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A MARINHA PORTUGUESA EM 
OPERAÇÕES ANTIPIRATARIA
O primeiro contacto dos destacamentos de helicópteros com o fenómeno da pirataria na costa da Somália foi 
no verão de 2007, aquando da integração do NRP Álvares Cabral na força Naval da NATO SNMG1. Nesse ano, esta 
força efetuou uma circum-navegação pela costa Africana, tendo a Álvares Cabral, e o seu helicóptero orgânico,  
denominado “Sonic1”, participado nos primeiros esforços internacionais de vigilância nas águas da Costa da Somália.

Foi já em 2009, período em que Portugal assumiu o Comando 
da SNMG1, durante a Operação Allied Protector, embarcado 

no navio chefe NRP Corte Real, que um destacamento de helicóp-
teros esteve empenhado de uma forma mais ativa no combate à 
pirataria. Para esta missão foi de primordial importância a atua-
lização da aeronave com a instalação da metralhadora M3M e a 
preparação da tripulação para empregar esta arma. Tal foi conse-
guido num curto espaço de tempo, recorrendo a um programa 
de formação teórico e prático, que contou com a colaboração de 
instrutores da Marinha Alemã e com uma equipa técnica da EH. 
Esta equipa supervisionou todo o processo e conduziu os primei-
ros voos de certificação com a nova arma, realizados a bordo da 
Corte Real já em trânsito para a área de Operações. Como resul-
tado final, à chegada ao Golfo de Áden, a 26 de março de 2009, a 
Corte Real podia contar com uma nova capacidade: um helicóp-
tero orgânico armado com uma metralhadora M3M, cujo ritmo 
de fogo, calibre e alcance lhe conferia uma capacidade de dissua-
são e poder de fogo assinalável. Tratava-se de uma capacidade 
fundamental para o Lynx Mk95 poder ser empregue eficazmente 
no combate à pirataria.

A primeira prova de fogo numa ação antipirataria ocorreu a 1 

de maio de 2009. Após o 1º alarme em IMM canal 16 por parte 
do M/V Kition, registado nas Bahamas, reportando uma skiff 2 
que se aproximava com um grupo de pessoas armadas a bordo, 
o “Daxter”, indicativo de chamada do helicóptero embarcado, 
prosseguiu para o local com a tarefa de interromper o ataque em 
curso e evitar a tomada de assalto do navio mercante pelos sus-
peitos piratas. Após um trânsito de aproximadamente 10 minu-
tos, já com munições passadas e a arma pronta, avistou o navio 
mercante a tentar evadir-se de uma embarcação que se aproxi-
mava a alta velocidade. Nesse instante a embarcação interrom-
peu o ataque, alterando o seu rumo, e afastou-se do navio alvo 
dirigindo-se para o que mais tarde foi identificado como sendo 
o seu navio mãe. O “Daxter” continuou a perseguir a embarca-
ção suspeita acabando por confirmar que tinha armas a bordo, e 
manteve a vigilância durante o transbordo que os suspeitos pira-
tas efetuaram para o seu navio mãe. À chegada da Corte Real à 
cena de ação, procedeu-se à abordagem do navio mãe a fim de 
apreender material ligado à pirataria e identificar os suspeitos 
piratas. Mais uma vez “Daxter” foi empregue a fim de dar apoio 
na vigilância e proteção à equipa de abordagem. Como resultado 
deste evento, foi interrompido um ataque pirata, foi apreendido 
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material que permitiria a continuação de ataques por aquele gru-
po de piratas e foram identificados biometricamente os suspei-
tos piratas. Também nas missões ISR3 a possíveis campos piratas 
na costa da Somália o emprego do helicóptero revelou-se deter-
minante. O objetivo destas missões era identificar locais de apoio 
logístico, facilidades de comunicações e material ligado à pirata-
ria, confirmar as posições de navios pirateados, observar as roti-
nas nos locais selecionados, como a movimentação de pessoas e 
meios de transporte, padrões de comportamento económico-so-
cial, e efetuar recolha de imagem para posterior análise.

Outras ações antipirataria se seguiram, de outubro de 2009 
a janeiro de 2010, pelo helicóptero embarcado na Álvares Ca-
bral, desta vez o “Rogue”, na então denominada Operação 
Ocean Shield, resultando também na interrupção de 2 ataques. 
De março a agosto de 2011, desta vez na Operação Atalanta, da 

1 Denominação atribuida ao destacamento de helicópteros embarcado que serve tam-
bém de indicativo de chamada ao próprio helicóptero.
2 Skiff designação dada a pequenas embarcações de boca aberta, com motores fora de 
borda, típicas da região do Golfo de Áden e Bacia da Somália, usadas para navegação de 
cabotagem para transporte de pessoas e bens, pesca, etc.
3 ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance): Missões de recolha de informação 
(ex. imagem) para efeitos de análise, vigilância e reconhecimento.

Notas

União Europeia, integrando a força EUNAVFOR sob Comando  
Português, e embarcado no navio chefe NRP Vasco da Gama, o 
helicóptero orgânico “Bacardi” foi de novo empregue em interce-
ção de embarcações ligadas a atividades de pirataria, proteção às 
equipas de abordagem e ISR. As missões de combate à pirataria 
entretanto continuaram, de novo na Operação Ocean Shield em 
2011 e em 2012, com o destacamento de helicópteros embarca-
do “Fenix”, e ainda na Operação Atalanta com o destacamento 
de helicópteros “Playboy”, embarcado na Álvares Cabral, navio 
chefe da EUNAVFOR, de novo sob Comando Português.

As missões antipirataria vieram mais uma vez demonstrar a já 
conhecida versatilidade do helicóptero Lynx Mk95, e a sua adap-
tabilidade a um novo cenário de operações, com outras exigên-
cias táticas. De realçar também a capacidade demonstrada pe-
los militares envolvidos de, num curto espaço de tempo, edificar 
uma nova valência, a M3M, e preparar as tripulações para o seu 
emprego.

Gomes Brás
CTEN
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20 ANOS DA LIDERANÇA NA MARINHA 
SEMINÁRIO

(dois palestrantes por painel), moderados 
pelo Diretor do Serviço de Formação, e su-
bordinados aos seguintes temas:

• Perspetiva histórica e evolução do De-
partamento de Formação em Comporta-
mento Organizacional;
• Conceitos e modelos de liderança;
• A aplicação da liderança na Marinha jun-
to da sociedade civil.

O primeiro painel esteve à responsabili-
dade do CMG Machado da Silva (Direção 
do Serviço de Pessoal – Chefe da Reparti-
ção de Efetivos e Registos) e do CTEN FZ 
Bastian de Freitas (EF – Chefe do Departa-
mento de Formação em Comportamento 
Organizacional).

Na sua apresentação – “Génese da for-
mação em liderança na Marinha” – o Cmdt. 
Machado da Silva descreveu o processo de 
edificação da capacidade designadamen-
te desde a ideia, passando pelo desenho 
da formação até à realização do primeiro 
curso na EF, em 1993. Neste âmbito, lem-
brou a importância do papel do CALM Jor-
ge Mendes, então Diretor do Serviço de 
Instrução e Treino (DSIT) que em 1992, na 
sua proposta ao SSP, identificava um con-
junto de fatores na dimensão da lideran-
ça, que tinham como objetivo indicar uma  
solução estrutural para a formação da li-

Realizou-se no passado dia 17 de de-
zembro, na Base de Fuzileiros, por oca-

sião da criação em 1993 da respetiva for-
mação, o seminário “20 anos da Lideran-
ça na Marinha”, organizado pela Escola de 
Fuzileiros (EF) e presidido pelo Coman-
dante do Corpo de Fuzileiros, CALM Cor-
tes Picciochi. O seminário contou ainda 
com a presença do Diretor do Serviço de 
Formação, CALM ECN Rapaz Lérias. Parti-
ciparam no evento diversas entidades, de-
signadamente a Inspeção-Geral da Agri-
cultura, do Mar, do Ambiente e do Orde-
namento do Território (IGAMAOT), Banco 
Português do Investimento (BPI), Oficinas 
Gerais de Material Aeronáutico (OGMA), 
Arsenal do Alfeite SA, PSICOTEC, Baía Tejo 
– parques empresariais, DECIDE – Jovens 
Auditores para a Defesa, Segurança e Ci-
dadania, Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e das Empresas (ISCTE-IUL), Es-
cola de Polícia Judiciária, Clube de Futebol 
“Os Belenenses”, Associação dos Antigos 
Alunos do Instituto Superior de Agrono-
mia, Instituto Superior de Ciências Poli-
ciais e Segurança Interna (ISCPSI), Institu-
to Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), 
Instituto de Estudos Superiores Militares, 
Escola Naval, Comando do Corpo de Fuzi-
leiros, EF, Base de Fuzileiros e demais uni-
dades de fuzileiros. 

O Seminário contou com três painéis 

derança na Marinha e que resultou da 
análise das avaliações aos navios portu-
gueses que tinham ido ao OST (com ava-
liações intermédias iniciais “abaixo do 
padrão”) e das averiguações aos aciden-
tes ocorridos até então. Terminou indi-
cando os cinco fatores para o sucesso da 
formação:

• Compromisso da Gestão de Topo;
• Explorar Oportunidades & Aproveitar    
Momentum;
• Liderança Ativa (estratégia+TIC);
• Massa Crítica na Organização;
• Comunicar para envolver as Pessoas.

O CTEN FZ Bastian de Freitas, na sua 
preleção – “Evolução histórica. Dos pri-
meiros cursos até à abertura ao exterior” 
– começou por apresentar o número de 
formandos em 20 anos (9700). Percorreu 
a partir desse número as diferentes fases 
da evolução do departamento, apresen-
tando os momentos mais relevantes (e.g., 
primeiro curso ao EMBA ISCTE em 2005), 
até chegar à oferta formativa atual. Apre-
sentou ainda os fundamentos em que as-
senta a formação em liderança na Mari-
nha, designadamente num modelo teóri-
co validado que estabelece a ponte com 
tarefas práticas, suportado por formado-
res altamente  qualificados que, no seu  
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conjunto, permite a transferência efetiva 
para o contexto organizacional real das 
ferramentas adquiridas. Terminou enu-
merando aqueles que são os desafios 
para o futuro, nomeadamente o papel da 
formação a entidades exteriores, que em 
2012 igualou, em número de formandos, 
a formação a militares.

O segundo painel da manhã teve como 
palestrantes o CFR FZ Pacheco dos Santos 
(2º Cmdt. da EF), com o tema  “O mode-
lo de liderança na Marinha”, e o Prof. Dr. 
Pedro Falcão (ISCTE-IUL), com “A liderança 
no ensino universitário”.

O Cmdt. Pacheco dos Santos teve como 
desafio explicar o modelo teórico de lide-
rança funcional em uso na Marinha, co-
meçando por enquadrar, de forma breve, 
o modelo em uso ao situá-lo em relação 
a outros modelos concetuais de liderança. 
Já no âmbito da liderança funcional dis-
sertou sobre a sua fundamentação teórica 
e sobre a investigação empírica relativa à 
validação do modelo, cujos resultados re-
comendam a sua aplicação, em particular 
no âmbito da liderança de equipas. 

O Prof. Pedro Falcão fez um breve per-
curso relativo ao ensino da liderança no 
ensino superior na Europa e Estados Uni-
dos da América até entroncar no que se 
faz no MBA INDEG-IUL. Com efeito, o en-
sino da liderança assume particular rele-
vo no âmbito da formação pós-graduada, 
sobretudo na área da gestão. A metodo-
logia prosseguida pelo INDE-IUL em par-
ceria com a Marinha Portuguesa, através 
da formação no Departamento de Forma-
ção em Comportamento Organizacional 
(DFCO) da EF, encontra-se claramente ali-
nhada com as melhores práticas realiza-
das nos melhores centros de desenvolvi-
mento de liderança a nível mundial.

O último painel do dia teve como ora-
dores o Dr. António Vicente (BPI – Diretor 
Regional Sul) e o Sr. Mitchell Van der Gaag 
(Treinador do CF “Os Belenenses”). 

No seu “Um testemunho do impacte 

na atividade empresarial – o banco BPI” 
o Dr. António Vicente referiu as duas di-
mensões do protocolo do BPI com a  
Marinha – o apoio às Provas de Aptidão 
Profissional do CFS na ETNA e a formação 
em liderança dos seus quadros na EF com 
a frequência do IPG04. Neste âmbito, re-
feriu o seu entendimento quanto ao im-
pacto positivo que a formação está a ter 
na instituição. Se por um lado não lhe é 
possível, neste momento, medir esse 
mesmo impacto, por outro, os exemplos 
de alguns comentários transmitidos por 
colaboradores que passaram pela Escola 
são, no seu entender, elucidativos não só 
da importância da formação mas também 
da sua adequabilidade para as necessida-
des organizacionais, razão pela qual a di-
reção do banco entende que o protocolo 
deve perdurar. 

 Na última palestra do dia, “Um caso de 
sucesso desportivo – o Clube de Futebol “Os 
Belenenses”, Van der Gaag descreveu o pro-
cesso que levou à opção de, pela primeira 
vez, uma equipa desportiva sénior do fute-
bol fazer um programa específico na EF. 

Na sua preleção elucidou quanto ao de-
safio que foi construir a equipa e o papel 
que a formação na EF (não só em lideran-
ça) teve nessa mesma construção grupal, 
que contribuiu significativamente para o 
sucesso da época 2012/2013.

O seminário contribuiu decisivamente 
para a afirmação do papel da formação 
em liderança desenvolvido na Marinha. 
Este contributo logrou ultrapassar as fron-
teiras internas, constituindo-se hoje num 
valioso contributo para a sociedade, facto 
inequivocamente expresso pelas diversas 
instituições que têm frequentado esta for-
mação. A aposta do CALM Jorge Mendes 
foi ganha, e o futuro desta área de exce-
lência está agora, e unicamente, nas nos-
sas mãos.     

Colaboração do 
COMANDO DO CORPO DE FUZILEIROS
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A Cerimónia de Imposição de Boinas ao aluno do 5º ano da 
Escola Naval e às 52 praças, dos 70 recrutas iniciais, re-

vestiu-se do tradicional convite a antigos fuzileiros para im-
por a boina aos novos fuzileiros. Momento de inegável ele-
vação e significado, culminando com o tradicional grito: “FU-
ZOS! PRONTOS! DO MAR! P’RA A TERRA! DESEMBARCAR! AO  
ASSALTO!”.               

O Juramento de Bandeira do 4º Curso de Formação Básica de 
Praças (CFBP), marcando a conclusão, com êxito, da primeira 
parte da instrução militar, iniciou-se com a exortação do Co-
mandante do Batalhão de Instrução, CFR FZ Santos Formiga. 
Seguidamente, e já perante o Estandarte Nacional, foram lidos 
os deveres militares e proferida a fórmula do Juramento. De 
referir, por inédito, que o curso é constituído por apenas três 
grumetes recrutas, todos eles licenciados em música e concor-
rendo para a mesma classe.

A cerimónia contou com a presença de muitos familiares e 
amigos de todos os alunos, testemunhando assim, o alcançar 
da “boina azul ferrete”, no culminar de muitos dias de esforço 
e também o compromisso de fidelidade para com a Pátria. 

ESCOLA DE FUZILEIROS
IMPOSIÇÃO DE BOINAS E JURAMENTO 
DE BANDEIRA

No passado dia 31 de janeiro, com todas as unidades do Corpo 
de Fuizileiros em parada, realizou-se na Escola de Fuzileiros (EF) a  
cerimónia de  Imposição de Boinas e Juramento de Bandeira, presi-
dida pelo Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada.

 A FORMAÇÃO DOS NOVOS FUZILEIROS 

No dia 10 de abril de 2013, pelas 08h30, começaram a chegar 
à EF os primeiros formandos para dar início ao CFBP, da classe de 
Fuzileiros. Era notório um misto de orgulho, incerteza e ansie-
dade por parte dos novos recrutas aquando da sua entrada na 
Escola de Fuzileiros, onde os aguardavam os formadores.

No final do primeiro dia, já uniformizados e de cabelo cortado, 
estavam prontos para os primeiros passos na nova etapa das suas 
vidas e para os nove meses seguintes. 

A rotina diária iniciava-se com corrida, o cross matinal, segui-
do de aulas de Infantaria, Educação Física, Armamento, Primei-
ros Socorros, Organização e Regulamentos.

