xavier 14 junho
NRP Jacinto Cândido  16 junho
Unidade de Polícia Naval  17 junho
NRP António Enes  18 junho
Destacamento de Ações Especiais  25 junho
Companhia de Apoio de Fogos  28 junho
Companhia de Transportes Táticos 28 junho
Companhia de Meios de Desembarque 28 junho
NRP Afonso Cerqueira 28 junho

NRP CUANzA
44º AnIvERsáRIO 

Marinha, em particular, pelo Instituto Hidrográfico, obedecendo 
a rigorosos critérios de custo/eficácia.  Foi lançado à água nos es-
taleiros do Arsenal do Alfeite, em 26 de maio de 1987, e entregue 
à Marinha Portuguesa em março de 1988.

O dia 26 de maio de 2014 foi especial! O Auriga celebrou o seu 
27º aniversário no mar, em missão no canhão de Lisboa.

No final do dia, fundeado em Cascais, a comemoração conti-
nuou com um jantar a bordo para toda a guarnição, onde se va-
lorizou o convívio e fomentou o espírito de camaradagem, que 
contribuem sobremaneira para que as tarefas atribuídas ao NRP 
Auriga cheguem a bom porto.

Parabéns ao NRP Auriga e à sua guarnição, assim como a to-
dos os que contribuiram para o cumprimento da missão ao longo 
destes 27 anos de história.

Colaboração do COMANDO DO NRP AuRIGA

NRP AURIGA
27º AnIvERsáRIO 

Navio da classe “Andrómeda”, foi concebido para a ativida-
de de investigação científica em estuários e zonas costeiras, 

permitindo a sua disponibilização a outros organismos com in-
teresse no domínio das ciências do mar. O projeto deste navio 
resultou da introdução de requisitos operacionais definidos pela 

No passado dia 4 de junho, o NRP Cuanza celebrou o seu 
44º aniversário. 

Patrulha da classe “Cacine”, foi construído nos Estaleiros Na-
vais do Mondego, na Figueira da Foz, tendo sido aumentado ao 
Efetivo dos Navios da Armada em 4 de junho de 1970. Tendo uma 
clara vocação africana, passou os seus primeiros anos em missão 
nas antigas províncias ultramarinas de Cabo Verde e Guiné. Em 
1975 iniciou serviço em Portugal Continental e nas Regiões Autó-
nomas dos Açores e da Madeira.

Atualmente, o NRP Cuanza tem como principal missão o exer-
cício da segurança e autoridade do Estado no mar. Nesse âmbito, 
exerce a vigilância e patrulha das águas sob jurisdição nacional, 
compreendendo as seguintes tarefas: fiscalização marítima, bus-
ca e salvamento marítimo para salvaguarda da vida humana no 
mar, presença naval e o apoio às populações e organismos civis.

Este ano, e como é apanágio do Cuanza, o aniversário foi pas-
sado em missão, desta feita na Zona Marítima do Norte. De for-
ma a comemorar esta efeméride, o navio atracou em Viana do 
Castelo, onde se organizou um almoço volante, após o qual o Co-
mandante do navio, 1TEN Borges Lopes, dirigiu algumas palavras 
de apreço e reconhecimento aos 33 militares da guarnição. 
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noTícIAs

3asjORNADAS DA UTITA

A29 de maio, e no âmbito das comemorações dos 20 anos, de-
correram no auditório da ETNA as 3as Jornadas da UTITA, sob 

o tema A Adição em Meio Laboral: Prevenção, Tratamento e Rein-
serção, cuja sessão de abertura foi presidida pelo ALM SSP, VALM 
Rocha Carrilho. 

O tema visou promover a discussão da problemática da adi-
ção, dar a conhecer o modelo de tratamento utilizado e os re-
sultados do Programa Residencial Intensivo, bem como contribuir 
para a comunicação entre os profissionais dos diferentes organis-
mos. Assim, as Jornadas foram pensadas tanto para os técnicos de 

saúde (médicos, psicólogos, farmacêuticos e enfermeiros), como 
para os dirigentes e chefias. Assistiram cerca de 120 participan-
tes, entre militares da Marinha, representantes dos outros Ramos 
das FA e de Segurança e entidades e grupos civis ligados à área 
da adição. 

O período da manhã foi dirigido essencialmente às chefias e o 
da tarde aos profissionais de saúde. Todos os ex-diretores da UTI-
TA, CMG MN Nelson Santos, CMG MN RES Margalho Carrilho, CFR 
MN Joaquim Mateus, foram participantes ativos nas Jornadas, 
realçando-se a intervenção do CMG MN Nelson Santos alusiva à 
evolução histórica da UTITA ao longo dos seus 21 anos. A Direto-
ra da UTITA, CFR MN Maria Halpern Diniz, abordou a situação da 
UTITA na conjuntura atual, sendo de realçar os bons resultados da 
eficácia do tratamento. No período da tarde tiveram lugar comu-
nicações proferidas por diversos convidados, com destaque para 
a Prof. Doutora Cristina Ribeiro Gomes, professora da Faculdade 
de Medicina de Lisboa e Assessora do Secretário de Estado Ad-
junto do Ministro da Saúde, que falou sobre o papel do médico 
de cuidados de saúde primários na deteção precoce do consumo 
nocivo do álcool. 

Ficou bem patente nestas Jornadas que a UTITA tudo pretende 
fazer para que continue a ser um modelo de referência na reabili-
tação em meio laboral.

Decorreu nos dias 16, 17 e 18 de junho, no hospital  geral mili-
tar “Gomez Ulla”, em Madrid, o 9º Congresso Nacional de En-

fermagem Militar Espanhola. À semelhança de anos  anteriores, 
participou um grupo de enfermeiros militares, dos três ramos 
das FA Portuguesas, entre os quais o presidente da Associação 
Portuguesa de Enfermagem Militar e o presidente da mesa da 
Assembleia Geral da Ordem dos Enfermeiros.

Durante o evento, organizado pela Direção do Serviço de Saú-
de Militar e com o patrocínio do Ministério da Defesa Espanhol 
e de S.A.R a rainha Letízia Ortíz, foram apresentados inúmeros 
trabalhos científicos de excelência, relativos à saúde militar espa-
nhola, unificada há 12 anos usando um uniforme comum e en-
globando o Exército, a Armada, a Força Aérea e a Guarda Civil e 
todo o seu pessoal de saúde.

O mesmo decorreu de uma forma muito cordial, e estiveram 
presentes membros do governo e as mais altas patentes das For-
ças Armadas e da Saúde Militar Espanhola.

Os laços de amizade entre os enfermeiros dos dois países, mais 
uma vez saíram  fortemente reforçados, havendo já planos futu-
ros de cooperação, com objetivos comuns em várias áreas, no-

Realizaram-se no dia 26 de junho, na Escola Naval (EN), as 2as 
Jornadas de Medicina Subaquática e Hiperbárica, numa organi-

zação conjunta da EN com o Centro de Investigação Naval (CINAV), 
a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e o Centro de 
Medicina Subaquática e Hiperbárica (CMSH). A sessão de abertura 
foi presidida pelo CALM Bastos Ribeiro, Comandante da EN, acom-
panhado pelo Diretor do CMSH, CFR MN Francisco Guerreiro.

O programa incluía, para além de duas mesas-redondas, a apre-
sentação de onze trabalhos científicos originais, sob a forma de 
cartaz, destacando-se a participação muito ativa dos alunos da 
edição da Pós-graduação em Medicina Subaquática e Hiperbári-
ca 2013-2014. O primeiro prémio foi entregue ao 1SAR HE Nuno 
Guerra, pelo trabalho “PERFLUOROCARBONO - Uma nova perspe-
tiva no tratamento da doença de descompressão”.

