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A cerimónia de receção provisória do 
NRP Figueira da Foz, o segundo Na-

vio Patrulha Oceânico da classe ”Viana do 
Castelo”, teve lugar no dia 25 de novem-
bro de 2013, com o navio atracado no cais 
de aprestamento dos Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo (ENVC). 

O Almirante CEMA, Almirante Saldanha 
Lopes, presidiu à cerimónia, em represen-
tação do Ministro da Defesa Nacional, a 
qual contou com a presença dos seguin-
tes convidados militares: Diretor-Geral 
de Armamento e Infraestruturas de Defe-
sa, Major-General Gravilha Chambel; Su-
perintendente dos Serviços do Material, 
VALM Macieira Fragoso; Comandante Na-
val, VALM Monteiro Montenegro; Dire-
tor de Navios, CALM Garcia Belo; Chefe 
de Gabinete do CEMA, CALM Seabra de 
Melo; Coordenador dos Programas de 
Novas Construções, CALM Nunes Teixeira; 
outros oficiais da Marinha; e dos seguin-
tes convidados civis: Vogal do Conselho 
de Administração da Empordef, Dr. Eduar-
do Carvalho; Presidente do Conselho de 
Administração dos ENVC, Eng. Jorge Ca-
mões; e representantes da Comissão de 
Trabalhadores do estaleiro. 

Após a chegada do Almirante CEMA, a 
quem foram prestadas as devidas hon-
ras militares, iniciou-se a cerimónia com 
o discurso do Presidente do Conselho de 
Administração da ENVC, S.A., Engº Jorge 
Camões, o qual sublinhou a complexida-
de tecnológica destes navios e o orgulho 
na capacidade de construção do estalei-
ro por ter conseguido superar as enormes 
dificuldades encontradas, tendo mencio-
nado o contributo que um projecto des-
ta complexidade deu para a melhoria 
tecnológica e técnica da Indústria Naval  
Portuguesa, potenciando a possibilidade 

de alargamento do mercado dessa Indús-
tria a outros países, associando-se assim 
ao grande esforço nacional em curso, para 
aumento das exportações de elevado con-
teúdo tecnológico e consequentemente, 
de maior valor acrescentado. Aproveitou 
para agradecer o apoio das entidades en-
volvidas no processo, designadamente o 
governo, através dos Ministros da Defe-
sa Nacional e das Finanças, a Marinha, a 
Empordef e os trabalhadores do estaleiro, 
“sem os quais não teria sido possível atin-
gir o objetivo que hoje celebramos”.

Seguiu-se a assinatura do Auto de Rece-
ção Provisória, pelo CEMA, em represen-
tação do Estado Português, e pelo Engº 
Jorge Camões, em representação da Esta-
leiros Navais de Viana do Castelo, S.A.

Após a formalidade da entrega do na-
vio à Marinha, deu-se início à cerimónia 
militar com a leitura dos diplomas de au-
mento ao efetivo dos navios da Armada 
do NRP Figueira da Foz e da nomeação 
do CTEN Correia Guerreiro como primeiro 
comandante do navio.

A Bandeira Nacional foi escoltada até 
junto do Almirante CEMA que a entre-
gou ao comandante do navio. Seguiu-se a 
entrada da guarnição a bordo ao som da 
“Marcha da Marinha”. 

Pelas 11:15h a Bandeira Nacional foi 
hasteada, pela primeira vez, a bordo do 
NRP Figueira da Foz, tendo-lhe sido pres-
tadas as honras ao som do Hino Nacional 
entoado pela Banda da Armada.

Terminada a cerimónia militar, as enti-
dades presentes foram convidadas a vi-
sitar o navio. No decurso da visita, o Al-
mirante CEMA assinou o Livro de Honra 
do navio, na camarinha do comandante,  
assinalando de forma indelével o momen-
to, a que se seguiu a troca de lembranças 

NRP FIGUEIRA DA FOZ
CERIMÓNIA DE RECEÇÃO

institucionais entre o Almirante CEMA e o 
comandante do navio. De seguida, os con-
vidados reuniram-se na câmara de oficiais 
para um brinde ao mais recente navio da 
Marinha.

Por último, o Almirante Saldanha Lopes 
dirigiu-se à guarnição e aos elementos da 
Missão de Acompanhamento e Fiscaliza-
ção formados na tolda do navio, onde re-
feriu a importância para a Marinha e para 
o país do ato que ocorrera, exortando os 
presentes a enfrentarem com pragma-
tismo e motivação as tarefas necessárias 
para a conclusão do processo de integra-
ção do NRP Figueira da Foz na Marinha. 

O navio irá agora concluir a formação e 
treino da guarnição e realizar o Plano de 
Treino de Segurança, estando prevista a 
sua largada do estaleiro em 16 de dezem-
bro, para efetuar o trânsito para a BNL, 
onde há muito é aguardado para aliviar 
o esforço que tem vindo a ser suportado 
pelas corvetas, compreensivelmente can-
sadas, e pelas exauridas verbas para a ma-
nutenção da Direção de Navios.
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Foi no passado mês de setembro de 
2013 que se reuniu, pela primeira vez, 

a guarnição do NRP Figueira da Foz que 
rumou à cidade de Viana do Castelo, 
onde iniciou diversas ações de formação 
e adaptação aos sistemas, equipamentos 
e sensores do navio. Concluída esta fase, 
que culminou com a cerimónia de receção 
do navio, deu-se início à fase de integra-
ção da guarnição a bordo e aprestamento 
final do navio. 

Esta fase, que contou com o apoio da 
MAF-NPO (Missão de Acompanhamento e 
Fiscalização – Navios Patrulha Oceânicos), 
teve como objetivo a adaptação ao navio, 
conhecimento geral da plataforma e pre-
paração para a execução do plano de trei-
no de segurança (PTS), o qual se iniciou no 
dia 9 de dezembro. Para esse efeito, des-
locou-se a Viana do Castelo uma equipa 
de nove militares da EA-CITAN (Equipa de 
Avaliação do Centro Integrado de Treino e 
Avaliação Naval) que teve como objetivo 
treinar e assegurar as condições de segu-
rança do navio em áreas chave como se-
jam a navegação, a limitação de avarias e 
a segurança para navegar. Complementar-
mente, verificou a organização de bordo 
nas áreas de organização, marinharia, ser-
viços gerais, saúde e serviços de propul-
são e energia e armas e eletrónica. 

No dia 16 de dezembro, pelas 13:30h, 
o navio iniciou preparativos para a sua 
primeira faina de largada e navegação, 

num dia de mar alteroso bem ao jeito do 
mar da Zona Marítima do Norte. Foi pe-
las 14:20h que o navio largou cabos tendo 
aproveitado o trânsito para efetuar treino 
e adestramento da guarnição com o apoio 
da EA-CITAN. Após dar “volta à faina” ru-
mou-se a sul e desde logo iniciaram-se os 
exercícios, designadamente de combate a 
incêndios, de homem ao mar e diversas 
condições especiais simulando avarias ou 
limitações a bordo. O programa de exer-
cícios continuou no dia seguinte, a sul de 
Sesimbra, e quis o destino que o primeiro 
navio a cruzar-se com o mais recente na-
vio da Marinha fosse um dos mais antigos 
– o NRP João Coutinho. 

Concluída esta importante fase de trei-
no, iniciou-se então o trânsito para a BNL, 
tendo ainda o navio encontrado no mar o 
NRP Bartolomeu Dias, ao qual foram pres-
tadas as honras da Ordenança. O NRP Fi-
gueira da Foz entrou a barra do rio Tejo, 
passando entre torres à hora do pôr-do-
-sol, rumando ao mar da Palha onde viria 
a fundear, para desembarcar a EA-CITAN e 
ultimar os preparativos para o dia seguin-
te – o da primeira atracação na BNL. 

Eram 07:00h quando o navio suspen-
deu no dia 18 de dezembro, numa manhã 
de nevoeiro cerrado, onde apenas se vis-
lumbrava o pau de jaque e o único sinal de 
companhia eram os sons dos apitos de se-
reia de outros navios que navegavam nas 
imediações. Foi do cais do VTS, em Algés, 

CHEGADA À BNL

que o Comandante Naval, VALM Monteiro 
Montenegro, acompanhado pelo coman-
dante da Esquadrilha de Navios Patrulhas, 
CMG Pereira da Silva, largou numa em-
barcação da capitania do porto de Lisboa 
e embarcou no NRP Figueira da Foz para 
efetuar a entrada com o navio.

Foi com muita satisfação que o navio 
viu juntar-se-lhe, junto à entrada do canal 
do Alfeite, os veleiros do Agrupamento de 
Navios da Escola Naval e algumas embar-
cações do CNOCA que o acompanharam 
na sua primeira entrada na BNL. Inespera-
damente, a meio do canal do Alfeite, o ne-
voeiro abriu, dando lugar à visão da BNL 
e aos navios ali atracados, todos emban-
deirados em arco, a dar as boas vindas ao 
NRP Figueira da Foz! Foi, então, com emo-
ção nos rostos da guarnição, que o navio 
atracou no cais nº 8, pelas 09:30h, ao som 
da Marcha dos Marinheiros, interpretada 
pela Banda da Armada, e das sereias dos 
navios da esquadra que desta forma de-
ram as Boas Vindas ao navio. À espera do 
navio encontravam-se no cais o coman-
dante da Flotilha e o comandante da BNL, 
entre outras entidades.

A Marinha conta agora com o valioso 
contributo de mais uma unidade naval, 
que, após um programa de treino opera-
cional, irá juntar-se aos navios do disposi-
tivo naval.

Foto 1SAR A Ferreira Dias
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A cerimónia de batismo do NRP Figueira 
da Foz teve lugar no dia 19 de dezem-

bro, no Cais 8 da BNL.
A cerimónia foi presidida pela Secretária 

de Estado Adjunta e da Defesa Nacional, 
Dra. Berta Cabral, madrinha do navio, es-
tando presentes o Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Almirante Macieira Fragoso, o 
Comandante Naval, VALM Monteiro Mon-
tenegro, o capelão-chefe, CALM Costa 
Amorim, entre diversas entidades militares 
e civis. 

Pelas 16:45h, iniciou-se a cerimónia 
com a bênção do navio pelo capelão-che-
fe Costa Amorim, que realçou o significado 
deste importante momento. Seguiram-se 
umas breves mas sentidas palavras da ma-
drinha, Dra. Berta Cabral, que fez votos de 

Descrição Heráldica: 
Flâmula bandada de quatro peças de prata e vermelho, carregada a primeira com 
uma folha de figueira de verde e um figo de oiro, separadas por um listel de prata file-
tado dos contrários, com a legenda em letras negras maiúsculas NRP Figueira da Foz.

CERIMÓNIA DE BATISMO

sorte e sucesso para o 
NRP Figueira da Foz. De 
seguida, procedeu-se 
ao tradicional batismo 
com o partir da garra-
fa na amura do navio: 
“Batizo este navio com 
o nome de Figueira da 
Foz e desejo à sua guar-
nição as maiores felicidades. Faço votos 
para que navegue sempre em águas safas, 
servindo a Marinha e Portugal, e que re-
gresse sempre em segurança à sua base”. 

Seguiu-se o Hino Nacional, executa-
do pela Banda da Armada, e uma visita a 
bordo do navio, onde foram realçadas por 
todas as entidades a qualidade e as capa-
cidades do navio. Durante a visita, a ma-

drinha assinou o Livro de Honra do Navio, 
na camarinha do comandante, seguindo- 
-se um “porto de honra” na câmara de ofi-
ciais com todos dos convidados.
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Colaboração de: 
- CMG ECN Lopes Moreira

- Comando do NRP Figueira da Foz
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No dia 27 de outubro, a Marinha com-
pletou com sucesso uma missão de 

16 meses, paradoxalmente distanciada do 
mar cerca de 1000 km. Esta é, por defeito, 
a distância a que Cabul se encontra da cos-
ta paquistanesa do mar Arábico.

Com o invulgar privilégio de poder rea-
lizar operações no mar, no ar e em terra, 
a Marinha portuguesa está presente no 
Teatro de Operações do Afeganistão desde 
2008 e foi desta vez chamada a desempe-
nhar uma nova missão na International Se-
curity Assistance Force (ISAF), enviando na-
turalmente os seus Infantes – os Fuzileiros.

Essa nova missão levou Portugal a con-
tribuir com uma Força de 74 militares 
para o Force Protection Group (FP GP) no 
Kabul International Airport (KAIA) Norte, 
dos quais 35 eram Fuzileiros.

O FORCE PROTECTION 
GROUP

A missão do FP GP era garantir a segu-
rança do KAIA North Airport of Debarka-
tion (APOD) para permitir a condução de 
operações aéreas a partir de terra, seguras 
e com eficiência, de acordo com as orien-
tações promulgadas pelo Comandante de 
KAIA (COMKAIA) e em coordenação próxi-
ma com o Regional Command (RC) Capital e 
as Afghan National Security Forces (ANSF).

A proteção dos 4.900 residentes perma-
nentes em KAIA, bem como as centenas de 
trânsitos diários, eram a principal missão 
desta Força.

O FP GP era constituído por 388 milita-
res e civis de 15 nacionalidades.

Na segurança ao North Gate, guarne-
ciam os Pre Entry Check Points e Entry 
Check Point no Gate e nas 4 torres adja-
centes, controlando os acessos por norte 
a KAIA. Esta tarefa de extraordinário risco 
para os militares e debaixo de condições 
climáticas extremas, carecia de um eleva-
do grau de coordenação entre o Centro de 
Operações, os oficiais de ligação e o Co-
mando da Companhia na validação dos 
elementos em viaturas ou apeados que 
pretendiam entrar na Base.

A MARCA DEIXADA PELA 
MARINHA

No permanente clima de instabilidade 
que se vive no Afeganistão, a atenção e o 
alto sentido profissional dos nossos mili-
tares nas funções de defesa de uma Base 
da NATO estiveram à vista de todas as na-
ções que residem em KAIA.

As ideias resultantes da observação de 
novas táticas por parte da insurgência le-
vou o Staff de Comando Português a im-
plementar novos procedimentos de en-
trada na Base que foram adotados por 
outras Bases. Os Fuzileiros, na linha da 
frente, foram os primeiros a testar estas 
ideias.

O pelotão de Fuzileiros estabeleceu 
novos parâmetros de desempenho ao 
mostrar simples alterações que permi-
tiam a Quick Reactive Force estar dispo-
nível, de forma consistente, em apenas 
50 segundos.

Só entre janeiro e outubro de 2013,  
entre diversos incidentes, registaram-se 

A MARINHA EM OPERAÇÃO 
A 1000 KM DO MAR…

25 escalonamentos de força e 7 de fogo 
indireto. Em todos eles, a atuação pau-
tou-se por elevados padrões de disciplina, 
sem hesitações, demonstrando o eleva-
díssimo grau de preparação dos militares.

O reconhecimento deste desempenho 
e a vontade que a nossa missão se pro-
longasse foi repetidamente sugerido pelo 
Brigadeiro General COMKAIA de nacionali-
dade francesa, inclusivamente por ocasião 
da visita do Ministro da Defesa Nacional 
ao Teatro de Operações.

Os Soldados da Armada ou Marinheiros 
do Fuzil, enquanto elementos deste Force 
Protection Group, escreveram mais uma 
página gloriosa da sua História. Estes va-
lentes guerreiros deram o seu melhor dia-
riamente para que outros “reinos” se pos-
sam edificar e, sem qualquer hesitação, 
enfrentaram diariamente os verdadeiros 
“perigos e guerras esforçados” que Ca-
mões cita nos Lusíadas. 

A 7.000 km de casa e a 1.000 do mar, 
os Fuzileiros souberam dizer “presentes!”.

Estamos prontos para a próxima.

Colaboração do 
COMANDO DO CORPO DE FUZILEIROS

Uma das torres guarnecida com Fuzileiros

O Entry Check Point
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Oexercício conjunto LUSITANO 2013 
desenrolou-se no período de 18 a 24 

de novembro, na área da Região Autóno-
ma da Madeira, com a participação de 
vários meios e cerca de mil militares dos 
3 ramos das Forças Armadas. Da respon-
sabilidade do Chefe do Estado-Maior Ge-
neral das Forças Armadas (CEMGFA), este 
foi o maior exercício nacional conjunto do 
ano e destinou-se a efetuar o treino ope-
racional da TF 477, dos seus Comandos e 
Órgãos diretamente subordinados e do 
Comando Operacional da Madeira (COM), 
em ações de Resposta a uma Crise e no 
apoio a ações de Proteção Civil. Teve ain-
da como finalidade o treino da estrutura 
de crise do Comando Operacional Con-
junto do Estado-Maior General das Forças 
Armadas (COC/EMGFA) no Planeamento, 
Comando e Controlo de Operações e trei-
no da Companhia Geral CIMIC.

O cenário do exercício apresentou uma 
situação de catástrofe natural no Arquipé-
lago da Madeira, em que as condições de 
vida na região foram dramaticamente afe-
tadas como consequência da situação de 
chuvas muito prolongadas. Esta situação 
evoluiu para uma crise de assistência hu-
manitária, em que o Serviço Regional de 
Proteção Civil (SRPC) não dispunha de re-
cursos suficientes para acorrer a todas as 

necessidades e solicitou o apoio do COM. 
Enquanto ocorria a situação de calamida-

de natural, um grupo hostil tomou controlo 
das instalações portuárias e aeroportuárias 
em Porto Santo, para além de fazer diversos  
reféns.

Nessa sequência, foi desencadeada 
uma operação militar, para resgatar os re-
féns, retomar o controlo da infraestrutura 
aeroportuária e porto marítimo de Porto 
Santo, a fim de contribuir para a reposição 
da normalidade na ilha de Porto Santo e 
ainda colaborar com o SRPC da Madeira 
na ajuda humanitária na Região Autóno-
ma, garantindo o apoio e reforço militar 
na situação de emergência. 

Para cumprir com estes objetivos, tor-
nava-se necessário garantir o controlo do 
mar, o controlo do ar e o necessário apoio 
logístico à sustentação da Força na área 
de operações. O CEMGFA projetou para 
a área de operações dois grupos tarefa, a 
Força de Reação Imediata (FRI) e um gru-
po de forças de operações especiais. O 
grupo tarefa de operações especiais tinha 
como objetivos a neutralização das forças 
hostis e o resgate dos reféns. A FRI tinha 
como missão fornecer apoio ao grupo de 
operações especiais, utilizando para isso 
as suas Componentes Naval, Terrestre e 
Aérea.

O Grupo Tarefa de Operações Espe-
ciais, comandado pelo CFR FZ Martins de 
Brito, projetou em Porto Santo um grupo 
de combate do Destacamento de Ações  
Especiais (DAE) da Marinha.

A Componente Naval da FRI foi liderada 
pelo comandante da Força Naval Portu-
guesa, CMG Croca Favinha. Era constituí-
da pela fragata NRP Vasco da Gama (na-
vio-chefe), pelo navio reabastecedor NRP 
Bérrio, pelo submarino NRP Arpão, pelo 
navio hidrográfico NRP Almirante Gago 
Coutinho, por uma Força de Fuzileiros de 
escalão pelotão reforçado, por um gru-
po de mergulhadores de combate (CDT1) 
e pelo estado-maior da Força Naval, num 
total de 402 militares da Marinha. 

Na dependência do EMGFA, participou 
também neste exercício uma Brigada Hi-
drográfica de intervenção rápida do IH, 
empenhada na identificação e levanta-
mento de fundos marinhos de locais atin-
gidos pela “catástrofe”.

O navio-chefe largou da BNL em 17 de 
novembro, iniciando uma série de exercí-
cios em companhia com a fragata NRP Ál-
vares Cabral, que se encontrava de missão 
SAR, com o NRP Arpão e, a partir do dia 18, 
com o NRP Bérrio. Este tinha concluído uma 
semana de treino em Rota, no âmbito do  
CEVACO2, embarcando a força de fuzileiros 

LUSITANO 
2013
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no dia 18 quando fundeado ao largo de Por-
timão.

A força chegou a Porto Santo na manhã 
do dia 20, iniciando de imediato a proje-
ção do CDT para monitorizar as condições 
das praias de desembarque e o ensaio 
para o raide anfíbio.