No segundo fim de semana que ficaram na EF, realizou-se o 
“Dia da Família”, visando a aproximação dos seus familiares e 
amigos à sua nova realidade, contactando os formadores, co-
nhecendo as infraestruturas e tirando dúvidas sobre o quotidia-
no da formação. 

As primeiras cinco semanas tiveram por objetivo ministrar a 
formação básica, sobressaindo a ligada aos valores éticos e mo-
rais como a Camaradagem, Honra, Lealdade e Amor à Pátria, 
culminando com o Juramento de Bandeira.

O curso de formação de praças fuzileiros (CFP FZ) propria-
mente dito, iniciou-se a 20 de maio de 2013, momento a par-
tir do qual cresce o grau de exigência física, psicológica, ética 
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e moral destinado a conduzir os formandos ao patamar que é 
exigível a quem quer ser Fuzileiro.

A preparação para as novas exigências começou com as aulas 
de Educação Física, culminando com os crosses dos 6, dos 9 e 
dos 15 km, com arma, a travessia da pista de lodo, a defesa pes-
soal, o fast-rope e o rappel. 

A técnica de tiro foi aperfeiçoada, nomeadamente com es-
pingarda automática G3, e desenvolveram técnicas de manu-
seamento de armamento coletivo (metralhadora ligeira MG3, 
canhão sem recuo Carl-Gustaf e morteiro de 60mm) e de utili-
zação de minas, armadilhas e explosivos. 

Sendo um curso de cariz muito técnico e prático, a formação 
ministrada contou com a aplicação consolidada nos diversos 
exercícios de campo. Estes estão encadeados de forma evolu-
tiva, desde a componente mais técnica e individual, passando 
pelo emprego dos diversos sistemas de armas já referidos, até 
uma componente mais tática onde o enfoque é a aplicação das 
diversas valências colocadas à disposição do formando.

Nos primeiros exercícios o formando adquire as ferramen-
tas mais robustas do foro psicológico, que lhe permitam, em 
situações de stress de combate, ser uma mais-valia para a so-
brevivência coletiva e não um problema para o grupo. Para tal, 
é ensinado a utilizar o equipamento individual de combate, as 
técnicas de camuflagem, de marcha e de proteção individual, 
sendo, em simultâneo, submetido a situações distintas do dia- 
-a-dia, como os graus de prontidão e a famosa ração de comba-
te, que o acompanha até ao final do curso.

A partir de julho todos os exercícios de tiro passaram a ser 
realizados com munição real, incluindo as armas coletivas e os 
disparos de munições de Carl-Gustaf.

Terminada a fase técnica, que inclui aulas de comunicações 
táticas, iniciou-se a fase tática do curso com o exercício da de-
fensiva, em conjunto com o Estágio do 5º ano dos alunos da 
Escola Naval, que visa a prática das funções de comandante de 
pelotão. 

Os formandos praticam todas as perícias de combate e de so-
brevivência, desde patrulhas de combate, de reconhecimento, 
de combate em áreas edificadas e de operação e sobrevivência 
em ambientes Nucleares, Biológicos, Químicos e Radiológicos.

 É de salientar também o desenvolvimento das perícias de 
remo exigidas a qualquer fuzileiro, materializada na descida 
do rio Sado, desde Alcácer do Sal até às Instalações Navais de 
Troia, na Península de Troia, que inclui navegação em botes, 
patrulhas em águas interiores e inúmeros embarques e desem-
barques, diurnos e noturnos, em costa aberta.

O ponto alto do curso é o exercício final, designado por Mar  
Verde, onde os formandos colocam em prática, durante 10 
dias e em ambiente de campanha, todas as técnicas, táticas e  
procedimentos apreendidos durante os nove meses de curso.

Nesta altura, já com a Boina Azul Ferrete no pensamento, o 
desafio final, após 10 dias de intenso desgaste físico e psicoló-
gico: a marcha dos 50 km, com a mochila módulo de marcha, 
que termina com a chegada à EF, onde os futuros fuzileiros são 
recebidos, em ambiente de satisfação e de orgulho, pelos for-
madores, familiares e amigos.

Colaboração do COMANDO DO CORPO DE FUZILEIROS
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MARINHA VENCE PRÉMIO 
DE GESTORES DE PROJETO

INTRODUÇÃO
Realizou-se no passado dia 24 de janei-

ro, no Sana Lisboa Hotel, o Bright Challen-
ge 2014, competição nacional de gestão 
de projetos, na qual a Marinha participou 
com uma equipa multidisciplinar consti-
tuída por elementos do Estado-Maior da 
Armada e dos Setores do Material e de 
Tecnologias da Informação, tendo con-
quistado o prémio de melhor equipa de 
gestores de projeto - “The Brightest Team 
of Project Managers 2014”.

A COMPETIÇÃO
A edição de 2014 colocou uma vez mais 

à prova gestores de projeto oriundos de 
algumas das maiores empresas e insti-
tuições nacionais como a Impresa Digi-
tal (vencedora da edição 2013), Grupo 
Jerónimo Martins, Montepio Crédito, PT, 
Estradas de Portugal, Universidade do Mi-
nho – estudantes mestrado, Thales, Victó-
ria Seguros, Brisa, entre outras. Nesta edi-
ção participaram um total de 17 equipas. 

A preparação para a competição foi 
apoiada por uma web conference de cerca 
de uma hora de duração, através da qual  

as equipas foram instruídas acerca do si-
mulador SIMULTRAIN – um dos simulado-
res de gestão de projetos mais sofistica-
dos do mundo – bem como das regras a 
observar durante o dia da competição.  

O cenário em jogo só foi conhecido no 
próprio dia e apresentou o seguinte enun-
ciado: “Em conformidade com a nova es-
tratégia de mercado, a gestão pretende 
providenciar aos clientes um serviço in-
terativo online. Este serviço permitirá aos 
clientes seguir e controlar as encomendas 
sem a intervenção dos departamentos de 
suporte de serviços ao cliente e financei-
ro. O representante do cliente é o dono 
do produto. A lista de produtos e o finan-
ciamento para a primeira fase foram defi-
nidos. Os membros de equipa base foram 
igualmente definidos.” 

Do enquadramento inicial do desafio, 
foi ainda identificado um conjunto de ta-
refas que requeriam determinadas compe-
tências, um número mínimo de recursos 
a atribuir, o tempo estimado de duração e 
dependências entre atividades. Para a rea-
lização das tarefas necessárias à conclusão 
do projeto, no prazo definido, com o me-
nor custo e elevada qualidade, foi consi-
derado um conjunto de recursos humanos  

detentores de distintos graus de desenvol-
vimento de competências – Web design, 
bases de dados, programação, negócios, 
vendas e marketing, com diferentes motiva-
ções, disponibilidades e salários.

Lançado o desafio, as equipas iniciaram a 
longa jornada de cerca de 8 horas com a aná-
lise de um case study de natureza estratégica 
– “Cabletech´s project portfolio”. Sendo no-
vidade em relação à edição de 2013, a intro-
dução da dimensão estratégica acrescentou 
assim um novo desafio à competição, reque-
rendo por parte das equipas uma avaliação e 
definição da estratégia a desenvolver de for-
ma a garantir o sucesso do projeto. 

Ao longo da competição, o desempe-
nho das equipas foi avaliado com base nos 
seguintes critérios:
a. Boa estratégia – 10%
b. Bom planeamento –15%
c. Dentro do custo – 40%
d. Em tempo – 10%
e. Com elevada qualidade – 5%
f. Uma equipa motivada – 10%
g. Um índice de gestão do risco elevado – 10%

A simulação desenvolveu-se em 3 perío-
dos correspondentes às semanas 1 a 4, 5 
a 8 e 9 a 10.
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Na primeira fase, era fundamental pla-
near as tarefas com os recursos humanos 
mais adequados e ao mais baixo custo, no 
tempo estimado, bem como avaliar o ris-
co do projeto e decidir sobre o respetivo 
plano de mitigação. A garantia de qualida-
de das tarefas era um fator determinante, 
para o qual era necessário assegurar revi-
sões de qualidade de acordo com a dura-
ção, complexidade e sua criticidade. 

Planear reuniões de equipa e de revisão 
de projeto eram fatores fundamentais ao 
normal andamento dos trabalhos, sendo 
ainda relevante efetuar reuniões com o 
chefe de departamento e sponsor, como 
forma de obter a confiança dos chefes e 
apoio no projeto, não esquecendo os as-
petos da motivação da própria equipa 
através de iniciativas de team building.

Após uma hora de apurado planeamen-
to do projeto, comum a todas as equipas, 
iniciou-se o primeiro período de execu-
ção. No final deste período inicial, o rela-
tório de avaliação atribuía a 3ª posição à 
equipa da Marinha.

O segundo período foi constituído por 
fases de planeamento das semanas 5 a 8, 
execução e análise de resultados. Neste 
período, foram mais exigentes os proble-
mas levantados pelo simulador, aumen-
tando o stress com a indisponibilidade de 
recursos humanos, a necessidade de mo-
tivar alguns elementos, a tomada de deci-
são relativa a investimentos no bem-estar 
da equipa, a avaliação de riscos, o descon-
tentamento do diretor da empresa com os 
custos do projeto e o escorregamento dos 
prazos, considerando sempre que a medi-
da do sucesso de um projeto depende da 
satisfação dos stakeholders. Concluída a 
segunda fase, a equipa da Marinha alcan-
çou a 1ª posição no ranking, aumentando 
a pressão e a responsabilidade.

Concluída uma breve pausa de 15 minu-
tos, iniciou-se o terceiro e derradeiro pe-
ríodo, planearam-se as últimas atividades 
do projeto, reviu-se a disponibilidade dos 
recursos humanos e a sua motivação, não 
existindo folgas, a qualidade das ativida-
des foi determinante para evitar revisões, 
sempre dispendiosas.

À medida que o simulador avançou no 
tempo de projeto, as tarefas escorrega-
ram, os custos ultrapassaram o budget 
inicial e alguns recursos humanos ficaram 
indisponíveis. 

Apesar das vicissitudes próprias do 
jogo, a certeza do esforço e do trabalho 
desenvolvidos pela equipa da Marinha, 
sempre empenhada ao longo dia, fê-la al-
cançar o título: “the brightest team of pro-
ject managers 2014”, um voucher de for-
mação na Bright Academy e a viagem ao 
Dubai para assistir ao congresso da EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) do Pro-
ject Management Institute (PMI).

A edição de 2014 do Bright Challenge, 
para além da distinção do vencedor final, 
atribuiu ainda distinções para o melhor 
desempenho na estratégia, no planea-
mento, na gestão do custo, na gestão do 
prazo, na gestão da qualidade, na gestão 
da motivação e do risco.

Das sete categorias, a Marinha acumu-
lou os prémios de melhor estratégia e de 
melhor gestão da qualidade. 

Ficou garantida a inscrição gratuita de 
uma equipa da Marinha no BC2015.

A GESTÃO DE PROJETOS 
NA MARINHA

A participação da Marinha nesta iniciati-
va enquadra-se na estratégia que tem vin-
do a ser seguida pela organização ao lon-
go dos últimos anos, proporcionando aos 
seus quadros a adequada formação e trei-
no, no sentido de melhorar e desenvolver 
a capacidade de gestão de projetos (GP).

Numa apreciação geral, considera-se 
que a participação neste evento constitui 
um valor acrescentado para a Marinha, a 
sua afirmação como uma organização que 
adota as melhores práticas na gestão de 
projetos, proporciona uma oportunidade 
única de partilha de experiências entre os 
melhores gestores de projeto a nível na-
cional, oriundos das mais variadas áreas 
de negócio e de empresas de referência. 

Olhando para o estado atual da GP na 
Marinha, verifica-se uma clara alteração 
da cultura organizacional decorrente da 
edificação desta capacidade, a que não é 
alheio o esforço na capacitação dos recur-
sos humanos por via da formação contí-
nua e a adoção e adequação de ferramen-
tas de trabalho resultantes da parceria 
com a empresa Bright Partners. Esta capa-
citação encontra-se devidamente enqua-
drada na documentação estratégica da 
Marinha e, em parte, já transposta para 
a Doutrina de Gestão de Projeto na Mari-
nha (PAA 1002). Recentemente aprovada, 
enquanto publicação de caráter experi-
mental, deverá ser enriquecida e consoli-
dada com as lições entretanto identifica-
das e experiência acumulada.

Da participação no BC 2014, importa 
realçar alguns aspetos:
– Um conhecimento, o mais detalhado 
possível, das competências dos recursos 
humanos é essencial para a fase de pla-
neamento;
– O treino proporcionado pelo simulador 
e o feedback contínuo são excelentes ins-
trumentos de melhoria continua para os 

processos de planeamento e execução;
– O conhecimento relativo às caracterís-
ticas humanas e sociais dos recursos hu-
manos pode ser um fator decisivo para o 
sucesso do projeto;
– A gestão dos stakeholders é cada vez 
mais, um fator preponderante;
– Garantir a execução das atividades crí-
ticas em tempo, atribuindo-lhe os melho-
res recursos, é caminhar para o sucesso.

CONCLUSÃO
Os resultados de se adotar uma visão 

de longo prazo e uma perseverança na ati-
tude da organização estão à vista. Do es-
forço continuado da Marinha que, há cer-
ca de cinco anos, mais propriamente em 
Fevereiro de 2009, nas instalações da DI-
TIC, lançava os fundamentos da capacida-
de de gestão de projeto com a realização 
de um primeiro curso, é de salientar um já 
vasto património assente na definição de 
um conjunto de processos, de metodolo-
gias e de procedimentos tendentes a as-
segurar que os conhecimentos adquiridos 
são aplicados em prol do incremento do 
profissionalismo e eficiência na Marinha. 

Da participação da Marinha no Bri-
ght Challenge 2014 e vencido o desafio 
por ora, importa definir novos desafios e 
metas a atingir durante 2014, projetan-
do 2015 e o futuro. Ao longo deste ano, 
as competências da Marinha nesta im-
portante área da gestão continuarão a 
ser reforçadas, prosseguindo a estratégia 
que tem vindo a ser traçada, muito por 
via da aposta na formação e, em particu-
lar, com a certificação de quadros de di-
ferentes setores da organização. O desa-
fio de integrar no treino interno um Navy 
Challenge, em complemento à formação 
base e avançada em gestão de projeto, foi 
já equacionada. No imediato e mediante 
solicitação da Secretaria-Geral do MDN, a 
Marinha partilhará a sua experiência e as 
boas-práticas de gestão de projeto num 
domínio alargado da Defesa. 

O desafio para a realização de um De-
fence Challenge está sem dúvida cada vez 
mais próximo de se materializar.

   Matias de Freitas
CFR EN-AEL
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1 Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Holanda, Islândia,  
Irlanda, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Rússia, Reino Unido, Suécia e Estados Unidos.
2 O ALM CEMA/AMN esteve presente e assinou formalmente a adesão ao Fórum.
3 Segurança Marítima, Fiscalização da Pesca, Imigração Ilegal, Busca e Salvamento, Narco-
tráfico, Poluição e Técnico.
4 Tráfico de droga e imigração ilegal.
5 Poluição marítima e busca e salvamento.

Notas

NORTH ATLANTIC
COAST GUARD FORUM
NORTH ATLANTIC COAST 
GUARD FORUM (NACGF)

O NACGF é uma organização informal, 
criada em 27 de outubro de 2007, na Sué-
cia, que resulta da vontade de promover 
o desenvolvimento da cooperação multi-
lateral no domínio das funções de Guar-
da Costeira, tendo nesta data aderido ao 
Fórum dezoito1 países da região do Atlân-
tico Norte.

Portugal, através da Marinha, formali-
zou a adesão ao NACGF, juntamente com a 
Espanha, em setembro de 2008, durante a 
Cimeira ocorrida em Ilulissat, Gronelândia,  
Dinamarca.

A Marinha participou na 1ª edição da Ci-
meira, que ocorreu na Suécia em setem-
bro de 2007, com o estatuto de observa-
dor. A 2ª edição desta Cimeira decorreu na 
Gronelândia, Dinamarca, em setembro de 
2008, tendo Portugal2 e Espanha aderido 
formalmente ao NACGF, no dia 18 de se-
tembro de 2008.

Na Cimeira de Akureyri, Islândia, em 2009, foi endereçado a Por-
tugal um convite para assumir as funções de Chairman deste Fórum 
em 2013 (período de Setembro de 2012 a setembro de 2013).