A mesa-redonda “Alargamento das Fronteiras de Aptidão para o 

9º CONGRESSO NACIONAL DE ENFERMAGEM MILITAR ESPANHOLA

2as jORNADAS DE MEDICINA SUBAqUáTICA E HIPERBáRICA

meadamente na investigação. Quanto à Enfermagem Militar Por-
tuguesa, está já em preparação o seu 2º Congresso Internacio-
nal, a ocorrer no último trimestre de 2015, que contará com a 
presença de enfermeiros militares de vários países, constituindo 
certamente mais um ponto alto na sua valorização.

Mergulho” suscitou enorme interesse pela qualidade e diversida-
de das apresentações: Dr. Carlos Barosa ‒ Idade, género e gravidez 
como limites ao mergulho; Dr. João Neves ‒ Limites fisiológicos da 
utilização de “Rebreathers"; 1TEN MN Silva Cavalheiro ‒ Mergulho 
com pessoas com limitação sensorial; e 1TEN ST Paulo Guerreiro ‒ 
Mergulho com pessoas portadoras de deficiência.

Na segunda mesa-redonda, sob o tema "Controvérsias Atuais 
em Medicina Hiperbárica", o moderador, CFR MN Francisco Guer-
reiro, selecionou os temas a discutir, com participação direta dos 
CTEN MN Oliveira Anão, 1TEN MN Carla Pinto Rente e 1TEN MN 
Paulo Vera-Cruz.

Verificou-se uma participação animada da assistência nos pe-
ríodos abertos a discussão, na apresentação dos cartazes e nas 
mesas-redondas, com excelentes contributos para o êxito deste 
evento científico.
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Nunes Marques
CALM A

A AFCEA Portugal encerrou as comemorações do seu 25º aniver-
sário com uma cerimónia, dia 23 de junho, no Instituto de Es-

tudos Superiores Militares (IESM), em que foi apresentado o livro 
evocativo dos 25 anos de atividade em Portugal e entregues pré-
mios a personalidades distinguidas pelo seu relevante contributo 
na missão e objetivos da associação. Foram ainda oferecidas me-
dalhas da associação aos fundadores e anteriores membros dos 
corpos sociais.

A sessão contou com um elevado número de participantes, in-
cluindo membros das Forças Armadas, das Forças e Serviços de 
Segurança, Universidades e Centros de Investigação, bem como 
empresas e associados.

Na abertura da cerimónia foram realizadas intervenções por 
elementos da mesa, composta com as seguintes entidades: Chefe 
do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Artur Pina 
Monteiro; SG do SSI, Dr. Antero Luís; Presidente da Fundação AIP, 
Comendador Jorge Rocha de Matos;  Diretor do IESM, TGEN Xa-
vier Matias; e Presidente da AFCEA Portugal, Alm. Carlos Rodolfo.

AFCEA PORTUGAL COMEMOROU 25º ANIVERSáRIO

Estiveram igualmente presentes o SG do SIRP, Dr. Júlio Pereira, 
os atuais e antigos Chefes do Estado-Maior dos três ramos das 
FA, o atual e o anterior Comandante-Geral da GNR, o Chefe da 
Casa Militar da Presidência da República, o Prof. Doutor Adriano 
Moreira e o Dr. Figueiredo Lopes.

No dia 4 de junho, mantendo um procedimento há muito cul-
tivado pela Chefia do Serviço de Assistência Religiosa da Ma-

rinha (variando o local das reuniões mensais dos capelães e per-
correndo assim muitas das nossas unidades), os capelães esco-
lheram o CEFA para a sua reunião mensal. 

Estiveram presentes os capelães Costa Amorim, José Ilídio Cos-
ta, Nazaré Domingos, Licínio Silva e Santos Oliveira.

Foi com muito agrado que o CEFA acolheu os nossos capelães 
fazendo jus ao lema “mens sana in corpore sano”, reafirmando o 
papel que desempenha em prol da satisfação e bem-estar, numa 
perspetiva holística da vivência coletiva.

Cumpridos os trabalhos em agenda, seguiu-se um almoço de con-
fraternização com toda a guarnição do CEFA, que serviu para uma  
melhor compreensão do serviço que estes sacerdotes militares 
prestam à família naval.

Decorreu no passado dia 28 de março um seminário de engenha-
ria naval intitulado “Avaliar o presente e projetar o futuro”, orga-

nizado pela Escola Naval, em colaboração com a Direção de Navios 
(DN) e o Centro de Investigação Naval (CINAV), que teve por finalida-
de proporcionar o debate sobre a situação atual da engenharia naval 
em Portugal, no que concerne a novos meios e tecnologias, ensino, 
I&D, gestão de projeto e ainda as perspetivas para o futuro. Dirigido 
a alunos do ensino superior, professores e profissionais da área, con-
tou com a presença de cerca de 150 participantes. 

O programa contemplou dez comunicações, distribuídas por 
quatro painéis e contou com oradores de reconhecida competên-
cia do Instituto Superior Técnico, do Centro de Tecnologia Naval da 
Escola Náutica Infante D. Henrique, da Arsenal do Alfeite, SA, da 
NAVALRIA e de vários órgãos da Marinha (EMA, do CINAV, da DN e 
da Esquadrilha de Submarinos).

O primeiro painel ‒ Novos meios, novas construções e novas tec-
nologias ‒ contou com três comunicações: Perspetivas futuras da 
Componente Naval do Sistema de Força, Os submarinos da classe 
“Tridente” e Os novos Patrulhas Oceânicos. Evolução do programa 
e desafios futuros. 

O segundo painel ‒ Ensino, Investigação, inovação e desenvolvi-
mento da Engenharia Naval em Portugal ‒, igualmente com três 
comunicações: Investigação e desenvolvimento em engenharia na-
val em Portugal, Sistemas de propulsão de navios. Novos desafios 
e Envolvimento da Marinha em projetos de I&D. 

O terceiro painel ‒ Gestão de projeto ‒ constou de duas comu-
nicações: A gestão de projetos de reparação e construção naval na 
Arsenal do Alfeite, SA e Gestão de projeto de instalação das peças 
OTO MELARA de 30mm nos navios de patrulha oceânicos.

O CEFA RECEBEU A REUNIÃO MENSAL DOS CAPELÃES DA MARINHA

SEMINáRIO DE ENGENHARIA NAVAL 

O quarto e último painel ‒ O futuro da engenharia em Portugal 
‒, igualmente com duas comunicações: Estaleiros Navais: Que es-
tratégia? e Evolução das plataformas. 

A sessão de abertura foi presidida pelo CALM Bastos Ribeiro, Co-
mandante da Escola Naval, durante a qual foi prestada uma singela 
e sentida homenagem ao Engenheiro Construtor Naval Fernando 
Ribeiro e Castro, recentemente falecido.

Em todos os painéis foi notório o interesse demonstrado pela 
assistência, traduzido na pertinência das questões, que motivaram 
interessantes debates.

Colaboração da ESCOLA NAVAL
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Nunes Marques
CALM A

Fonte

GEnTE DE vALOR – 2

Guilherme Williams ter-se-á mantido em 
Viana do Castelo tentando, o que não che-
gou a conseguir, que lhe fosse reconhecido 
o direito de posse do navio Hope, que ele 
sozinho havia represado aos franceses.