Na madrugada do dia 21 executou-se o 
raide anfíbio e tomaram-se três objetivos 
no porto e junto à linha de praia, assegu-
rando as condições para que a força de 

operações especiais libertasse os reféns 
no porto. A ação das Operações Especiais 
teve lugar na noite seguinte, seguindo-se 
a extração da Força de Desembarque para 
bordo, após o restabelecimento da nor-
malidade em Porto Santo.

O NRP Arpão teve oportunidade de de-
monstrar, mais uma vez, as suas excelen-
tes capacidades no âmbito de recolha de 
informação, sendo um ativo muito valioso 
para a força.

No dia 22 de novembro, diversas en-
tidades nacionais acompanharam o 
desenrolar do exercício, tendo es-
tado em Porto Santo durante a ma-
nhã e seguido depois para a Ilha da  
Madeira, a fim de também aí observar o 
desenrolar do LUSITANO 13. Destacam- 
-se da lista de entidades o Representante 
da República na região, Dr. Ireneu Cabral 
Barreto, o Presidente do Governo Regio-
nal da Madeira, Dr. Alberto João Jardim, 
o Ministro da Defesa Nacional, Dr. José 
Pedro Aguiar-Branco, o Presidente da Câ-
mara de Porto Santo, Dr. Filipe Mene-
zes de Oliveira, o Chefe do Estado-Maior 
General das Forças Armadas, o Chefe 
do Estado-Maior da Armada, o Chefe do  
Estado-Maior da Força Aérea, o Vice-
Chefe do Estado-Maior do Exército, o  
Comandante Operacional da Madeira e o  

Notas

Comandante da Zona Marítima da Madei-
ra, entre outros. Para além das entidades 
referidas, diversos órgãos de comunicação  
social marcaram presença durante esse 
dia.

A demonstração decorreu com bastante 
agrado dos visitantes e consistiu, no que 
se refere à componente naval, no disposi-
tivo dos NRP Vasco da Gama e Bérrio na 
baía de Porto Santo, na vinda à superfí-
cie do NRP Arpão, na abicagem à praia de 

uma vaga de 12 botes com a força de fuzi-
leiros e na abordagem do navio alvo atra-
vés do método fast rope, pela equipa de 
abordagem a partir do helicóptero orgâni-
co Playboy.

Houve ainda oportunidade de partici-
par na parte do exercício que decorreu na 
Madeira, prestando apoio ao SRPC, atra-
vés do COM e Comando de Zona Marítima 
da Madeira/Autoridade Marítima na zona 
de Porto Moniz, mais concretamente, na 
foz da Ribeira da Janela. No dia 23, o NRP 
Vasco da Gama projetou para a zona do 
exercício o Posto de Comando em Terra, 
equipas SAR, a equipa logística e a equi-
pa de saúde, através do helicóptero e de 
duas semirrígidas, apoiados por quatro 
botes da UMD lançados do NRP Bérrio.

Esta série foi observada pelos dirigentes 
do SRPC Madeira, pelo General COM, pelo 
Comando de Zona Marítima da Madeira/
Chefe do Departamento Marítimo da Ma-
deira e por observadores dos países da 
Iniciativa 5+5.

A capacidade do Comando e Contro-
lo evidenciada, reforçada com a utilização 
da ferramenta HOST3, foram um dos pon-
tos que maior interesse mereceram junto 
dos observadores. A qualidade dos proce-
dimentos das equipas projetadas permitiu 
agregar outros participantes e liderar alguns 

1 CDT – Clearance Diving Team.
2 CEVACO – Centro para la Valoración y Apoyo a la 
Calificación Operativa para el Combate. Centro de Treino 
da Marinha Espanhola.
3 HOST – Humanitarian Operations Support Tool. Ferramenta 
de Comando e Controlo em Operações de Assistência na 
Catástrofe Terra, desenvolvida pela Marinha Portuguesa.

processos, ficando assim bem demonstra-
da a excelência do desempenho das nossas  
guarnições, no âmbito da assistência 
 humanitária. 

O exercício LUSITANO 2013 constituiu 
uma excelente oportunidade de treino 
para a Componente Naval da FRI, permi-
tindo garantir a manutenção dos padrões 
de prontidão operacional das unidades 
participantes, em diversas áreas. A quali-
dade do desempenho, profissionalismo e 
postura colaborativa dos militares da Ma-
rinha que participaram no exercício trans-
mitiram uma imagem muito positiva, que 
muito dignificou a Instituição.

Colaboração do 
COMANDO DA FORÇA NAVAL PORTUGUESA
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Com o passar dos anos, nomeadamente 
com o fim da Guerra-fria, a conjuntu-

ra internacional e consequentemente as 
nacionais têm vindo a sofrer alterações 
que se poderão considerar dramáticas. 
Observando a situação dos países da Eu-
ropa ocidental, verificamos que as cons-
ciências de segurança têm hoje em dia va-
lores substancialmente elevados, nomea-
damente se olharmos para os conflitos 
tanto presentes como do passado recen-
te, constatando que estes são maioritaria-
mente longe de casa. Hoje em dia, muito 
poucas nações possuem o serviço militar 
obrigatório, tal como acontece em Portu-
gal desde 2004. Este afastamento forçado, 
ainda que desejado, das populações rela-
tivamente aos assuntos da Defesa criaram 
um fosso alargado que nos dias que cor-
rem se torna difícil de repor, mesmo que 
para tal existisse vontade.

Concorrentemente, a crise financeira 
que assola a maioria dos países trouxe 
enormes constrangimentos às suas eco-
nomias, o que originou cortes aos orça-
mentos e aos quais as verbas consignadas 
à Defesa igualmente não puderam deixar 
de ser afetadas.

Estes factos trouxeram ainda mais à ri-
balta muitas questões e cada vez mais dú-
vidas sobre a efetiva necessidade da exis-
tência das organizações de Defesa e conse-
quentemente das Forças Armadas.

Nos últimos meses alguns dos mais des-
tacados institutos de investigação de al-
guns países membros da Aliança Atlântica 
efetuaram um estudo, denominado 2013 
Transatlantic Trends Survey1, que se de-
bruçou sobre estas questões, analisando 
onze países2  membros da UE, os EUA e 
a Turquia. Foram abordadas as perspeti-
vas de diversos representantes políticos 
assim como foram inquiridas representa-
ções da sociedade civil. Desta forma, fo-
ram também efetuadas diversas entrevis-
tas a comentadores políticos, jornalistas 
e cidadãos comuns, que expressaram as 
suas opiniões sobre as questões da im-
portância real das instituições de Defesa 
nacionais.

O objetivo foi o de obter uma imagem 
real de como é vista a Defesa pela opinião 
pública, valorizando a mesma no contex-
to da sociedade e da sua real efetividade 
e consequente importância. Entre outras, 

a questão fundamental foi: Qual é verda-
deiramente a importância da Defesa?

O estudo concluiu sem margem para 
dúvidas que a Defesa é realmente impor-
tante, mas que existe uma enorme neces-
sidade de que essa importância seja mui-
to melhor e mais amiúde explicada pelos 
governos às sociedades civis e cidadãos 
em geral. A falta da consciencialização 
destes assuntos e do que é regularmente 
feito pelas Forças-Armadas, assim como a 
sua justificação à sociedade civil torna-se 
assim como a maior fonte de dúvidas exis-
tentes, tornando-se desta forma imperio-
sa a adaptação de posturas mais transpa-
rentes e esclarecedoras.

Para além da conclusão mais notória e 
já relatada, foram identificados mais qua-
tro itens que se torna importante ter pre-
sentes, repensar e acautelar.

Em primeiro lugar foi notório um alar-
gado respeito pelas forças militares e até 
uma razoável compreensão sobre a neces-
sidade dos investimentos nas áreas milita-
res. Estas constatações variaram de país 
para país, mas apenas uma pequena mar-
gem manifestou não concordar com estes 
investimentos, ou pelo menos, a maioria 
referiu que no presente os cortes já efe-
tuados não deveriam ser aumentados.

Seguidamente constatou-se um enten-
dimento generalizado sobre a importân-
cia da segurança, liberdade e da sua di-
reta dependência com a prosperidade de 
cada Estado, ou seja, é notória a opinião 
de que sem segurança não existe possi-
bilidade de existência de prosperidade. 
No entanto, paralelamente a estas per-
ceções favoráveis, verificou-se não existir 
um real conhecimento dos valores mone-
tários afetos aos investimentos na Defesa, 
de onde e de como esses investimentos 
são efetuados ou utilizados e finalmente 
sobre quais as reais funções e atribuições 
dos elementos das Forças Armadas quan-
do executam missões fora dos respetivos 
países no âmbito da NATO, da UE ou da 
ONU.

Corroborando estas dúvidas, consta-
tou-se que a maioria dos cidadãos inda-
gados imaginava que as verbas dedicadas 
às questões de Defesa seriam substan-
cialmente maiores que as realmente gas-
tas; para exemplificar este facto verificou-
se que quando inquiridos a maioria dos  

cidadãos respondia que no seu país o 
montante do PIB dedicado à Defesa se-
ria na ordem dos 5% a 15%, o que reflete 
um enorme desconhecimento dos factos 
e da real ordem de grandeza deste tipo de 
investimentos. Não será de ignorar que 
mesmo com este tipo de respostas, imen-
sas houve que afirmaram ser de manter 
os atuais gastos, e as que opinaram em 
favor das reduções fizeram-no face a va-
lores de referência incorretos e extrema-
mente elevados. Será importante referir 
que no contexto europeu a atual média 
dos orçamentos de Defesa apenas ronda 
os 1,5% do PIB, e que relativamente aos 
países analisados, esta média é apenas ul-
trapassada pelo Reino Unido (4%), Poló-
nia (2%) e Alemanha (2%). Os cortes orça-
mentais têm sido efetivamente drásticos 
e este facto não está corretamente difun-
dido e compreendido pelas diversas opi-
niões públicas.

Uma Terceira conclusão refere-se à 
constatação da importância das indústrias 
de Defesa. Estas são geralmente conside-
radas como contribuintes muito positivos 
para as economias. Por outro lado, as res-
postas evidenciam grave desconhecimen-
to no que efetivamente é produzido, as-
sociado a perceções erróneas de gastos 
supérfluos, faltas de transparência e inefi-
cácias na edificação de resultados. 

Em quarto e último lugar as respostas 
aos questionários revelaram que efetiva-
mente existem diferenças substanciais en-
tre as perceções norte-americanas e eu-
ropeias no que à Defesa diz respeito e par-
ticularmente no que à adesão a alianças 
militares, tais como a NATO, dizem res-
peito. A perceção e sensação de seguran-
ça são generalizadas nas populações da 
Europa ocidental e dos EUA. No entanto, 
enquanto que para os primeiros a adesão 
à Aliança Atlântica é um sinónimo de au-
mento de proficiência e profissionalismo 
das suas Forças Armadas, para a popula-
ção dos EUA a NATO não acarreta vanta-
gens substanciais, estando geralmente 
até presente a ideia de que é o seu país 
que subsidia a Defesa da Europa quase na 
totalidade.

Assim, à luz de todos estes factos, como 
se poderá melhorar a perceção da socie-
dade civil e da opinião pública em geral 
sobre os assuntos da Defesa? 

QUAL É 
VERDADEIRAMENTE A 
IMPORTÂNCIA DA DEFESA?
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Surge-nos desde logo a necessidade 
de mais claramente efetivar manifesta-
ções dos propósitos e dos princípios que 
regem a Defesa e a sociedade castrense: 
proteção e manutenção das Constitui-
ções Nacionais, da liberdade dos povos, 
da democracia e ainda da manutenção 
dos direitos humanos de um modo lato.

Naturalmente que todos partilhamos 
estes valores fundamentais dado que são 
vitais para a paz e para a prosperidade, 
mas não poderemos esquecer de eviden-
ciar do mesmo modo que estes funda-
mentais princípios não são eternos nem 
oferecidos. Em vez disso, necessitam de 
ser mantidos e se para tal for necessário, 
teremos que lutar por eles. Foi a deter-
minação dos povos sob estes importantes 
e fundamentais princípios que em última 
análise fizeram ruir o muro de Berlim e 
acabar com a guerra-fria. Antigos adver-
sários tornaram-se aliados e a Europa 
está em paz. Os povos norte-america-
no e europeus sentem-se assim seguros 
dado que a perspetiva de uma guerra em 
solo norte-americano ou na europa oci-
dental é nos dias de hoje realmente ini-
maginável.

Complementarmente os governos oci-
dentais deverão mudar o rumo dos seus 
argumentos, orientando assim as explica-
ções dos custos de ter uma organização 
credível de Defesa para o evidenciar dos 
custos da falta desta. É natural que para a 
sociedade civil não seja imediata nem fá-
cil a perceção correta dos riscos que exis-
tem se não existirem adequados investi-
mentos nas áreas da Defesa, e por este 
motivo se torna necessário quantificar e 
explicar perfeitamente estes temas, tra-
zendo-os também para a ribalta através 
da comunicação social.

Se tomarmos como exemplo os acon-
tecimentos do 11 de setembro, constata-
-se que de acordo com os dados à época 
calculados pelo congresso norte-ameri-
cano, as percas rondaram os 2 triliões de 
dólares nas transações em bolsa e pela 
descapitalização dos mercados. Por outro 
lado, face à histeria de falta de segurança, 
o aumento das despesas negociais ultra-
passou os 200 biliões de dólares.

Ainda este ano o Banco Mundial liber-
tou dados que estimam o impacto global 
da pirataria nas costas da Somália na or-
dem dos 18 biliões de dólares e ainda re-
centemente o US Center for Analysis es-
timou que se o estreito de Ormuz fosse 
fechado acarretaria um incremento em 
triplo nos custos do barril de petróleo. 

E no entanto, estes valores serão in-
crivelmente baixos se os compararmos 
às possíveis percas de vidas. Não men-
cionando sequer o impacto mediático da 
perda de vidas humanas nos ataques do 
11 de setembro, refira-se que em junho 
último o Alto-Comissário para os Refugia-
dos da ONU relatou que devidos aos de-
correntes conflitos e crises existem atual-
mente mais de 45 milhões de desalojados 

forçados e refugiados, e ainda que destes 
mais de metade são crianças. 

Note-se que estes exemplos apenas re-
fletem alguns dos custos da inexistência 
de uma Defesa eficiente. Os custos da De-
fesa são elevados sim, mas os custos da 
sua falta são muito superiores. No impre-
visível mundo atual a Defesa é essencial 
na manutenção da segurança mundial, 
mas para que ela exista há que investir, 
seja para salvar vidas humanas ou seja 
para poupar dinheiro.

Acresce ao já exposto que os investi-
mentos na Defesa podem ser na verdade 
reais investimentos financeiros, dado que 
as indústrias de Defesa são o mais inova-
doras e produtivas possível. Os dados da 
UE refletem lucros na ordem dos 96 bi-
liões de euros só em 2012 e a sua elevada 
taxa de empregabilidade implica 1,5 mi-
lhões de postos de trabalho.

Desta forma, como em qualquer indús-
tria de alto nível tecnológico, os desinves-
timentos implicam o sacrifício da investi-
gação científica e a consequente impossi-
bilidade de manter os necessários níveis 
de proficiência e produtividade, acarre-
tando eventuais quebras de produtivida-
de e consequentemente quebras nas ta-
xas de empregabilidade.

Uma Terceira linha de ação deverá pas-
sar pelo enfatizar político da importância 
da Defesa na prossecução das políticas 
de relações internacionais, potenciando 
a influência e principalmente a credibili-
dade dos Estados. Como exemplo deste 
facto será a importância que o poderio 
militar da NATO teve no desenvolvimento 
da situação na Síria, dado que este país 
seguramente não teria tão prontamen-
te aceitado destruir as suas armas e ar-
senais químicos caso a pressão da Alian-
ça Atlântica não tivesse sido exercida e  
mantida.

Como conclusão poderemos afirmar 
que se os povos ocidentais, e particular-
mente em Portugal, quiserem continuar a 
beneficiar das vantagens que uma Defe-
sa eficiente lhes traz, terão que acaute-
lar as suas políticas de Defesa e os seus 
consequentes investimentos e orçamen-
tos financeiros. Paralelamente, os gover-
nos terão que continuar, e se possível até 
incrementar, os investimentos políticos e 
diplomáticos para manter de boa saúde 
as Defesas nacionais.

A segurança é preciosa. A liberdade 
não tem preço. Mas nenhuma destas é 
de graça e teremos que estar dispostos a 
defender ambas.

Pedro Santos Jorge
CTEN

Notas
1 Disponível em: http://trends.gmfus.org/files/2013/09/
TTrends-2013-Key-Findings-Report.pdf
2 França, Alemanha, Itália, Holanda, Polónia, Portugal, 
Roménia, Eslováquia, Espanha, Suécia e Reino Unido.
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SIMULADOR DE VOO – BENEFíCIOS

Um simulador de voo como o NLFMFT proporciona aos utiliza-
dores os mais variados benefícios:

•	 a simulação da operação da aeronave em diversas condições 
externas, eliminando os riscos de perda ou danos materiais e 
humanos associados à execução de manobras perigosas, treino 
de emergências e avarias de sistemas vitais da aeronave, voo 
em condições atmosféricas e oceanográficas marginais, voo por 
instrumentos, e voo noturno;
•	 a disponibilidade para a formação e treino sem a dependência 
de fatores externos como condições ambientais e meteorológi-
cas adversas, permitindo mesmo adequá-los ao treino preten-
dido;
•	 a acessibilidade, na medida em que permite o enquadramen-
to do voo que melhor sirva o objetivo do treino, subtraindo os 
momentos inúteis do voo (trânsitos, tráfego aéreo, etc.) e per-
mitindo ainda a prática repetida de manobras e fases críticas de 
voo;
•	 a gravação de imagens, procedimentos e comportamentos que 
permitem, a posteriori, a sua reprodução para análise e correção 
de erros;
•	 a relação custo/eficácia baixa, reduzindo substantivamen-
te a fatura na formação e treino quando  comparado com o  
custo da operação real da aeronave1 ;

•	 recriação das condições de voo durante a investigação de inci-
dentes e acidentes;
•	 a reprodução de condições adequadas para avaliação e valida-
ção de novas técnicas e procedimentos de voo;
•	 a libertação do instrutor de grande parte das suas capacida-
des do voo para a monitorização das atitudes e comportamen-
tos do aluno;
•	 a elevada fiabilidade da tecnologia de simulação e das bases 
de dados atuais, que proporciona uma elevada taxa de disponi-
bilidade do simulador;
•	 a criação de automatismos nas tripulações, potenciando a efi-
ciência e a eficácia na operação das aeronaves, mitigando riscos 
e, assim, aumentando a segurança em voo.

ANTECEDENTES
Reconhecendo todas estas vantagens, as potencialidades e se-

melhanças na operação com o Lynx Mk95, a Marinha começou a 
utilizar o NLFMFT em 1994 para a conversão dos seus pilotos e 
operadores de sonar. O simulador encontrava-se então localiza-
do na base aeronaval de De Kooy, na Holanda, onde permaneceu 
até o início de 2012.

“If it can’t be simulated it 
doesn’t exist in the real world”

Em 27 de Julho de 2012, com a conclusão de um longo e complexo programa de integra-
ção do cockpit do Lynx Mk95, de relocalização e modernização do simulador de voo, a 
Marinha Portuguesa integrou o consórcio do Simulador de Voo de Lynx, o NATO Lynx Full 
Mission Flight Trainer (NLFMFT), instalado na Base aeronaval de Nordholz, na Alemanha.

O simulador de voo do helicópte-
ro Lynx, NATO Lynx Full Mission Flight 
Trainer (NLFMFT), foi concebido nos 
finais da década de 80, pela empre-
sa canadiana CAE INC, atualmente um 
dos maiores fabricantes de simulado-
res do mundo. 

Os países membros do consórcio 
proprietário e gestor do simulador de 
então, a Holanda, Alemanha, Dina-
marca e Noruega, conceberam, numa 
perspetiva de “pool and sharing”, o 
objetivo de partilha dos custos de 
construção, manutenção e operação 
de um simulador “Full Motion - Full 
Mission” de elevada  complexidade 
e qualidade,  que permitisse o treino 
das suas tripulações em todo o espec-
tro de missões dos seus helicópteros 
Lynx, e que se proporcionasse como 
um centro de excelência e de partilha 
de conhecimentos e de experiências 
na operação do Lynx.