As actividades anuais dos Fórum materializam-se nos seguintes 
eventos:
NACGF Experts Meeting (grupo de especialistas)

Ocorre durante cerca de uma semana, em Março. Esta reunião 
é desenvolvida nos moldes de sindicatos (grupos de trabalho). 
Actualmente existem sete grupos de trabalho3. Portugal partici-
pa nesta reunião fazendo-se representar em todos os grupos de 
trabalho.

Face à diversidade de matérias em discussão, a participação na-
cional no NACGF (grupo de especialistas) envolve diversas entida-
des, tendo a delegação portuguesa, desde 2009 a convite da Mari-
nha, sido composta por representantes do ex-IPTM, GNR, SEF e PJ.
Cimeira do NACGF 

Ocorre normalmente durante três dias, no final de Setembro, 
reunindo os Comandantes, Diretores ou Chefes das organizações 
que participam no Fórum.

PRESIDêNCIA PORTUGUESA
Como referido, Portugal, através da Marinha, assumiu a presi-

dência do NACGF entre 4 de outubro de 2012 e 26 de setembro 
de 2013. 

A Marinha pretendeu dar relevo à necessidade de colaboração 
entre todos os órgãos e entidades governamentais com responsa-
bilidades no mar, escolhendo como tema da presidência “A coo-
peração interagência no mar”. 

De acordo com as linhas de orientação do NACGF, as activida-
des anuais materializaram-se na reunião de peritos, que se reali-
zou, em Lisboa, no início do corrente ano entre 1 e 4 de abril, e; 
na Cimeira de Chefes, que decorreu, também em Lisboa, entre 24 
e 26 de setembro p.p e durante a qual a presidência foi entregue 
ao Canadá.

Paralelamente a esta reunião, o Comando Naval (CN) e a Dire-
ção-Geral da Autoridade Marítima (DGAM), com o apoio do Insti-
tuto Hidrográfico,  planearam e organizaram, em águas territoriais 
nacionais, na área compreendida entre Sines e Cascais, um exer-
cício colaborativo, denominado GUARDEX 2013, com a duração 
de dois dias, dedicado a ocorrências no domínio da protecção (se-
curity) e da segurança  (safety), orientado para a demonstração 
das capacidades das várias entidades participantes, nacionais e  

Fotografia de grupo que assinala a Cimeira de Chefes do NACGF da presidência portuguesa

internacionais, no âmbito das funções de guarda costeira e da  
colaboração interagência. 

Foram empenhados, como principais meios, a corveta Jacin-
to Cândido, o navio patrulha oceânico Viana do Castelo, o navio 
hidrográfico D.Carlos I, a lancha hidrográfica Auriga, a lancha de 
desembarque Bacamarte, a lancha de fiscalização rápida Cassio-
peia, um helicóptero Lynx MK95, equipas de abordagem dos Fu-
zileiros, mergulhadores sapadores (equipados com veículos sub-
marinos autónomos), uma equipa médica do Centro de Medicina 
Naval, uma equipa técnica do Instituto Hidrográfico na compo-
nente cientifica de validação de dados, o Grupo de Acção Táctica 
da Policia Marítima, meios do Instituto de Socorros Náufragos e 
meios de combate à poluição afectos ao Departamento Marítimo 
do Centro.

A nível nacional, para além dos meios já referidos, participa-
ram ainda órgãos e entidades governamentais como a Força Aé-
rea Portuguesa, a Polícia Judiciária, o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, a Direcção-Geral de Saúde, a Autoridade Nacional de 
Protecção Civil, a Polícia de Segurança Pública, os Bombeiros Vo-
luntários de Cascais e a Administração do Porto de Lisboa. Em 
termos internacionais, o exercício contou com a participação de 
uma equipa de mergulhadores da marinha belga, equipada com 
veículos submarinos autónomos, um navio de combate à polui-
ção da marinha francesa (Argonaute), uma aeronave de patrulha 
marítima da Guarda Costeira holandesa e um navio de combate 
à poluição (Baia Tres) da Agência Europeia de Segurança Maríti-
ma (EMSA).

O comando e o controlo do exercício foram exercidos a partir 
do Centro de Operações Marítimas (COMAR), em Oeiras, onde se 
encontravam observadores estrangeiros, representantes de orga-
nizações homólogas da Bélgica, Finlândia, Irlanda, Suécia e Esta-
dos Unidos. Foi ainda mantida uma ligação permanente com o 
Centro de Operações Marítimas da Dinamarca.

Colaboração do ESTADO-MAIOR DA ARMADA
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Numa altura em que os modelos e designações organizacio-
nais tendem a uniformizar-se na sociedade, e as referências 

externas são apontadas como exemplos, no intuito de sinalizar 
e nos conduzir a «boas práticas», a utilização da designação 
de “Superintendência” (e de “Superintendente”) na Marinha, 
para designar uma unidade orgânica com competências espe-
cíficas, transparece como uma solução diferente relativamente 
à sociedade civil e aos outros Ramos das Forças Armadas, que 
na generalidade dos cargos de gestão de topo utilizam, respe-
tivamente, a designação de “Direção” ou de “Comando”. Espe-
cialmente na sociedade civil assiste-se, igualmente, à adoção 
de termos estrangeiros, como se a língua portuguesa não fosse 
suficientemente rica para caracterizar qualquer função ou car-
go profissional. Para a compreensão do termo naval adotado e 
verificação da sua pertinência socorremo-nos da História.  

A Marinha é uma organização multicentenária e, muito por 
esse facto, dotada de um rico e diversificado léxico operacio-
nal, funcional e organizativo. É uma das principais marcas que 
identifica e molda os que andam no mar. Os postos militares 
da Marinha são disso exemplo. Quase todos invocam ou se re-
ferem a antigas funções ou competências específicas da ação 
marítimo-naval, não deixando por isso de serem atuais. Toda-
via, também ao nível do léxico organizativo se mantém em vi-
gor na Marinha terminologia persistente no tempo mas atual 
no significado. Neste artigo, visitam-se as origens e caracteri-
za-se a evolução do conceito de superintendência na Marinha.  

Comecemos por uma definição formal e genérica com quase 
duzentos anos. De acordo com o dicionário jurídico de Joaquim 
Sousa, de 1827, “intendente é o título que se dá no Reino a di-
ferentes oficiais estabelecidos pelo Príncipe para vigiar sobre 
muitas partes da administração pública”. No mesmo dicionário 
é referido que “superintendente é um título usado para diferen-
tes cargos, em que ele mostra a primeira superioridade”. Estes 
significados permitem concluir que, no século XIX, os cargos de 

SUPERINTENDÊNCIA

intendente e superintendente estavam associados a responsa-
bilidades de supervisão e inspeção sobre matérias de interesse 
real (público).

A identificação dos primeiros cargos de intendência ou  
superintendência na Marinha obrigam à pesquisa em antigas 
leis, alvarás e cartas régias. Assim, em 2 de janeiro 1666 D. 
Afonso VI mandou edificar a Fábrica da construção das Fraga-
tas no Rio de Janeiro, havendo referências posteriores à no-
meação de um Superintendente para administrar esta infraes-
trutura. Todavia, nesta investigação não se conseguiu apurar a 
ligação deste Superintendente à estrutura da Marinha. 

Cerca de um século depois, em 3 de março de 1770, por  
alvará do rei D. José e com assinatura do Marquês de Pombal, 
no âmbito de uma reorganização da administração de uma ca-
pitania no Brasil, foi extinto o Conselho da Fazenda e o respeti-
vo cargo de Provedor da Capitania da Bahia. Em sua substitui-
ção foi criado o lugar de Intendente da Marinha. Este Intenden-
te tinha competências gerais de governo e administração dos 
assuntos da Marinha na região.

“Hei por bem crear hum Lugar de Intendente da Marinha, 
e Armazéns Reaes della, ao qual com esta denominação, e de 
nenhum modo com a de Provedor, pertencerá: Primeiramente 
o governo da Marinha, e Armazéns Reaes della, na conformi-
dade das Instruções, que lhe serão dadas pelo Meu Real Erario, 
servindo com elle hum só Almoxarife, e não três, como até ago-
ra houve desnecessariamente;”

Em 3 de junho de 1793 foi realizada uma restruturação se-
melhante para a cidade de Lisboa, mas restringiu-se a compe-
tência do Intendente à administração dos Armazéns da Casa 
da Guiné e Índia, e do Arsenal da Marinha. Com competências 
mais alargadas, em 27 de agosto de 1804, foi criado o lugar de 
Intendente da Marinha da Cidade do Porto. 
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No século XIX as intendências da Marinha estavam asso-
ciadas aos portos, e os intendentes tinham autonomia para  
tratar de todos os assuntos marítimo-navais relacionados com 
a gestão desses portos e zonas adjacentes. Em 29 de dezembro 
de 1868 chegou mesmo a ser criado o cargo de Intendente da 
Marinha de Lisboa. Este cargo, com responsabilidades de co-
mando do Porto de Lisboa, de comando da Marinha em Lisboa 
e de administração do Arsenal da Marinha, só existiu durante 
um ano. Em 1 de dezembro de 1869, as suas competências fo-
ram distribuídas por dois novos cargos: Comandante Geral da 
Armada e Superintendente do Arsenal da Marinha.

Já no século XX, em 28 de novembro de 1921, foi criada uma 
superintendência que visava a administração superior dos ser-
viços fabris da Marinha:

“Art. 34º A Superintendência dos Serviços Fabris tem a seu 
cargo tudo o que se relacione com as fábricas pertencentes ao 

Ministério da Marinha e a elaboração dos cadernos de encargos 
do material a adquirir para a laboração e produção dessas fábri-
cas, e é dirigida superiormente por um vice-almirante ou contra
-almirante, que se denomina superintendente dos serviços fabris.

Artº 35º Ao superintendente dos serviços fabris estão subor-
dinadas todas as fábricas pertencentes ao Ministério da Mari-
nha; exceptuando-se as oficinas do material de guerra, de ins-
trumentos de precisão, das estações de submersíveis e de avia-
ção, e em geral todas as que forem privativas dos diversos ser-
viços dependentes das outras divisões autónomas do Conselho 
General da Armada” 

Nesta reestruturação de 1921 foi igualmente criada a Inten-
dência de Marinha, que tinha a seu cargo: os departamentos 
marítimos e as capitanias dos portos, a polícia marítima, os fa-
róis e semáforos, as pescarias e serviços de aquicultura, a hi-
drografia e oceanografia, os avisos aos navegantes, o policia-
mento comercial marítimo, os socorros a náufragos e acidentes 
marítimos, a fiscalização e ajuste de contas de todos os servi-
ços dependentes do Ministério da Marinha e o arquivo geral da 
Marinha.

Em 23 de maio de 1924 foi criada a Superintendência da  
Armada e renomeada a Intendência da Marinha em Direcção-
Geral da Marinha. Ao Superintendente competia a direção supe-
rior dos serviços da Armada. Esta superintendência tinha três in-
tendências subordinadas: pessoal, serviços técnicos e Arsenal da  

Marinha. A Intendência do Pessoal era o órgão executivo de di-
reção superior em todos os serviços respeitantes ao pessoal mi-
litar da Armada para efeitos orgânicos, de instrução e de edu-
cação, de justiça e disciplina e de saúde, segundo as normas 
orientadoras estabelecidas pelo Estado-Maior Naval, de acordo 
com o Superintendente da Armada. Na dependência da Inten-
dência do Pessoal estavam todas as unidades e estabelecimen-
tos para os fins indicados acima (competência transversal).

Em 14 de dezembro de 1935, numa restruturação orgânica da 
Marinha, foi claramente definida a natureza da Superintendên-
cia dos Serviços da Armada:

“A superintendência dos serviços da armada, designada 
abreviadamente por superintendência, é o organismo de ca-
rácter técnico a que compete a formação e administração dos 
elementos orgânicos, do pessoal e material, necessários à cons-
tituição das forças navais e outros meios de acção da armada.” 

Para além de outras unidades, esta superintendência incluía a 
Intendência do Pessoal e a Intendência do Arsenal da Marinha.

Em 20 de julho de 1937 foram dadas competências de inspe-
ção ao Superintendente dos Serviços da Armada:

“O superintendente tem funções de inspecção sobre todos os 
serviços que dele dependem, devendo inspecionar, pelo menos 
uma vez por ano, as escolas e os serviços importantes.”

As competências de autoridade funcional e técnica das inten-
dências e superintendências da Marinha foram confirmadas em 
16 de novembro de 1968, altura em que foi extinta a Superinten-
dência dos Serviços da Armada e foram criadas as Superinten-
dências dos Serviços de Pessoal e dos Serviços do Material. 

A principal característica de uma superintendência na Ma-
rinha é o exercício de autoridade funcional ou técnica sobre  
diversas intendências ou âmbitos, sem que tal inclua com-
petência disciplinar. A título de exemplo assinala-se que, 
em meados dos anos 60 a Superintendência dos Serviços da  
Armada exercia autoridade funcional nas seguintes intendências:

a) Para fins de instrução – em todas as escolas e centros de ins-
trução;
b) Para fins de apoio logístico – nas bases navais e pontos de apoio;
c) Para fins de orientação técnica – nos órgãos de execução dos 
serviços e nos serviços dos comandos, forças e unidades;
d) Para fins de movimento e registo do pessoal – em todos os or-
ganismos da Armada.

Organização Superior da Marinha em 1921.
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Organização superior da Marinha em 1924.

Em 18 de setembro de 1974 foi criada a Superintendência dos Ser-
viços Financeiros e já no século XXI, em 15 de setembro de 2009, a Su-
perintendência dos Serviços de Tecnologias da Informação. Para além 
destas 4 Superintendências, o Instituto Hidrográfico exerce, na Mari-
nha, a superintendência sobre os assuntos relacionados com a segu-
rança e métodos de navegação e hidrografia, e a Comissão Cultural 
da Marinha exerce a superintendência sobre os assuntos relaciona-
dos com a preservação da memória histórica e atividades culturais da  
Marinha.

Através das intendências e superintendências, a autoridade fun-
cional ou técnica, de uma dada unidade orgânica, sobre uma dada 
matéria faz-se de uma forma transversal e abrangente na Marinha, 
sem necessidade de haver uma linha de comando subjacente, e sem 
descriminação de níveis hierárquicos. Pode estender-se por toda a 
organização.

De uma outra forma, a competência de comando está subjacente 
à relação vertical e direta entre chefe e subordinado, pressupondo 
competência disciplinar entre as unidades orgânicas relacionadas. A 
definição desta relação hierárquica está plasmada na atual Lei Orgâ-
nica da Marinha:

“A linha de comando é a linha de autoridade que estabele-
ce a dependência de um órgão em relação ao Chefe do Esta-
do-Maior da Armada, quer directamente quer através de ou-
tros órgãos situados em escalões intercalares da estrutura da  
Marinha, quando referida exclusivamente a comandos, forças ou 
unidades.”

Assim, a linha de comando é o conjunto de relações de su-
bordinação direta entre o Chefe do Estado-Maior da Armada e 
uma qualquer unidade ou militar da Armada. Em cada relação 
estabelecida é sempre diferenciada a hierarquia.

Ressalva-se que uma superintendência tem a sua própria 
linha de comando estabelecida com as unidades orgânicas 
sob sua direção, que materializam a missão específica dessa  
superintendência.

Desta forma, conclui-se que o tradicional conceito e a designa-
ção de superintendência se mantêm perfeitamente válidos face 
às competências das atuais superintendências da Marinha. Se 
outra razão mais alta não se levantar, acima de tudo, a superin-
tendência é uma marca distintiva da Marinha na sua gestão de 
topo, num mundo onde tudo se tenta uniformizar e deformar 
para tentar que o diferente seja tratado como igual.

Bessa Pacheco
CFR
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Sessão solene de entrega do 
Prémio «Almirante Sarmento Rodrigues»

ACADEMIA DE MARINHA

Em 14 de janeiro, em sessão solene presidida pelo Chefe do  
Estado-Maior da Armada, foi entregue o Prémio «Almirante 

Sarmento Rodrigues» de 2013, e foi apresentada uma comunica-
ção pelo académico Adriano Moreira.  

Após agradecer a presença do Almirante CEMA, o Presidente 
Nuno Vieira Matias usou da palavra para saudar os familiares do 
Almirante Sarmento Rodrigues, que se encontravam presentes, 
fazendo de seguida a apresentação das obras premiadas.