Talvez pelo arrastar da solução, e muito 
certamente pelo valor que havia demons-
trado, o tenente general David Calder, co-
mandante das forças do Minho, propôs, 
em Março de 1797, que o piloto fosse no-
meado comandante do lugre acabado de 
construir por vários comerciantes de Via-
na do Castelo,  que o ofereciam à Coroa. 
Para além da proposta de nomeação, Da-
vid Calder sugeria ainda a atribuição de 
um posto na Armada Real e que lhe fosse 
atribuída uma compensação pelo repre-
samento do navio Hope.

Do proposto somente a última parte 
não logrou satisfação, já que foi provido 
em 2º Tenente da Armada Real e nomea-
do comandante do Leal e Invicta Viana, 
nome dado pela Rainha ao navio.

Em 26 de Maio de 1797 soube-se, em 
Viana do Castelo, que um corsário fran-
cês havia tomado várias embarcações de 
pesca  de Fão. Guilherme Williams, que ali 
estava baseado, não tendo podido largar 
com o seu  navio, embarcou numa lancha 
de pesca com alguns soldados e marinhei-
ros e colaborou no salvamento das em-
barcações e no apresamento das respec-
tivas guarnições de presa.

Em 13 de Junho de 1798, quando nave-
gava ao largo de La Guardia, avistou uma 
galeota de Hamburgo, a Séneca, que se-
guia apresada pelo corsário francês Cer-
bere. Tendo conseguido represar a galeo-
ta,  mandou-a seguir para Viana do Cas-
telo e perseguiu o corsário francês abrin-
do fogo com as peças de vante, levando a 
que este fugisse ao combate.

Como resultado do seu desempenho, 
foi nomeado, em Julho de 1798, coman-
dante do bergantim Dragão e promovido 
a 1º Tenente.

Em 11 de Agosto de 1798, nas proximi-
dades de Viana do Castelo, entrou nova-
mente em combate com um corsário fran-
cês, o Tigre, conseguindo com a sua acção 
libertar uma galera de Hamburgo, a Her-
man und Thusmelde, que fora apresada 
quando seguia para Lisboa, tendo o corsá-
rio francês abandonado a luta.

No decurso de uma das várias escol-
tas a navios mercantes, entrou em Vila 
do Conde, para escoltar 6 navios, tendo 
largado daquela vila em 2 de Dezembro. 
Devido ao intenso nevoeiro que se fazia 
sentir e ao mau tempo, o navio veio a en-
calhar no lugar da Aguçadora, tendo a tri-
pulação saltado em terra, verificando-se 
a falta de Guilherme Williams, do 2º te-
nente, do capelão, do calafate, do fiel e 
do cozinheiro.

Em carta de 7 de Dezembro desse mes-
mo ano refere-se o aparecimento do cor-
po de  Guilherme Williams e o seu enterra-
mento no cemitério dos ingleses, no Porto.

Como reconhecimento pelo seu valor, 
foi atribuído ao seu filho, João Williams, 
como pensão alimentar, o soldo de Guar-
da Marinha, dispensando-o da frequên-
cia da Academia enquanto não atingisse a 
idade requerida para o efeito, ficando sob 
custódia de David Calder. 

 

Com. E. Gomes

VIgIA DA HIsTÓRIA      66

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

Fonte

AHU Maços do Reino cx. 354 pasta 3, cx. 26 pasta 28, cx. 
343 pastas 15,18 e 20, ACM Processos Individuais Oficiais, 
Correspondência avulsa  navios.
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esTÓRIAs                  5

Ao remexer uns papéis daquilo que é a memória das coisas, 
ou seja, uns apontamentos rabiscados no momento em que 

ocorreram os factos, descobri neles um episódio que na altura 
me chocou grandemente por ter destruído a imagem que queria 
guardar do modo como a guerra colonial estava a ser conduzida 
por nós.

Moçambique, Ilha do Ibo, meados de 65, a bordo do Aviso de 
1ª Classe Bartolomeu Dias. 

A missão consistia em transportar da prisão que funcionava na 
fortaleza da ilha, uns quantos prisioneiros de guerra, designados 
“turras”, para uma prisão perto de Lourenço Marques.

Em virtude do calado do navio tivemos que ficar fundeados a 
uma distância de terra de cerca de uma milha.

Os prisioneiros foram transportados em embarcações à vela 
locais, que armavam com uma vela latina de grandes dimensões, 
envergada no mastro. Cada embarcação trazia de dez a vinte pri-
sioneiros, escoltados por uns quantos soldados armados de G-3.

A manobra de atracação não era fácil, devido às refregas rijas 
e variáveis, que obrigavam a constantes manobras da vela para 
conseguir ganhar barlavento e depois deixar descair a embarca-
ção sobre o navio, com a vela arriada. 

A mestria nativa foi amplamente demonstrada na série de ma-
nobras perfeitas conseguidas.

Uma vez a embarcação atracada, eram largadas as redes de 
abordagem que permitiriam a gente desembaraçada escalar os 
cerca de dois metros do costado do navio com facilidade.

Só que os presos vinham num tal estado de debilidade física, 
que se tornou necessário içá-los para bordo com ajuda do pes-
soal do navio.

Com os meus vinte e dois anos e uma pujança física adequada 
também quis ajudar e, enquanto um dos soldados empurrava um 
velhote a partir da embarcação, eu cá de cima agarrei-lhe num 
braço e puxei-o.

Foi então que tive a sensação mais estranha da minha vida – a 
impressão de lhe ter arrancado o braço e de estar a içar apenas 
essa parte do corpo.

IBO – A ILHA DO DIABO
 Mas não era isso que acontecera. Eu estava de facto a içá-lo 

inteirinho da Silva. Só que não pesaria mais do que um membro 
superior dum corpo normal.

O cheiro pestilento, o estado de inanição, os parasitas e o 
medo que tresandavam e que lhes fazia bater os dentes como 
castanholas, obrigou a que lhes fosse dado um banho e feita uma 
desinfecção pelo pessoal do serviço de saúde do navio, antes de 
ocuparem parte duma coberta da guarnição, improvisada em pri-
são. Foram-lhes distribuídas fardas de serviço interno para subs-
tituírem os farrapos que lhes cobriam o corpo, entretanto quei-
mados.

Segundo relato dos soldados acompanhantes, a maioria dos 
presos já era obrigada a comer, fazer as necessidades e dormir de 
pé, por falta de espaço na prisão da Ilha.

A princípio, os presos mostraram alguma relutância em entrar 
no navio, porque estavam convencidos que iriam ser lançados ao 
mar, algures.

Depois do banho, da desinfestação e duma alimentação igual à 
do pessoal da guarnição, começaram a acalmar e acabaram mes-
mo por estabelecer relacionamento com o pessoal, com as pou-
cas palavras de português que conseguiam alinhar.

Ao chegarmos ao nosso destino – Lourenço Marques – nega-
ram-se a sair de bordo e foi preciso quase maltratá-los para que 
isso acontecesse.

Choravam e agarravam-se às nossas mãos como se estivessem 
a agarrar-se à vida.

Nunca mais vi a guerra da mesma maneira!