JLSTE - Joint Lynx Simulator Training Establishment

–
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Não sendo Portugal membro do consór-
cio, a Marinha viu-se dependente da ca-
pacidade sobrante e disponibilização de 
horas de voo pelos países membros, utili-
zando cerca de 100 horas por ano. No en-
tanto, o facto de usar configurações com 
cockpit, sistemas de armas e sensores di-
ferentes da portuguesa, não era possível 
explorar a totalidade das capacidades de 
simulação ali residentes. Assim, embora 
constituindo-se uma mais-valia e de enor-
me benefício para as tripulações portu-
guesas, a utilização do NLFMFT foi sempre 
limitada à condução de missões em am-
biente simulado de voo visual e com emer-
gências básicas, ficando a sua utilização 
em voo por instrumentos, emergências 
complexas e operação em cenários táticos 
extremamente condicionada.

O PROBLEMA
Em 2003, a Alemanha realizou uma modernização no Lynx 

Mk88, então, a configuração mais parecida com a nossa. As al-
terações produzidas naquele cockpit, tornaram-no inadequado 
para utilização no treino das tripulações portuguesas. Assim, 
por ainda se oferecer como adequado, optou-se pela continui-
dade da utilização do simulador na configuração do Lynx Mk27  
holandês.

Em 2008, a Holanda e a Noruega comunicaram a sua intenção 
de abandonarem a operação das respetivas frotas Lynx, e, natu-
ralmente, de saída do consórcio do simulador. Esta situação pers-
petivou um problema para a Marinha na medida em que a única 
configuração utilizável para o treino das suas tripulações iria de-
saparecer em 2012. Desta feita, proporcionou-se a oportunidade 
de Portugal integrar o consórcio e de reproduzir a sua própria 
configuração do Lynx Mk95.

INTEGRAÇÃO DO COCkPIT DO LyNX 
Mk95 NO NLFMFT

Após um período de coordenação, aprovação do projeto, defi-
nição de fonte de financiamento e celebração de contratos, ini-
ciou-se em 2009 o processo de desenvolvimento do programa 
Lynx FMFT Portuguese Integration Program (LFPIP) que culminou 
em 18 de novembro de 2011 com a instalação, integração, avalia-
ção e aceitação do cockpit do Lynx Mk95 no NLFMFT. 

Este processo, que contou com uma forte colaboração dos ins-
trutores alemães, dinamarqueses e dos técnicos da CAE Inc, in-
cluiu a integração de hardware (instrumentos, comandos e sen-
sores específicos) e adequação do software aos parâmetros e ca-
racterísticas do Lynx Mk95. Em simultâneo, iniciou-se o desen-
volvimento de uma base de dados do território nacional com re-
curso a cartas geo referenciadas e orto retificadas adquiridas ao 
Instituto Geográfico do Exército. Foi ainda desenvolvido um mo-
delo tridimensional da Base Aérea do Montijo e da Esquadrilha 
de Helicópteros que inclui, também, modelos das fragatas Vasco 
da Gama e Bartolomeu Dias, com os quais é possível interagir e 
realizar operações de voo2 . 

Paralelamente ao processo de integração do cockpit do Lynx 
Mk95 no simulador, um grupo de trabalho desenvolveu a ade-
quação do Memorandum of Understanding (MOU) entre os Esta-
dos membros no novo consórcio3. 

RELOCALIzAÇÃO E MODERNIzAÇÃO
Com a saída da Holanda do consórcio e passando a Alemanha 

a deter a maior quota de participação, o simulador foi transferi-
do para a Base Aeronaval alemã de Nordholz (cerca de 100km a 
norte de Bremen).

Em 20 de janeiro de 2012, iniciou-se a transferência do simu-
lador da base de De Kooy, na Holanda, para aquela base alemã.  

Notas

Paralelamente à relocalização do simulador procedeu-se à mo-
dernização do sistema visual do simulador, designadamente dos 
seus sistemas geradores de imagem, displays e dos projetores de 
imagem. 

O programa de relocalização e modernização do simulador 
foi concluído em 27 de julho de 2012, passando Portugal, nesta 
data, a integrar o consórcio do NLFMFT como membro de pleno 
direito.

CAPACIDADE DO SIMULADOR
Atualmente, dispondo de uma réplica do cockpit do seu Lynx 

Mk95 e podendo simular cenários em diversas partes do mundo, 
desde o Mar Báltico ao Golfo de Áden, pretende-se realizar 240 
horas de voo por ano no simulador, com a possibilidade de cobrir 
um vasto espectro de missões de formação e treino das suas tri-
pulações, incluindo missões de caráter tático diverso. 

A existência deste simulador proporciona à Marinha uma fer-
ramenta de excelência que permitirá não só melhorar a forma-
ção e o treino dos seus pilotos e operadores de sonar, reduzindo 
ainda a utilização de horas de voo real na frota dos helicópteros. 

Em 2013, celebraram-se os 20 anos de existência da Esqua-
drilha de Helicópteros e de operação do Lynx Mk95 na Mari-
nha, cumprindo-se durante este período mais de 20 mil ho-
ras de voo real, sem o registo de qualquer acidente. Para 
este marco, sem dúvida motivo de orgulho para todos, te-
rão contribuído muitos fatores, no entanto,  não será alheio 
e relevante o contributo que a utilização do simulador de voo  
NLFMFT4  terá tido no  emprego eficiente e eficaz do helicóptero 
naval da Marinha Portuguesa.

Conceição Lopes
CFR

1 A valores estimados para 2013, o custo de hora de voo no simulador representa cerca 
de 33% do custo da hora de voo real. 
2 Os modelos dos nossos navios replicam integralmente os sistemas usados a bordo (barra 
de horizonte, Glide Path Indicator, marcas e grade de convés de voo). Existe ainda um 
modelo de um Flight Deck Officer que interage com o piloto através da sinalética NATO 
em vigor.
3 Novo consórcio: Portugal, Alemanha e Dinamarca. A alteração ao MOU foi aprovada pelo 
Despacho do Ministro da Defesa Nacional Nº 8110/2012, de 14 de junho.
4 Em 20 de maio de 2013, durante a International Training and Education Conference 
(ITEC) realizada em Roma, a CAE Inc felicitou publicamente a Marinha Portuguesa pelo 
cumprimento das 20.000 horas de voo sem registo de acidentes, e pela utilização efi-
ciente e eficaz que tem feito do simulador de Lynx NLFMFT ao longo de 19 anos.

Imagem virtual da EH tal como vista no simulador.
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COMISSÃO CULTURAL DA MARINHA

MUSEU DE MARINHA | 150 ANOS

A HISTóRIA DA AvIAÇÃO NAvAL NAS 
COLECÇõES DO MUSEU DE MARINHA

A CRIAÇÃO DA AVIAÇÃO 
NAVAL 

Com a entrada de Portugal na Primeira 
Guerra Mundial, o então Primeiro-tenen-
te Sacadura Cabral foi o principal defen-
sor da utilização de meios aéreos na Ma-
rinha. Concluído o curso de piloto militar 
em Chartres em 1916, com a classificação 
de trés bon pilote, por iniciativa própria 
Sacadura Cabral foi frequentar um estágio 
em hidroaviões, no centro da Aeronáuti-
ca Naval de Saint Raphael. Mas antes de 
regressar a Lisboa, cooperou na aquisição 
de diverso material aeronáutico para o 
Ministério da Guerra. 

No Centro de Documentação do Mu-
seu de Marinha encontra-se diversa cor-
respondência, proveniente do espólio 
pessoal do Comandante Sacadura Cabral, 
relativa aos processos administrativos de 
aquisição, transporte e entrega de apa-
relhos, motores, sobressalentes e varia-
do equipamento. Alguns destes destina-
vam-se também à “Aviação Colonial”, sob 
encomenda do Ministério das Colónias, o 
qual reconheceu a competência técnica, 
eficácia e rigor de Sacadura Cabral, atri-
buindo-lhe um expressivo louvor1. Este 
acervo documental, de grande relevância 
para o estudo e compreensão dos primór-
dios da Aviação Militar em Portugal, é 
também revelador da personalidade do 
Comandante Sacadura Cabral, nomeada-
mente da sua capacidade de trabalho e 
organização. 

Foi também da responsabilidade do Co-
mandante Sacadura Cabral a selecção do 
consórcio Franco-British Aviation (FBA) 
para o fornecimento de dois hidroaviões, 

os primeiros que viriam a ser operados 
pela Marinha Portuguesa. Estes apare-
lhos, os FBA Tipo B, conhecidos como 
“Shreck”, chegaram a Portugal no início 
de 1917. Tratava-se de biplanos de cas-
co monomotores, bilugares, destinando- 
-se a missões de reconhecimento costeiro 
e bombardeamento. E foi precisamente 
num destes aparelhos que Sacadura Ca-
bral levou a voar o então Ministro da Ma-
rinha, Comandante Victor Hugo de Azeve-
do Coutinho, o qual terá ficado rendido às 
potencialidades da utilização de meios aé-
reos na Marinha. Dava-se assim luz verde 
ao projecto de criação de um dispositivo 
de vigilância aérea da costa, proposto por 

Sacadura Cabral, o qual seria o meio mais 
eficaz para a detecção de submarinos ini-
migos que impunemente atacavam por-
tos e navios nacionais. Para tal era neces-
sária a criação do Centro de Aviação Naval 
(CAN) de Lisboa, instalado em Belém, com 
vista à patrulha aérea da barra do Tejo e 
faixa costeira adjacente. A sua activação 
foi concretizada em 14 de Dezembro des-
se ano de 1917, com a entrada na doca 
do Bom Sucesso dos dois FBA, vindos das 
instalações de Vila Nova da Rainha sob os 
comandos dos Primeiros-tenentes Pedro 
Rosado e Azeredo e Vasconcelos. Iniciava-
-se assim, oficialmente, a actividade ope-
racional da Aviação Naval.

Passados mais de 60 anos da sua extinção, a memória da Aviação Naval perdura, em grande medida, graças ao feito 
maior realizado por Gago Coutinho e Sacadura Cabral que, ao concretizarem o raid aéreo Lisboa-Rio de Janeiro, inscre-
veram a Marinha e Portugal nos anais da história da Aviação Mundial. 
Contudo, para além da grande travessia de 1922, os 35 anos de existência da Aviação Naval foram marcados por uma 
intensa actividade operacional, possível em grande medida pela capacidade de adaptação, inovação e superação que 
aqueles que a serviram foram capazes de demonstrar.  
O Museu de Marinha conserva no seu acervo importantes testemunhos materiais e documentais, em exposição perma-
nente assim como nas suas reservas, deste importante período para a história da Marinha e da Aviação em Portugal. 
Esperamos que estes possam contribuir, não só para o seu estudo e melhor compreensão, como principalmente para a 
perpetuação da memória daqueles que serviram e deram corpo, alguns a própria vida, à Aviação Naval. 

Hidroavião Fairey IIID F17 “Santa Cruz”.
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É precisamente um desses aparelhos, 
o FBA com o número “2” de matrícula da 
Aviação Naval e o número “203” de série 
de fabrico, que se encontra exposto no 
Museu de Marinha, no Pavilhão das Ga-
leotas. Em rigor, tratar-se-á de um híbri-
do constituído pela “coque” ou casco do 
número “2” e pelas asas do número “1”, 
uma vez que em Abril de 1918, Sacadu-
ra Cabral sofreu um aparatoso aciden-
te num destes hidroaviões ao amarar no 
Tejo, com consequências apenas para o 
aparelho que ficou irremediavelmente 
danificado. O FBA conservado no Museu 
de Marinha será então o resultado do tra-
balho das oficinas do CAN de Lisboa que 
em Julho desse mesmo ano conseguiram 
recuperar este hidroavião2. Após ter sido 
abatido ao serviço de voo, foi mantido nos 
hangares do CAN do Bom Sucesso, tendo 
em Junho 1935 participado, ao lado do 
hidroavião “Santa Cruz”, na 1ª Exposição 
Internacional Aeronáutica de Lisboa, pro-
movida pelo Aero-Club de Portugal3. Des-
de 1962, ano da abertura do Museu de 
Marinha ao público no Mosteiro dos Je-
rónimos, que o FBA “Shreck” número “2” 
se encontra em exposição no Pavilhão das 
Galeotas, sendo actualmente a aeronave 
mais antiga existente em Portugal4.

OS RAIDS AÉREOS DE 1921 
E 1922: DE LISBOA AO FUN-
CHAL E AO RIO DE JANEIRO 

Terminada a Grande Guerra, havia ago-
ra que desenvolver os esforços necessá-
rios para a manutenção da Aeronáutica 
Naval. Essencialmente, pretendia-se que, 
após o conflito, a aviação naval portugue-
sa não se extinguisse, finda a ameaça no 
mar e o propósito que levou à sua criação, 
à semelhança do que sucedia entre alguns 

países aliados. Neste sentido, Sacadura 
Cabral desenvolveu todos os esforços ne-
cessários para manter, senão mesmo am-
pliar o Serviço da Aeronáutica Naval, pro-
movendo a aquisição de novos aparelhos 
e a formação de mais pilotos aviadores 
navais. 

Mas o fim da Primeira Guerra Mundial 
marca também o início de uma nova era 
para a aviação. A disponibilidade de apa-
relhos, decorrente do excedente de ma-
terial aeronáutico, e o grande número de 
pilotos militares formados durante o con-
flito originam a multiplicação de eventos 
e demonstrações aéreas por entre a maio-
ria dos países com aviação. Sucedem-se 
os raids aéreos e os recordes de distância 
e velocidade com aeronaves.

Em 1919, a visita oficial do Presidente 
do Brasil, Dr. Epitácio Pessoa, a Portugal 
proporcionou a oportunidade para o Co-
mandante Sacadura Cabral apresentar ao 
Governo Português o seu projecto para a 
realização da primeira travessia aérea do 
Atlântico Sul. O primeiro centenário da 
independência do Brasil, em 1922, seria 
então o pretexto para a realização de tão 
ambiciosa viagem que ligaria Lisboa ao 
Rio de Janeiro naquele ano. No entanto, 
ainda em 1919, concretizava-se a primei-
ra travessia aérea do Atlântico Norte, rea-
lizada pela Marinha Americana. Partindo 
da Terra Nova, os hidroaviões americanos 
alcançam os Açores, em Ponta Delgada, 
não sem terem registado algumas perdas, 
e graças ao apoio de uma linha contínua 
de navios de guerra que, de 60 em 60 mi-
lhas, indicavam a direcção a seguir aos pi-
lotos dos aparelhos. O trajecto entre os 
Açores e Lisboa é realizado pelo Tenente 
Reed, com o qual Sacadura Cabral contac-
ta pessoalmente no CAN do Bom Sucesso.

A travessia do Atlântico Norte pela Ma-
rinha Americana terá acelerado os prepa-
rativos para a concretização da travessia 
do Atlântico Sul, para o qual Sacadura Ca-
bral começou imediatamente a estudar 
e delinear o projecto para a viagem. O 
Governo Português concedeu-lhe todo o 
apoio, político, logístico e financeiro, no-
meando-o adido aeronáutico junto das 
Legações de Portugal em Paris, Londres e 
Washington, enquanto durasse a comis-
são de serviço para organizar a tentativa 
de travessia aérea Lisboa-Rio de Janeiro. 

Uma vez mais, no Centro de Documen-
tação do Museu de Marinha, podemos 

encontrar um volume considerável de cor-
respondência trocada entre o Comandan-
te Sacadura Cabral e diversos fabricantes 
aeronáuticos com vista à selecção e ob-
tenção do aparelho mais indicado para o 
efeito. Mas, para além desta, possui tam-
bém este Centro diversa documentação 
relativa aos preparativos para a viagem: 
tabelas de distâncias, informações me-
teorológicas no Atlântico para o período 
previsto para a viagem, inúmeros cálculos 
e apontamentos relativos à rota a seguir 
e ainda esboços e desenhos técnicos para 
a produção do instrumento de navegação 
que viria revolucionar as viagens aéreas 
a longa distância: o sextante de horizon-
te artificial da autoria do Almirante Gago 
Coutinho. 

Com efeito, a principal originalidade 
que Gago Coutinho e Sacadura Cabral 
pretendiam introduzir no seu projecto 
não consistia em quebrar recordes de dis-
tância ou velocidade, mas antes demons-
trar a eficácia dos métodos de navegação 
aérea que pretendiam desenvolver e que 
permitissem conduzir em segurança a ae-
ronave sobre a imensidão do oceano. O 
Almirante Gago Coutinho desenvolveu 
esse processo. Conhecedor experimenta-
do dos procedimentos de posicionamento 
em terra e no mar, adaptou aquelas técni-
cas para a sua utilização no novo meio, o 
ar. Para que tudo corresse bem na viagem 
ao Brasil, era importante testar o novo 
método numa viagem mais curta. Esta 
ocorreu em 22 de Março de 1921, com 
a primeira ligação aérea entre Lisboa e a 
ilha da Madeira, registada em dois álbuns 
fotográficos, da autoria do estúdio de fo-
tografia madeirense Perestrelos, existen-
tes no arquivo fotográfico do Museu de 
Marinha. Concluída a viagem após cerca 
de sete horas e meia de voo, ficou efecti-
vamente demonstrada a precisão dos ino-
vadores instrumentos de navegação uti-
lizados, os quais iriam ser determinantes 
no sucesso da travessia aérea do Atlântico 
Sul – Lisboa/Rio de Janeiro, realizada en-
tre 30 de Março e 17 de Junho de 19225.

Estes instrumentos, o sextante de hori-
zonte artificial desenhado por Gago Cou-
tinho e o “corrector de rumos” ou “pla-
quê de abatimento” desenvolvido em  
conjunto com Sacadura Cabral, utiliza-
dos na viagem de teste Lisboa-Funchal 
em 1921, e consagrados na primeira  
travessia aérea do Atlântico Sul, no ano 
seguinte, ocupam lugar de destaque no 
acervo relativo à Aviação Naval, em ex-
posição no Pavilhão das Galeotas do Mu-
seu de Marinha. Mas, para além destes, 
outras peças ajudam a contar a história 
desta perigosa viagem. Os fragmentos 
dos flutuadores e alguns manómetros 
do hidroavião “Lusitânia”, o primeiro uti-
lizado para a viagem e irremediavelmen-
te perdido ao tentar amarar junto aos 
penedos de S. Pedro e S. Paulo, em ple-
no oceano Atlântico, representam de for-
ma expressiva os riscos que sempre esti-
veram associados a tamanha empresa e 
que, por diversas vezes, quase ditaram o 
seu fim6. Mas encontra-se também em  

Desenho técnico original para a produção do sextante 
de horizonte artificial, da autoria do Almirante Gago 
Coutinho.

Corrector de rumos ou “plaquê” de abatimento.
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exposição a máquina fotográfica “Kodak” 
utilizada pelo Almirante Gago Coutinho 
para registar sobre a baía de Guanabara 
a sua chegada triunfal ao Rio de Janeiro. 
O hidroavião “Santa Cruz”, com o número 
“F17” de matrícula na Aviação Naval e nú-
mero de série “402” do fabricante inglês 
Fairey, que concluiu o raid aéreo Lisboa-
-Rio de Janeiro, ocupa lugar de destaque 
na exposição permanente do Museu de 
Marinha, sendo o único exemplar do seu 
tipo, um Fairey IIID, existente no mundo.

No Centro de Documentação do Museu 
de Marinha poderão ser também consul-
tados dezenas de diplomas, documentos 
gráficos, cartões de felicitações e os mais 
diversos tributos de variadas proveniên-
cias enviados aos aviadores portugueses, 
testemunhos da expressão e importância 
que a primeira travessia do Atlântico Sul 
teve para a aviação mundial, ultrapassan-
do as fronteiras de Portugal e Brasil.

Dois anos após este sucesso, a 15 de 
Novembro de 1924, o Comandante Saca-
dura Cabral desaparecia aos comandos do 
aparelho que pilotava, juntamente com 
o mecânico que o acompanhava, o Cabo 
Pinto Correia. No Pavilhão das Galeotas 
encontram-se em exposição fragmentos 
do flutuador do “Fokker T 3W”, um dos 
cinco aparelhos adquiridos para a Aviação 
Naval por Sacadura Cabral e que o mesmo 
fez questão de trazer pessoalmente para 
Portugal.