A cerimónia prosseguiu com a entrega do Prémio Almirante 
Sarmento Rodrigues/2013, atribuído ex aequo às obras “O fim 
das naus e a Marinha de transição – Um Inquérito da Câmara 
dos Deputados (1853-1856)” e “Do controlo do Mar ao contro-
lo da Terra. A Marinha entre a acção contra o tráfico negreiro e 
a imposição de soberania portuguesa no norte de Moçambique 
1840-1930”. Os autores, respetivamente o académico Fernando 
Carvalho David e Silva e o Dr. João Moreira Freire, receberam os 
prémios das mãos de uma das filhas do Almirante Sarmento Ro-
drigues, patrono do galardão.     

Seguiu-se a apresentação de uma comunicação pelo académi-
co honorário Adriano Moreira, intitulada “A Renovação do Con-
ceito Estratégico Nacional e o Mar”. 

Começando por dizer que a “redescoberta de que um Esta-
do, sobretudo quando baseado na comunidade de afetos que é 
uma Nação, precisa de um conceito estratégico nacional”, o Prof. 
Adriano Moreira prosseguiu com vários exemplos de redefini-
ções daquele conceito ao longo da história do nosso país, em que 
a política foi orientada no sentido de consolidar a independência 
nacional e a reconquista, e se olhou pela primeira vez para o Mar 
definindo aquilo a que hoje se chamaria o Conceito Estratégico 
Nacional (CEN).

Após as duas guerras mundiais, o período colonial, a nossa inte-
gração europeia e o fenómeno da globalização, urge encontrar – 
disse o Professor – um CEN em que o mar desempenhe um papel 
fulcral. Referiu a importância que outros países, como o Brasil, os 
EUA e a China, têm atribuído ao mar e o consideram como um valor 
estratégico fundamental, e assim vão redirecionando a sua política 
geoestratégica em conformidade.

Quanto à União Europeia e à sua política marítima, disse não ha-
ver quaisquer dúvidas que caberá ao nosso país, independentemen-
te da atual conjuntura económica, um papel fundamental, sendo do 
máximo interesse que Portugal o faça sentir junto da comunidade 
internacional, nomeadamente a União Europeia e a OTAN.

Ao mar estará certamente reservado um papel crucial no sentido 
da Humanidade aí encontrar recursos que poderão ajudar a salvar o 
planeta, compensando as agressões ambientais a que tem conduzi-
do alguns excessos do desenvolvimento.

É precisamente nesta área de pesquisa dos recursos do mar 
para a protecção ambiental e da riqueza da biodiversidade que 
Portugal, com as suas Universidades e com a sua Marinha, tem 
toda a capacidade para produzir contributos de elevada qualida-
de técnico-científica. 

Referindo-se ao atual momento que vivemos sob a tutela da 
Troica, o orador expressou o seu desejo de que as preocupações  
decorrentes da imperiosa necessidade de controlo orçamental não 
sirvam de pretexto para destruir a identidade nacional e levem a 
que a UE e a Espanha passem por cima dos nossos legítimos interes-
ses, na mesma linha de atuação que conduziu à questão do mapa 
cor-de-rosa, no século XIX. 

Após a muito aplaudida comunicação do Professor Doutor 
Adriano Moreira, o CEMA proferiu breves palavras, nas quais  
salientou a importância do papel que a Academia de Marinha 
tem desempenhado e continuará a desempenhar na difusão cul-
tural do mar e dos assuntos com ele relacionados.

Colaboração da ACADEMIA DE MARINHA
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INTRODUÇÃO
Após o final da Guerra Fria, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) tem sido cada vez mais solicitada e, consequentemen-
te, interventiva na mediação e gestão dos conflitos, dispondo, 
agora, dos instrumentos, anteriormente indisponibilizados pelo 
veto, para a resolução pacífica de disputas internacionais. No en-
tanto, e pese embora esta evolução contribua para evitar que 
os seus membros recorram à ameaça ou ao uso da força contra 
qualquer outro Estado, o contexto estratégico no pós-Guerra Fria 
é significativamente diferente daquele que levou à conceção da 
Carta das Nações Unidas.

As novas dinâmicas securitárias vêm colocar em causa a vali-
dade das atuais conceções de legítima defesa, em resultado da 
fragilidade e ambiguidade demonstradas nas exceções à proibi-
ção do uso da força no capítulo VII da Carta, bem como no uni-
lateralismo evidenciado por alguns Estados ao privilegiarem os 
seus interesses nacionais, em detrimento da segurança coletiva, 
comprometendo a credibilidade da argumentação em torno de 
uma causa justa. Daí que surgem os apelos para a necessidade 
de revisão da Carta, em particular, o artigo 51º, sendo consensual 
que as suas disposições não são suficientes para resolver todo o 
tipo de ameaças à paz e segurança internacional. Neste sentido, 
vamos efetuar uma breve reflexão acerca dos motivos invocados 
para o debate em torno desta controversa questão e concluir se 
justificam de per se a alteração deste artigo.

O USO DA FORÇA
AO AbRIGO DO CAPíTULO VII 
DA CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS

A RESTRIÇÃO JURíDICA – JUS AD BELLUM
O Pacto Kellog-Briand, assinado por quinze Estados em 27 de 

agosto de 1928, em Paris, proibia a guerra, sem exceção, como 
instrumento de política nacional, excluindo a legítima defesa, a 
ação armada decidida pela Sociedade das Nações (SdN), os con-
flitos entre os Estados não signatários, e entre um Estado sig-
natário e outro não-signatário (Moreira, 2005). Face às limita-
ções evidenciadas, este Pacto viria a revelar-se um mecanismo 
frágil, no que se prende com a capacidade de evitar um conflito 
bélico, como se viria a verificar com a Segunda Guerra Mundial 
(IIGM), não só pela inexistência de um critério de causa justa, mas  
também em resultado das reservas impostas por algumas nações 
à sua aplicação. Por consequência, terminado o conflito, era  
essencial integrar a legítima defesa na Carta das Nações Unidas, 
o que veio a suceder, assim como legitimar a guerra de liberta-
ção nacional e a ação internacional determinada pelo Conselho 
de Segurança (CS) ou pela Assembleia Geral (AG). Para esta deci-
são, contribuiu igualmente a crescente interdependência que se 
vinha a verificar entre os conflitos surgidos após o final da IIGM, 
relevando a importância da legítima defesa coletiva contra uma 
hipotética agressão, tendo sido invocada esta premissa, quer 
pela Aliança Atlântica, quer pelo Pacto de Varsóvia em diversas 
ocasiões.

A evolução da ONU, relativamente à SdN, consistiu, assim, na in-
trodução do mecanismo jurídico que permite a legalização do uso da  
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força perante uma ameaça à paz, não precisando de esperar 
pela consumação de uma agressão, contrariamente ao contex-
to da SdN, onde a guerra era legal desde que fossem cumpri-
dos os pressupostos formais. Apesar desta novidade, a eficá-
cia da sua resposta surge condicionada face ao poder dos in-
tervenientes. Ora vejamos, por exemplo, no caso de um confli-
to entre grandes potências, a ONU terá apenas uma capacida-
de de intervenção marginal, não sendo também de esperar um 
papel relevante quando o conflito é entre uma grande e uma  
pequena potência. Na verdade, apenas poderemos esperar que a 
sua eficácia aumente nos conflitos entre médias e pequenas po-
tências (Moreira, 2005). Esta situação reflete o próprio dilema da 
existência do CS, a sua sobrevivência como regulador da ordem  
mundial padece da necessária dependência face às suas prin-
cipais fontes de financiamento e de capacidade do uso da for-
ça. Estas situações traduzem a dificuldade da implementação 
no terreno das decisões deste Conselho, com eficácia discutí-
vel face ao tipo de intervenientes nos conflitos. Com efeito, no 
caso de um conflito entre dois países pequenos, o CS intervém 
e termina a guerra; num conflito entre um país pequeno e outro 
grande, o CS intervém e termina o país pequeno; num conflito 
entre dois países grandes, o CS intervém e termina o CS.

EXCEÇõES NA CARTA AO USO DA FORÇA
Um dos princípios explanados na Carta refere-se ao impedi-

mento do uso da força por parte dos seus membros contra qual-
quer Estado, ou de qualquer outra ação incompatível com os pro-
pósitos das NU (nº 4 do artigo 2º). Não obstante, nenhuma dis-
posição na presente Carta deverá prejudicar o direito de legítima 
defesa individual ou coletiva, consagrada no artigo 51º, no caso 
de ocorrer um ataque armado contra um membro das NU, até 
que o CS tenha tomado as medidas necessárias para manter a 
paz e a segurança internacional. A outra exceção ao uso da força 
consiste na atuação decidida pelo CS nos termos do artigo 42º, 
tendente a garantir a segurança coletiva ao abrigo de uma reso-
lução no âmbito do capítulo VII (Allain, 2004).

Alguns autores admitem ainda uma terceira exceção à proibi-
ção do uso da força, baseando-se no consentimento dado por 
um Estado à assistência por parte de outro, com o objetivo de 
debelar uma agressão, quer em resultado de uma sublevação, 
quer por parte de um terceiro Estado. A definição de agressão 
não consta da Carta das NU, e apenas em 1974, através da Re-
solução nº 3314, a AG propôs a sua definição, enumerando as 
seguintes ações que podem prefigurar a forma mais perigosa do 
uso ilegal da força: o uso da força armada sem decisão do CS; 
bombardeamento; ataque armado contra o território ou Forças 
Armadas de outro Estado; bloqueio naval; autorização do uso do 
território de um Estado para que outro ataque terceiro; envio 
de grupos armados ou de mercenários para atacar outro Estado 
(Moreira, 2005).

Estas novas disposições, incluídas no capítulo VII da Carta, con-
ferem a responsabilidade ao CS de agir em nome dos seus mem-
bros nos termos do artigo 24º prevendo o recurso à força para a 
manutenção da paz e da segurança internacional. Nestas circuns-
tâncias, um Estado pode defender-se de uma agressão ilegítima, 
após verificadas determinadas condições restritivas, designada-
mente, a impossibilidade de reagir por outros meios, podendo 
utilizar a força desde que de forma proporcional e enquanto du-
rar a agressão, respeitando o direito humanitário, cessando essa 
prerrogativa assim que comunique as medidas tomadas ao CS, 
que avaliará a necessidade da continuidade dessa atuação.

Desta avaliação resulta uma ambiguidade criada pela dificul-
dade de se conhecerem, em concreto, quais as medidas necessá-
rias que deverão ser tomadas pelo CS para a manutenção da paz 
e da segurança coletiva. Na realidade, por um lado, as exceções à 
proibição do recurso à força poderão contribuir para a reposição  
imediata das condições violadas subjacentes à Carta, evitando  
desta forma a sua propagação e acréscimo das consequências para 
a segurança internacional. Esta reação tanto poderá surgir por ini-
ciativa dos Estados, como a sua necessidade poderá ser reconhe-
cida pelo CS, no âmbito de um quadro de legítima defesa preven-
tiva coletiva. Mas, por outro lado, esta latitude dada ao uso da  

força serve também de pretexto para a prossecução dos interesses  
nacionais por parte de algumas potências mundiais, em detrimen-
to dos interesses coletivos, acrescendo o arbítrio, que não pode 
ser ignorado, decorrente da subjetividade na utilização do poder 
que cada Estado possui efetivamente (Moreira, 2005).

Assim, não é de estranhar que o desconhecimento das medi-
das que sejam necessárias tomar pelo CS gerem desconfiança, 
especialmente nos pequenos poderes, dos verdadeiros objetivos 
da prossecução do interesse coletivo subjacente à Carta, contri-
buindo para a perda da eficácia das medidas tomadas no seu âm-
bito, bem como constitui mais um fator na argumentação da ne-
cessidade de se rever as suas disposições.

A MANUTENÇÃO DA PAZ
No cenário estratégico do pós-Guerra Fria emerge uma nova ti-

pologia de ameaças de características difusas, imprevisíveis e as-
simétricas. Assistimos igualmente à prevalência dos conflitos in-
traestatais, de que são exemplo as guerras étnicas ocorridas no 
Leste da Europa. Ao mesmo tempo, a ONU está muito mais ativa, 
não estando já condicionada pela utilização sistemática do veto, 
procedendo, simultaneamente, a uma reorganização da estru-
tura de apoio às operações de paz. Neste novo contexto, o rela-
tório Agenda para a Paz estabeleceu, em 1992, um novo quadro 
conceptual das operações de paz a concretizar no âmbito do ca-
pítulo VII da Carta, apresentando um conjunto de formas jurídi-
cas configurado como resposta aos novos desafios, incluindo a 
diplomacia preventiva (preventive diplomacy); a manutenção da 
paz (peacekeeping); a consolidação da paz (post-conflict peace  
building); e o restabelecimento da paz (peacemaking) (ONU, 1992).   

Esta iniciativa teve como objetivo criar os meios necessários para 
evitar os conflitos, ou para terminá-los se já iniciados, e reconstruir 
as condições necessárias para a consolidação da paz, contornando 
a necessidade do consentimento das partes quanto à presença de 
uma força internacional. Assumiu também que uma missão des-
te género podia, ocasionalmente, ser delegada numa coligação de 
Estados-membros, com mandato das NU e liderança de uma gran-
de potência. Para tal, o Secretário-Geral Bouthros Ghali manifestou 
a necessidade de os Estados prepararem unidades militares pron-
tas a usar a força para assegurar a imposição da paz, baseadas em  
serviço voluntário, com treino adicional e armamento reforçado 
em relação às forças tradicionais de manutenção da paz (Moita, 
2005). Posteriormente às forças tradicionais de manutenção da 
paz, o relatório do grupo para as operações de paz da ONU, tam-
bém conhecido por Relatório Brahimi, estabeleceu as condições 
mínimas que deveriam ser asseguradas para o êxito das missões 
de manutenção da paz sob a égide desta organização, dispondo 
a necessidade da atribuição de um mandato claro e explícito no 
âmbito do capítulo VII e a obtenção do consentimento das par-
tes em conflito (ONU, 2000). Em setembro de 2005, o relatório  
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In Larger Freedom reitera a necessidade de um novo consenso  
sobre a questão do uso da força nas relações internacionais. 
Desta feita, é reafirmada a importância de se promover e refor-
çar o processo multilateral, por forma a procurar resolver os de-
safios e os problemas internacionais, no rigoroso respeito dos 
princípios explanados na Carta e do Direito Internacional (ONU, 
2005).

Por conseguinte, as suas disposições são suficientes para 
resolver todo o tipo de ameaças à paz e segurança interna-
cional, não havendo necessidade de reescrever ou reinter-
pretar o seu artigo 51º. Com efeito, alterar este artigo seria 
como abrir a “caixa de Pandora”, sem grandes hipóteses de 
se vir a conseguir o consenso desejado, conforme sublinha 
o Vice-almirante Reis Rodrigues. Este estrategista afirma que 
subsistem os critérios1 propostos por Kofi Annan para a legiti-
mação do uso da força, em complemento aos critérios legais 
previstos na Carta, os quais, apesar de ajudarem a clarificar 
as discussões futuras nesse âmbito, não deixarão de estarem 
sujeitos a interpretações subjetivas, consoante os interesses 
nacionais em discussão no tabuleiro do xadrez da política 
mundial (Rodrigues, 2005).

NOVAS CAUSAS JUSTAS PARA A 
GUERRA?

Na guerra no Iraque, em 2003, foram apresentados diversos 
argumentos para impedir o uso de armas de destruição ma-
ciça por parte do regime iraquiano, ou por grupos terroristas,  
nomeadamente, os de intervenção humanitária e de legítima 
defesa preventiva. Estes novos argumentos tendem a assu-
mir-se como novos critérios de causa justa ou de legitimação 
da guerra. Esta situação é particularmente relevante e preo-
cupante, se considerarmos a ambiguidade criada no caso da 
ausência de resoluções do CS, como na invasão do Iraque e 
na intervenção militar da Aliança Atlântica durante a crise do 
Kosovo, em 1999. Esta última ação foi justificada com base 
nos seus fins humanitários, com o objetivo de pôr termo ao 
“massacre” que estava a ocorrer naquela província sérvia, 
pelo que, apesar de criticada, esta intervenção foi considera-
da muito próxima da legalidade.

As conclusões de um estudo elaborado em 2001, por ini-
ciativa do Governo do Canadá, inverteram o ónus deste con-
ceito, substituindo a ideia de um direito de intervenção pela 
“responsabilidade de proteger”, posteriormente consagrado 
no relatório In Larger Freedom. Logo, cada Estado passou a 
ser responsabilizado pela proteção das suas populações con-
tra o genocídio, os crimes de guerra, a depuração étnica e os 
crimes contra a humanidade, pois, caso contrário, o CS po-
derá agir coletivamente, de forma atempada e decisiva, nos 
termos previstos na Carta, incluindo no âmbito do capítulo 
VII (Teles, 2007).