 Ferreira Júnior
CMG

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

• Cuidados de saúde não reembolsáveis
A ADM não reembolsa as seguintes despesas: despesas com 

cuidados de saúde prestados ao beneficiário por outro regime de 
proteção na doença; despesas com taxas moderadoras; despesas 
de entidades convencionadas; despesas com atos que estejam 
no âmbito da medicina do trabalho ou da saúde pública; despe-
sas que resultem de acidentes da responsabilidade de terceiros; 
despesas que não cumpram as regras gerais e específicas esta-
belecidas na regulamentação, nomeadamente os atos que exi-
gem autorização prévia por parte da ADM antes da sua realização 
(www.adm.defesa.pt); despesas resultantes da opção por parte 
do beneficiário.
• Documentos necessários para o reembolso

Nos termos legais, só serão aceites como documento de despe-
sa “fatura”, “fatura-recibo” e “fatura simplificada”, que cumpram 
os seguintes requisitos: indicação do número do documento; 
identificação clara do prestador dos cuidados de saúde (vinheta 
médica), incluindo o número de identificação fiscal (NIF); nome e 
número de beneficiário da ADM; indicação da data; indicação do 
valor pago; descrição completa do ato, tratamento ou cuidado de 
saúde prestado ou produto ou equipamento fornecido.

sAIBAm ToDos
• Pagamento de comparticipações

Por deliberação do Ministério das Finanças, é obrigatório que 
os ficheiros de transferências para pagamento de comparticipa-
ções ADM incluam o NIF dos beneficiários. Solicita-se que todos 
os militares e militarizados da Marinha, caso ainda não o tenham 
feito, comuniquem à Direção de Apoio Social (DAS) os Números 
de Identificação Fiscal (NIF) dos seus descendentes, para inclusão 
na base de dados. A ausência de NIF na ficha ADM implica o não 
pagamento de comparticipações. Os dados poderão ser forneci-
dos através de telefone, correio eletrónico ou presencialmente 
em qualquer Posto de Atendimento ADM.
• Acordos Madeira e Açores

A ADM estabeleceu acordos com entidades sediadas nas re-
giões autónomas da Madeira e dos Açores. Estes acordos têm 
como intuito “tornar melhor e mais rápida a assistência na saú-
de” aos beneficiários residentes nas ilhas. Para consultar estas 
entidades, visite o subportal DAS. 
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NRP jOÃO COUTINHO
3ª GUARNIÇÃO

No dia 10 de maio, em Cascais, ocorreu o XXIII encontro e 
almoço-convívio da primeira guarnição do NRP António Enes 
(1971-74), tendo marcado presença mais de 50 pessoas, entre  
antigos elementos da guarnição e familiares.

Teve início na Boca do Inferno, onde se reuniram, a que se 
seguiram visitas a monumentos e museus da vila, e o habitual 
almoço-convívio, na “Quinta de Santo António”, na Malveira da 
Serra.

Anualmente, esta guarnição faz questão de se reunir numa sã 
vivência e eterna amizade, marcada pelas experiências a bordo 
da corveta, nas diversas missões que juntos puderam testemu-
nhar, entre elas as comissões em África. O próximo encontro, 
em 2015, realizar-se-á em Peniche.

No final, como tem sido tradicional, oficial Imediato, Cmdt.
Dias Figueiredo, em substituição do Comandante, o saudoso 
Alm. Moreira Rato, dirigiu-se à guarnição para salientar o forte 
espírito de camaradagem que todos une e prestar uma sentida 
homenagem a todos os camaradas já falecidos.

1ª GUARNIÇÃO DO NRP ANTÓNIO ENES

conVíVIos

Realizou-se no passado dia 3 de maio 
o nono almoço-convívio do Núcleo de  
Marinheiros do concelho de Alandroal,  
acompanhados dos seus familiares, no 
restaurante "Pirâmides de São Pedro", 
no Alandroal.

Ao convívio compareceram cerca de 
trinta convivas.

O próximo almoço-convívio ficou mar-
cado para abril/maio de 2015, em local 
a designar, na Freguesia de Ferreira Ca-
pelins.

A Comissão Organizadora agradece aos 
que compareceram neste convívio e faz 
votos para que no próximo ano sejamos 
muitos mais.

NúCLEO DE  MARINHEIROS DO CONCELHO DE ALANDROAL

Realizou-se a 10 de maio, em Viseu, 
o 10º almoço-convívio da 3ª guarnição 
(1974-1976) do NRP João Coutinho. 

Este evento comemorou os 40 anos da 
comissão em Moçambique. Comparece-
ram 37 elementos daquela guarnição, 
acompanhados de familiares e amigos, 
totalizando 80 pessoas. Mais uma vez 
tivemos o privilégio da presença do Co-
mandante de então, CMG António Moiti-
nho de Almeida, que muito honra o nos-
so encontro anual.
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No âmbito das comemoração do 50º aniversário do Curso “HC” 
que ocorreu no presente ano, têm-se efetuado diversas reuniões 
do Curso no CMN para preparação e cumprimento do programa 
de comemorações a realizar até final do ano. 

Como vem sendo habitual o passeio do Curso realizou-se nos 
dias 16 a 18 de maio, sob o mote “de Arganil a Coimbra, ten-
do por horizonte as margens do Mondego”, com a participação 
das respetivas consortes e desta vez organizado pelos casais Pires 
Coelho e Simões Arrobas.

 O convívio “Margens de Sonho” decorreu com muita anima-
ção, alegria e amizade, e teve o seguinte programa: 16 de maio  
“Rendez-vous” em Arganil e visitas na zona; 17 de maio – Coim-
bra – visita à Universidade, passeio no rio Mondego (Basófias) e à 
noite, jantar com Fados de Coimbra; 18 de maio – visita a Conim-
briga (ruínas romanas) e, por fim, regresso às origens. 

CURSO “HERMENEGILDO CAPELO”

No cumprimento de um ritual que teve o seu início no lon-
gínquo ano de 1975, e sem qualquer interrupção até ao pre-
sente (facto que sabemos ser inédito relativamente a qualquer 
outra unidade dos 3 ramos das FA ), os militares e ex-militares 
da Companhia de Fuzileiros nº10, que cumpriram comissão de 
serviço em Moçambique, acompanhados de muitos familiares, 
reuniram-se em mais um almoço de confraternização, no pas-
sado dia 11 de maio, desta vez na Quinta de Santa Maria, Fon-
tanelas, Sintra.

Apesar da erosão do tempo e da crise que atravessamos, foi 
significativo o número de participantes, que no convívio procu-
raram, para além do rotineiro objetivo da recuperação de episó-
dios do passado, fortalecer os laços de grande amizade e com-
panheirismo, criados durante a sua vivência naquela Marinha 
de há décadas.

O próximo convívio realizar-se-á em maio de 2015, no Biscainho, 
Coruche.

COMPANHIA DE FUzILEIROS Nº10

No passado dia 11 de maio, realizou-se o 18º 
almoço-convívio promovido pelo Núcleo de Fu-
zileiros dos Templários. O evento foi antecedido 
de uma missa na Igreja de S. João Baptista, por 
intenção de um dos fundadores do Núcleo, o 
MAR FZE Carlos Corte-Real, recentemente fale-
cido, a que se seguiu uma romagem à sua cam-
pa no cemitério de Tomar.

NúCLEO DE FUzILEIROS DOS TEMPLáRIOS

O almoço teve lugar na Estalagem de Santa Iria, no Mouchão do 
Parque, e mais uma vez constituiu um feliz encontro de tomaren-
ses da geração que combateu em África e da que mais recente-
mente tem participado em ações humanitárias e de cooperação, 
ambas irmanadas pelo espírito de Fuzileiro.
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Realizou-se no dia 28 de junho o 1º encontro de todos os DFE 5 
que existiram em Portugal. Estiveram presentes quase 70 elemen-
tos que pertenceram aos cinco DFE5 que efetuaram comissões 
em África: Angola (1963/65); Moçambique (1965/67; 1969/71; 
1971/73) e Guiné (fev-out 1974). O encontro iniciou-se pelas 
10h00 na EF. Às 10h30, com a presença do Comandante da EF, 
tiveram lugar as honras à Bandeira Nacional e a homenagem aos 
fuzileiros mortos em combate que incluiu a deposição duma coroa 
de flores junto ao Monumento. Seguiu-se a Missa na Capela da 
EF em que foram recordados os companheiros já falecidos. Após 
uma breve visita ao Museu do Fuzileiro os visitantes seguiram para 
a Associação dos Fuzileiros, no Barreiro, onde decorreu o almoço 
de confraternização.