OS úLTIMOS ANOS DA 
AVIAÇÃO NAVAL

Apesar do desaparecimento do seu 
principal impulsionador, a Aviação Naval 
conheceu um período de franco desenvol-
vimento nos anos que se seguiram. Com 

a criação em 1925 da Escola de Aviação 
Naval “Almirante Gago Coutinho”, inicial-
mente instalada no CAN do Bom Sucesso, 
a formação dos seus pilotos passou a ser 
feita em território nacional. Mais tarde, 
em 1934 foi aquela Escola definitivamen-
te transferida para o CAN de Aveiro, em S. 
Jacinto. No Serviço do Património do Mu-
seu de Marinha, responsável pelo Arqui-
vo de Imagens Históricas da Marinha, en-
contram-se diversos registos fotográficos 
sobre a actividade e quotidianos daque-
la Escola. Algumas destas imagens foram 
recentemente publicadas pela Comissão 
Cultural da Marinha no Álbum de Memó-
rias – Aviação Naval7.

Os valiosos contributos que a Aviação 
Naval prestou no salvamento de sobre-
viventes de navios afundados durante a 
Segunda Guerra Mundial, assim como na 
salvaguarda da soberania nacional nas 
águas territoriais, foram importantes ar-
gumentos para a manutenção da capa-
cidade aérea na Marinha Portuguesa. É 
neste contexto que foram adquiridos di-
versos aparelhos para reconhecimento de 
longo e médio alcance, entre eles doze hi-
droaviões “Grumman G-44” «Widgeon». 
Um destes aparelhos, com o número de 
matrícula “128” na Aviação Naval, encon-
tra-se exposto no Pavilhão das Galeotas, 
ao lado dos seus antecessores, o FBA e o 
F17 “Santa Cruz”. Estes aparelhos presta-
ram ainda um valioso contributo para as 
missões hidrográficas e geográficas nos 
antigos territórios portugueses em África, 
através dos levantamentos de fotografia 
aérea realizados.

Em 1952, a Lei nº 2055 de 27 de Maio 
promulgou a organização geral da aero-
náutica militar, criando o Subsecretaria-
do de Estado da Aeronáutica. Após trinta 

e cinco anos de actividade, a Aviação Na-
val era extinta enquanto meio operacio-
nal da Marinha, passando a integrar a es-
trutura daquele que viria a ser o terceiro 
ramo das Forças Armadas, a Força Aérea  
Portuguesa.  

Mais tarde, em 1993, com a entra-
da ao serviço dos helicópteros “Lynx” 
MK95 como unidades orgânicas das fra-
gatas da classe “Vasco da Gama” e “Bar-
tolomeu Dias”, a Marinha voltou a con-
tar com meios aéreos para o desempe-
nho das suas missões. No Museu de Ma-
rinha, na sala “A Marinha no Século XXI”, 
encontra-se em exposição um modelo de 
um “Lynx”, construído pelo Comandante 
Baptista Cabral e oferecido pelo Grupo de 
Amigos do Museu de Marinha (GAMMA).

 Gonçalves Neves
2TEN ST-EHIS

Notas

1 Cf. VALM Abílio Cruz Júnior – “Sacadura Cabral. O 
homem que deu asas à Marinha. 1ª Parte” in Revista da 
Armada, Nº 330, Abril 2000, pp. 17-20.
2 Cf. Adelino Cardoso – Aeronaves Militares Portuguesas 
no Século XX, [s.l.], Essencial, [s.d.], p. 243.
 3 1ª Exposição Internacional Aeronáutica. Catálogo, Lis-
boa, Aero-Club de Portugal, 1935. 
4 Cf. VALM Abílio Cruz Júnior – “O Hidroavião FBA - Uma 
Relíquia Aeronáutica”, in Revista da Armada, Nº 328, Fe-
vereiro 2000, p.35.
5 Relatório da Viagem Aérea, Lisboa – Rio de Janeiro. Efec-
tuada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. 1922.
6 Cf. Viriato Tadeu – Quando a Marinha tinha asas… 
Anotações para a História da Aviação Naval Portuguesa 
(1916-1952). Lisboa, Edições Culturais da Marinha, 1984, 
pp. 195-197.
7 Álbum de Memórias. Aviação Naval. 1917-1952, Lisboa, 
Comissão Cultural da Marinha, 2012.

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

Postal ilustrado de época, evocativo da Primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul.
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RECUO E RECUPERAÇÃO
A conquista de Silves dá origem a uma 

contra-ofensiva almóada que retomará 
aquele porto, passados apenas três anos 
sobre a sua conquista, e levará Portugal 
a perder, num ápice, todos os territórios 
conquistados a Sul do Tejo (à excepção da 
praça de Évora). A Leste, também os cas-
telhanos se verão a braços com uma in-
vasão moura, em resposta às suas acções 
militares contra Sevilha, que culminará, 
em 1195, no desastre de Alarcos. Só em 
1212, com a vitória conjunta em Navas de 
Tolosa (em que participa um corpo de in-
fantaria enviado por D. Afonso II), se de-
tém a ofensiva sarracena e se abre aos 
cristãos a bacia do Guadalquivir, embora 
com vantagem para Castela, que não tar-
dará a lançar-se sobre ela. Será, porventu-
ra, neste momento que Portugal verá limi-
tada a sua eventual expansão para Leste.

Não se registam acções navais portu-
guesas de monta neste período, pois os 
mouros parecem andar mais empenha-
dos em transportar tropas para a Andalu-
zia. É, no entanto, de registar, em 1211, 
por ocasião das primeiras Cortes de Coim-
bra, a Lei dos Salvados, que pretende li-
mitar as rapinas das populações costeiras 
sobre os naufrágios e denota a preocupa-
ção da Coroa com o tráfego marítimo que 
já então se faz sentir na costa portuguesa.

Já em 1217, é de assinalar a retomada 
de Alcácer do Sal com o auxílio de uma 
frota de cruzados (originalmente compos-
ta de 150 naus, embora muitas se tives-
sem perdido num temporal). Não se co-
nhece a dimensão da frota portuguesa 
enviada na ocasião, embora se refira a to-
mada de uma nau com 200 homens por 
galés mouras (de um total de 10, integra-
das numa frota) enviadas em socorro da-
quela praça. Na altura, o Papa acede a que 
“os cruzados pobres e os dos oito barcos 

A GÉNESE 
DA MARINHA 
PORTUGUESA 
(1147-1325)
PARTE 2 

ESTABILIzAÇÃO E 
ORGANIzAÇÃO (1190-1325)

que foram desfeitos para a construção de 
máquinas com que tomaram o castelo de 
Alcácer” fiquem em Portugal, o que, se-
gundo Vasconcellos e Menezes, terá, por-
ventura, contribuído para a aquisição de 
tecnologia marítima.

Em 1238, após avanços no Alentejo, D. 
Sancho II empreende a conquista de Mér-
tola1 e de Aiamonte, dominando o curso 
inferior do Guadiana e isolando o reino do 
Algarve, a cuja conquista se lança, come-
çando por Castro Marim, Cacela e Tavira, 
e acabando com a emblemática recupera-
ção de Silves. Nestas operações, que con-
tornam a costa Sul desde o rio Guadiana, 
a Esquadra terá, decerto, desempenhado 
um papel importante, o que parece ser 
confirmado pela bula papal “Cum Caris-

simus in Christo” de Gregório IX aos cris-
tãos de Portugal para acompanhar o seu 
rei a “combater, por terra como por mar, 
os inimigos da cruz”. Entre os navios da 
frota estaria, provavelmente, uma arma-
da de galés (que interditaria o espaço ma-
rítimo a eventuais reforços inimigos), uma 
vez que neste reinado já temos, efectiva-
mente, registos da sua construção2. Ou-
tros navios procederiam, por mar, ao rea-
bastecimento das hostes cristãs, como o 
comprova o conselho tomado por D. Paio 
Peres Correia, aquando da conquista de 
Tavira, com um tal Garcia Rodrigues, que 
faria trato de mercadorias com cristãos e 
mouros daquelas paragens.

No entanto, as querelas entre o Rei e a 
nobreza acabarão por impedir a conquista 

Fig. 6 - O rei D. Dinis, grande organizador e impulsionador da Marinha portuguesa (litografia de Auguste Toussaint 
Lecler, 1829).

Notas
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definitiva do Algarve, culminando com a 
deposição do soberano e a ascensão ao 
trono de D. Afonso III. Será, pois, este rei 
a colher os louros do completamento da 
conquista do território nacional, embora 
o grosso do trabalho tenha sido desenvol-
vido pelo seu infeliz antecessor. 

É, no entanto, de mencionar, no proces-
so de conquista do Algarve, o notável fei-
to marítimo que constituiu a tomada de 
Faro (1250), onde, pela primeira vez na 
História de Portugal, se menciona explici-
tamente o recurso ao bloqueio naval. 

Em 1253, um acordo com Afonso X de 
Castela resolverá a questão da posse do 
Algarve e das praças ao longo do Guadia-
na, que o Tratado de Alcanizes, 45 anos 
mais tarde (com alguns ajustes face a lití-
gios posteriores), apenas confirmará.

O rei castelhano, pelo seu lado, prosse-
guia, também, para Sul, empreendendo 
a conquista de Huelva e de Cádiz (1262), 
onde, pela primeira vez, conforme atrás 
referido, a frota de Castela terá tido ver-
dadeiro protagonismo. Embora abdican-
do da posse do Algarve, Afonso X marca-
va claramente a sua fronteira ocidental e, 
mais importante, fazia a sua aproximação 
ao Estreito de Gibraltar.

Em 1265 os mouros reagem aos avan-
ços castelhanos e empreendem uma in-
cursão no Sul. D. Afonso III envia, então, 
uma hoste (onde se incluía o infante D. Di-
nis, de tenra idade) e grandes forças por 
mar (desconhecem-se os efectivos) em 
auxílio de Castela. Em carta de 16 de Feve-
reiro de 1267, Afonso X entrega definitiva-
mente a D. Afonso III e a seus descenden-
tes o Reino do Algarve “por la ayuda que 
nos fiziestes en nuestra guerra por mar e 
por terra”. Além dos hipotéticos ataques 
a Ceuta por D. Fuas Roupinho, regista-se, 
pela primeira vez, o emprego expedicio-
nário da Marinha portuguesa. No entan-
to, o principal objectivo desta utilização – 
além das inegáveis vantagens da “defesa 
em profundidade” contra as forças muçul-
manas, detendo, no início, uma possível 
invasão – seria essencialmente diplomá-
tico, visando o reconhecimento da pos-
se do Algarve por Castela. O domínio do 
Estreito por Norte estaria, já, de uma vez 
por todas, afastado das intenções do rei 
português… Ou não?

ORGANIzAÇÃO DA
MARINHA

Quando D. Dinis sobe ao trono, em 
1279, estava já plenamente envolvido 
pelo pai nos assuntos da governação do 
Reino. Com a conquista do Algarve consu-
mada, tomava as rédeas de um país ple-
namente expandido para Sul. Só a Leste 
permaneciam litígios com Castela, em re-
lação aos quais cedo se apercebeu de que 
dificilmente conseguiria atingir os seus in-
tentos por outra via que não a da nego-
ciação. Mas para negociar em força, even-
tualmente obtendo alguns acréscimos em 
relação aos acordos de 1253, o sobera-
no não hesitou em intervir nas questões  

internas castelhanas, a pretexto das quais 
conduziu algumas incursões no reino vi-
zinho. Quando o rei castelhano ripostou 
enviando para Lisboa as suas galés e co-
locando a ferro e fogo a foz do Tejo, a fro-
ta portuguesa terá sido aparelhada ainda 
a tempo de as perseguir e de lhes infligir 
uma severa derrota em alto-mar.

O Tratado de Alcanizes, celebrado em 
1297 com cedências de ambas as partes 
e o estabelecimento de uma paz de 40 
anos, definiu os limites das terras de Ri-
ba-Coa e garantiu a posse de importan-
tes praças no Alentejo, junto ao Guadiana 
(como Serpa e Moura), constituindo, por 
isso, um importante marco no reinado 
deste monarca. Fixadas que estavam as 
fronteiras meridional e oriental, D. Dinis 
podia, finalmente, dedicar-se em pleno à 
reorganização administrativa do Reino e 
ao fomento do seu desenvolvimento eco-
nómico e cultural. 

Sob a sua batuta, protegeu-se o tráfico 
marítimo (como sucedeu no Porto, cujos 
mercadores organizaram uma bolsa de 
seguros) e fomentaram-se as exportações 
(principalmente de sal e peixe salgado), 
tendo sido fortalecidas as relações comer-
ciais com o Norte da Europa. As relações 
comerciais com a Liga Hanseática e com 
a Inglaterra (tratado celebrado em 1308) 
revelar-se-iam bastante proveitosas para 
Portugal, não só pela expansão da econo-
mia e por uma estratégica abertura de ho-
rizontes, mas também pelo impulso dado 
à indústria naval, com a entrada de ma-
deiras do Norte da Europa, eventualmen-
te mais adequadas para a navegação em 
mar alto. 

Neste contexto, a marinha militar foi 
alvo de especial atenção por parte deste 
monarca, sendo exemplo paradigmático a 
contratação, em 1317, do genovês Emma-
nuelle di Pezagna (ou Manuel Pessanha) 
para a comandar e dar formação às guar-
nições. Como atrás referimos, já encon-
tramos indícios da existência de uma ma-
rinha de certo modo organizada desde 
o reinado de D. Sancho I. No entanto, só 

em 1307 encontramos o cargo de Almi-
rante formalmente atribuído (não obstan-
te referências anteriores que recuam até 
12853) a Nuno Fernandes Cogominho, a 
quem Pessanha sucederá, assegurando, 
por força do contrato, o preenchimento 
do lugar por si e pelos seus descendentes.

Não terá sido, decerto, com os genove-
ses que os portugueses terão aprendido 
a combater no mar (embora possamos 
admitir o “beber” de alguma tradição da 
esquadra de galés do arcebispo Xelmírez, 
que recorreu, efectivamente, aos serviços 
daquele povo marítimo), mas em finais do 
século XIII, com o fim do movimento das 
Cruzadas e a estabilização das relações 
com o Levante, é Génova a estabelecer 
carreiras regulares com o Norte da Euro-
pa (sobretudo a partir de 1277), pelo que 
não é de estranhar um acentuado aumen-
to da presença de marinheiros genoveses 
em portos nacionais e, consequentemen-
te, uma chamada de atenção da Coroa 
para os seus talentos e experiência em 
assuntos de mar. Também Castela, que já 
recorrera aos préstimos da frota genove-
sa durante a primeira tomada de Almeria 
(1147) saberá aproveitar a passagem des-
tes estrangeiros, de que seriam exemplo 
os almirantes da família Boccanegra, con-
traponto da “dinastia” Pessanha. 

A criação de uma esquadra de carácter 
permanente seria posterior à contratação 
de Pessanha, com o Papa a conceder ao 
Rei, em 1320, a dízima de todas as rendas 
eclesiásticas do Reino durante 3 anos para 
as despesas de uma armada de galés. Ape-
sar deste reinado ser referido como um pe-
ríodo de intensa actividade na guerra naval 
contra a mourama, não se registam grandes 
acções, excepto no que se refere à presen-
ça constante de corsários mouros, que fla-
gelavam a navegação e atacavam os portos. 
Terá sido para dar resposta a esta sempre 
presente ameaça, numa altura em que se 
procurava fomentar a actividade marítima 
do Reino, que se procedeu à constituição 
de uma esquadra de guarda-costas com 3  
galés e 5 navios grandes redondos. 

Fig. 7 - Galés genovesas no Mediterrâneo (pintura do séc. XIX).
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A preocupação em defender a frontei-
ra marítima está, aliás, bem presente nas 
preocupações do Rei quando este manda 
comunicar ao Papa, em 1219, na bem-su-
cedida tentativa de evitar a extinção dos 
Templários em Portugal, a intenção de 
atribuir à ordem “huũ Castro muy forte, 
que dizião Crasto Marim, que era na fron-
teira dos Mouros Despanha, e Dafriqua”. 
Definida a dimensão continental do Reino 
e o seu limite a Sul, o Mar apresenta-se 
como um espaço de continuação da luta 
contra o Infiel. Não está bem documenta-
do o envolvimento, neste âmbito, daque-
la que será a novíssima Ordem de Cristo, 
mas não falta quem lhe atribua, já neste 
período, o papel de “cavaleiros do mar”, 
guardando, desta vez, as estradas marí-
timas para a Cidade Santa, com especial  
incidência na zona do Estreito. Pelo me-
nos a intenção estaria implícita na doa-
ção daquele castelo algarvio. Paralisada 
que está a guerra de conquista, a nobreza 
portuguesa parece procurar novos cam-
pos de batalha onde possa exercitar o seu 
braço guerreiro. Embora, com D. Dinis, o 
tempo pareça ser mais de mercadores do 
que de guerreiros, estão consolidadas as 
bases que, aliadas a uma conjuntura inter-
nacional favorável e a uma situação inter-
na propícia, permitirão à Marinha nacio-
nal, um século mais tarde, ser o vector de 
projecção de Portugal no Mundo.

CONCLUSÃO
Da análise efetuada ao longo deste ar-

tigo poderemos extrair as seguintes con-
clusões:

1. O modo como se procedeu à conquis-
ta do território português implica, por si 
só, a existência de uma estratégia maríti-
ma, pelo facto de procurar obter a posse 
dos principais portos da costa ocidental da 
Península, garantia da abertura de Portu-
gal ao comércio e abastecimento externo;

2. Limitando-se, nos seus primeiros tem-
pos, a dar resposta aos ataques dos pira-
tas sarracenos e a apoiar, por mar, as ope-
rações terrestres, há indícios de que já em 
finais do século XII se estariam a edificar e 
a organizar forças navais com capacidade 
para efectuar incursões longe da sua base, 
de modo a isolar a retaguarda inimiga e a 
criar pressão em zonas estratégicas como 
o Estreito de Gibraltar;

3. Após uma reorganização progressiva 
efectuada entre os reinados de D. Sancho 
II e D. Dinis, e uma vez definidos os limites 
continentais do País, a Marinha liberta-se, 
pelo menos em parte, do seu papel secun-
dário em relação às forças terrestres, vi-
rando-se, essencialmente, para a defesa 
em profundidade, com a projecção de for-
ça a longa distância: acções de flagelação 
de costa e combates oceânicos com frotas 
mouras e castelhanas.

Face ao exposto, parece-nos lícito afir-
mar que o Mar foi, desde sempre, um fac-
tor incontornável na afirmação da sobera-
nia nacional, desempenhando um papel 
fundamental na definição da orientação 
estratégica do País. Por esse facto, não 

poderia, de modo algum, ser negligen-
ciado pelos nossos primeiros reis, que lhe 
souberam dar a devida atenção e incluí-lo, 
com especial destaque, na orientação das 
suas políticas internas e externas.
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Mapa 2 – Rotas comerciais genovesas e venezianas na Idade Média.

Notas

1 Onde, segundo Alexandre Herculano, se terá registado a 
participação de embarcações e tripulações de guerra. O 
seu modo de emprego não nos parece muito claro, mas 
será, possivelmente, de supor que terão sido utilizadas 
para transportar homens e material pelo Guadiana acima, 
ao mesmo tempo que bloqueariam a sua barra à vinda de 
eventuais reforços inimigos. 
2  Um documento de 1237 menciona a expressão “pala-
tium navigiorum regis”, provável referência à existência de 
taracenas reais (eventualmente recuperadas a partir das 
antigas taracenas muçulmanas). Claro que, como atrás re-
ferimos, isto não invalida a possibilidade de estas terem 
sido reactivadas muito antes, embora não haja documen-
tos que apontem claramente nesse sentido. Também é re-
ferido o facto de, cada vez que uma galé era armada, ser 
cobrado aos judeus o foro de uma âncora e um calavre 
de 60 braças.
3 Um documento dessa data refere uma doação do Rei a 
um tal “Domingos Martinz dicto almirãte”.
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TOMADAS DE POSSE 
vICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA

SUPERINTENDENTE DOS SERvIÇOS DO MATERIAL

No dia 7 de janeiro, na Casa da Balança, 
tomou posse do cargo de Vice-CEMA, o 

VALM Bonifácio Lopes. A cerimónia, presidi-
da pelo ALM CEMA na presença de diversos 
oficiais generais, oficiais, sargentos, praças, 
militarizados e civis.