No entanto, a justificação de guerra preventiva como cau-
sa suficiente para o uso da força é a que gera menos con-
senso na comunidade internacional. Esta constatação foi pa-
tente nas reações dos diversos quadrantes, nomeadamente, 
europeus, aquando da intervenção militar da Coligação no 
Iraque. Assim, pese embora a estratégia nacional de 2010 re-
verta o enfoque dado a este conceito, a estratégia nacional 
de 2002 assumiu claramente a adoção da defesa preventiva e 
preemptiva contra ataques terroristas ou proliferação de ar-
mas de destruição maciça, apontando como pontos funda-
mentais dessa estratégia: “We must have an intelligence and 
warning system that can detect terrorist activity before it ma-
nifests itself in an attack so that proper preemptive, preventi-
ve, and protective action can be taken” (USWH, 2002).

CONCLUSÃO 
O uso da força ao abrigo do capítulo VII da Carta não é con-

sensual. As novas tipologias de agressão levaram à criação de 
uma série de formas jurídicas de resposta aos novos desafios 
que, por um lado, procuram resolver o problema da argumen-
tação da causa justa, mas, por outro lado, permitem o seu 

1 Complementarmente à Carta, o CS deve considerar cinco critérios para a legitima-
ção do uso da força: ameaça grave; objetivo de colocar fim à ameaça; último recurso; 
proporcionalidade; e balanço das consequências (ONU, 2004).

aproveitamento por quem tenta justificar ações unilaterais contrá-
rias ao espírito enformador desta Carta na manutenção da paz e 
da segurança coletiva. Nas situações que envolvem uma grande 
potência, as ambiguidades e fragilidades do mecanismo das ex-
ceções à proibição do uso da força tendem a contribuir para au-
mentar a controvérsia da argumentação em torno da causa justa, 
descredibilizando a ONU. As ações desta organização internacio-
nal surgem inquinadas, à partida, pelos fatores do financiamento 
e da capacidade do uso da força. Com efeito, os maiores contri-
buintes são os Estados mais poderosos e cujos interesses nacio-
nais tentam fazer prevalecer, face aos Estados menos poderosos 
e dotados de menores recursos financeiros, situação que se re-
flete na eficácia das ações de intervenção perpetradas sob a égi-
de da ONU. 

Apesar destas vicissitudes, esta é ainda a única instituição na 
qual o uso da força surge legitimado e legalizado, e não obstan-
te as dificuldades acrescidas na tipificação de agressão, com a 
emergência de novos tipos de ameaças e novas fontes de confli-
tualidade, a ONU é, ainda, um fórum de diálogo entre 193 países.

Daí considerarmos que as situações conflituantes resultantes 
destas exceções não justificam de per se a necessidade de uma 
reformulação do artigo 51º no atual contexto estratégico. Alterar 
este artigo poderia dar azo à possibilidade da Carta refletir as am-
bições nacionais de certas potências, em detrimento do interes-
se comum dos “povos das Nações Unidas”, nomeadamente, atra-
vés da integração de conceitos já presentes nas respetivas estra-
tégias nacionais, como é o caso dos conceitos de defesa preemp-
tiva e preventiva, presentes na estratégia americana. Como re-
ferido anteriormente pelo Vice-almirante Reis Rodrigues, alterar 
este artigo seria como abrir a “caixa de Pandora”, correndo-se 
igualmente o risco da desclassificação dos critérios legais de legi-
timação do uso da força, lançando suspeitas sobre a credibilida-
de da argumentação de uma causa justa.

Luís F. do Amaral Arsénio
CTEN

Membro do CINAV

luis.arsenio@gmail.com



MARÇO 2014 20

REVISTA DA ARMADA | 483 

DIRETOR DO AbASTECIMENTO

O CALM Gonçalves Covita nasceu em Almada, 
ingressando na Marinha e em 1980 iniciou o cur-
so de Administração Naval na EN.

Serviu em diversas unidades navais, acumu-
lando cerca de 16000 horas de navegação em 
diferentes tipos de missões, com especial realce 
para a viagem comemorativa dos 450 anos da 
chegada dos portugueses ao Japão, a bordo do 
NRP Sagres, a participação com NRP Corte-Real 
na “Operação Sharp Guard”, tendo embarca-
do o comando da Standing Naval Force Atlantic 
(SNFL), pela primeira vez comandada por um ofi-
cial português e diversas comissões na Região 
Autónoma dos Açores e outras missões no Conti-
nente e no estrangeiro, com NRP João Roby.

Foi professor na Escola de Abastecimento, 
chefiou diversos serviços e departamentos finan-
ceiros, foi oficial do EMA, diretor de serviço da 
DGAM, subdiretor da DA e Diretor de Auditoria 
e Controlo Financeiro.

Da sua formação constam os CGNG e CCNG, o 
Curso de Promoção a Oficial General, o Curso de 
Gestão de Recursos Humanos, o Diploma de Es-
pecialização em Avaliação do Desempenho do INA 
e a Pós-graduação em Finanças Públicas do ISEG.

Durante a sua carreira, foi agraciado com vá-
rios louvores e condecorações.

TOMADAS DE POSSE 
DIRETOR DE INFRAESTRUTURAS 

Em 29 de janeiro, na Direção de Abas-
tecimento, presidida pelo VALM Supe-

rintendente dos Serviços do Material (SSM), 
teve lugar a cerimónia de tomada de posse 
do novo Diretor do Abastecimento, CALM AN 
Gonçalves Covita, em substituição do CALM 
AN RES Teixeira Alves, tendo assistido oficiais 
generais e superiores, oficiais, sargentos, pra-
ças e civis que servem a Marinha na DA.

Após a leitura da Ordem, usou da palavra 
o novo Diretor de que se realça:

“….A nossa ação assentará nos seguintes 
pilares:

 (…) valorizar dos recursos humanos (…), 
privilegiar a proximidade no sentido de  

antecipar soluções e re-
forçar a coesão e a dis-
ciplina. (…) as pessoas 
que durante uma vida 
deram o seu melhor 
à Direção de Abaste-
cimento e que consti-
tuem um património 
valiosíssimo merecerão 
a nossa atenção;

(…) aprofundar a ex-
ploração do Sistema In-
tegrado de Gestão da 
Defesa Nacional, (…);

(…) prosseguir a com-
pleta inventariação e 

reavaliação das existências 
(…) próprias e das Unidades Navais, (…) [alo-
cando] o artigo à Unidade onde a sua falta 
pode comprometer a missão [e] (…);

(…) concretizar a construção do depósito 
de alimentação (…);

(…) a criação da Arsenal do Alfeite S. A., [é] 
uma oportunidade de melhoria dos nossos 
processos internos e transversais (…);

A exploração dos serviços prestados pelo 
Gabinete de Ligação da Marinha ao Naval 
Supply Weapon Systems Support, nos EUA 
e pelo Gabinete de Ligação à NATO Support 
Agency, deve ser prosseguida e alargada.”

No final, o VALM SSM salientou:
“… Rigor, transparência, pragmatismo e 

grande determinação constituem os pilares 
fundamentais para o desenvolvimento dos 
processos para o cumprimento da missão 
que nos está atribuída.

A cadeia logística e o apoio à esquadra 
constituem vetores da minha preocupação, 
mas não quero deixar de sublinhar que os 
recursos disponíveis devem ser canalizados 
de forma equilibrada (…)”.

Presidida pelo Superintendente dos Ser-
viços do Material, VALM Pereira da 

Cunha, realizou-se em 10 de janeiro, no 
seu Gabinete, a cerimónia de tomada de 
posse do novo Diretor de Infraestruturas, 
CALM Novo Palma, que substituiu o CALM 
EMQ Valente dos Santos.

Assistiram à cerimónia Comandantes, 
Diretores e Chefes de órgãos e unidades 
da estrutura orgânica da Marinha, assim 
como militares e civis que prestam serviço 
na DI e de outras unidades.

Após a leitura da ordem, em que foi lido 
o despacho de nomeação, usou da palavra 
o novo Diretor, sendo de realçar das pa-
lavras que proferiu “ …O cumprimento da 
nossa missão vai desenvolver-se em ele-

vada incerteza, escassíssi-
mos recursos atribuídos e 
participação em comple-
xos projetos de requalifi-
cação e reestruturação. 
É minha intenção adotar 
uma postura de continui-
dade, prosseguindo e de-
senvolvendo as melhorias 
registadas nos instrumen-
tos de apoio à atividade 
da Direção, privilegiando 
a simplicidade no planea-
mento e execução das ati-
vidades, reforçando ações 

de controlo sobre as infraestruturas, mo-
bilizando a capacidade de adaptação para 
as mudanças institucionais em curso e edi-
ficando em permanência uma visão de re-
ferência, abrangente e para além do hori-
zonte, pois é essa que nos assegura a cons-
tância de propósito, a eficácia na ação e a 
eficiência na atividade.”

Das palavras proferidas pelo VALM SSM é 
de referir “…o orçamento de 2014 não é ge-
neroso, razão pelo  que o engenho e a arte 
não serão suficientes para acorrer e satisfa-
zer todas as necessidades e requisitos no âm-
bito das responsabilidades e competências 
da D.I.. No entanto,  há ainda espaço para 
a reflexão, análise e desenvolvimento de li-
nhas de ação através do estabelecimento 

O CALM Jorge Novo Palma nasceu em Lisboa, 
ingressou na Escola Naval em 1978 e concluiu o 
curso de Marinha em 1983, após estágio de em-
barque na fragata Hermenegildo Capelo.

Prestou serviço no NRP Sagres, no NRP Ri-
beira Grande, nas FF´s Roberto Ivens e Sacadu-
ra Cabral, na Lorcha Macau (viagem Macau-Ja-
pão-Macau). Foi oficial de operações da Roberto 
Ivens nas missões do Mar Adriático durante a cri-
se na Jugoslávia, integrando as forças tarefas da 
UEO e da NATO e foi Imediato do NRP Corte-Real, 
na operação NATO no Mediterrâneo.

Especializado em navegação, completou di-
versos cursos e estágios tendo completado o Cur-
so de Promoção a Oficial General no IESM.

Comandou o NRP Zaire, o veleiro Vega, o NRP 
Corte-Real, a Força Naval Portuguesa, a Força de 
Reação Imediata e, no período ABR a AGO2013, 
graduado em comodoro, a Força Naval Europeia 
para a Somália (TF465).

Prestou serviço no IH, no Gabinete do Chefe 
do EMA, na DSP e no EMA, onde chefiou a divi-
são de Planeamento entre 2007 e 2009.

das prioridades possíveis e aceitáveis e que 
representarão mais-valias no futuro.

Presentemente existem processos a 
ocorrer que merecerão a sua especial aten-
ção, o acompanhamento e fiscalização das 
obras da Frente Ribeirinha, o desenvolvi-
mento do projeto de obras atribuídas à 
Marinha a executar no HFAR e, outros, em 
particular o relativo à distribuição de ener-
gia elétrica no cais 1 e 2 da BNL.”
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O CMG AN António Carlos Dias Gonçalves ingres-
sou na EN e foi promovido a G/M em 01OUT89, 
após conclusão da licenciatura em Ciências Navais 
Militares – Administração Naval.

Possui uma licenciatura em Gestão de Empre-
sas, uma pós-graduação em Gestão Pública e um 
Mestrado em Gestão Pública, pela Universidade dos 
Açores.

 Foi oficial de Guarnição dos NRP´s Honório Bar-
reto, Jacinto Cândido e Sagres, como Chefe do Ser-
viço de Abastecimento, e no NRP Álvares Cabral, 
como Chefe de Departamento de Logística.

 Foi Secretário dos Conselhos Administrativos da 
EF, G2EA e do Departamento Marítimo dos Açores, 
tendo, nesta última unidade, exercido as funções de 
Chefe do Serviço Administrativo e Financeiro.

 No Gabinete do CEMA desempenhou as funções 
de Secretário do Conselho Administrativo, de Chefe 
do Serviço Administrativo e Financeiro e de Chefe do 
Serviço de Protocolo do ALM CEMA. Prestou serviço 
no Gabinete de Ligação da Marinha junto do “Naval 
Inventory Control Point” em Filadélfia  - EUA, como 
Chefe do Gabinete e de representante da Marinha 
no “Navy International Programs Office” e no “Inter-
national Customer User Group”. Durante esta última 
comissão, mais concretamente a partir de fevereiro 
de 2007 e até final da comissão, foi “Spokesperson  
Deputy for the Security Assistance Foreign Repre-
sentatives Community”. Prestou serviço na Chefia 
do Serviço de Apoio Administrativo, como Chefe da 
Repartição de Vencimentos e Abonos. Entre 2010 e 
2013 desempenhou, na Escola Naval, as funções de 
Professor da área científica de Economia e Gestão, 
para as unidades curriculares de Administração Fi-
nanceira e, em acumulação, de Chefe do Gabinete 
de Estudos e de Coordenador do Departamento de 
Formação de Administração Naval.

Da sua folha de serviço constam vários louvores 
e condecorações.

 
SUbDIRETOR DO AbASTECIMENTO

No dia 16 de janeiro tomou posse como 
Subdiretor do Abastecimento, o CMG 

AN Dias Gonçalves, cerimónia que de-
correu no salão multiusos da Direção de 
Abastecimento (DA), presidida pelo Dire-
tor do Abastecimento, tendo contado com 
a presença de outros oficiais generais, di-
retores, oficiais, convidados militares, ci-
vis e toda a guarnição da DA, e iniciou-se 
com a leitura da Ordem do Dia à Unida-
de tendo o subdiretor empossado usado 
da palavra e sublinhado a necessidade da 
DA estar preparada para os exigentes de-

safios que a presente 
conjuntura de escas-
sez de recursos co-
loca, o que obrigará 
à reformulação de 
procedimentos e à 
procura de alterna-
tivas e, concomitan-
temente, ao esforço 
acrescido de todos 
os que ali prestam 
serviço.

 Aludiu, ainda, à 
importância da linha 
de ação que preco-
niza a concretização 
da mudança física 
dos espaços de ar-
mazenagem dos gé-

neros alimentares para a Divisão Opera-
cional e Técnica, dotando-a de depósitos 
e frigoríficas capazes de fazerem face às 
exigências desta área da armazenagem. 
Nesse sentido, referiu que “…é uma ta-
refa ambiciosa, mas também é certo que 
o que não for iniciado nunca poderá ser  
concluído”. 

 No final, o CALM Diretor do Abaste-
cimento proferiu um discurso, encer-
rando a cerimónia com a apresentação 
de cumprimentos individuais ao novo  
subdiretor.

NOTíCIAS

PRÉMIO DEFESA NACIONAL 2012

Em 12 de novembro de 2013, presidida pela Secretária de Estado 
Adjunta e da Defesa Nacional em representação do Ministro da 

Defesa Nacional, teve lugar no Salão Nobre do Palácio da Indepen-
dência a cerimónia de entrega do Prémio Defesa Nacional 2012.

O prémio foi atribuído ex aequo às obras “O fim das naus e a 
Marinha de transição – Um inquérito da Câmara dos Deputados 
(1853-1856)” e “Salazar e o Reduto Branco: a manobra político-di-
plomática de Portugal na África Austral (1951-1974)”, da autoria, 
respetivamente, do CALM Fernando Alberto Carvalho David e Silva 
e do TCOR  Luís Fernando Machado Barroso.

O CALM David e Silva, com a mesma obra, venceu também o 
prémio “Almirante Sarmento Rodrigues”, atribuído pela Academia 
de Marinha. A Revista da Armada associa-se a este duplo reconhe-
cimento, congratulando o autor pelo trabalho premiado.

Está aberto concurso na Academia de Marinha, até ao dia 1 de 
outubro de 2014, para atribuição do Prémio “Almirante Teixeira 

da Mota”.
Este Prémio destina-se a incentivar e dinamizar a pesquisa e a 

investigação científica nas áreas de Artes, Letras e Ciências ligadas 
ao Mar e às Marinhas.

O referido Prémio é constituído por um diploma e por uma 
quantia pecuniária no valor de € 5.000 (cinco mil Euros).