Os Fuzileiros do DFE 13 e seus familiares efetuaram o seu en-
contro anual no passado dia 24 de maio.

Sob o comando do Almirante Vieira Matias desembarcaram na 
Escola de Fuzileiros, tendo sido recebidos pelos Comandantes do 
Corpo de Fuzileiros e da EF, CALM Picciochi e CMG FZ Teixeira Mo-
reira, respetivamente. Junto do Monumento, e com Guarda de 
Honra, foi prestada homenagem aos FZ´s mortos em combate, pe-
los quais foi celebrada uma Missa na Capela da EF pelo Capelão 
Licínio Silva, do CCF.

Foi também efetuada uma visita ao Museu do Fuzileiro, guiada 
pelo CAB FZ Pinto.

O almoço-convívio teve lugar na Associação de Fuzileiros, em 
ambiente de muita alegria e amizade. O Comandante do DFE, 

ENCONTRO DOS FUzILEIROS qUE SERVIRAM NO DFE 5

DESTACAMENTO 13 DE FUzILEIROS ESPECIAIS (GUINÉ 1968/70)
na sua alocução, referiu o exigente esforço por todos  prestado, 
representado no sacrifício dos mortos homenageados, mas tam-
bém o excelente desempenho operacional, a disciplina e espírito 
de unidade evidenciados. O DFE 13 teve intensa atividade ope-
racional, premiada na operação "Grande Colheita" que propor-
cionou uma das maiores capturas de material de guerra efetua-
da numa única operação, durante a guerra do Ultramar (por nós 
apelidada o "ronco" do Sambuiá).

O DFE 13 fez jus à apreciação das entidades superiores, nomea-
damente o Comandante-Chefe, sendo referido como "verdadeira 
Unidade de elite que de forma tão brilhante soube prestigiar, na 
Guiné, as notáveis tradições da Marinha e das Forças Armadas Por-
tuguesas".
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OXIGEnOTERAPIA HIPERBáRICA
A Medicina Subaquática e Hiperbárica é uma área da medicina ainda desconhecida da maioria da população em geral. Apesar de a sua histó-
ria remontar à alguns séculos atrás, foi apenas no século XX que teve o seu grande desenvolvimento. Em Portugal, a Marinha foi pioneira nesta 
área da medicina, tendo-a implementado e contribuído ativamente para o seu desenvolvimento.  

Todos os seres humanos precisam de oxi-
génio (O2) para viver. Porquê? Porque 

todos os processos metabólicos do nosso 
organismo são dependentes desta molé-
cula, principalmente para a produção de 
energia. Sem energia os nossos órgãos não 
funcionariam e a vida deixaria de existir em 
apenas alguns minutos.

O ar atmosférico contém cerca de 21% 
de O2. Ao inspirarmos, o O2 é levado até 
aos capilares pulmonares, que são peque-
nos vasos sanguíneos onde ocorrem as tro-
cas gasosas. Aí o O2 vai ligar-se à hemoglo-
bina, a proteína que dá a cor vermelha aos 
eritrócitos (glóbulos vermelhos), e vai ser 
transportado pela corrente sanguínea ao 
longo de todo o corpo. Quando o sangue 
atinge os tecidos, vai ocorrer nova troca 
gasosa: o O2 é libertado da hemoglobina e 
entra nas células. Isto acontece devido às 
diferentes concentrações dos gases, sendo 
que o O2 se difunde sempre do meio mais 
concentrado para o menos concentrado.

Uma vez dentro da célula, mais propria-
mente num organelo chamado mitocôn-
dria, o O2 reage com a glicose (o açúcar 
simples obtido através dos alimentos) e 
dá origem a energia e dióxido de carbono 
(CO2). A energia (armazenada sob a forma 
de ATP) é aproveitada nos vários processos 
metabólicos do organismo. O CO2, fazendo 
o circuito contrário ao O2, vai sair da célula 
ligando-se à hemoglobina, circula pelo san-
gue até aos pulmões e, por fim, é elimina-
do para a atmosfera, durante a expiração.

Acontece, infelizmente, que existem al-
gumas situações onde o transporte de O2 
através do sangue está comprometido.
Normalmente isto acontece devido à in-
terrupção do fluxo sanguíneo, ou seja, há 
uma falha no mecanismo de distribuição 
do O2. Como exemplos podemos pensar 
numa embolia (um coágulo sanguíneo ou 
uma bolha de gás que “entope” a artéria), 
num síndrome de esmagamento (onde 
os vasos estão comprimidos, impedindo 
o fluxo normal de sangue), numa infeção 
grave (onde o edema não permite que os 
pequenos vasos sanguíneos alcancem os 
tecidos), ou mesmo num enfarte cardíaco 
(o coração deixa de conseguir bombear o 
sangue). Contudo, o O2 também pode ser 
insuficiente nos tecidos devido a défice de 
oxigenação do sangue, como acontece, por 
exemplo, nas doenças pulmonares (asma, 
bronquite crónica, enfisema pulmonar), 
quando há interrupção do fluxo de ar para 
os pulmões (apneia no mergulho ou no 
síndrome de apneia obstrutiva do sono), 
quando há rarefação de oxigénio no ar ins-
pirado (como acontece em grandes altitu-
des), ou quando a hemoglobina está dimi-
nuída (anemia) ou ocupada no transporte 
de outros gases (quando se inalam fumos, 

que são ricos em monóxido de carbono, a 
hemoglobina fica ocupada a transportar 
este produto para os tecidos em vez de 
transportar o O2).

Para colmatar o défice de O2, em alguns ca-
sos podemos recorrer à administração de O2 
por óculos nasais ou máscaras faciais. Nou-
tros casos isso é insuficiente ou não é a so-
lução de todo. A oxigenoterapia hiperbárica 
está indicada para alguns destes problemas.

A oxigenoterapia hiperbárica é uma mo-
dalidade de tratamento baseada na inalação 
de O2 puro em ambiente hiperbárico, isto é, 
a uma pressão ambiente superior à pressão 
atmosférica medida ao nível do mar. 

A pressão é medida em atmosferas 
(ATM) e aumenta, por exemplo, com a pro-
fundidade do mar. Ao nível do mar, à su-
perfície, estamos sujeitos à pressão de 1 
ATM. A cada 10m de profundidade a pres-
são sobre um mergulhador aumenta 1 
ATM. Assim, a 10m um mergulhador está 
submetido a 2 ATM, a 20m está submetido 
a 3 ATM, e assim por diante.

A inalação de O2 a 100% em ambiente 
hiperbárico causa aumento das pressões 
parciais de O2 a nível dos alvéolos pulmo-
nares, resultando numa maior difusão de 
moléculas deste gás para o sangue capilar 
pulmonar. Rapidamente a hemoglobina 
atinge a saturação. O O2 passa então a ser 
transportado dissolvido no plasma (com-
ponente líquido do sangue) em quantida-
des progressivamente maiores, alcançan-
do territórios inacessíveis à hemoglobina. 