Após a leitura da Ordem, o novo Vice-CE-
MA apresentou as linhas de orientação para 
o seu mandato, realçando que a «… necessi-
dade de afirmação da Marinha como indis-
pensável e insubstituível no Mar (…) requer 
(…) uma estreita e franca colaboração e coor-
denação entre todos (…). É esta ação de coor-
denação e apoio de estado-maior, ao CEMA 
e AMN, visando uma maior eficácia e racio-
nalização, que procurarei influenciar e lide-
rar. Para esse fim conto, em especial, com a 
dedicação, o profissionalismo e a lealdade de 
todos os que no EMA prestam serviço».

No dia 20 de dezembro, teve lugar na 
Casa da Balança, a cerimónia de toma-

da de posse do VALM Pereira da Cunha no 
cargo de Superintendente dos Serviços do 
Material, presidida pelo ALM CEMA. Pre-
sente o VALM Vice-CEMA e diversos ofi-
ciais generais, oficiais, sargentos, praças, 
militarizados e civis.

No seu discurso, o VALM SSM relevou 
os constrangimentos orçamentais actuais 
que condicionam as expectativa e dificul-
tam a atividade. Considerou que dar res-
posta às necessidades da Marinha requer 
serenidade na avaliação, simplicidade no 
planeamento e desenvolvimento dos pro-
cessos e vontade e objetividade na decisão. 

Referindo-se à reforma estrutural 
decorrente da Diretiva Ministerial 
“Defesa 2020”, disse que «(…) os es-
tudos de revisão da LOMAR, já inicia-
dos e coordenados no EMA, contam 
com os contributos de todos os sec-
tores funcionais. Com a orientação 
de superior de que “reestruturar não 
deve ser entendido como mudar de 
forma avulsa”, os estudos em curso 
no EMA refletirão uma abordagem 
das funções de administração su-
perior, (…) em sintonia com o novo 
EMFAR». Neste âmbito, estabeleceu 
como um dos objetivos para o seu 
mandato o aprofundamento do es-

tudo “Marinha a 20 anos”.
Salientou a necessidade garantir e de-

senvolver o relacionamento institucional 
no âmbito da Cooperação Técnico Militar. 
Referiu-se ainda aos organismos na sua de-
pendência, salientando a SSTI e a sua par-
ticular relevância na busca da otimização 
dos mecanismos de controlo, da gestão 
da informação e da administração das tec-
nologias da informação. E à UAICM, como 
determinante para o bom funcionamen-
to, bem-estar e segurança dos organismos 
nela sedeados e no acompanhamento das 
obras da frente ribeirinha.

Usou da palavra em seguida o ALM 
CEMA, destacando as principais alterações 
em curso referindo que «(…) temos muito  
trabalho pela frente (…)  onde o EMA, como 

órgão de estudo, conceção e planeamento 
no apoio à decisão do CEMA, assume um 
relevo significativo… A revisão da estrutu-
ra superior da Marinha é de importância 
capital, devendo ser a primeira prioridade 
para o EMA».

O VALM António José Bonifácio Lopes fre-
quentou o curso de Marinha da EN, especiali-
zou-se em Navegação e possui, o CGNG e uma 
pós-graduação no Naval Command College (NW-
C-EUA).

Esteve embarcado em várias unidades navais, 
tendo comandado os NRP’s Limpopo e Álvares 
Cabral. Foi oficial imediato dos NRP’s Quanza e 
Álvares Cabral e desempenhou funções de Che-
fe do Serviço de Navegação nos NRP’s Almirante 
Gago Coutinho, João Belo e Sagres.

Em terra, desempenhou funções de instrutor 
na EN e Chefe da Divisão de Métodos de Navega-
ção no IH, Chefe do Serviço de Instrução e Treino, 
Chefe do Departamento de Treino e Avaliação 
na Flotilha, Comandante da EEO, Branch Head, 
Scientific Programms of Work Coordination no 
HQ SACT (EUA).

Durante o desempenho de funções na Floti-
lha e na Esquadrilha de Escoltas Oceânicos exer-
ceu, em acumulação, os cargos de CEM e de 
comandante do Grupo Tarefa Naval Português. 
Mais recentemente exerceu os cargos de Chefe 
da Repartição de Oficiais da DSP, Diretor do Ser-
viço de Pessoal e superintendente dos Serviços 
do Pessoal.

Da sua folha de serviços constam vários louvo-
res e condecorações.

O VALM, José Domingos Pereira da Cunha é 
natural de Ermesinde e entrou para a Escola Na-
val, em 1973. Como oficial subalterno, Embarcou  
em várias unidades navais e comandou os NRP´s 
Cisne e Quanza. Como oficial superior foi Ime-
diato do NRP João Roby e pertenceu ao Grupo 
de Trabalho de Recepção das Fragatas “Vasco da 
Gama”. Fez parte da primeira guarnição do NRP 
Alváres Cabral e foi Imediato do NRP Corte Real. 
Em 1996 prestou seviço na área do Pessoal, na 
Flotilha, como chefe do Departamento de Treino 
e Avaliação. 

Comandou o NRP Vasco da Gama em novem-
bro de 2000 e participou em vários exercícios na-
cionais e internacionais (duas integrações na STA-
NAVFORLANT).

Entre 2003 e 2008, prestou serviço no EMA e 
comandou a Esquadrilha de Escoltas Oceânicos e 
o Grupo Tarefa Naval. Em 2008 como CALM exer-
ceu as funções de comandante da Flotilha e se-
gundo Comandante Naval. Seguiu-se o comando 
da SNMG1, tendo liderado a operação Active En-
deavour e as operações Allied Protector e Ocean 
Shield, no Golf de Áden / Índico. Foi Chefe de Es-
tado-Maior do Comando Operacional Conjunto 
e a partir de dezembro, Chefe do Estado-Maior 
Conjunto do EMGFA. Da sua folha de serviços 
constam vários louvores e condecorações. 

Referiu ainda o pro-
jeto “Marinha a 20 
Anos”, que tencio-
na acompanhar de 
perto, no sentido de 
avaliar a atual estru-
tura do sector Ma-
terial, procurando 
maior flexibilidade 
agilidade, sustenta-
da em padrões de-
ficiência e controlo. 
Referiu ainda a in-
tenção de manter 
um relacionamen-
to profícuo com o 

Arsenal de Alfeite e, por fim, a vontade 
de partilha das preocupações do Coman-
dante do nível operacional, no âmbito do 
aprontamento das unidades.

Fazendo o uso da palavra, o Almirante 
CEMA referiu as implicações que as fortes 
restrições orçamentais têm tido na ope-
ração e manutenção da esquadra e consi-
derou ser necessário efetuar uma gestão 
ponderada das prioridades e um esforço 
acrescido para assegurar a disponibilidade 
e interoperabilidade dos meios, através do 
rigor no planeamento e da criteriosa utili-
zação dos recursos disponíveis.

Realçando o conhecimento e a expe-
riência do empossado, o Almirante CEMA 

reiterou a sua confiança nas suas capaci-
dades, desejando-lhe as maiores felicida-
des no desempenho do cargo.  
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DIRETOR DA COMISSÃO CULTURAL DE MARINHA

No passado dia 7 de janeiro, teve lu-
gar no Gabinete do Almirante CEMA a 

cerimónia de tomada de posse do VALM 
José António de Oliveira Viegas como 
novo Diretor da Comissão Cultural de Ma-
rinha (DCCM), que substituiu o CALM AN 
José Ravasco Bossa Dionísio.

Após formalmente empossado, o novo 
Diretor começou por dirigir algumas pa-
lavras de agradecimento ao Diretor ces-
sante, tendo prosseguido sublinhando 
a importância do Setor Cultural no que 
respeita à ligação privilegiada que de-
tém com a Sociedade Civil e reforçou a 
necessidade de continuar essa interação 
no sentido de divulgar o património e a  

O VALM José António de Oliveira Viegas entrou 
para a  EN  e foi promovido a G/M em OUT73.

Especializou-se em Electrotecnia e possui, en-
tre outros, o CGNG, o “NATO Logistics Course”, o 
“Maritime Tactical Course”, o CCNG e o CSNG .

Esteve embarcado, com os cargos de Chefe do 
Serviço de Navegação no NRP Alm. Pereira da Sil-
va (1973/75); de Chefe do Serviço de Electrotec-
nia no NRP Alm. Magalhães Corrêa (1975/76); de 
Imediato do NRP Honório Barreto (1984/1985) e 
comandou o NRP Lagoa (1982/1984). Foi Oficial 
Imediato e Comandante do NRP Álvares Cabral 
(1994/1996).

Participou em vários exercícios nacionais e in-
ternacionais, designadamente três missões na 
STANAVFORLANT, a última das quais como Co-
mandante do navio-chefe durante a operação 
SHARP GUARD no Adriático em 1995.

Foi Instrutor de Electrotecnia da EN (1978/79); 
Instrutor da Escola de Comunicações, no G2EA; 
Chefe do Gabinete de Estudos e Planeamento da 
2ª Rep. da DSP; Oficial Adjunto da Div. de Logística 
do EMA; Chefe do Gabinete do VALM Comandan-
te-em-Chefe do IBERLANT (1993/94); Representan-
te Nacional junto do NATO Seasparrow Consortium 
em Washington, DC, nos EUA (1996/99); Chefe da 
Div. DC3 e posteriormente do Departamento de In-
formação Logística na DN (1999/2000).

Chefiou a Div. de Logística do Material do EMA e 
foi Chefe do Gabinete do SSM.

Ocupou o cargo de Chefe do Gabinete do ALM 
CEMGFA e chefiou a Div. de Planeamento Estratégi-
co-Militar do EMGFA. Foi SSM e atualmente é Presi-
dente do Conselho Superior de Disciplina da Armada.

Da sua folha de serviços constam diversos lou-
vores e condecorações.

 

Decorreu no dia 6 de janeiro, na Casa 
da Balança, a cerimónia de tomada 

de posse do cargo de Superintendente 
dos Serviços do Pessoal, durante a qual o 
VALM Rocha Carrilho sucedeu ao VALM 
Bonifácio Lopes. Esta cerimónia foi pre-
sidida pelo ALM CEMA, tendo contado 
com a presença de diversos oficiais gene-
rais, antigos Superintendentes dos Servi-
ços do Pessoal, numerosos oficiais, sar-
gentos, praças, militarizados e civis, re-
presentantes dos diversos setores da  
Marinha.

Terminada a leitura da Ordem, o SSP 
usou da palavra, sendo de realçar do seu 
discurso, aquela que constitui a sua visão e 
valores para a gestão dos Recursos Huma-
nos da Marinha: “…A minha visão para a 
gestão dos Recursos Humanos da Marinha 

SUPERINTENDENTE DOS SERvIÇOS DO PESSOAL

O VALM António Carlos Vieira Rocha Carri-
lho nasceu em Lisboa, ingressou na Escola Na-
val em 1974, tendo concluído o Curso de Ma-
rinha em 1978, sendo promovido a GMAR em 
01 de Outubro de 1978.

Especializou-se em Navegação e possui, en-
tre outros, o Curso Geral Naval de Guerra, o 
Curso Complementar Naval de Guerra e o Cur-
so de Promoção a Oficial General.

Esteve embarcado em diversas Unidades 
Navais, tendo comandado o NRP Sagres, o 
NRP Vega e a Lorcha Macau.

Exerceu funções de oficial Imediato do NRP 
Cunene e do NRP Vega, Chefe do Serviço de 
Navegação do NRP Jacinto Cândido Chefe do 
Serviço de Eletrotecnia e de Navegação e ofi-
cial Imediato do NRP Sagres.

Em terra desempenhou funções de Profes-
sor da Escola Naval, Diretor da Escola de Pilota-
gem e Chefe da Assessoria Jurídica da Capita-
nia dos Portos de Macau, Chefe da Divisão de 
Navegação do Instituto Hidrográfico, Diretor 
de Apoio Social, Coordenador da Área de Ensi-
no de Administração no IESM, Diretor do Servi-
ço de Formação, Chefe da Divisão de Recursos 
do EMGFA e, mais recentemente, Subdiretor e 
Diretor de Ensino do IESM. 

Da sua folha de serviços constam vários lou-
vores e condecorações. 

centra-se nas pessoas. 
De facto não podemos 
esquecer que quando 
gerimos processos, nes-
ta área funcional, os 
processos têm Nomes, 
são militares, militari-
zados e civis da Mari-
nha, a quem devemos 
exigir espírito de mis-
são, responsabilidade, 
empenho, dedicação, 
disciplina, em suma o 
profissionalismo ine-
rente à condição militar 
e ao espírito Marinheiro 
que nos deverá distin-

guir e simultaneamente caracterizar, mas 
a quem também devemos respeito, consi-
deração e igual rigor nos atos que pratica-
mos e que os envolvem.

”…de modo sereno e perfeitamente 
consciente dos riscos procurarei uma ges-
tão Presente, Próxima, Pragmática e Pre-
visível. Presente na condução e gestão dos 
processos, Próxima das Pessoas, Pragmáti-
ca na formulação do princípio a pessoa cer-
ta no lugar certo e Previsível porque Con-
fiável, Transparente e Rigorosa.”

“…A procura de soluções e alternativas 
norteará a minha ação a fim de mitigar e 
ultrapassar, com sucesso, os diversos im-
pactos na Marinha, inerentes à turbulên-
cia relativa aos processos de recrutamen-
to, seleção e consequente fidelização do  
pessoal; à qualificação e ao desenvolvi-

mento de competências, indispensáveis ao 
cumprimento da Missão; às necessidades 
de pessoal para a sustentação dos órgãos 
e serviços e muito em especial da compo-
nente Naval do Sistema de Forças Nacio-
nal, dos programas associados ou a asso-
ciar à renovação da esquadra e à edifica-
ção e manutenção de capacidades…”.

herança histórica 
da Marinha.

Referiu ainda que 
é intenção conti-
nuar a implemen-
tação das reformas 
estruturais que es-
tão a ser realizadas 
no Setor e que vi-
sam uma maior ra-
cionalização dos re-
cursos existentes, na 
circunstância actual 
que se verifica na 
Instituição e no Pais. 

Seguidamente, o Almirante CEMA usou 
da palavra, tendo salientado os 40 anos 
de dedicação do CALM AN Bossa Dioní-
sio à Marinha, sublinhando as realizações 
levadas a cabo na sua última comissão, 
como DCCM, relevando o sucesso das Co-
memorações dos 100 Anos dos Submari-
nos em Portugal e o processo de museali-
zação do NRP Barracuda.

Dirigindo-se ao novo Diretor desejou-
-lhe as melhores felicidades neste novo 
cargo, aludindo ao facto de a CCM ser um 
interlocutor privilegiado entre a Institui-
ção e a Sociedade, e que no âmbito espe-
cífico da sua missão é definitivamente um 
exemplo a seguir pela Marinha.
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Em 11 de outubro, no Salão Nobre da Su-
perintendência dos Serviços Financeiros, 

presidida pelo CALM Superintendente, teve 
lugar a cerimónia de tomada de posse do 
Diretor de Administração Financeira, CMG 
António Pires, em substituição do CMG Silva 
Ramalheira. Assistiram à cerimónia oficiais 
generais e superiores, bem como oficiais, 
sargentos, praças e civis.

Após a leitura da Ordem e a imposição 
de condecoração ao CMG Silva Ramalheira, 
usou da palavra o novo Diretor, referindo:

“(…) Neste enquadramento, propo-
nho-me prosseguir com os trabalhos de  
racionalização e simplificação da matriz de 
organização do Sistema de Administração 
Financeira da Marinha e de otimização da 
estrutura orçamental e contabilística de 
base (…); prosseguir os estudos de reorga-

No passado dia 24 de outubro realizou-se 
a cerimónia de Entrega de Comando do 

NRP D. Francisco de Almeida. Presidida pelo 
Comandante Naval, VALM Monteiro Mon-
tenegro, contou ainda com a presença de 
vários convidados.

Após 43 meses a exercer as funções de 
comandante, o CMG Salvado de Figueire-
do entregou o comando ao CFR Silvestre 
Correia, deixando como legado diversas 
missões cumpridas, onde se destacam as 
participações no NATO NOBLE MARINER e 
na Operação OCEAN SHIELD de combate 
à pirataria no Golfo de Áden e na Bacia da  
Somália.  

No seu discurso de despedida, o CMG 
Salvado de Figueiredo agradeceu às di-
versas entidades e organismos de Mari-
nha que apoiaram o NRP D. Francisco de  
Almeida na preparação, aprontamento e in-
tegração na esquadra  para o cumprimento 

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

O CMG AN Paulo António Pires nasceu em 
Ansião, ingressou na EN e foi promovido a G/M 
em 1990.

Embarcado, desempenhou diversos cargos 
nos NRP’s Oliveira e Carmo e Corte-Real, onde 
participou em várias missões nacionais e inter-
nacionais, sendo de destacar a primeira opera-
ção “Active Endeavour” sob o comando portu-
guês da Standing Naval Force Atlantic. 

Chefiou o Serviço de Gestão Financeira 
do HM (1992/95), tendo depois iniciado fun-
ções na DAF, primeiro como chefe da Secção 
de Sistemas de Gestão (1995/99) e poste-
riormente, como chefe da Divisão de Conta-
bilidade Financeira e de Gestão (2002/08), 
onde foi responsável pela implementação 
do Plano Oficial de Contabilidade Pública na 
Marinha e concomitante normalização con-
tabilística e orçamental, e pela edificação e 
apoio à exploração de vários sistemas de in-
formação de incidência financeira, designa-
damente os “Sistema de Informação, Planea-
mento, Programação e Orçamento - SIPPO” 
(1996/98), “Sistema Integrado de Informação  
Financeira- SIIF” (1997/99 e 2002/08) e o “Sis-
tema Integrado de Gestão - SIG” da Defesa Na-
cional (2005/08). Foi Diretor dos Serviços Ad-
ministrativos e Financeiros do IH. 

Da sua formação constam, ainda, o Curso 
de Defesa Nacional, o CGNG, o Curso de Espe-
cialização em Informática, o Diploma de Espe-
cialização em Direção Financeira (INA) e uma 
Pós-Graduação em Controlo de Gestão e Per-
formance (ISCTE). 

Foi agraciado com vários louvores e conde-
corações. 

O CFR Manuel Vicente Silvestre Correia in-
gressou na EN, tendo sido promovido a G/M 
em 1990.

Após o desempenho das funções de Ofi-
cial Imediato no NRP Zaire e, posteriormente, 
de Comandante do NRP Cassiopeia, especiali-
zou-se em Armas Submarinas no ano letivo de 
1993/1994.

Embarcou no NRP Comandante Hermene-
gildo Capelo, e foi Oficial Imediato no NRP Ho-
nório Barreto, tendo participado na evacuação 
de refugiados não combatentes na Guiné-Bis-
sau durante a “Operação Crocodilo”.

Assumiu funções no Departamento de Trei-
no e Avaliação da Flotilha e foi colocado na Di-
visão de Operações do Estado-Maior do CN. 

Prestou serviço no JFC Naples HQ em Itália 
como Intelligence Plans and Exercise Officer. 
Em Junho de 2006, foi colocado no IESM como 
professor na Área de Ensino de Operações.

Assumiu as funções de Chefe da Divisão de 
Operações do Estado-Maior do CN, acumulan-
do as funções de Diretor do Centro de Opera-
ções Marítimas (COMAR) e Gestor de Opera-
ções do Centro de Coordenação de Busca e 
Salvamento Marítimo de Lisboa.

 Frequentou diversos cursos NATO, interna-
cionais e nacionais. 

Da sua folha de serviços constam diversos 
louvores e condecorações. 

nização da estrutura ad-
ministrativa e financeira 
da Marinha, no sentido 
de concentrar sectorial-
mente a execução das 
funções administrati-
vas, contabilísticas e or-
çamentais (…);  garantir 
exigentes padrões de 
fiabilidade, segurança 
e eficácia nos proces-
sos de planeamento e 
de controlo orçamen-
tal; (…) zelar pelo rigor 
e qualidade da informa-
ção contabilística que 

converge para a Conta da Marinha; (…) 
incrementar o controlo de custos como fun-
ção dinamizadora da qualidade e da perfor-
mance e habilitante de decisões mais racio-
nais e eficazes (…).”  

No final, o CALM SSF salientou:
“(…) considero relevar a ação, em ter-

mos de orientação geral, centrada nos se-
guintes eixos: a função planeamento; a ges-
tão dos recursos financeiros e a execução  
orçamental; o controlo e o aperfeiçoamento 
dos métodos de gestão; o estudo, definição e 
promoção da normalização dos sistemas con-
tabilísticos e orçamentais e a Accountability.