Podem concorrer os cidadãos nacionais e estrangeiros que apre-
sentem trabalhos originais nos domínios referidos. Consideram-se 
originais os trabalhos inéditos ou cuja publicação tenha sido con-
cluída no ano a que se refere o concurso ou, ainda, no ano anterior.

O Regulamento do Prémio está à disposição dos concorrentes 
na Academia de Marinha.

Para mais pormenores pode ser contactada diretamente a Aca-
demia pelos telefones 210 984 707 / 13 / 15 ou, ainda, por escrito 
para: 

Academia de Marinha
Edifício da Marinha
Rua do Arsenal
1149 – 001 Lisboa

PRÉMIO “ALMIRANTE TEIXEIRA DA MOTA” - 2014
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C   umpre fechar aqui um ciclo de artigos pu-
blicados na Revista da Armada alusivo às 

comemorações dos 150 anos do Museu de 
Marinha, respeitando este artigo à empre-
gabilidade das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) enquanto ferramentas 
essenciais para uma efetiva transmissão cul-
tural, que se deseja o mais alargada possível.

Na charneira entre o fim da Idade Média 
e o início da introdução das novas ideias re-
nascentistas emerge todo um pensamento 
crítico cientifico inovador tanto para a época 
como para os próprios conteúdos surgindo 
novas ciências que até aí a escolástica, ago-
ra começando a entrar no seu ocaso, as não 
reconhecia, desde a botânica até à zoologia.

De facto, a escolástica, que teve talvez 
o seu maior contributo com São Tomás de 
Aquino, na sua «Summa Theológica», cons-
tituiu-se como base dogmática que influen-
ciou durante mais de 400 anos o modelo de 
pensamento crítico existente nas Universi-
dades Medievais.

Passados os alvores das luzes, só no sécu-
lo XVII se consolidaram os museus mais ou 
menos como hoje os conhecemos, herdei-
ros ainda de uma tradição de colecionismo 
de coisas raras ou desconhecidas para pos-
terior exposição. A generalidade dos autores 
defende que se trata de uma tradição essen-
cialmente do período clássico grego mas al-
guns deles consideram a sua origem mais an-
tiga, sendo relativa ao período áureo egípcio.
Hoje, o papel dos museus evoluiu e transmi-
te-nos uma interação muito maior permitin-
do chegar a um elevado número de públi-
cos, independentemente das suas necessi-
dades, quer sejam uma investigação acadé-
mica, uma visita de um grupo escolar, uma 
visita de um grupo turístico, uma simples vi-
sita lúdica, entre outros.

Nesta linha de pensamento, «O Museu de 
Marinha tem por missão a conservação e ex-
posição dos objetos de valor histórico, artís-
tico e documental da Marinha, ou confiados 
à sua guarda, que constituam documentos 
do passado marítimo dos portugueses e dos 
serviços por si prestados à civilização e ao 
progresso da humanidade1.»

Na continuação do cumprimento da nossa 
missão utilizamos as ferramentas que melhor 
nos ajudam a cumprir essa mesma missão.

Um bom exemplo disso são as referidas 
TIC que nos permitem chegar melhor a um 
mais vasto e variado público.

Chegados aqui, se olharmos para os 500 
anos anteriores e pensarmos na forma como 
o pensamento tem sido influenciado nestes 
últimos 5 séculos mais facilmente percebe-
mos a razão de alguns discursos atuais serem 
bastante apelativos nomeadamente quando 
introduzem os classificadores «moderno», 
«inovador», reminiscências de um pensa-
mento positivista ao estilo de Auguste Com-
te, uma tentativa de transmissão do ideal de 
«progresso».

As referidas tecnologias assentam per-
feitamente nesta transmissão de uma ideia 
de algo que se opõe ao «antigo», à tradi-
ção, uma dualidade por oposição, magis-
tralmente apresentada por Jacques Le Goff 
na sua obra «História e Memória2», e assim 
são apresentadas por todas as empresas que 
desenvolvem os mais variados conteúdos e 
soluções desde aplicações para telemóveis, 
projeções em 3D, aplicações em suportes in-
terativos, toda uma panóplia de produtos, 

referindo estas empresas que produzem o 
que «de mais moderno existe no mercado».  
Temos de voltar sempre ao princípio, ao que 
são os fundamentos, quais as bases, e a par-
tir daí construir a estrutura e nunca adquirir 
uma estrutura que não cabe nos alicerces, 
o que implica passos pequenos, mas preci-
sos, passos sedimentados, que respondam 
ao hoje e que se projetem no futuro, mas 
que nunca obscureçam este.

Bom exemplo desta linha de atuação tem 
sido o investimento feito em tecnologias de 
videovigilância que reforçaram muito o dis-
positivo de segurança adstrito ao Museu de 
Marinha e toda a sua área envolvente dos Je-
rónimos que incorpora também o Planetário 
Calouste Gulbenkian, a Biblioteca Central de 
Marinha e a Comissão Cultural de Marinha.

As últimas alterações introduzidas, com a 
substituição de equipamentos mais antigos 
e a introdução de uma maior área de abran-
gência da vigilância, veio assim facilitar a  

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇãO
E COMUNICAÇãO NO APOIO à CULTURA

COMISSÃO CULTURAL DA MARINHA

MUSEU DE MARINHA | 150 ANOS

Informação disponibilizada através de QR-Code.
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desafetação de alguns elementos perten-
centes ao Quadro de Pessoal dos Polícias dos  
Estabelecimentos de Marinha que ficaram 
afetos a outras Unidades.

Nos últimos tempos, sempre que se tem 
remodelado o discurso expositivo de al-
gumas salas, têm-se introduzido também 
equipamentos para passagem de conteúdos 
multimédia, adaptando-se assim esse dis-
curso com suportes de uma manutenção e 
alteração muito mais fácil do que os que até 
aqui eram utilizados.  

Recentemente, também sofreu uma re-
modelação total a página do Museu de Ma-
rinha, disponível tanto na intranet, como 
na internet. Esta é uma ferramenta que se 
constitui como cada vez mais fundamental 
pois as práticas atuais ditam que quando se 
quer uma determinada informação basta fa-
zer uma busca na internet para se passar a 
dispor de várias ligações sobre a temática 
escolhida.

Para além das páginas próprias, o Museu 
tem tentado sempre integrar páginas específi-
cas de outros organismos, seja de âmbito mais 
cultural, essencialmente na linha da investiga-
ção científica, seja nos operadores turísticos, 
seja na divulgação das atividades escolares. 

Para além das dúvidas de um qualquer vi-
sitante sobre tarifários, horários, entre ou-
tras, essencialmente na programação das 
visitas escolares, e felizmente este Museu 
interage com mais de 10.000 alunos anual-
mente, o simples facto de um professor po-
der aceder aos materiais que vai depois utili-
zar na sua visita vem facilitar muito a missão 
do Serviço Educativo.

Por outro lado, quando um Investigador de 
qualquer ponto do mundo se relaciona com o 
nosso Serviço de Investigação sem as contas 
de correio eletrónico, sem ferramentas para 
envio de informação digitalizada que ocupa 
grandes quantidades de espaço em disco, essa 
investigação não era possível.

Hoje, o nosso Museu responde efetivamen-
te a pedidos do mundo inteiro e cada vez mais 
existem investigadores interessados nos na-
vios, nas viagens dos Descobrimentos Portu-
gueses, nas trocas comerciais, na inovação das 
descobertas científicas, na cartografia, entre 
muitos outros exemplos, todo um conjunto de 
temáticas que cada vez são mais específicas. 

Por outro lado, ao sermos mais conhecidos 
e ao saberem o que detemos no nosso espólio 
cada vez se efetuam mais contactos de inter-
câmbio de que é bom exemplo o empréstimo 
de algumas peças ao Museu de Bremen, Ale-
manha, peças estas que integraram uma ex-
posição temporária itinerante alusiva à figura 
de Vasco da Gama, que passou por diversas 
cidades alemãs e austríacas mostrando assim 
algumas das nossas preciosidades por aquelas 
paragens.  

O projeto maior atualmente em implemen-
tação neste Museu neste domínio das TIC, tem 
a ver com a implementação da catalogação 
por codificação bidimensional, vulgarmente 
conhecido como QR-Codes, das peças que se 
encontram em exposição no Museu de Mari-
nha. Este projeto, face à sua grande dimensão 
e rigor técnico que se impõe, desde início que 
é desenvolvido em parceria com a Superin-
tendência dos Serviços de Tecnologias da In-
formação, sendo de toda a justiça realçar que 
tanto esta Superintendência, como a Secção 
de Informática da CCM, têm sido incansáveis 
na busca das melhores soluções. 

Este projeto assenta em três 
vertentes diretoras principais. 
Desde logo a aquisição de sof-
tware específico que efetue o 
interface entre a base de da-
dos que serve de repositório 
das peças existentes e os dis-
positivos móveis que irão ler 
os QR-Codes, a instalação de 
uma rede sem fios (wireless) 
que sirva todo o Museu e que 
garanta a gratuitidade do ser-
viço, por um lado, e por outro, 
que garanta a possibilidade de 
se efetuarem comunicações 
dentro do Museu, pois insta-
lado nos Jerónimos, com paredes em pedra 
com mais de 1,5m existem áreas onde a re-
ceção de sinal é mais difícil, e finalmente, a 
adequação do que existe em base de dados 
para se poderem disponibilizar os conteúdos 
ao público.

Sobre a aquisição do software de interfa-
ce o mesmo trata-se de uma solução exis-
tente que complementa o software escolhi-
do para repositório da base de dados, neste 
caso a plataforma InPatrimonium©, da fir-
ma «Sistemas do Futuro©» que se encontra 
instalada, testada e a funcionar não só neste 
mas em muitos museus em Portugal.

Sobre a adequação do que podemos dis-
ponibilizar ao público essa é uma tarefa 
deste Museu que irá continuar ao longo de 
muito tempo pois a grande vantagem des-
ta tecnologia é efetivamente a quantidade 
de informação que podemos disponibilizar, 
vídeos, imagens, textos, ligações a outros 
dados chave relevantes, apenas à distância 
de seguir uma ligação, assim tenhamos re-
cursos humanos adequados que possam ir 
preenchendo esses conteúdos.

Por exemplo, uma determinada pintura, 
para além dos dados dessa pintura, cota, au-
tor, entre outros dados relativos à ficha de 
inventário, todos os dados que com ela se 
relacionam, outras peças existentes no Mu-
seu, do mesmo autor, ou da mesma temá-
tica, sobre temáticas afins, o que torna as 
possibilidades quase infinitas.

Sobre a instalação da rede wireless esta 
está em fase final de implementação e teve 
em conta a impossibilidade de se colocarem 
equipamentos no exterior do complexo dos 
Jerónimos, face à sua proteção como mo-
numento nacional, bem como as já referi-
das bastante espessas paredes tendo-se uti-
lizado essencialmente os sótãos para passar 
a cablagem mínima necessária e existindo a 
preocupação de se deixarem os equipamen-
tos invisíveis ou o mais dissimulados possível 
do olhar dos utentes. 

Efetivamente, as tecnologias de hoje propor-
cionam pequenas maravilhas, como por exem-
plo no campo das acessibilidades, onde exis-
tem aplicações que possibilitam que alguém 
analfabeto ou com baixa literacia ao utilizar um 
áudio-guia possa ouvir todos os dados que se 
encontram numa dada legenda de uma figura.

De igual forma, ao se completar a infor-
mação disponível servimos um maior nú-
mero de utentes, pois por vezes as próprias 
legendas estão feitas numa linguagem de-
masiado técnica que só é percetível para 
alguns, tendo existido um cuidado na parte 
técnica mas esquecendo completamente a 
tipologia possível dos vários visitantes.

Tal como o fogo, que também nos mara-

vilha, mas que ao aproximarmo-nos demais 
nos queima, também as TIC nos podem tra-
zer pesados dissabores se não existir uma 
ponderação, essencialmente na manuten-
ção e na operação dessas soluções, para que 
as mesmas não se constituam como uma 
pesada herança megalómana mas sim como 
uma ferramenta sólida que agrega valências 
e projeta um determinado Organismo no 
seu tempo, junto dos seus pares, num futu-
ro consolidado.

Pode parecer estranho alguém especiali-
zado em informática olhar com esta descon-
fiança para as ditas «soluções que passam 
pela integração de novas tecnologias» mas 
não raras as vezes nestes mais de trinta anos 
de experiência nesta temática se assistiu a 
olhar-se para esta área como se se dispuses-
se da capacidade de efetuar milagres, ten-
do-se aprendido há muito tempo no antigo 
(e saudoso) Serviço de Informática da Arma-
da que os «erros informáticos», invariavel-
mente, situavam-se entre a cadeira e o te-
clado, que o computador não era culpado, 
as várias fases conducentes à implementa-
ção da solução é que não tinham sido res-
peitadas, ou, os seus resultados mal inter-
pretados.

Neste sentido, face à grande importância 
desta temática, a Exposição Temporária alu-
siva à Comemoração dos 150 Anos do Mu-
seu de Marinha, incluía um módulo cujo tí-
tulo era «Novos Desafios, os Mesmos Va-
lores», exatamente para que as tecnologias 
sirvam o seu propósito, serem ferramentas 
de auxílio e não elas próprias um fim, para 
que, neste caso, o Museu de Marinha conti-
nue a ser isso mesmo, um Museu, e não um 
qualquer centro multimédia, com projeção 
3D, holográfica, entre outros, evidentemen-
te que qualquer destas tecnologias é possí-
vel e viável, desde que devidamente enqua-
drada, com um ciclo de vida bem calculado, 
com capacidade de uma efetiva manutenção 
e operação, para que não perca a sua iden-
tidade que lhe conferem 150 anos e que se 
quer perpetuada, pelo menos, por outros 
tantos anos.

Rosário Guerreiro
CTEN SEP 

Chefe do Departamento de Museologia
do Museu de Marinha

1 CF. Artº 2º, Missão e Atribuições, Regulamento Interno 
do Museu de Marinha.
2 LE GOFF, Jacques «História e Memória», Edições 70,  
Lisboa, 2000, 2 vols.
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50 ANOS DO AUMENTO AO EFETIVO
DA LFG CASSIOPEIA

A Lancha de Fiscalização Grande (LFG) Cassiopeia foi aumen-
tada ao Efetivo dos Navios da Armada em 13 de janeiro de 

1964, pela portaria 20 326, de 18 de janeiro, do Ministro da 
Marinha. 

Construída no Arsenal do Alfeite (a primeira da classe a ser 
ali construída), era o quinto navio dos dez que constituíam a  
classe Argos. Apesar de terem características adaptadas à ex-
tensa rede fluvial guineense, as lanchas desta classe operaram 
nos três teatros africanos, Guiné, Angola e Moçambique, até ao 
final da Guerra Colonial. 

A Cassiopeia começou por fazer missões de fiscalização de 
pesca no Algarve. No entanto, ainda em 1964 partiu com desti-
no à Guiné. A sua vida operacional desenvolveu-se toda naque-
la antiga província ultramarina, tendo participado em inúmeras 
operações, nomeadamente na operação Mar Verde. Em 21 de 
setembro de 1974 foi decidido afundar o navio, ao largo da Gui-
né, uma vez que se considerou que o seu estado não justificava 
a reparação.

CARACTERÍSTICAS

ARMAMENTO

LOTAÇÃO

Deslocamento máximo                                         210 toneladas
Deslocamento standard                                        180 toneladas
Comprimento                                                          41,7 metros
Boca                                                                          6,7 metros
Calado máximo                                                       2,1 metros
Velocidade máxima                                                17,3 nós
Velocidade económica                                         12 nós
Autonomia à velocidade de cruzeiro                 1660 milhas

2 peças Boffors 40/60
2 metralhadoras MG42, de 7,62 mm

2 oficiais; 4 sargentos; 21 praças
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RETORNO DE áFRICA - 1975
UMA MISSÃO DE APOIO

Os anos de 1974 e 1975 foram de gran-
de actividade para a nossa Marinha 

devido à necessidade de retracção do 
dispositivo naval face às independências 
dos novos países africanos de expressão 
portuguesa. Ao NRP Schultz Xavier coube 
uma boa parte desses trabalhos pois além 
das tradicionais missões que lhe foram 
atribuídas ao longo do ano (Março a Ou-
tubro) – balizagem nos portos e estuários 
da costa metropolitana e apoio à farola-
gem nos arquipélagos das regiões autóno-
mas dos Açores e da Madeira –, de outras 
foi incumbido nos restantes meses.