A inalação de O2 puro a 3 ATM (pressão 
equivalente a mergulhar a 20m) aumenta 
em 22 vezes a quantidade de O2 dissolvido 
no plasma!

Sabe-se que o O2 hiperbárico tem efei-
to anti-isquémico, anti-edematoso, pró-ci-
catrizante e anti-infeccioso. É considera-
do, portanto, um fármaco multifacetado 
e, como qualquer fármaco, tem indicações 
precisas, algumas contraindicações e pos-
síveis efeitos secundários.

As indicações dividem-se em três níveis:
– Fortemente recomendadas (o O2 hi-

perbárico é de importância crítica para o 
prognóstico vital do doente): intoxicação 
por monóxido de carbono, síndrome de 
esmagamento, prevenção e tratamento da 
osteorradionecrose mandibular, cistite rá-
dica, acidente de descompressão, embolia 
gasosa e infeções bacterianas (por anaeró-
bios ou mistas).

– Recomendadas (o O2 hiperbárico afeta 
positivamente o prognóstico do doente): 
lesão do pé diabético, retalho de pele ou 
musculocutâneo comprometido, osteorra-
dionecrose (outros ossos que não a man-
díbula), proctite/enterite ou outras lesões 
dos tecidos moles rádio-induzidas, cirur-
gia/implante em tecidos irradiados (ação 

preventiva), surdez súbita, úlcera isquémi-
ca, osteomielite crónica refratária e neuro-
blastoma (estádio IV).

– Opcionais (a escolha do O2 hiperbári-
co é apenas uma das escolhas para o tra-
tamento do doente) são: encefalopatia pós
-anóxica, radionecrose laríngea, lesão do 
sistema nervoso central rádio-induzida, sín-
drome de reperfusão após procedimento 
vascular, reimplantação de membro, quei-
maduras superiores a 20% da superfície 
corporal e do 2º grau, doenças oftálmicas 
isquémicas agudas, feridas crónicas selecio-
nadas (secundárias a processos inflamató-
rios) e pneumatose quística intestinal.

Existem ainda outras recomendações, 
mas atualmente ainda carecem de valida-
ção científica. Existem múltiplos estudos 
clínicos a decorrer atualmente em todo o 
mundo.

A prescrição desta modalidade terapêu-
tica é da competência dos médicos habili-
tados nesta área da medicina e tem como 
base as recomendações definidas interna-
cionalmente. Os tratamentos podem ter 
caráter de urgência ou ser programados. 
Cada tratamento programado tem uma 
duração variável em função da situação clí-
nica. As sessões terapêuticas são efetuadas 
diariamente e têm uma duração de 100 mi-
nutos cada. Podem ser realizados apenas 
em dois locais em Portugal continental: 
Centro de Medicina Subaquática e Hiper-
bárica (Lisboa) e no Hospital Pedro Hispa-
no (Porto). Para tal, os doentes são coloca-
dos no interior de uma câmara hiperbári-
ca e passam a respirar O2 a 100% através 
de uma máscara facial, entubação orotra-
queal, ou tenda cefálica. 

As contraindicações são poucas e os efei-
tos secundários escassos, pelo que a oxige-
noterapia hiperbárica é uma aposta segura 
e cada vez mais utilizada na prática clínica.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN
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O CAMAROTEIRO
“ -Isto de passar as festas neste inferno não tem jeito! Estas cantigas que as balas alemãs nos trazem aos 
ouvidos não me agradam nada.
“-Coragem, Malha Vacas. A Paz voltará…”

A história de Aníbal Milhais, o soldado Milhões, herói português da I Guerra Mundial, Francisco Galope, 2014

Ali estava ele, o meu mais constante camaroteiro. Aguardava 
uma consulta no Hospital das Forças Armadas. Conheci-o, há 

muitos anos, logo no primeiro navio em que embarquei, cruzei-me 
com ele nos navios, foi meu camaroteiro em Timor. Para aqueles – 
não marinheiros – que ocasionalmente leem estas palavras, o Ca-
marote não é uma localização no teatro, ou numa arena desporti-
va de onde melhor se vê o espetáculo em relativa privacidade. Na 
gíria naval, consagrada pelo tempo, é um alojamento, individual 
ou coletivo, atribuído a Oficiais ou Sargentos…

O médico, por boas razões, é um grande utilizador do camarote. 
Não faz Quartos à ponte. Tem sempre, ou quase sempre, “noites 
de almirante” e pode dormir. Tive múltiplos camaroteiros. Alguns 
nem deram por mim. Outros, tinham carismas muito próprios. 
Houve um que trabalhava horas a fio, no bom e no mau tempo, 
de modo que o batizei como o “Oficial-Que-Pior-Nome-Dá-À- Ma-
rinha”, pois trabalhava demais… muito para além do que a saúde 
aconselhava. Outro camaroteiro preferia o beliche de cima, mas 
acabava por dormir sempre em baixo, pois fazia repetidas luxa-
ções do ombro, com a subida…

Tive um outro camaroteiro, dos primeiros  Oficiais que conhe-
ci, que estranhava a facilidade com que o médico novato dormia 
a bordo, suportando o barulho, a qualquer hora, como aconte-
cia com o “fantasma das correntes” (o cabo da aguada, que por 
qualquer razão que ainda hoje não descortino completamente, 
arrastava as suas correntes de forma muito ruidosa), que levava 
a cabo as suas assombrações entre as 3h e as 5h da manhã, e as 
luzes que teimavam em acender a qualquer hora, por motivos de 
serviço mais ou menos claro. Um dia, como outro qualquer a na-
vegar, verificou o médico que a luz de leitura estava avariada. Ora 
o problema não era a dificuldade em acender, era que não se apa-
gava. Não, interruptor para a direita, interruptor para a esquerda, 
nada… luz na face. Mesmo assim o médico dormiu, a única dife-
rença foi que se tornou mais difícil ainda distinguir dia e noite…

Contudo, um milagre, para o qual também hoje não encontro 
explicação, resolveu subitamente a avaria. Aconteceu quando, 
cerca de um mês depois, esse Oficial percebeu que o médico já 
trazia anos de duro traquejo em residência universitária dos ser-
viços sociais, onde as únicas regras se resumiam à total ausência 
de regras, temperadas pela rudeza da anatomia e dos outros exi-
gentes acepipes do curso de medicina (que faziam parecer o ca-
marote um verdadeiro “Ritz”, completo e com pequeno almoço 
incluído) …Também, como por magia, já não se acenderam luzes 
a horas estranhas, nem me recordo mais de assombrações na-
quele navio…

Podia contar muitas mais histórias. Aquele boneco usado no 
“treino de homem-ao-mar”, que comigo partilhou uma “rígida” 
noite, todo aperaltado de “madama”. Aquela vez em que havia 
uma emergência pelas três da manhã e, por um mistério incom-
preensível, toda a farda tinha encolhido: sapatos, calças, camisa, 
só o cinto e as meias pareciam fazer sentido… Não consegui vestir-me 
em tempo útil. Fui depois admoestado por não ter cumprido com 
a devida prontidão e, sem hesitar, arquei com as consequências 
em suaves prestações…

O camaroteiro que encontrei ficou-me na alma pelo riso – di-
ferente – e pelo humor acutilante. Sobretudo, naquele dia, lem-
brou-me de mim mesmo… daquilo que os marinheiros, que são a  

Marinha, fizeram de mim. E sorri, ainda, tantos anos volvidos, tan-
tas aventuras passadas. De certeza que ele próprio pensou nisso, 
com mais ou menos a mesma clareza, a mesma tonalidade…

Ocorreu-me então, assim num ápice, que são estes sentimen-
tos e estes acontecimentos que melhor definem quem somos, 
como pessoas numa instituição que na alma se entranha. Senti 
então – e foi quase um arrepio – que não fora eu também um 
camaroteiro e nenhuma destas histórias (…e já são muitas) teria 
visto a luz do dia…

A essência da vida militar, estou seguro, é esta partilha de des-
confortos e situações inusitadas a que os normais empregos das 9 
às 17h não têm acesso. A essência da medicina naval talvez deva 
passar por esse íntimo conhecimento, essa experiência pessoal 
e intransmissível… O mesmo se passava já nos desconfortos da  
I Guerra Mundial. Guerra onde muitos sofreram e partilharam ami-
zades e encorajamentos, como aqueles expressos na citação acima.