(…) A correspondente edificação assenta 
nos pilares da gestão dos recursos financei-
ros potenciadora do cumprimento da mis-
são e da concretização do produto institu-
cional e operacional da Marinha. 

com sucesso das missões atri-
buídas. Por fim dirigiu-se à sua 
guarnição, reconhecendo a sua 
“(…)atitude positiva e extrema-
mente competente(…)” e ma-
nifestando o seu respeito e ad-
miração a todos os que consigo 
serviram a bordo da D. Francis-
co de Almeida. 

O CFR Silvestre Correia, por 
sua vez, evidenciou o exaustivo 
empenhamento que se espera 
da guarnição nos processos de 

treino e certificação, incluindo a participa-
ção no Operational Sea Training, bem como 
o necessário e indispensável apoio dos dife-
rentes organismos técnicos e de gestão do 
pessoal para um cabal aprontamento do na-
vio. Terminou apelando aos militares da D. 
Francisco de Almeida para a sua disponibi-
lidade, humildade e coragem, exortando-os 
a cultivarem o espírito de corpo, solidarie-
dade e coesão, de forma a conferir ao navio 
uma identidade própria e uma alma da qual 
todos se orgulhem.  

Por último, o CMG Gonçalves Alexan-
dre, Comandante da Esquadrilha de Escol-
tas Oceânicos, elogiou o legado que o CMG 
Salvado de Figueiredo deixou e evidenciou a 
cuidada receção, a bem preparada e planea-
da integração do navio e da sua guarnição 
na esquadra e na Marinha. Ao CFR Silvestre 
Correia referiu as suas reconhecidas apti-
dões que perspetivam o alcançar dos maio-

res sucessos, desejando-lhe a melhor sorte.
Finda a cerimónia, deu-se lugar ao Porto 

de honra, onde se reiteraram os votos de 
boa sorte ao novo comandante e os agra-
decimentos à dedicação e empenho do co-
mandante cessante.

ENTREGA DE COMANDO
NRP D. FRANCISCO DE ALMEIDA
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l ançado no passado dia 12 de Novembro no auditório da 
Academia de Marinha este livro contém as memórias do  

comandante António Estácio dos Reis, publicadas em edição do 
autor, pouco depois de ter completado noventa anos de idade.  

Uma vida plena, aqui espelhada por um conjunto de episó-
dios e experiências que o próprio seleccionou, de entre muitos 
milhares de páginas que foi coleccionando ao longo dos anos, 
ordenados sem outro critério que não fosse a própria sensi-
bilidade para os factos vividos. Os verdadeiros livros de me-
mórias transmitem-nos muito mais do que um relato de fac-
tos cronologicamente alinhados. Na sua leitura esperamos usu-
fruir de uma visita guiada e comentada à vida do autor, onde 
emerge toda a sua subjectividade e onde os factos são apenas 
um meio de chegar à pessoa. E as memórias do comandante  
Estácio dos Reis têm todas essas qualidades. Na narrativa pode-
mos identificar com alguma facilidade duas partes distintas e com 
pesos diferentes na obra, apesar de nenhuma delas poder ser de-
signada como de menor importância. Nos primeiros capítulos, fa-
la-nos da sua juventude, quando frequentou o Liceu Pedro Nunes 
e se entregou às paixões próprias da idade, como a prática do bi-
lhar e do pingue-pongue. Segue-se a sua carreira como oficial da 
Marinha, a começar em 1943 com a entrada para a Escola Naval 
que, de certo modo, ainda continua na forma adequada, acumu-
lando 70 anos de experiência. 

Na leitura desta primeira parte visitamos uma Marinha de ou-
tros tempos, espalhada pelo Império, entre Lisboa e Macau, numa 
altura em que as viagens de avião de longo curso não estavam vul-
garizadas, e as rendições podiam depender de longas travessias 
de paquete. É fantástico imaginar que o jovem 2º tenente Está-
cio dos Reis e a sua esposa, Maria Ester, viajaram durante cerca 
de um mês, através do Canal de Suez, Índia e Singapura para que 
ele fosse ocupar o cargo de ajudante de ordens do governador 
de Macau, Almirante Marques Esparteiro. E o mesmo aconteceu, 
naturalmente, quando terminou a comissão e regressou a Lisboa. 
Como digo, era uma Marinha diferente da que conhecemos hoje, 
da qual restam poucos testemunhos directos, e estes relatos per-
mitem-nos reviver experiências únicas e inimagináveis. A carreira 
militar, com uma componente operacional de grande intensidade, 
sobretudo na velha esquadrilha de draga-minas que ajudou a for-
mar e na qual desempenhou quase todos os cargos que eram pos-
síveis a um oficial, terminou com o cargo de Adido Naval em Fran-
ça, de onde regressou em 1980. Passou à reserva e ficou colocado 
no Museu de Marinha iniciando uma outra vida, cujo relato ocupa 
uma segunda parte deste seu livro de memórias, muito mais volu-
mosa e mais rica, talvez porque corresponde a uma fase de maior 
anotação escrita. Estácio dos Reis esteve presente e teve papel re-
levante na maioria dos grandes acontecimentos culturais associa-
dos às recentes comemorações dos Descobrimentos Portugueses. 
Desde então desenvolveu um persistente trabalho de investiga-
ção que o levou a publicar numerosíssimas obras e a participar em 
diversos eventos científicos, de que guarda recordação intensa. A 
razão do título – À procura da arca perdida – decorre desta alma 
de investigador e da ânsia mítica em descobrir algo de novo. Uma 
vontade que o levou a imaginar uma arca desaparecida num só-
tão durante séculos, onde ficaram guardados documentos, textos,  
desenhos ou instrumentos, que podem ser a solução das mais 
complexas dúvidas do cientista. O autor sonhou que um dia  

ACADEMIA DE MARINHA

À procura da 
arca perdida

encontraria a velha arca onde Pedro Nunes guardou muitos dos 
seus trabalhos, de que nos fala um dos seus netos mas que nunca 
foi encontrada. Descobriu, todavia, depois de todos os anos dedi-
cados ao estudo, que essa “arca” existe dividida por bibliotecas e 
arquivos e espalhada pelo fundo do mar, onde repousam despo-
jos de vários séculos de navegações. Foi de lá que vieram muitos 
dos astrolábios que recuperou ou ajudou a recuperar para o pa-
trimónio português e para o nosso Museu de Marinha.

Os mais significativos episódios do que foram duas vidas ou 
duas carreiras profissionais estão descritos nesta obra, de onde 
sobressai a forma como sempre encarou a vida. E esta é a ques-
tão que me parece mais fascinante da obra agora apresentada a 
público: a permanente serenidade com que encarou os desafios 
mais complexos da sua vida, desde a relação difícil com o gover-
nador de Macau à forma como encontrou o único quadrante náu-
tico que dispunha de um nónio igual ao que Pedro Nunes conce-
bera. Nos noventa anos da sua existência tudo o que lhe aconte-
ceu foi um feliz acaso de serendipidade, como explica. Não se lhe 
vislumbra uma amargura no discurso, a não ser quando nos fala 
da perda da sua esposa Maria Ester que, de resto, tem um lugar 
fundamental em toda a obra. O enorme optimismo antropológico 
que transparece da escrita corresponde, aliás, à forma como se 
relaciona com os amigos e como está em todos os eventos, sejam 
eles sociais ou científicos. À procura de uma arca perdida é, assim, 
uma leitura para todos os marinheiros e outros amantes do mar.

J. Semedo de Matos
CFR FZ
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O CNOCA – Clube 
Náutico dos Ofi-

ciais e Cadetes da Ar-
mada comemorou em 
2013 o seu 125º Ani-

versário, tendo executado um programa de 
eventos abrangente refletindo a diversidade 
das secções e atividades que na atualidade 
animam a vida do Clube. Na sua longa histó-
ria o Clube passou por diversas fases, algu-
mas mais ativas, outras procurando ressur-
gir de períodos mais dormentes, passando 
pelas mais diversas alterações e reestrutu-
rações, desde os seus estatutos à missão 
que desempenha.

Foi devido ao crescente interesse pelos 
desportos náuticos que, em 1888, um gru-
po de aspirantes viu materializado o seu de-
sejo de ter um clube náutico constituído por 
oficiais e futuros oficiais da Armada, surgin-
do então o Clube dos Aspirantes da Armada. 
Aquando da sua criação, este foi o terceiro 
clube náutico a ser fundado em Portugal.

Contrariamente ao que se passa hoje 
em dia, em que existe uma profunda liga-
ção entre a Escola Naval e o Clube, há 125 
anos os oficiais não simpatizaram imedia-
tamente com a ideia, tendo mesmo ha-
vido alguns que mostraram hostilidade à  
iniciativa. Talvez se possa compreender em 
parte esta primeira reacção, dado que pos-
sivelmente as ausências ou atrasos às ativi-
dades escolares se tenham acentuado com 
o pretexto da prática do remo ou vela, no 
recém-criado Clube dos Aspirantes.

As primeiras instalações do Clube situa-
vam-se no “telheiro das galeotas”, na Ala 
Oeste do edifício da Marinha, na Ribeira 
das Naus. Até chegarem à Base Naval de 
Lisboa (BNL), onde estão hoje, as instala-
ções do Clube passaram por diversos lo-
cais, sendo o último a Oficina dos Carpin-
teiros de Machado do Arsenal do Alfeite. 
Esta era apenas provisória, tendo sido uti-
lizada durante a passagem da Escola Naval 
da Ribeira das Naus para o Alfeite. Foi du-
rante esta transição que, em 1938, o Clu-
be adota a designação que hoje conhece-
mos: Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes 
da Armada (CNOCA). 

Durante esta mudança, o Clube ficou es-
quecido, tendo-se verificado um interregno 
das suas atividades, principalmente cau-
sado pelas dificuldades de armazenamen-
to, guarda e colocação a nado das embar-
cações, tendo em 1944 os cadetes do Cur-
so “Afonso de Albuquerque” tomado a ini-
ciativa de fazer ressurgir o Clube.

No entanto, persistia a situação provi-
sória das instalações que o Clube tinha na 
margem Sul. É assim que o então Ministro 
da Marinha, Comandante Américo Tho-
maz, autoriza a construção do edifício na 
BNL, no qual foi instalada a sede do CNO-
CA, onde se mantém, e que é partilhado 
com a Escola Naval. A conceção do edifício 
deveu-se também aos elementos do curso 
“Afonso de Albuquerque”, já então oficiais, 
tendo o próprio Ministro marcado presença 
na sua inauguração em 5 de maio de 1950. 

O clube tem um vasto historial no 
que diz respeito às suas embarcações.  
Estreou-se com duas guigas (grandes ca-
noas a remos) compradas em 2ª mão, mas 
alargou francamente o seu património ao 
longo dos anos, dispondo atualmente de 4 
cruzeiros para navegação costeira e águas 
abrigadas, diversas embarcações de vela 
ligeira, canoas e kayaks de mar, pranchas 
de windsurf e embarcações miúdas semir-
rígidas, para apoio das diversas atividades 
náuticas, desde a vela ao mergulho.

Como vem sendo tradição, todos os 
anos o Clube vê a sua dedicação às ativi-
dades náuticas ser saudada por dezenas 
de embarcações no seu Festival Náutico, 
que cumpriu a 64ª edição. Esta prova con-
tinua a ser ponto de encontro de várias 
gerações de velejadores que, incutidos 
pelo espírito do mar, querem continuar 
a fazer desta regata uma referência no  
calendário nacional.

Da mesma maneira que o Festival Náu-
tico funciona como ponte para o exterior 
do Clube, os famosos bailes do CNOCA, 
que antigamente se realizavam tanto no 
hangar como na piscina da BNL, eram oca-
sião para juntar cadetes, oficiais e sócios 
do CNOCA, alguns já fora do serviço ativo. 

O CNOCA tem atualmente 1367 sócios 
e possui secções ativas de vela, cruzei-
ros, windsurf, remo e canoagem, natação, 
mergulho autónomo, mergulho apneia 
e caça submarina, golfe, voleibol, ténis e 
tiro desportivo, para além do posto náu-
tico para apoio às atividades, organizan-
do regularmente cursos de vela, natação 
e mergulho autónomo.

O CNOCA navega atualmente uma rota 
de renovação e adaptação às necessida-
des dos sócios, demandando a moderni-
dade e inovação, fazendo jus a ser um dos 
mais antigos no país e ao respeito pelas 
tradições navais, onde a camaradagem e 
o espírito de entreajuda dos sócios conti-
nuam a servir como referência da agulha 
que norteia a navegação.

As comemorações do 125º aniversário 
do CNOCA iniciaram-se a 29 de Janeiro, 
com um almoço que reuniu no Clube os  
ex-Presidentes da Direção e durante o 
qual se recordou a história recente, as 
suas diversas épocas e diferenças e cele-
brou-se o que foi alcançado com o esforço 
e determinação que sempre caracteriza-
ram o clube.

125º ANIvERSÁRIO 
DO CNOCA
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No mês de maio atingiu-se um dos picos 
das comemorações, pois coincidiu com a 
maior parte das atividades desportivas or-
ganizadas pelo Clube no âmbito do Dia da 
Marinha, as quais tiveram como comple-
mento celebrarem também o 125º aniver-
sário. Logo no dia 4 realizou-se o torneio 
de pesca submarina, com prestígio consoli-
dado no panorama nacional, o qual contou 
com 24 atletas, tendo o CNOCA obtido o1º 
lugar por equipas. Nos dias 10 a 12 decor-
reu o embarque de sócios e familiares no 
Creoula, o qual culminou, após a atracação 
do navio no Alfeite, com um agradável al-
moço-convívio, na sede do clube. No dia 19 
realizaram-se duas competições: a primeira, 
a tradicional regata de cruzeiros no estuário 
do Tejo, com o apoio da ANL e com uma re-
levante participação de 41 veleiros; a segun-
da, o torneio de voleibol feminino, no CEFA, 
com 4 equipas, cuja organização pelo CNO-
CA já vai na 2ª edição após o renascimen-
to da modalidade no clube. Entre os dias 21 
e 24 disputou-se um torneio de ténis, tam-
bém o primeiro após a criação da secção, 
alusivo às comemorações, e no dia 30 cum-
priu-se o habitual torneio de golfe, na Aroei-
ra, com 120 atletas. A 25 e 26 disputaram-
-se as regatas de vela ligeira e de windsurf, 
no Alfeite, com 49 velejadores. No dia 31, 
com grande empenho dos cadetes da Esco-
la Naval, foi retomado o tradicional Baile do 
CNOCA, na piscina descoberta da BNL, que 
juntou sócios e convidados das academias, 
universidades e amigos do Clube.

No dia 7 de junho, data do aniversá-
rio, foi descerrada uma placa comemorati-
va da efeméride na sede do Clube, com a  
presença de diversas entidades da Marinha 
e da Náutica.

Relevante foi também a concretização 
de uma prova oceânica. Com o apoio da 
Associação Nacional de Cruzeiros, realizou-
-se um cruzeiro aos Açores entre os dias 20 
de julho e 18 de agosto, tendo a frota de 8 
veleiros que partiu do continente integra-
do a regata Atlantis Cup, que ligou diversas 

ilhas daquele arquipélago. O veleiro Blaus 
VII, da EN, assegurou uma presença tam-
bém do CNOCA.

Em setembro, concretizou-se uma nova 
oportunidade para embarque no Creoula, 
desta vez mais direcionado para atividades 
de mergulho. 

Realizou-se em outubro o Campeonato 
Nacional de Masters de Snipe, o qual ho-
menageou o Comandante Conde Martins 
e o Engenheiro Fernando Bello por ocasião 
do 60º aniversário em que se sagraram 
campeões do mundo de Snipe e trouxe-
ram para Portugal o primeiro título mun-
dial numa classe de vela. Participaram 24 
snipes de todo o país, um dos quais com o 
Cte. Conde Martins ao leme, e houve ainda 
um jantar com os participantes no pavilhão 
das Galeotas do Museu de Marinha.

A culminar as comemorações realizou- 
-se, no dia 24 de outubro a bordo da Sa-
gres, o tradicional jantar e cerimónia de 
entrega de prémios das regatas organi-
zadas pelo clube, presidido pelo anterior 
Almirante CEMA e que contou com a pre-
sença de 230 velejadores, dirigentes e enti-
dades da náutica de recreio e da Marinha, 
contribuindo para fomentar a relação de 
125 anos.

As comemorações do 125º aniversá-
rio permitiram afirmar o espírito aberto 

com que o CNOCA prossegue os seus fins 
e as mais diversas situações com que se 
depara. A origem deste círculo está inti-
mamente ligada à vela e ao remo, as ati-
vidades tradicionais por excelência, con-
tudo o Clube tem encontrado o senti-
do da sua existência virando-se para os  
sócios e abrindo-se a novas ideias. E tem 
sido na conjugação da tradição e da ino-
vação que o CNOCA encontra a força do 
seu exemplo e da sua rota, pois a abertura 
das novas secções, como o vólei, o tiro e o 
ténis, foi efetuada a par da reativação do 
remo – conquistando a equipa de cadetes 
da Escola Naval o campeonato nacional de 
yolle 4 feminino de 2013 – e do aumento 
das participações nas regatas de vela, ob-
tendo honrosas classificações com os Be-
neteau 25 da Escola Naval. E este é, sem 
dúvida, o verdadeiro presente deste ani-
versário para o Clube: saber-se vivo, usu-
fruído pelos seus sócios e presente no pa-
norama náutico nacional.

O CNOCA é assim, com os seus já 125 
anos, um navio cada vez mais forte e bem 
aparelhado, pronto a enfrentar as mais ad-
versas condições que do mar possam sur-
gir, com uma guarnição coesa e dinâmica, 
pronta a levá-lo a bom porto.

Colaboração do CNOCA
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ENTREGA DE PRÉMIOS 
ESCOLARES NA ESCOLA DE TECNOLOGIAS NAVAIS

Por ocasião da Cerimónia de Abertura do Ano Letivo da Escola 
de Tecnologias Navais, ocorrida no dia 4 de outubro de 2013, 

foram entregues os prémios escolares, previstos no Sistema de 
Formação Profissional da Marinha (SFPM) e regulados pelo Des-
pacho do Almirante CEMA nº 08/13, de 22 de fevereiro, aos alu-
nos que obtiveram as melhores classificações nos respetivos cur-
sos do ano transato.

Este evento, presidido pelo Superintendente dos Serviços do 
Pessoal, VALM Bonifácio Lopes, e que contou com a participação 
de outros ilustres convidados, contribuiu para estimular os atuais 
formandos e evidencia a importância que a Marinha confere às 
exigências da formação e preparação daqueles que andam no 
mar, num cenário de crescentes desafios tecnológicos, e confere 
acrescidas responsabilidades nesta Escola.

Os prémios atribuídos foram os seguintes: 
Prémios Escolares da Direção do Serviço de Formação – São 

concedidos, anualmente, aos alunos que obtiverem a mais alta 
classificação nos cursos terminados até 31 de dezembro do ano 
civil transato. 

Prémio “Almirante Pereira da Silva”
É concedido ao aluno que obtiver a mais alta classificação no 

conjunto de todos os Cursos de Promoção a Sargento-chefe. Foi 
atribuído ao 420284 SAJ M Carlos Alberto Pereira Gonçalves.

Prémio “Curso de Formação de Sargentos Alistamento”
É concedido ao aluno que obtiver a mais alta classificação no 

conjunto de todos os Cursos de Formação de Sargentos – Alista-
mento. Foi atribuído ao 9315306 2SAR ETA Ana Margarida Car-
doso Caçador.

Prémio “Júlio Ricardo”
É concedido ao aluno que obtiver a mais alta classificação no 

conjunto de todos os cursos de formação de Marinheiros, que 
habilitem à prestação de serviço em Regime de Contrato. Foi atri-
buído ao 9331508 2MAR L Tamara Santos Pessoa.

Prémios Escolares da Escola de Tecnologias Navais – São 
concedidos, anualmente, ao aluno mais bem classificado em 
cada um dos seguintes cursos de formação.

Curso de Formação de Sargentos Alistamento
Os prémios foram atribuídos aos:

9315306 2SAR ETA Ana Margarida Cardoso Caçador
9302507 2SAR MQ Luís Filipe Ricardino Heitor.