A instabilidade social que se verificou 
naqueles países africanos ainda antes das 
suas independências provocou a fuga e 
regresso a Portugal de muita gente. Assim 
ocorreu em Angola, antes da sua indepen-
dência a 11 de Novembro de 1975, quan-
do uma dúzia de embarcações de pesca 
com tripulações acompanhadas dos res-
pectivos familiares, em que predomina-
vam mulheres e crianças, decidiram re-
gressar a Portugal torneando a costa afri-
cana. Ajuda de vária ordem foi-lhes dada 
pelos navios de força naval que saiu de 
Luanda à data da independência (vide RA 
nº 54/MAR76).

Para lhes prestar apoio na parte final 
da sua navegação foi designado o Schultz 
Xavier que, após uma rápida preparação, 
saiu de Lisboa cerca da meia-noite de 23  
de Novembro de 1975.

Navegámos a SW com vento de NE e céu 
geralmente coberto em direcção ao porto 
de Arrecife, na ilha de Lanzarote, nas Ca-
nárias, onde aportámos na tarde de 26 de 
Novembro na tentativa de encontrar ou 
ter notícias das embarcações de pesca. 
Logo na tarde do dia seguinte rumou-se 
para Sul e iniciou-se chamadas em fonia 
para contactar os pesqueiros. Os primei-
ros a responder e a dar informações fo-
ram as embarcações de pesca portugue-
sas em faina ao longo da costa africana, o 
que mostra bem o bom entendimento e 
a ajuda mútua existente entre os homens 
do mar. Logo ao fim do dia seguinte foi 
possível encontrar duas traineiras – a Por-
to Amboim que rebocava a J. Nelson – que 
rumavam a Norte sem problemas, pelo 
que prosseguimos rumo a Sul. Ao anoi-
tecer do dia seguinte obteve-se contacto 
por rádio com a traineira Flórida de um 
grupo de seis – St. António, Rosa Barata, 
Cláudia Isabel, Faneca e Atlântico, sendo 
sugerido que prosseguissem para Norte, 
pois entretanto o Schultz Xavier teria de 
ir abastecer de combustível, demandando 
assim o porto de Dakar, onde entrou no 
dia 30.

É oportuno recordar que entretanto ti-
nham ocorrido os acontecimentos de 25 
de Novembro de 1975 na Metrópole, o que 
naturalmente originava bastante ansiedade 
em toda a guarnição perante as poucas no-
tícias que se iam captando na rádio.

Após o embarque do piloto em Dakar, 
fomos atracar ao cais nessa manhã, de 
Sábado. Por sorte talvez, foi logo possível 
efectuar o abastecimento de água doce 
o que permitiu atestar os tanques já que 
cerca de uma hora depois fomos obriga-
dos a largar do cais, sem qualquer justifi-
cação. Tivemos então de fundear de novo 
na baía do porto, não sendo possível o 
abastecimento de combustível de que tão 
carenciados estávamos, apesar do pró-
prio piloto, de origem francesa, não com-
preender as ordens que as autoridades 
portuárias impunham ao navio. Ficámos 
fundeados todo o fim-de-semana, vendo 
a cidade ao longe, apesar do Encarrega-
do de Negócios da Embaixada de Portu-
gal em Bissau (não existia ainda embai-
xada em Dakar) ali se ter deslocado para 
ajudar à resolução dos problemas (inclu-
sive a cobertura dos custos de reparação, 
das referidas embarcações de pesca, ali 
efectuadas) e ainda o próprio Comandan-
te ter contactado as diversas autoridades 
em terra. O 25 de Novembro em Portu-
gal fazia-se sentir naquelas paragens! Di-
versas mensagens para Lisboa não obti-
veram qualquer resposta. Perante o im-
passe e dispondo de pouco combustível, 
com os pesqueiros a navegar para Norte, 
e após fazer-se o ponto de situação, o Co-
mandante decidiu navegar para Norte e 
tentar alcançar o Saara ainda Espanhol. 
O Encarregado dos Negócios ficou de  
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das tanto de géneros como água e com-
bustível, tendo-se iniciado o reboque de 
algumas delas, que vinham em piores con-
dições, o que permitiu efectuar algumas 
reparações mantendo uma velocidade de 
9/10 nós de navegação. Ao alcançarmos a 
longitude do Algarve foi decidido abando-
nar a navegação costeira e rumar directa-
mente para Norte em direcção a Portimão. 
Esse final de tarde/noite foi complicado 
pois o tempo degradou-se, subindo o ven-
to para força 4 e alguma chuva, felizmente 
dos quadrantes do sul (mar de popa), pro-
vocando dificuldades nas embarcações e o 
partir dos cabos de reboque que tiveram 
de ser substituídos. Próximo da meia-noite  
avistou-se a barra de Portimão onde vieram 

telefonar para avisar o Comando Espanhol 
da nossa inesperada arribada. Assim, an-
tes da meia noite do dia 1 de Dezembro de 
1975 (Domingo), levantámos ferro e nave-
gámos para Norte ao longo da costa afri-
cana, controlando religiosamente o com-
bustível existente, para na tarde do dia 3 
de Dezembro entrarmos no porto de Vila 
Cisneros (actual El Aioun) com o gasóleo 
apenas no tanque serviço e atracarmos, 
com um certo alívio de ali termos conse-
guido chegar. Na ocasião os espanhóis es-
tavam já em vias de sair daqueles territó-
rios, e ao atracarmos tivemos perante os 
nossos olhos o que era um país em guerra, 
pois só se viam forças militares fortemen-
te armadas em muitas viaturas blindadas, 
de tal forma que nos questionámos sobre 
o local onde tínhamos vindo cair!! Apesar 
de não estarem avisados da nossa chega-
da fomos muito bem recebidos pelas auto-
ridades locais e perante o nosso apelo de 
apoio em combustível logo começámos a 
ser abastecidos, operação que, devido aos 
precários meios, durou toda a noite. De su-
blinhar o facto que dada a retirada a curto 
prazo daqueles locais de todas as forças es-
panholas, o apoio foi totalmente gracioso. 
Fomos também obsequiados por uma pe-
quena recepção pelo Comando Militar da-
quela vila seguido de um lauto jantar, ter-
minando o serão num bairro árabe onde 
se apreciou típico chá de hortelã e a dan-
ça dos véus. Infelizmente o agradável con-
vívio foi interrompido, dado que a viatura 
militar que nos serviu de transporte sofreu 
um ataque tendo ficado muito maltratada 
e nós retirados debaixo de uma forte escol-
ta militar, para a segurança do porto.

Logo na manhã do dia 4 de Dezembro 
de 1975 largámos devidamente abasteci-
dos para alcançar Portugal, que era a nos-
sa grande preocupação, pois que de Lisboa 
ainda não tínhamos recebido qualquer 
resposta às nossas mensagens.

Navegando para Norte, ao longo da cos-
ta africana ao fim do dia seguinte, a sul da 
cidade de Agadir, encontrámo-nos com a 
primeira das traineiras que tínhamos vin-
do apoiar, tendo passado a navegar em 
companhia, para no dia seguinte, ao prin-
cípio da tarde, e com a cidade de Essaouira 
pelo través, conseguir reunir todo o grupo 
de seis embarcações, que foram abasteci-

a refugiar-se as embarcações em seguran-
ça. Regressámos no dia seguinte, 8 de De-
zembro de 1975, ao fim da manhã, à Base 
Naval de Lisboa, com o sentimento do de-
ver cumprido mais uma vez.

Foi mais uma missão de apoio a algu-
mas embarcações de pesca (10/15 ton’s) 
com casco de madeira, nada adaptadas 
para navegar tão longas distâncias, em 
que foram percorridas cerca de 3600 mi-
lhas durante mais de 268 horas de nave-
gação em 16 dias de missão. 

J. Vaz Ferreira
CMG
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N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfico
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NRP VASCO DA GAMA  
fEz 23 ANOS

NRP ALMIRANTE GAGO COUTINHO  
DIA DA UNIDADE 

O NRP Vasco da Gama comemorou 23 anos ao serviço da Mari-
nha no dia 18 de janeiro de 2014. Para assinalar esta data, e 

por este dia ter ocorrido num sábado, a celebração foi aprazada 
para o dia 23 de janeiro. A cerimónia alusiva iniciou-se com o dis-
curso do Comandante do navio, CFR Freitas Braz, que destacou os 
“23 Anos de história que têm contribuído para o enriquecimento 
dos anais da nossa Marinha, das Forças Armadas e do país. 23 
anos que marcam uma mudança de estar, de mentalidades e de 
procedimentos na Marinha”.

Após o discurso seguiu-se a cerimónia de entrega de conde-
corações e de distintivos de horas de navegação/tempo de em-
barque. Terminada a cerimónia, foi servido um agradável almoço 
convívio para todos os elementos da nona guarnição da “Vasco 
da Gama”, que terminou com um brinde após “as salvas artilhei-
ras que a Marinha consagrou”, como manda a tradição naval.

Desde o seu aumento ao efetivo, o NRP Vasco da Gama tem 
representado o país e defendido os interesses nacionais em vá-
rios pontos do globo, designadamente em Angola, mar Adriáti-
co, Guiné-Bissau, Timor-Leste, mar Mediterrâneo e oceano Índi-
co (Somália). Navegou 492335 milhas náuticas (911804 Km), o 
equivalente a mais de 22 voltas ao mundo, contabilizando 40574 
horas de navegação (equivalente a 1690 dias no mar ou, de outra 
forma, a mais de 4 anos e 6 meses ininterruptamente no mar). 

A 26 de janeiro de 2014 passaram catorze anos desde a data de 
aumento ao Efetivo dos Navios da Armada do NRP Almirante 

Gago Coutinho. Esta efeméride comemorou-se a bordo, por ques-
tões de agenda, no dia 30 de janeiro e para tal, como manda a tra-
dição, foram convidados os antigos comandantes do navio que fa-
zem parte da história do NRP Almirante Gago Coutinho, sendo eles 
o CALM Seabra de Melo, o CFR Vieira Branco (que, por se encontrar 
em comissão de serviço nos Açores, não pôde estar presente), o 
CFR Bessa Pacheco e o CTEN Cordeiro de Almeida. Estiveram pre-
sentes, também, o 2º Comandante Naval, CALM Silvestre Correia, e 
o Comandante do Agrupamento dos Navios Hidrográficos, CFR Mo-
reira Pinto. Aproveitando a presença dos ilustres convidados, rea-
lizou-se uma cerimónia de imposição de condecorações e entrega 
de distintivos de horas de navegação a militares de bordo, a que se 
seguiu o corte do bolo de aniversário e um brinde ao navio.

O navio prepara-se para mais um ano operacional, que se espera 
ser pleno de atividade e em que irá contribuir, como tem sido seu 
apanágio, para o aprofundar dos conhecimentos de Portugal sobre 
os mares e oceanos.

ANIVERSáRIOS

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

de, endereçando os parabéns aos Comandantes/Diretores e 
respetivas Guarnições.

Direção de Navios        1 Janeiro
NRP D. Francisco de Almeida                      15 Janeiro
NRP Bartolomeu Dias       16 Janeiro 
UTITA            17 Janeiro
NRP Vasco da Gama       18 Janeiro 
NRP Gago Coutinho       26 Janeiro
Depósito POLNATO de Lisboa        31 Janeiro
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CONVíVIOS

SAIbAM TODOS

“FILHOS DA ESCOLA” DE JANEIRO DE 1973

No passado dia 18 de janeiro, os “Filhos da Escola” de janei-
ro de 1973 levaram a efeito o seu 41º aniversário, em Grijó- 

-Gaia, na zona do Porto, no restaurante “Os 5 amigos” em que 
compareceram  cerca de 112 mancebos com suas famílias.

Como já é habitual, foi lida a ordem OP2/21/30JAN73/G, a fim 
de recordar os tempos em que as ordens eram lidas em parada.  

O almoço decorreu numa enorme e sólida camaradagem, em 
que mais uma vez a zona norte demonstrou que foi de onde mais 
elementos se alistaram nesta incorporação e que muitos deles 
compareceram pela primeira vez, recordando todos os bons  

O Recrutamento de 1964 celebra este ano o Jubileu do  
ingresso na Armada.

A comissão organizadora leva a efeito, no dia 12 de abril, 
um evento comemorativo que constará de missa na capela 
da BNL, visita a uma Unidade Naval e almoço-convívio, pelas 
12h30, na Quinta da Vitória, Charneca da Caparica.

RECRUTAMENTO DE 1964 – 50 ANOS

Os interessados deverão inscrever-se, impreterivelmente, 
até 8 de abril, contactando:

 Ulisses Cadete – 918836631 ou 236961537;
 Caçador Durão – 966236364 ou 212597909;
 Pereira da Palma – 210889577;
 Rodrigues Gomes – 963018181 ou 235204468;
 Acácio Almeida – 917267914 ou 239455415

• A Marinha, através da Direção de Apoio Social (DAS), possui atual-
mente 66 protocolos de cooperação. Os protocolos têm como ob-
jetivo a “promoção das condições de bem-estar e apoio social” aos 
militares, militarizados, civis e seus agregados familiares. Encontram-
se distribuídos por 10 áreas: Seguradoras e Mediadoras, Apoio ao En-
sino, Apoio na Infância, Apoio Domiciliário, Apoio à Terceira Idade, 
Apoio ao Bem-Estar, Cultura e Lazer, Apoio à Saúde, Aconselhamento 
Financeiro, Apoio ao Desporto, Utilidades e Serviços;
• A DAS possibilita a cedência, a título de empréstimo, de Meios de 
Correção e de Compensação (MCC). Camas articuladas, cadeiras de 
rodas e canadianas são alguns dos MCC existentes. Os MCC desti-
nam-se a militares, militarizados, civis e familiares que apresentem 
declaração médica, identificando as suas necessidades;
• A Secção de Apoio à Família da DAS possui duas áreas de interven-
ção. São elas o Gabinete de Apoio aos Familiares dos Militares Faleci-
dos (GAFMF) e o Gabinete de Apoio aos Familiares dos Militares em 
Missão no Exterior;
• Para que os beneficiários recebam as comparticipações ADM é ne-
cessário que comuniquem o Número de Identificação Fiscal (NIF) dos 
seus descendentes. A ausência de NIF implica o não pagamento das 
comparticipações;

• Assinatura de protocolo
No passado dia 31 de janeiro, foi celebrado um protocolo de coo-

peração entre a Marinha, representada pela Direção de Apoio Social, 
e a Estímulopraxis – Centro de Desenvolvimento Infantil. A parceria 
tem como objetivo proporcionar condições vantajosas a  toda a Fa-
mília Naval na área do Apoio na Infância.

A Estímulopraxis baseia-se num projeto que reúne um conjunto 
de técnicas especializadas na área do desenvolvimento infantil, atra-
vés de um conjunto de respostas adequadas às exigências dos bebés, 
crianças ou adolescentes.

Pediatria, pediatria de desenvolvimento, psicologia, neuropsicolo-
gia, reabilitação psicomotora, terapia da fala, nutrição clínica e cinesi-
terapia são as especialidades existentes na Estímulopraxis, que conta 
ainda com outras atividades, nomeadamente: rastreio de linguagem, 
ateliers, curso de massagem para bebés, entre outros.

Para mais informações: 

Tel.: 217104130
e-mail: geral@estimulopraxis.com; 
Site: www.estimulopraxis.com

momentos passados na saudosa Marinha. 
No final, ficou a promessa de que para o ano novo evento seja 

organizado na zona  do Ribatejo.
A comissão organizadora agradece a todos os “Filhos da Esco-

la” que compareceram no convívio, como também à Revista da 
Armada que todos os anos tem proporcionado a sua publicação.