A vida é um lugar estranho, onde pequenos episódios, que não 
valorizámos, crescem até um lugar de honra no nosso ser. É mes-
mo verdade o provérbio com que a minha avó me despedia quan-
do eu ia estudar para longe:

- “Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és”.
Que belas companhias… Cumprimentos.

Doc
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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 – 
OSSEO; AMMAO.

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.
                                                                                                   

Nunes Marques
CALM AN9 w

V CAMPEONATO NACIONAL MILITAR DE VOLEIBOL DE PRAIA

DesPoRTo

A 5ª edição desta prova decorreu entre 2 e 4 de junho na 
Base Aérea do Montijo (BA-6), com a presença de equipas da 
Marinha, Força Aérea e PSP. A Marinha competiu com quatro 
duplas masculinas e três femininas, sendo de destacar o de-
sempenho da dupla 2TEN ST Marisa Pedrosa (DA) e 2SAR ETS 
Paula Oliveira (ETNA), que arrebataram o título de campeãs 
nacionais militares ao vencerem a congénere da Força Aérea 
pela marca de 2-1. O troféu em disputa coube à representa-
ção da Marinha.

Abel Melo e Sousa
CFR REF

Com a colaboração do CEFA

II TORNEIO DE MARINHA DE áGUAS ABERTAS

No dia 23 de junho, pela segunda vez, realizou-se este tor-
neio na bacia da BNL, na distância de 700m, que recebeu 21 
nadadores distribuídos por 3 escalões, registando-se no final 
os seguintes vencedores:
I Escalão Masculino:  1º CAD M Piteira – EN
   2º GMAR FZ Locano – BF
   3º 1MAR FZ Pereira – BF
II Escalão Masculino: 1º   CAB FZ Oliveira – CEFA
   2º  1SAR FZ Barrela – BF
   3º  CAB FZ Duarte - CEFA
Escalão Feminino    1º STEN TSN Campos – BF
   

III CAMPEONATO DE MARINHA DE FUTEBOL DE 7
A popular modalidade de Futebol de 7 teve durante 16 de ju-

nho e 4 de julho a 3ª edição do Campeonato de Marinha, rea-
lizada no bem tratado relvado do CEFA. A participação foi mas-
siva, tendo estado presentes todos os agrupamentos desporti-
vos, num total de 74 atletas em escalão único masculino.

Os quatro primeiros lugares ficaram assim escalonados:
 1º BF
 2º EF
 3º BNL/FLOT
 4º UAICM

O RUGBy ESTAGIA DE NOVO NA MARINHA

Mais uma vez a Federação Portuguesa de Rugby escolheu a 
Marinha para estagiar uma das suas seleções, desta feita a equi-
pa de sub-16. No período de 18 a 20 de junho, 40 jovens, com 
idades entre os 14 e 16 anos, puderam utilizar o relvado do CEFA 
e dispor de alojamento e refeições na BNL. O programa possibi-
litou o contacto com outro tipo de regras comportamentais e cí-
vicas, complementares à sua formação desportiva, fundamentais 
para o seu desenvolvimento tanto individual como coletivo. 
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oesTe (W)

noRTe (n)

esTe (e)
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     8   9   9
  4   6 
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Nunes Marques
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solUçÕes: PROBLEMA Nº 457

Problema nº 457

QUARTo De FolgA

JogUemos o BRIDge Problema nº 175

solUçÕes: PROBLEMA Nº 7

 sUDoKU Problema nº 7

	♠		♥  ♦		♣
 9  A  A  V
  V 8   8
     10   7     2
        9    4      
        3 

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

	♠		♥  ♦		♣
 5   7   R  A 

 4   6  D 7   
   5   6 
   2   5 
     4 
    

sUl (s)

N-S vuln. Como deve S jogar para fazer 11 vazas no contrato de 4♠, recebendo a saída a ♦R?                                       

FácIl

FácIl DIFícIl

DIFícIl

solUçÕes: PROBLEMA Nº 175

Analisando as 4 mãos verificamos que temos 2 perdentes a ♦ e 2 a ♣ se jogarmos esse naipe, face à má 
colocação do A. Por outro lado, só temos 2 entradas no morto (A ♦ e 9 de trunfo), o que nos permite re-
duzir as perdentes a 3 no A ♥, bem como apurar o 9 ♥, dado que RD se encontram em E, só que teremos 
o problema de não o poder aproveitar por falta de uma 3ª entrada. Vejamos então como se deve desen-
volver a linha de jogo que vai possibilitar a obtenção da 11ª vaza: S deixa fazer o R ♦ e W continua com a 
D que pega de A; no A ♥ balda ♣	3 da mão e joga V que E cobre com R ou D para S cortar; volta ao morto 
em trunfo, com o que esgota as entradas, e joga 10 ♥ que E tem de cobrir para novo corte, tendo assim 
apurado o 9; dá agora 4 voltas de trunfo, chegando a esta posição a 3 cartas do fim: S - ♠	10 ♦	5 ♣	R, W - ♥	7 
♣	A7, N- ♥	9 ♣	V8 e E- ♦	V ♣	D10. Repare agora que quando o último trunfo for jogado W baldará o ♥	7, 
o morto poderá baldar o 9, e E terá de baldar ♣	10 para defender o ♦; S joga então ♣	R que W fará de A, 
caindo a D seca de E, e dando com o outro ♣ a 11ª vaza a N com o seu V.     

Nunes Marques
CALM AN
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PAlAVRAs cRUZADAs

HORIZONTAIS: 1 – Árvore silvestre do Brasil, também chamada vinhático (Pl.). 2 – Género de árvores brasi-
leiras, cuja madeira é própria para construções; rei lendário de Tebas, filho de Zeus e de Antíope. 3 – Ninfa 
profética, de quem o rei Numa, segundo a lenda romana, recebia conselhos no bosque de Arícia; macaco 
(Inv.). 4 – Árvore com cuja casca se aromatiza o vinho; nome próprio feminino. 5 – Sábio naturalista italiano, 
descobridor do ácaro da sarna (Ap.); senhor (Ing.); símb. quím. do ástato. 6 – Gosto muito (Inv.); no princí-
pio de Teodora; falta uma para ser anil. 7 – Letra grega (Inv.); aparecer; tubo próprio para conduzir líquidos 
ou gases (Inv.). 8 – Género dramático dos séc. XIV e XV em França, em que todas as personagens faziam pa-
pel de doidos, com alusão a personagens do mundo real; aplana. 9 – Movimento periódico e alternado das 
águas do mar; irritar. 10 – Aroma; espécie de palmeira do Brasil. 11 – Tratado das partes sólidas do corpo.
VERTICAIS: 1 – Doutrina filosófica de Averrois (Pl.) 2 – No princípio de Ragusa; coberto de pó. 3 – Demolida; 
som de canhão. 4 – Cinco de numário; aparecera. 5 – Cidade da Arábia (Turquia da Ásia); irmã do pai. 6 – 
Membro guarnecido de penas, que serve às aves para voarem; ente; falta uma para ser rijo. 7 – Ninho; lago 
salgado da Ásia. 8 – Atordoar; nome próprio masculino. 9 – Falta uma para ser tenor; rapariga (Angola / Inv.). 
10 – Espécie de largo divã (Pl.); graceja. 11 – Sovinice.