Curso de Formação de Sargentos de Cada Classe
Os prémios foram atribuídos aos:

9313199 2SAR A Rodolfo Miguel de Almeida Serra
810196 2SAR T José Manuel Matos Aleixo
9301295 2SAR C Luís Miguel Barata Gonçalves
9339396 2SAR R Luís Filipe Mendes Ferreira
9316803 2SAR M Sérgio Manuel Coelho do Nascimento
9346104 2SAR L Pedro Alexandre Marques Pereira
9303500 2SAR E Filipe Miguel Martins de Sousa Marques 
9340995 2SAR CM Constantino Manuel Rodrigues Custódio
9304701 2SAR TF Carlos Alberto Pousada Chaves
9346104 2SAR L Alexandre Miguel Carvão Figueira
9347404 2SAR TA Júlio César da Encarnação Mata
9302805 2SAR EM David Rafael dos Santos Martins 
9322705 2SAR OP João Paulo Pereira Sousa Santos
9302605 2SAR MS Nuno Gonçalo Dinis dos Santos Pinto. 

Prémios	“Escuela	de	Suboficiales	de	La	Armada” – São con-
cedidos, anualmente, pela Armada Espanhola, aos alunos mais 
bem classificados nos Cursos de Formação de Sargentos, das clas-
ses de Eletrotécnicos e de Maquinistas Navais e ao aluno mais 
bem classificado dos Cursos de Formação de Sargentos das res-
tantes classes.

Os prémios foram entregues pelo Adido de Defesa junto da Em-
baixada do Reino de Espanha em Lisboa, COR IM José Alcazar, aos:

9315306 2SAR ETA Ana Margarida Cardoso Caçador
9834101 2SAR FZ Bruno Miguel Zeferino Antunes.

Prémio “AFCEA Portugal”
É concedido, anualmente, pela Armed Forces Communications 

and Electronics Association – Portugal, ao aluno mais bem classi-
ficado do Curso de Formação de Sargentos Eletrotécnicos – Alis-
tamento.

O prémio foi atribuído ao 9315306 2SAR ETA Ana Margarida 
Cardoso Caçador.

Colaboração da ESCOLA DE TECNOLOGIAS NAVAIS 
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EUROMARFOR 
REGRESSA À OPERAÇÃO ATALANTA

A Força Marítima 
Europeia (EURO-

MARFOR) foi reativa-
da a 6 de  dezembro 
de 2013, para con-
tribuir para a Opera-
ção Atalanta. A força 
é comandada pelo 

contra-almirante Hervé Blejean, da Mari-
nha Francesa, que também é o EUNAVFOR 
Force Commander (CTF 465).

O navio chefe (comando e controlo) é 
o navio anfíbio francês Sirocco. Os outros 
navios que integram esta força são a fra-
gata italiana Libeccio e o patrulha de ação 
marítima Tornado.

Esta é a segunda ativação da EURO-
MARFOR no âmbito da Operação Atalan-
ta. A primeira decorreu durante o período 
de 6 de dezembro de 2011 até 6 de agosto 
de 2013, num total de 20 meses. O último 
comandante da força foi o Comodoro Jor-
ge Novo Palma, que exerceu o seu coman-
do a bordo da fragata Álvares Cabral.

As nações da EUROMARFOR (França, Itá-
lia, Portugal e Espanha) mantêm uma von-
tade comum e determinada no combate à 

pirataria e aos roubos armados no mar. 
Esta nova missão integrada na Opera-
ção Atalanta representa parte do con-
tributo da União Europeia em respos-
ta ao pedido das Naçöes Unidas para se  
aumentar a segurança marítima ao largo 
da costa da Somália.

A EUROMARFOR é uma força multina-
cional, não permanente, pré-estruturada, 
criada em 1995 por França, Itália, Portu-
gal e Espanha. Trata-se de uma organiza-
ção que pode assumir missões relaciona-
das com a gestão de crises, a segurança 
cooperativa e a segurança marítima. A 
principal área de interesse da EUROMAR-
FOR é o Mar Mediterrâneo e as suas apro-
ximações, no entanto podem ser conside-
rados outros teatros de operações como é 
o caso da Operaçäo Atalanta.

A EUROMARFOR é uma força não per-
manente mas com elevada capacidade de 
resposta. Esta configuraçäo permite a ne-
cessária flexibilidade de emprego reque-
rida pelos atuais cenários predominantes 
de crises despoletadas sem aviso anteci-
pado. Para além da rápida capacidade de 
resposta e flexibilidade de configuraçäo, 

a EUROMARFOR, sendo uma força marí-
tima, tira partido da liberdade de ação no 
mar, o que representa um enorme valor 
operacional. Desta forma, a EUROMAR-
FOR é uma ferramenta muito útil à dispo-
sição da diplomacia da União Europeia, 
bem como para outras importantes Orga-
nizações Internacionais.

Dependendo da natureza da missão, 
a dimensão da força pode ir de um pe-
queno grupo tarefa, apenas com alguns  
navios ou meios anfíbios, até uma força 
naval com muitos meios dotados de várias 
capacidades. Para cada missão, os meios e 
o comando e controlo são acordados pe-
las nações participantes. Além disso, a for-
ça pode integrar unidades de outras na-
ções não pertencentes à EUROMARFOR, 
tanto para efeitos de treino como para as 
operações reais. 

O comandante da EUROMARFOR é, 
desde 18 de setembro de 2013 e durante 
2 anos, o almirante Santiago Bolibar Piñei-
ro,  atual Comandante Naval da Marinha 
Espanhola.

Dias Correia
CFR
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No passado dia 31 de outubro, o curso 
“CMG EH António Artur Baldaque da 

Silva” comemorou 25 anos da sua entrada 
na Marinha.

As comemorações oficiais tiveram lu-
gar na Escola Naval, tendo começado, du-
rante a manhã, com a assinatura do Livro 
de Honra e apresentação de cumprimen-
tos ao Comandante, CALM Bastos Ribeiro. 
Após a fotografia de grupo, teve lugar no 
auditório pequeno uma apresentação so-
bre a Escola, a cargo do Comandante, du-
rante a qual os convidados puderam co-
nhecer as mais recentes evoluções daque-
la que é a sua “casa-mãe”. Seguiu-se uma 
missa de memória e ação de graças, pre-
sidida por um velho conhecido de todos 
os presentes, o CALM CAP Costa Amorim, 
onde foram evocados todos os que, tendo, 
de algum modo, acompanhado, em maior 
ou menor grau, o percurso académico, mi-
litar e profissional do curso “Baldaque da 
Silva”, já deixaram o mundo dos vivos, ten-
do sido feita especial referência a um ca-
marada de curso recentemente falecido, o 
CTEN Sousa Robalo. Depois da celebração 
eucarística, o chefe de curso, CFR Mon-
teiro da Silva dirigiu algumas palavras aos cadetes formados na  
parada, nas quais expressou o sentimento de profunda gratidão 
de todos os elementos do curso à Escola Naval e aos seus instruto-
res e enquadrantes, tendo igualmente aproveitado a ocasião para 
exortar os alunos a abraçar os valores e os ensinamentos que na-
quele estabelecimento lhes são incutidos. O batalhão do Corpo de 
Alunos desfilou, então, diante dos convidados, que, logo depois, 
se dirigiram ao “Internato Velho” para um dos mais simbólicos e 
marcantes eventos das comemorações: o descerramento de uma 
placa (cortesia do Arsenal do Alfeite) evocando a significativa efe-
méride com uma frase evocando a vida e a obra do Patrono – “Se-
guindo o sonho do Homem que, por amar a sua terra, a quis unir 
ao Mar”.

Seguiu-se um animado almoço de confraternização volan-
te no átrio do auditório, ocasião em que se procedeu ao lança-
mento oficial do livro dos vinte e cinco anos do curso, do qual 
ficarão disponíveis exemplares na Biblioteca Central da Ma-
rinha, na biblioteca da Escola Naval e na Biblioteca Nacional.  

CURSO “BALDAQUE DA SILVA” 
COMEMORA 25 ANOS

No passado dia 17 de dezembro, uma delegação de oficiais 
do curso “CMG Baldaque da Silva” apresentou cumprimentos 
ao Almirante Macieira Fragoso, Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada, por ocasião da celebração dos 25 anos de entrada da-
quele curso na Escola Naval.

A delegação, composta pelo chefe de curso, CFR M Monteiro 
da Silva, pelo CFR EN-AEL Mendes Abrantes e pelo CFR EN-MEC 
Ribeiro Gonçalves, ofereceu ao ALM CEMA um exemplar do li-
vro comemorativo editado para assinalar a efeméride.

Muito sensibilizado com a oferta, o ALM CEMA felicitou o cur-
so “Baldaque da Silva” pelos 25 anos cumpridos ao serviço da 
Marinha e desejou-lhe as maiores venturas para o futuro.

Após a refeição, os elementos do curso “Baldaque da Silva”  
tiveram oportunidade de serem guiados numa visita pelas instala-
ções da Escola, a que se seguiu, até ao final da tarde, um animado 
mini-torneio de futebol.

As comemorações foram encerradas com um jantar na messe 
de Cascais, que incluiu um bolo comemorativo e champanhe para 
brindar aos próximos vinte e cinco anos.

É de registar que este programa comemorativo registou 
a presença de mais de meia centena de elementos do cur-
so, muitos dos quais já deixaram a Marinha. Entre eles, é de  
assinalar a comparência do Dr. Guilherme Banze, vindo proposita-
damente de Moçambique, vinte anos depois, para participar nos 
festejos.

O curso “CMG EH António Artur Baldaque da Silva” saúda a Mari-
nha Portuguesa e agradece o valioso apoio do Arsenal do Alfeite, da 
Escola Naval e da Messe de Cascais, assim como a emblemática pre-
sença do CALM CAP Costa Amorim, que muito contribuíram para a 
relevância e dignidade de que se revestiram estas celebrações.

Colaboração do Curso “Baldaque da Silva” 
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Na rota das suas tradições, a família naval a prestar serviço em 
S. Miguel, nos Açores, uniu-se novamente para, em conjunto, 

celebrar a época natalícia.
Ainda que a coabitar na mesma ilha, a dispersividade dos lo-

cais onde prestam serviço os militarizados e civis da Marinha e da 
Autoridade Marítima, leva a que alguns fiquem afastados entre si 
por períodos longos, como são no caso os Faroleiros. Neste âmbi-
to e procurando levar a todos o conforto do espírito da paz e da 
solidariedade, as guarnições do Comando da Zona Marítima, do 
Departamento Marítimo, da Capitania do Porto de Ponta Delgada, 
do Comando Regional e do Comando Local da Polícia Marítima e 
do Depósito Polnato de Ponta Delgada, confraternizaram no dia 
12 de dezembro nas instalações navais de Sta. Rita.

Na véspera de Natal, o Comandante da Zona Marítima dos Açores, 

O voo de sustentação de dezembro serviu para levar um pouco 
de casa a quem se encontra longe. Para além das prendas de 

Natal das várias famílias dos militares do Contingente Português, 
que muito nos comoveram e nos alegraram neste período, chegou 
igualmente uma encomenda destinada particularmente aos mili-
tares da Marinha. Bacalhau,  bolo-rei, azeite, frutos secos, vinho... 
Afinal, íamos ter um Natal com cheiro e sabor à nossa terra.

À falta de melhor, e graças à imaginação dos nossos cozinheiros 
de serviço, adaptou-se um grelhador com lenha que fez as vezes 

Realizou-se, no passado dia 4 de dezembro, no auditório do “Data 
Center” da Portugal Telecom (PT), na Covilhã, o Seminário “Cloud 

Computing: A Segurança da Informação”, que contou com cerca de 
90 participantes, maioritariamente militares e civis dos três ramos 
das Forças Armadas, que testemunharam a importância do tema 
debatido e o interesse em visitar este novo “Data Center” da PT. 

O “Cloud Computing”, juntamente com o “Big Data”, a Mobilida-
de e o “Social Enterprise”, é um dos assuntos de maior atualidade. 
É visto por muitos analistas como o futuro da computação, dadas as 
suas potenciais vantagens em termos de agilidade, escalabilidade, 
desempenho e redução dos custos. Contudo, passados alguns anos 
desde a apresentação do conceito e apesar da crescente adoção 
pelas empresas e instituições, continua a levantar imensas dúvidas 
quanto à disponibilidade e à segurança da informação e dos dados.

Daí, a importância da iniciativa da AFCEA Portugal ao promover o 
Seminário sobre este tema, de reconhecida atualidade e de eleva-
do interesse para as áreas militar e de segurança, proporcionando-
-lhes uma visão clara sobre as várias temáticas do “Cloud Compu-
ting”, apresentadas por especialistas que fizeram o enquadramento 

NATAL DA MARINHA 
EM S. MIgUEl-AçORES 

NO AFEGANISTÃO  
tAMbéM SE cOME bAcAlHAU…

“SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO NA CLOUD”
DEbAtE PROMOVIDO PElA AFcEA PORtUgAl

Chefe do Departamento Marítimo dos Açores e Comandante Re-
gional dos Açores da Polícia Marítima, Contra-almirante Pires da 
Cunha, deslocou-se aos faróis e às unidades da ilha para desejar 
Boas Festas ao pessoal que nesse dia estava de serviço.  

Colaboração do COMANDO DA ZONA MARÍTIMA DOS AÇORES 

de um fogão, servindo para ferver a água para o cozido, ao mes-
mo tempo que aquecia o animado grupo. Ao ar livre, debaixo de 
uma temperatura que se pode descrever como pouco agradável, 
ninguém arredou pé. E lá estivemos, numa mesa improvisada de 
madeira, a saborear as iguarias indispensáveis nesta quadra. Não 
há memória de um tão saboroso bacalhau cozido, acompanhado 
com batatas, couve e ovo, tudo regado com o tradicional azeite 
português, já coalhado com o frio, mas com um sabor que não se 
encontra nesta terra.

Graças à iniciativa da Direção de Apoio Social e da Base de Fu-
zileiros, aquele almoço permitiu que nos sentíssemos um pouco 
mais perto de casa. Pela primeira vez desde que nos encontramos 
no Afeganistão, sentimos que era Natal. Um Natal diferente, lon-
ge da família, mas passado com um espírito de camaradagem que 
nunca vamos esquecer.

do conceito e do uso da tecnologia, com especial relevo para as 
questões relacionadas com aquela segurança.

De igual relevo foi a visita ao novo “Data Center” da PT. Sendo 
um dos maiores e mais sofisticados a nível mundial, é destinado ao 
alojamento e gestão de infraestruturas de TI e ao fornecimento de 
serviços de “Cloud Computing”, com elevados padrões de seguran-
ça e moderníssimos sistemas de eficiência energética. 

 

NOTÍCIAS

Figueiredo Pereira
1TEN  ST-FZ 



FEVEREIRO 2014 30

REVISTA DA ARMADA | 482 

HOSPItAl DOS MARINHEIROS
PORtUgUESES NA RÚSSIA (II)

vIGIA DA HISTóRIA             

O regulamento do hospital continha  
algumas normas que, pelo seu interesse, 
julgo merecerem referência, assim:
•	 A não observância, por parte dos doen-
tes, das ordens do expedidor, do médico 
ou do enfermeiro era punida com a multa 
de 1 rublo por cada falta.
•	 O roubo de qualquer equipamento era 
punido com multa de 25 rublos, acrescida 
do valor do equipamento.
•	 Em caso algum poderiam o médico, o 
enfermeiro, o expedidor e o capelão, que 
viviam no hospital, desviar para seu uso 
próprio qualquer peça de equipamento ou 
vestuário do hospital.
•	 Os doentes em convalescença eram 
obrigados a assistir à missa dominical.

Como já anteriormente se indicou, o alu-
guer das instalações era suportado pela Co-
roa enquanto as despesas de instalação e 
de funcionamento eram suportadas pelo 
contributo de 10 rublos por cada navio e 
por subscrição pública efectuada entre os 
comerciantes.

Tendo sido reconhecido, logo em 1783, 
não ser a subscrição a forma mais ade-
quada para o financiamento, foi criada, 
então, uma taxa de 0,125% sobre o valor 
das facturas de cada comerciante. Outra 
das alterações ocorreu em 1789 quando, 
constatando-se que quase todos os anos  
havia internamentos resultantes de rixas e 
desordens a bordo, se estabeleceu que o 
custo da hospitalização, nestes casos, fos-
se suportado pelos agressores, 5 rublos no 
caso de duração de internamento até uma 
semana e de 10 se fosse superior; logo nes-
se ano três marinheiros tiveram de pagar 5 
rublos cada um.

Nesse mesmo ano de 1789 a situação 
financeira do hospital era boa pois, para 
uma despesa de 414 rublos e 66 copeques, 
tivera uma receita de 451 rublos e 98 cope-
ques sendo, então, o saldo acumulado de 
286 rublos e 96 copeques.

A saúde financeira e o aumento do núme-
ro de doentes levou a que, em 1794, o nú-
mero de camas fosse aumentado para 12.

Com a morte do enfermeiro António 
Soares, foi o lugar preenchido pela sua viú-
va enquanto o capelão fora substituído por 
um sacerdote polaco.

Quando o expedidor Francisco José Oli-
veira foi nomeado cônsul na Suécia proce-
deu-se à eleição, (1) em 1792, de um novo 
expedidor, um dos candidatos era Dionísio 
Pedro Lopes, barbeiro em S. Petersburgo, 
que havia ido para a Rússia como criado de 
Celestino Velho, tendo recebido 7 dos 11 
votos, a votação não foi, no entanto, con-
firmada pela Coroa que nomeou para o lu-
gar João Henriques Jacques Schoeder, um 
dos dois estrangeiros candidatos ao lugar e 
que, na votação, recebera 3 votos.

Em consequência da guerra o hospital, 
que até aí funcionava quatro a cinco meses 

por ano, passou a ter de funcionar o ano  
inteiro o que, aliado à má administração 
dos negócios da Companhia dos Vinhos, 
levaram a que, em 1802, a situação finan-
ceira fosse crítica só ultrapassada graças a 
generosos contributos do Marquês de Niza 
e do comerciante Teodoro Pinheiro.

Pouco depois, em 1805, talvez por difi-
culdades económicas, foi necessário alte-
rar a contribuição de cada navio para 15,20 
ou 25 rublos de acordo com a respecti-
va tonelagem, o que permitiu, em 1807, 
equacionar a compra de uma casa para 
instalar um novo hospital, tal propósito 
não terá ido avante devido ao encerramen-
to do comércio entre 1807 e 1812.

Até 1800, inclusivé, haviam estado hos-
pitalizados 563 marinheiros num total de 
5669 dias de internamento, o que corres-
ponde a cerca de 30 doentes/ano e a cer-
ca de 10 dias de internamento por doente. 
Foi no decurso dos primeiros anos 1782 e 
1784, que se registaram os maiores núme-
ros de doentes internados, respectivamen-
te 54 e 53.

Somente foi encontrado um caso, o ma-
rinheiro João António de, 18 anos de ida-
de e natural de S. Veríssimo em Barcelos, 
cujo internamento se prolongou para além 
da partida do seu navio, a charrua Nª Sª do 
Carmo, de regresso à cidade do Porto onde 
ficou registado, no respectivo livro de ma-
trícula, que o marinheiro ficara doente em 
Cronstad sob responsabilidade do cônsul 
de Portugal naquela cidade. 

Um dos aspectos que mais surpreende é 
a baixa taxa de mortalidade verificada, na 
verdade até ao final do ano de 1800, só se 
haviam verificado dois óbitos, um em 1782 
e o outro em 1783.

É de crer que, restabelecido o comércio 
entre os países, o hospital continuasse a 
funcionar mas a má administração dos ne-
gócios, mormente da Companhia dos Vi-
nhos, e a inadequação dos navios levaram 
a que o comércio fosse diminuindo e com 
ele o funcionamento do hospital que, tanto 
quanto foi possível apurar, ainda funciona-
va por volta do ano de 1820.

Com. E. Gomes

     

Notas

Fontes
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1 Na eleição participaram Gomes Freire de Andrade e 
Manuel Inácio Pamplona Corte Real.