HORIZONTAIS: 1 – ARANHAGATOS. 2 – VAPUAS; ZETO. 3 – EGERIA; ONOM. 4 – AAL; NAOMI. 5 – REDI; SIR; AT. 6 – OMA; 
TEO; ANI. 7 – IP; VIR; ONAC. 8 – SOTIA; ALISA. 9 – MARE; IRAR. 10 – ODOR; JAVARI. 11 – SOMATOLOGIA.
VERTICAIS: 1 – AVERROISMOS. 2 – RAG; EMPOADO. 3 – APEADA; TROM. 4 – NURAI; VIERA. 5 – HAIL; TIA. 6 – ASA; SER; 
IJO. 7 – NIO; ARAL. 8 – AZOAR; OLAVO. 9 – TENO; ANIRAG. 10 – OTOMANAS; RI. 11 – SOMITICARIA.                                                                                                  

Carmo Pinto
1TEN
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noTícIAs PessoAIs

ReseRVA

●  CAB M Rui Manuel Pires Monteiro.

●  118249 1TEN SG REF Manuel Domingues ●  475557 1TEN OT 
REF José Carvalho Loureiro ●  318353 SAJ M REF Júlio da Silva Reis 
●  294033 SAJ A REF José Barata ●  412756 SAJ A REF Manuel dos 
Santos Faria ●  94870 1SAR FZ REF António Manuel Estevinha Valé-
rio Patinha ●  59673 CAB FZ REF Joaquim Faustino.

FAlecIDos

ReFoRmA

●  CFR MN António César Pinheiro Gata Simão ● CFR MN João Ma-
nuel Costa Casqueiro de Sampaio ● SCH E Joaquim Luís Miranda 
dos Santos ● SAJ C João Martins David ● SAJ L António Manuel 
dos Santos Nunes ● SAJ CM Sérgio Afonso de Sousa ● SAJ B Carlos 
Manuel de Jesus Freire Pereira ● 1SAR C José dos Santos Cardoso 
● 1SAR C Cecílio Manuel Amador Gabriel ● 1SAR R António Luís da 
Silveira M. Pinto de Almeida ● CAB CRO Manuel Vieira das Neves 
● CAB CM João Gonçalves Lopes ● CAB TFD Mário da Silva Cruz.

noTícIA

NOMEAÇÕES
● VALM José Domingos Pereira da Cunha, Comandante Naval 
● VALM António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, Superinten-
dente dos Serviços do Material ● CALM José Luis Branco Seabra 
de Melo, Diretor-Geral do Instituto Hidrográfico ● CALM Henrique 
Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo, Chefe do Gabinete do 
Chefe do Estado-Maior da Armada ● CMG António Manuel de Car-
valho Coelho Cândido, Comandante da Zona Marítima dos Aço-
res e Chefe do Departamento Marítimo dos Açores ● CFR Paulo 
Jorge de Oliveira Cavaleiro Ângelo, Comandante do NRP Bartolo-
meu Dias ● CFR António Manuel Neves Rodrigues, Comandante 
do NRP Vasco da Gama ● CTEN Paulo Alexandre da Costa Ramos, 
Comandante do NRP Schultz Xavier.  

comAnDos e cARgos

Realiza-se no próximo dia 27 de setem-
bro, a confraternização comemorativa do 
52º aniversário da Incorporação dos “Filhos 
da Escola” de setembro de 1962. O evento 
terá lugar no Restaurante “Valoásis” em  A- 
-dos-Cunhados, Torres Vedras.

Em 6 de julho, cerca de 100 familiares do Alm. João de Azevedo 
Coutinho visitaram a corveta com o nome do seu antepassado, 

atracada na BNL. 
O programa constou de uma visita guiada, uma apresentação 

sobre o navio e sua missão e visionamento do filme institucional 
da Marinha. Os familiares revelaram muito interesse durante toda 
a visita, onde a emoção foi sempre uma constante, em especial 
quando viram a espada do Almirante exposta na camarinha do Co-
mandante.

No final da visita, a neta do Alm. Azevedo Coutinho recebeu uma 
recordação do navio. 

Esta iniciativa encontra-se inserida nas ações realizadas pelo na-
vio com o objetivo de aproximar os Portugueses da sua Marinha, 
tendo desde janeiro recebido mais de 700 visitantes.

INCORPORAÇÃO DE SETEMBRO DE 1964

"FILHOS DA ESCOLA" DE SETEMBRO DE 1962

NRP jOÃO COUTINHO RECEBEU A VISITA DA FAMíLIA DO SEU PATRONO

A incorporação de 1964 comemora o seu 50º aniversário no 
próximo dia 27 de setembro. As comemorações iniciam-se com 
uma missa em memória dos que já partiram, na Capela do Al-
feite, seguindo-se uma  visita à ETNA e a um meio naval na BNL.

O almoço-convívio será na “Quinta das Laranjeiras”, em Fer-
não Ferro. 

conVíVIos

Os interessados poderão contactar: 

●  Arnaldo Duarte TLM. 965 758 340
ou e-mail: incorporacao.setembro1962@sapo.pt

As inscrições deverão ser feitas até 20 de setembro. 
Para mais informações os interessados deverão contactar:
●  CMG REF Fernando Inácio ‒ Tel: 212 961 837 / 964 016 487
●  SMOR REF Manuel Raposo ‒ Tel: 212 536 280 / 964 044 289
●  Ex-MAR FZE João Mourato ‒ Tel: 212 530 197 / 963 191 096
●  Ex-MAR E António Jacob ‒ Tel: 212 533 729 / 960 164 071



símBolos HeRálDIcos

DESCRIÇÃO HERáLDICA
Escudo de azul com águia volante de prata, com as asas adossadas, lampassada de vermelho. Campanha ondada de cinco peças de prata e 
azul. Coronel naval de ouro forrado de vermelho. Sotoposto listel ondulado de prata com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elzevir, 
«CENTRO DE GESTÃO E ANÁLISE DE DADOS OPERACIONAIS».

SIMBOLOGIA
A águia simboliza a primazia da informação no apoio à decisão, que é conferida pelo planeamento, pesquisa, análise, produção e dissemina-
ção dos dados operacionais.

BRASÃO DO CENTRO DE GESTÃO
E ANÁLISE DE DADOS OPERACIONAIS



símBolos HeRálDIcos

BRASÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES MARÍTIMAS

DESCRIÇÃO HERáLDICA
Escudo de azul com uma âncora de prata. Em orla uma corrente de prata de cinco quarteladas, unidas por cinco arganéus. Coronel naval de 
ouro forrado de vermelho. Sotoposto listel ondulado de prata com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elzevir, «CENTRO DE OPERA-
ÇÕES MARÍTIMAS».

SIMBOLOGIA
A amarra representa a segurança e a inviolabilidade da frente marítima, que ao COMAR compete coordenar. A âncora simboliza a Marinha, 
sendo igualmente sinónimo de constância, segurança e firmeza.
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