Gazeta de Lisboa 28 de Fevereiro e 7 de Março de 1783
Relações entre Portugal e a Rússia séc. XVIII a XX – 
Catálogo de Exposição – MNE – ANTT 1999
Relações entre Portugal e a Rússia no séc. XVIII por 
Rómulo de Carvalho, Lisboa 1979
Cod. 692 Arquivo Geral de Marinha
Relações diplomáticas Luso Russas – MNE – Lisboa 2004

60

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico
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embora o habitual seja regredir no espaço 
de um ano. A dor é sentida como choque 
ou queimadura, contínua ou lancinante, 
frequentemente agravada pelo simples to-
que da roupa com a pele afetada (hiperes-
tesia). Em alguns casos a dor é tão intensa 
que incapacita a pessoa. Esta dor chama-se 
nevralgia pós-herpética e acredita-se que 
se deva a uma inflamação crónica do ner-
vo afetado. Pode ser minimizada com anal-
gésicos, narcóticos, antidepressivos tricí-
clicos (e.g.: amitriptilina ou nortriptilina), 
anticonvulsivantes (e.g.: gabapentina ou 
pregabalina), estimulação nervosa elétrica 
percutânea, bloqueios nervosos, anestési-
cos tópicos (e.g.: lidocaína) ou tratamento 
de longa duração com antivirais. A capsaí-
cina, um tratamento tópico em creme ou 
adesivo, mostrou também um sucesso sig-
nificativo, pois cerca de 80% dos doentes 
referiram melhorias da dor, apesar de um 
terço sofrer dos seus efeitos secundários: 
sensação de dor, queimadura ou rubor no 
local da aplicação.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN

ZONA
SAÚDE PARA TODOS

O vírus VZ ao infetar pela primeira vez 
um indivíduo provoca uma doença conhe-
cida por varicela. É muito comum na infân-
cia, altamente contagiosa e os sintomas 
normalmente revertem espontaneamen-
te em menos de quinze dias. Acontece que 
este vírus fica sempre latente (adorme-
cido) no organismo humano, para toda a 
vida, por isso a recidiva é possível – o que 
ocorre em cerca de 20% dos casos – muitas 
vezes após várias décadas. A doença que 
surge após reativação do vírus chama-se 
herpes zóster (zona). Esta recidiva não se 
deve a um novo contacto com o vírus VZ 
mas sim a um estado de imunodepressão 
do organismo. Essa diminuição das defe-
sas imunológicas é comum nos idosos, em 
situações de stress, privação de sono, dia-
betes mellitus, infeção pelo HIV, neopla-
sias malignas, quimioterapia, radioterapia, 
abuso de álcool ou drogas. Na maioria dos 
casos desconhece-se a causa da reativa-
ção. O aparecimento do herpes zóster nem 
sempre significa que exista alguma doença 
grave subjacente.

O vírus, que habitualmente fica latente 
nos gânglios dos nervos espinhais ou crania-
nos, ao ser reativado vai-se multiplicar ao 
longo do nervo sensitivo afetado, inflaman-
do-o. Isso provoca uma dor muito intensa, 
descrita normalmente como choque, quei-
madura, comichão ou formigueiro. Nesta 
fase inicial, que dura até quatro dias, tam-
bém podem surgir sintomas semelhantes a 
uma gripe, tais como: dores musculares, ce-
faleias, febre ou mau-estar geral.

A dor vai-se desenvolvendo na área (zona) 
da pele e mucosa inervada pelo nervo  

Os vírus são pequenos agentes infeciosos que se replicam apenas no interior das células vi-
vas de outros organismos e que têm capacidade de provocar doenças.
Existem várias famílias de vírus, agrupados pelas suas características. Uma das famílias 
mais curiosas é a do Herpes Vírus Humano pois uma vez que infetem um indivíduo vão per-
manecer adormecidos no seu organismo durante toda a vida. Se ao longo da sua vida o indi-
víduo apresentar baixa defesa imunológica, estes vírus vão reativar, provocando nova doen-
ça. Um dos elementos desta família é o vírus Varicella-Zoster (VZ), que está na origem da 
varicela, doença comum na infância, e do herpes zóster, vulgarmente conhecido por zona, 
frequente na idade adulta. 

11

Muito recentemente foi aprovada uma va-
cina para esta doença, ainda não comerciali-
zada em Portugal. Esta vacina surgiu após es-
tudos comprovarem que indivíduos que so-
friam exposição frequente ao vírus VZ terem 
uma incidência mais baixa de herpes zóster 
do que os que não tinham tido esse contac-
to. Isto sugeriu que o estímulo imunológico 
podia reduzir a incidência da doença. Como 
a recente vacina para a varicela tem demons-
trado ser muito eficaz, cada vez existem me-
nos crianças doentes, o que leva a que a po-
pulação mundial não mantenha o estimulo 
imunológico para este vírus. Acrescentando 
o facto que a idade leva à diminuição dos an-
ticorpos presentes no sistema imunitário e 
que a esperança média de vida tem aumen-
tado progressivamente, o Centro de Controlo 
e Prevenção da Doença dos E.U.A. recomen-
dou em 2006 que a vacina para a prevenção 
do herpes zóster seja aplicada em todos os 
indivíduos com idade superior a 60 anos que 
tiveram varicela no passado. A vacina faz au-
mentar os anticorpos contra o vírus e assim 
diminuir a probabilidade de reativação do ví-
rus adormecido.

sensitivo afetado – dermátomo - e assim 
que o vírus atinge a superfície surgem 
as vesículas (bolhas) pruriginosas e o ru-
bor cutâneo, ambos característicos desta 
doença. As vesículas contêm um líquido re-
pleto de vírus, pelo que nesta fase, as pes-
soas que nunca estiveram em contato com 
o vírus, ou seja, pessoas que nunca tiveram 
varicela, podem ser contagiadas.

As vesículas começam a ulcerar após 3-5 
dias, dão lugar a crostas e depois desca-
mam. No processo de cicatrização, a pre-
sença de cicatrizes com alteração da pig-
mentação não é incomum. Em pessoas 
saudáveis esta doença regride totalmente 
em 2-3 semanas. 

A localização mais frequente desta doen-
ça é o tórax, embora possa surgir em qual-
quer localização do corpo. Tem sempre dis-
tribuição semelhante a uma faixa e é unila-
teral, isto é, não ultrapassa a linha média do 
corpo. Os casos mais graves, que são raros, 
surgem quando os nervos afetados se si-
tuam na face ou crânio, podendo levar a ce-
gueira, surdez, paralisia facial ou encefalite.

O tratamento da zona consiste geral-
mente apenas em medidas de suporte: 
antipiréticos, analgésicos, antipruriginosos 
e boa higiene da pele afetada, de forma a 
prevenir infeções bacterianas secundárias. 
Atualmente existem também disponíveis 
medicamentos antivirais (e.g.: aciclovir, va-
laciclovir e fanciclovir) que reduzem a du-
ração e severidade da doença, a dor asso-
ciada e a possibilidade de complicações. 
Devem, contudo, ser iniciados nas primei-
ras 72h após o desenvolvimento da primei-
ra vesícula. Consoante a situação clínica, 
podem também ser prescritos corticoides 
para diminuir a inflamação do nervo.

Um ataque de herpes zóster costuma 
imunizar o afetado por toda a vida face a 
futuros ataques – existem menos de 4% de 
recidivas. A maioria recupera sem sofrer 
efeitos duradouros.

Aproximadamente 10% dos indivíduos 
afetados pelo herpes zóster – principal-
mente se acima dos 60 anos de idade e se 
a área afetada for a face – progridem para 
uma fase crónica que se carateriza pela 
persistência da dor por mais de três me-
ses e pode permanecer por toda a vida,  
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Nunes Marques
CALM AN

Como já é tradição, realizou-se, no dia 11 de dezembro, o Cross 
de Natal BNL/FLOTILHA.  

Este evento, organizado pelo CEFA, contou com a participação 
de 24 atletas masculinos e 3 femininos, divididos em 5 escalões 
masculinos e escalão único feminino. O percurso, de aproxima-
damente 3000 metros, teve como local de partida e de chegada 
o Cais de Honra. Tendo em conta a época natalícia, os três pri-
meiros classificados de cada escalão foram contemplados com 
um bacalhau, um bolo-rei e uma garrafa de vinho do porto, res-
petivamente. Foi, ainda, sorteado um bacalhau entre todos os 
participantes não premiados.

Destacam-se os tempos dos três primeiros classificados da 
prova:

1º 1SAR MQ Pereira (NRP Dragão) – 9’27’’
2º 1SAR CM Arieiro (CEFA) – 9’30’’
3º 2SAR M Gonçalves (NRP Batista de Andrade) – 9’32’’

Um elemento da Marinha, mais precisamente o Guarda de 2ª 
Classe do PME João Videira Pereira, conquistou no passado 

dia 21 de Setembro de 2013 a medalha de bronze na disciplina de 
combate, durante o 7º Campeonato do Mundo de Karaté Wado- 
-Ryu, entre 720 atletas de 25 países, organizado pela Wado Inter-
national Karaté-Do Federation.

O Guarda de 2ª Classe Pereira, atualmente a prestar serviço no 
AVG, alcançou uma invulgar marca desportiva, valorizada por se 
tratar de uma modalidade tão exigente como o Karaté, e mere-
ce ser apontado como um atleta de elite que muito prestigiou a 
Marinha e o País.

CROSS DE NATAL 
DA bNl/FlOtIlHA DE 2013

BRONzE PARA A MARINHA  
NO cAMPEONAtO DO MUNDO DE KARAté

DESPORTO

Foto de grupo dos atletas com 2º Comandante da BNL e Diretor do CEFA

Organizado pela Marinha, realizou-se no CEFA o XXIX Cam-
peonato Nacional Militar de Futsal 2013. 

Este evento, que decorreu nos dias 20, 21 e 22 de novembro, 
contou com a participação das delegações da Marinha e Força 
Aérea nos I e II escalões masculinos e escalão feminino, e da 
PSP no I escalão masculino e escalão feminino, num total de 8 
equipas.

Ao longo dos 3 dias de competição, realizaram-se um total de 
7 jogos, divididos pelos três escalões. Este campeonato contou 
com 128 participantes, sendo 15 da Comissão Organizadora, 8 da 
equipa de Arbitragem, 36 da Marinha, 43 da Força Aérea e 26 da 
Polícia de Segurança Pública. 

Destaca-se o 1º lugar alcançado pela seleção da Marinha no 
II escalão masculino, conquistando o título de Equipa Campeã  
Nacional Militar de Futsal pela terceira vez consecutiva.

XXIX CAMPEONATO 
NAcIONAl MIlItAR DE FUtSAl 

Delegação da Marinha
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QUARTO DE FOLGA

JOGUEMOS O BRIDGE

PALAvRAS CRUZADAS

 SUDOKU 

Problema nº 170

SOLUÇõES: PROBLEMA Nº 170

SOLUÇõES: PROBLEMA Nº 1

SOLUÇõES: PROBLEMA Nº 450

Problema nº 450

Problema nº 1

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

♠  ♥  ♦  ♣
A   D  D  7
D   V   6   8
V   10        
9   9
8    2
2

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

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

NORTE (N)

SUL (S)

OESTE (W) ESTE (E)

E–W vuln. S abre em 1♠, W intervem em 2♣, N faz um cue-bid em 3♣	mostrando	jogo	e	fit	a	♠, e 
S fecha em 4♠, considerando que a sua abertura é baseada na distribuição e sem vazas de honra  
suficientes,	e	face	à	intervenção	vulnerável	as	hipóteses	de	chelem	serão	de	pôr	de	parte.	Recebe	a	
saída a ♣A seguido de ♥2.	Colocando-se	no	lugar	do	carteador,	como	continuava	para	cumprir	este	
contrato com segurança?                                                                                                   

Solução neste número  

HORIZONTAIS: 1 – Medida igual à distância que vai da extremidade do polegar à do indicador, ambos ma-
ximamente afastados; raça. 2 – Crustáceo isópode de água doce; coei na confusão. 3 – Lutar na confusão; 
cobrir de pão ralado. 4 – Estremece; escudeiro. 5 – Dirigir a proa para (Mar.); antes de Cristo. 6 – Árvore 
com cuja casca se aromatiza o vinho (inv); “tratado do….,” obra de Aristóteles; sob na confusão. 7 – Duas 
de hora; colocar. 8 – Rio Suiço, que banha Berna; uvali na confusão. 9 – Cidade da Roménia, antiga capital 
da Moldávia; narra (inv). 10 – Gracejas; atraiçoara (inv). 11 – Relativo a osso; mamao na confusão.                                                                                                   

VERTICAIS: 1 – Que usa ornamentos vistosos. 2 – Chegar a possuir sem direito; gritos de dor. 3 – Voltara 
a ler; membro guarnecido de penas, que serve às aves para voarem (pl). 4 – Brado; sem efeito. 5 – Seis 
de cetologia; graceja. 6 – Rente. 7 – Utensílio de cozinha, soltara uivos. 8 – Vestido de criança; cidade de 
Itália (Piemonte) antiga capital do reino da Sardenha e depois do da Itália até 1864. 9 – Perpendicular 
que vai de uma das extremidades de um arco ao raio que passa pela outra extremidade; transpiraram. 
10 – Reboque; enfraquecera (fig). 11 – Cidadela da antiga Corinto.

E-W vuln. S abre em 1♠, W intervem em 2♣, N faz um cue-bid em 3♣ mostrando jogo e fit a ♠, e S fecha em 4♠,  
considerando que a sua abertura é baseada na distribuição e sem vazas de honra suficientes, e face à intervenção  
vulnerável as hipóteses de chelem serão de pôr de parte. Recebe a saída a ♣A seguido de ♥2. Colocando-se no lugar do 
carteador, como continuava para cumprir este contrato com segurança?                                                                                                   

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

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

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

FÁCIL

FÁCIL DIFÍCIL

DIFÍCIL

Carmo Pinto
1TEN

Nunes Marques
CALM AN
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NOTÍCIAS PESSOAIS

CONvÍvIO

“FILHOS DA ESCOLA” DE JANEIRO DE 1972
Almoço comemorativo do 42º aniversário

Realiza-se no dia 29 de março, no centro de convívio e despor-
tivo de Vale Milhaços, em Corroios, o almoço comemorativo do 
42º aniversário dos “Filhos da “Escola” de janeiro de 1972.

Os “Filhos da Escola”  interessados em participar devem contactar:
João Varela (92/72)
Contactos: TM 96 320 9200  ou  21 406 77 69
Coordenadas do local: 38.629619, -9.163824

COMANDOS E CARGOS

RESERvA

REFORMA

FALECIDOS

NOMEAÇÕES
● CALM RES José Arnaldo Teixeira Alves nomeado mem-
bro da Comissão do Domínio Público Marítimo ● CMG Pedro  
Sassetti Carmona nomeado Comandante da Esquadrilha de Na-
vios Patrulhas, em substituição do CMG Rui Manuel Figueire-
do Pereira da Silva ● CMG José Manuel Ministro Ribeiro da Cos-
ta nomeado Adido de Defesa junto da Embaixada de Portugal 
em Díli (Timor Leste) ● CFR Luís Daniel Carona Jimenez nomea-
do Capitão do Porto de Setúbal, em substituição do CMG Car-
los Manuel Lopes da Costa ● CTEN FZ Bastian Gomes de Frei-
tas nomeado Comandante da Companhia de Apoio de Fogos, 
em substituição do CTEN João Carlos Cardoso da Silva Caldeira  
● CTEN Pedro Miguel Bastos Afonso dos Santos Serafim nomeado 
Comandante do NRP João Coutinho e exonerado o CTEN Luís Mi-
guel de Brito Mamede Alves.

● VALM João da Cruz de Carvalho Abreu ● CMG SEG António Ma-
nuel San Payo de Araújo ● CFR SEH António Manuel Sousa Prelhaz 
● SMOR TF Lázaro António Pires ● SMOR H João Pereira Belo ● SCH 
L Francisco José Pais Correia ● SAJ FZ Carlos Nuno Vigário Sequei-
ra Patacão.

● ALM José Carlos Torrado Saldanha Lopes ● CALM EMQ Ma-
nuel Vitorino Nunes Teixeira ● CALM Fernando Delfim Guimarães  
Tavares de Almeida ● CALM AN António José Ravasco Bossa Dionísio.   

● 83158 CMG AN REF António Manuel Conde de Araújo Brito  
● 677161 1TEN OTS REF Celestino Augusto dos Reis ● 142745 2TEN 
OT REF Manuel Martinho Pinto ● 291752 SMOR U REF Manuel 
Monteiro Pinto ● 140745 SCH CE REF Armando Calisto das Neves ●  
313953 SCH M REF Manuel da Costa Gaspar ● 428556 SCH L REF Pe-
dro José Vital ● 428656 SCH T REF Tomás Manuel Pombinho Penedo 
● 263049 SAJ A REF Fernando Mendes Gonçalves ● 200865 SAJ TF 
REF Manuel dos Santos Mota Mileu ● 244150 SAJ R REF David Mo-
reira da Silva ● 200765 SAJ MQ REF Manuel Francisco Ameixeira Ga-
liza ● 439556 SAJ CE REF Jaime Cardoso Ferreira Hortelão ● 1016161 
SAJ MQ REF Manuel Mendes Guerreiro ● 163666 1SAR FZ REF An-
tónio da Costa e Sousa ● 221549 1SAR A REF António Gomes Duar-
te ● 306049 1SAR M REF Ernesto Ferreira Lamarão ● 284651 2SAR 
CM REF Manuel Francisco Fonseca Rodrigues ● 154866 CAB FZ REF 
Nuno Maria de Brito Viegas ● 285050 CAB CM REF Eduardo da Silva 
Cordeiro ● 477457 CAB TFD REF Ismael Maria Alves ● 1514091 CAB 
FZ ATI Luís Miguel Vasco Fernandes. 



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

ARMAS PESSOAIS DO INSPETOR GERAL DA MARINHA

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de azul com um grifo rompante de ouro lampassado de vermelho, segurando nas garras uma âncora de prata, posto sobre duas 
âncoras de prata passadas em aspa. Correia de vermelho, perfilada de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, forrado de 
vermelho, virado de três quartas para a dextra, virol e paquife de azul e prata. Por timbre, um grifo nascente de ouro lampassado de 
vermelho, segurando nas garras uma âncora de prata.



SÍMBOLOS HERÁLDICOS

BRASÃO DE ARMAS DA INSPEÇÃO GERAL DA MARINHA

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de azul com um grifo rompante de ouro lampassado de vermelho, segurando nas garras uma âncora de prata. Coronel naval 
de ouro forrado de vermelho. Sotoposto listel ondulado de prata com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elzevir, «INSPEÇÃO 
GERAL DA MARINHA».

SIMBOLOGIA
O grifo, criatura lendária com cabeça e asas de águia e corpo de leão, simboliza a custódia, a vigilância, a perfeição e o poder.


	RA_ fevereiro_2014_Pág.1
	RA_ fevereiro_2014_Pág.2
	RA_ fevereiro_2014_Pág.3
	RA_ fevereiro_2014_Pág.4
	RA_ fevereiro_2014_Pág.5
	RA_ fevereiro_2014_Pág.6
	RA_ fevereiro_2014_Pág.7
	RA_ fevereiro_2014_Pág.8
	RA_ fevereiro_2014_Pág.9
	RA_ fevereiro_2014_Pág.10
	RA_ fevereiro_2014_Pág.11
	RA_ fevereiro_2014_Pág.12
	RA_ fevereiro_2014_Pág.13
	RA_ fevereiro_2014_Pág.14
	RA_ fevereiro_2014_Pág.15
	RA_ fevereiro_2014_Pág.16
	RA_ fevereiro_2014_Pág.17
	RA_ fevereiro_2014_Pág.18
	RA_ fevereiro_2014_Pág.19
	RA_ fevereiro_2014_Pág.20
	RA_ fevereiro_2014_Pág.21
	RA_ fevereiro_2014_Pág.22
	RA_ fevereiro_2014_Pág.23
	RA_ fevereiro_2014_Pág.24
	RA_ fevereiro_2014_Pág.25
	RA_ fevereiro_2014_Pág.26
	RA_ fevereiro_2014_Pág.27
	RA_ fevereiro_2014_Pág.28
	RA_ fevereiro_2014_Pág.29
	RA_ fevereiro_2014_Pág.30
	RA_ fevereiro_2014_Pág.31
	RA_ fevereiro_2014_Pág.32
	RA_ fevereiro_2014_Pág.33
	RA_ fevereiro_2014_Pág.34
	RA_ fevereiro_2014_Pág.35
	RA_ fevereiro_2014_Pág.36