Gonçalves de Armada
SMOR E RES    
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A VIDA 
DE MARINHEIRO…

NOVAS HISTÓRIAS DA bOTICA           30

Andava perdido, qual peixe em aquário 
alheio. Procurava a Cardiologia, de olhos 
esbugalhados, espantado no labirinto, es-
tranho para ele, que constitui o Hospital 
das Forças Armadas. Chovia. Chovia cada 
vez mais, como se todos os anjos decidis-
sem chorar a uma só vez… impressionados 
pelo sofrer dos portugueses…

Não viu o médico chegar, mas este reco-
nheceu-o logo. Uma cara antiga, de uma 
memória conhecida, a missão NATO na 
Álvares Cabral. O Sr. Sargento mantinha 
um sotaque carregado do Norte profun-
do, que nem os mais de 30 anos a viver 
na outra margem do rio, que na Marinha 
divide o mundo importante, tinham mas-
carado. Coxeava, coxeava muito, de modo 
que não podendo escapar à borrasca, pa-
recia um grumete na faina de proa, em dia 
de invernia… pingava por todos os lados…

O médico tinha uma ótima recorda-
ção da pessoa de então. Homem folga-
zão, meticuloso no trabalho… intrigava-o 
a facilidade com que o médico de bordo 
circulava entre o refeitório das praças, a 
câmara de sargentos, com paragem na 
cozinha, até atingir a câmara dos oficiais. 
Convidou o 1º Tenente para várias ” jorna-
das de luta”, a navegar, em que pão com 
chouriço e vinho lá da terra matavam a 
saudade da família… Sentiu-se, antes de 
falarem, que teve prazer em rever o mé-
dico, porque há “coisas que não podemos 
ver com os olhos, mas podemos conhecer 
com outros sentidos…”, como se diz acima 
em mirandês… uma língua daquele Nor-
te, lá mesmo em cima no sentir da alma 
portuguesa.

Espantou-se com a magreza atual do clí-
nico – agora, ficou a saber, menos dado 
aos convívios do antigamente. O médico 
perguntou-lhe pela vida. Tinha uma artro-
se precoce. Sequela de um mítico jogo de 
futebol na península da Troia amiga, local 
de repouso quando as Corvetas eram o 
seu lar, como também foram para o mé-
dico… Vinha fazer um eletrocardiograma, 
como parte da rotina pré-operatória, para 
a implantação de uma prótese articular…

Quis saber qual era o papel do médico 
de marinha, ali naquele lugar… o médico 

Hai cousas que nun podemos ber culs uolhos, 
Mas podemos coincer cun outros sentidos.
Francisco Niebro, In L filico il nobiello, ediciones chinchin, Maio 2004
(Livro em mirandês, ilustrado por Sara Cangueiro)

lá lhe explicou a extensão das mudanças, 
mas, rindo, lá foi dizendo, que naquele 
navio fundeado longe do Tejo, se sentiam 
dificuldades em antever o futuro… Como 
num navio em dia de nevoeiro cerrado na 
saída de um porto longínquo, como aque-
les que ambos conheceram… E uma nos-
talgia profunda impôs então um silêncio 
entre os dois. Silêncio só quebrado pelos 
trovões que se faziam ouvir sobre Lisboa, 
em fúria sentida…

Lá se despediram. O médico desejou 
boa sorte ao Sargento Marinheiro, velho 
conhecido de viagens passadas. Nos si-
lêncios seguintes, sentiu saudades. Mui-
tas saudades, da maresia… do balanço…
da distância… Passou ainda pela sala de 
espera e por corredores cheios de outras 
caras e pensou que seria bom explicar a 

estas pessoas, de outras culturas, de ou-
tros modos, como se sente a vida de ma-
rinheiro… As marcas que dela ficam… O 
sentir da maresia… Mas calou-se perante 
a imensidade da tarefa… e a solidão vazia 
do processo…

Continuava a chover. Choveu muito na-
quele dia… Fez bastante vento também. O 
parque de estacionamento parecia o ca-
nal entre o Faial e o Pico, em dia de In-
vernia…

Chovia muito naquele dia…

Doc
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Fonte

cOmbATE NAvAl

Não fora o facto do comandante Satur-
nino Monteiro me ter garantido não ten-
cionar promover nova edição do seu ex-
celente trabalho «Batalhas e Combates 
Navais da Marinha Portuguesa», e não me 
teria atrevido a descrever mais um com-
bate, de que recentemente tomei conhe-
cimento, combate esse que não se encon-
tra contemplado na obra daquele autor.
Para a defesa contra os corsários, em es-
pecial franceses, espanhóis e argelinos, 
que assolavam a costa portuguesa, encon-
travam-se sediados, em Viana do Castelo 
e em Faro, alguns navios de pequeno por-
te, armados em guerra, como corsários, 
com a missão de defesa das embarcações 
de comércio e pesca nacionais, bem como 
de defesa da navegação que demandava 
os portos nacionais, no caso do Norte, e 
da navegação com destino ou origem no 
Mediterrâneo, no caso do Sul.  

Um desses navios era o corsário Onça, 
que o comandante Esparteiro, na obra 
«Três Séculos no Mar», indica ser um caí-
que, armado em guerra, e que, em 1801, 
era comandado pelo 1º Tenente João Luís 
Moreira.

De acordo com o relatório do coman-
dante, escrito poucos dias após o sucedi-
do, este teria largado de Faro pelas 17h30 
do dia 18 de Julho de 1801, escoltando 2 
barcos (sic) com destino a Vila Real, um 
com géneros e o outro com munições de 
guerra. Ao passar junto da Fuzeta uns ho-
mens em terra tê-lo-ão informado que na-
quela tarde teria andado na zona um cor-
sário inimigo, o qual ainda se encontrava 
fundeado frente à Torre de Ares.

De imediato, João Luís Moreira ordenou 
que as embarcações que escoltava se pu-
sessem pela sua popa e dirigiu-se para o 
local indicado. O avistamento do corsário 
inimigo ocorreu  pelas 20h40, tendo aque-
le aberto fogo quando o Onça para ele se 
dirigiu. Porque o tempo era de bonança 
conseguiu o Onça colocar-se ao mar do 
inimigo que vinha navegando a remo, com 
12 remos por banda, procurando des-
sa forma escapar. Por forma a impedir a 
fuga, Luís Moreira mandou abrir fogo com 
as peças de vante e, quando em posição, 
com as peças de  BB, fogo esse a que o ini-
migo, que dispunha de 2 peças de calibre 
4 à proa, 2 pedreiros, 2 trabucos e colu-
brinas, igualmente respondeu com vivaci-
dade.

Vendo-se sem possibilidade de escapar, 
o corsário inimigo intentou a abordagem 
do navio português, tendo ficado com o 
pau da bujarrona por avante do mastro da 
mezena do Onça, assim ficando ambos os 
navios embaraçados. Prosseguiu então o 
combate a tiros de mosquete sendo lan-
çados, do navio inimigo, saquinhos de pól-
vora com pedaços de mecha cosidos, com 
o peso de cerca de um arrátel, como se 
fossem frascos de fogo, sacos esses que 
a guarnição do Onça conseguiu deitar ao 
mar, na sua quase totalidade, mas que 
mesmo assim constituiu a causa do maior 
número de feridos do lado português.

No decurso do combate e apesar do 
fogo, os portugueses abordaram a bar-
ca do inimigo tendo conseguido, após 
a morte do 2º comandante, obter a sua 
rendição. 

No combate, que durou da 20h40 às 
21h30, a guarnição do corsário inimigo, 
constituída por 19 franceses e 10 espa-
nhóis, teve 5 mortos e 6 feridos graves, 
enquanto do lado português ficaram quei-
madas 9 praças, das quais 5 gravemente, 
para além de um marinheiro que fora feri-
do com 2 balas de mosquete, uma no pei-
to e outra na ilharga, e que veio a morrer 
depois no hospital de Tavira, o mesmo su-
cedendo a um soldado da Brigada Real da 
Marinha que havia sido ferido com uma 
bala na barriga.

O Onça entrou em Tavira a 19 para dei-
xar os feridos no hospital, entregar os pri-
sioneiros, a presa e efectuar pequenas re-
parações.

Com. E. Gomes

     

Nota

Fonte

1 João Luís Moreira iniciara a vida no mar como piloto 
de navios mercantes e depois capitão, em especial na 
Carreira do Brasil, tendo sido promovido a 1º Tenente em 
1798.

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

VIGIA DA HISTÓRIA      
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vIH E SIDA
SAÚDE PARA TODOS

O Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH, ou HIV em inglês) é um retrovírus que, ao in-
fetar um indivíduo, provoca uma deterioração progressiva do seu sistema imunitário, pro-
porcionando o desenvolvimento de infeções oportunistas e alguns tumores malignos, que 
raramente surgem noutras circunstâncias. A esta fase da doença chama-se Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (SIDA), que se manifesta e evolui de modo diferente de pessoa 
para pessoa.
A infeção por VIH é atualmente uma pandemia. Cerca de 0,6% da população mundial está infe-
tada. Sem tratamento, cerca de 90% das pessoas infetadas desenvolve SIDA após 10-15 anos.

12

TRANSMISSÃO
 A SIDA foi reconhecida nos E.U.A. nos 

anos 80, em homens homossexuais. Con-
tudo, hoje sabe-se que a infeção já existia 
décadas antes em África e que se alastrou 
mundialmente, não escolhendo idade, 
sexo ou hábitos sexuais. 

Para existir transmissão do VIH o vírus 
precisa de entrar na circulação sanguínea. 
Se a pele é uma boa barreira (se não ti-
ver feridas), o mesmo não acontece com 
as mucosas (e.g.: glande do pénis, ânus, 
vagina ou boca) pois a sua estrutura per-
mite a invasão do VIH para dentro do or-
ganismo.

Os fluidos corporais que podem transmi-
tir o VIH são o sangue, secreções vaginais, 
sémen, líquido pré-seminal (o que sai do 
pénis antes da ejaculação) e leite mater-
no. Logo, a transmissão deste vírus pode 
ocorrer apenas de três maneiras: relações 
sexuais (orais, genitais ou anais), contacto 
com sangue infetado (uso de drogas inje-
táveis, aplicação de tatuagem ou piercing, 
acidentes com objetos picantes/cortantes 
contaminados, transfusão de sangue em 
países sem medidas de controlo de quali-
dade) e de mãe para filho (durante a gravi-
dez, parto e amamentação).

Os seguintes fluidos corporais NÃO 
transmitem o VIH (a não ser que haja san-
gue misturado): saliva, suor, lágrimas, vó-
mitos, fezes, secreções nasais. 

Também NÃO se contrai VIH através de: 
partilha de talheres, copos ou pratos, pica-
das de inseto, sanitários, piscinas, espirros, 
abraços, apertos de mão ou beijos.

O VIH sobrevive muito pouco tempo no 
ambiente, por isso, histórias sobre pessoas 
que colocam sangue contaminado em co-
mida, agulhas em telefones públicos e ca-
deiras de cinema são apenas mitos que 
circulam pela internet. Além disso, o vírus 
quando exposto a sabão ou outros produ-
tos químicos, também morre.

SINTOMAS
A fase aguda da infeção com VIH ocor-

re 1-4 semanas após o contágio e dura 
aproximadamente duas semanas. Meta-
de dos infetados desenvolve sintomas se-
melhantes aos da gripe: febre, suores, do-
res de cabeça, musculares ou articulares,  

fadiga, dificuldades em engolir e gânglios 
linfáticos inchados. 

Os seropositivos vivem, depois da fase 
aguda, um período longo em que não 
apresentam sintomas. É neste período 
que se encontram, atualmente, 70 a 80% 
dos infetados em todo o mundo.

Na fase sintomática da infeção (mas 
ainda sem critérios de SIDA), o doente ini-
cia sintomas e sinais de doença, indicati-
vos da existência de uma depressão do 
sistema imunológico: cansaço, perda de 
peso, suores noturnos, perda de apetite, 
diarreia, queda de cabelo, pele seca e des-
camativa.

A fase seguinte na evolução da doença 
designa-se por SIDA e caracteriza-se por 
uma imunodeficiência grave que leva ao 
aparecimento de manifestações oportu-
nistas (infeções e tumores, tais como: tu-
berculose, pneumonia por Pneumocystis, 
candidíase esofágica, toxoplasmose, sar-
coma Kaposi, linfomas).

DIAGNÓSTICO 
Através de análises sanguíneas: pesqui-

sa de anticorpos ao VIH (detetados ape-
nas 4 semanas após a fase aguda). O pe-
ríodo em que a pessoa está infetada, mas 
não lhe são detetados anticorpos, chama-
se «período de janela». 

TRATAMENTO
Medicação antirretroviral, que em Por-

tugal é gratuita e universal. 

PROGNÓSTICO
Não existe cura para a doença apesar 

dos novos medicamentos antirretrovirais 
retardarem o início dos sintomas e torna-
rem a esperança de vida destes doentes 
semelhante à da população em geral. É 
por isso importante que toda a população 
faça análises com pesquisa de anticorpos 
VIH, pois quanto mais cedo se conhecer 
o diagnóstico, mais cedo se inicia o trata-
mento, e mais lenta vai ser a progressão 
da doença. Sem tratamento a morte por 
SIDA geralmente ocorre no prazo de um 
ano.

Existem casos raros de pessoas que 
mostraram resistência genética ao vírus 
VIH, ou seja, nunca chegam a ter sintomas 

da infeção. Estes casos estão a ser utiliza-
dos para a pesquisa de uma vacina para 
o VIH.

PREVENÇÃO
 Não partilhar agulhas, seringas ou ou-

tros objetos cortantes; usar sempre pre-
servativo nas relações sexuais; não par-
tilhar objetos sexuais pois se tiverem sé-
men, fluidos vaginais ou sangue infetados, 
podem transmitir o vírus.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN

Segundo a Direção-Geral de Saúde 
existem atualmente 42.580 infetados 
pelo VIH em Portugal, maioritariamente 
nos centros urbanos. O número total de 
casos de infeção tem vindo a diminuir de 
forma moderada mas consistente desde 
o ano 2000. Para isto contribuiu o progra-
ma de distribuição gratuita de preservati-
vos e o programa “Diz não a uma seringa 
em 2ª mão”. A infeção, contudo, tem au-
mentado entre heterossexuais e surge em 
idades cada vez mais avançadas. Em 2012 
foram diagnosticados 776 novos casos:

• 53.7% na área de Lisboa e Vale do Tejo;
• 391 portadores assintomáticos, 138 sin-
tomáticos não SIDA e 247 com SIDA;
• 549 homens e 227 mulheres;
• 490 transmitidos em relações heterosse-
xuais, 187 em relações homo/bissexuais, 
78 por partilha de seringas em contexto de 
toxicodependência e 5 de mãe para filho 
(16 casos: outras situações). 

Linha SIDA – 800 26 66 66
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Nunes Marques
CALM AN

A Marinha foi distinguida com o Prémio Especial da Federação 
Portuguesa de Rugby (FPR) no dia 14 de dezembro, na se-

quência do apoio do Centro de Educação Física da Armada (CEFA) 
prestado à FPR na realização de diversos estágios e cursos. A Gala 
de Entrega de Prémios realizou-se na Casa das Histórias de Paula 
Rego, em Cascais, fazendo-se a Marinha representar pelo Diretor 
do Serviço de Formação, CALM ECN Rapaz Lérias, que recebeu o 
prémio do presidente da FPR, Eng. Carlos Amado da Silva, antigo 
oficial da Reserva Naval.

MARINHA DISTINGUIDA PELA
fEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGbY

DESPORTO

Foi o último campeonato de desportos coletivos realizado em 
2013, que teve início em 25 de novembro e terminou em 13 

de dezembro, disputado num único escalão.
Foram 4 unidades que participaram na última fase da prova, con-
quistando a equipa da BNL/FLOT o título de campeão, vencendo 
na final a equipa da EN pela marca de 63-58. Para o 3º lugar, a 
Base de Fuzileiros derrotou a Escola de Fuzileiros por 52-45.

Participaram no torneio 30 unidades, pertencentes a 5 agrupamentos.

XXVI CAMPEONATO DA MARINHA 
DE bASQUETEbOl 

Realizou-se nos dias 30 e 31 de janeiro o XXXVI Campeonato Na-
cional Militar de Corta Mato, com organização do Exército. A pro-

va teve lugar no Regimento de Cavalaria nº 6 (Braga), onde se fize-
ram representar todos os Ramos e Forças de Segurança num total 
de 119 atletas (99 masculinos e 20 femininos), distribuídos por 5 es-
calões masculinos e um escalão feminino. A delegação da Marinha 
apresentou atletas nos seis escalões competitivos, num total de 27 
participantes.

Num percurso de aproximadamente 8900 metros para os esca-
lões masculinos e 6000 metros para o feminino, destacam-se as se-
guintes classificações individuais dos militares da Marinha:

Classificação Geral (escalões masculinos): 16º classificado – 
26605 2TEN MN MENDÃO RODRIGUES (CMN)

III ESCALÃO: 4º classificado  – 138893 1SAR C ALMEIDA (EF)
V ESCALÃO: 4º classificado  – 116779 SAJ A MADEIRA (ETNA/DAE)
Ao nível coletivo, e no escalão masculino, realça-se os 3 lugares 

com assento no pódio por parte da Marinha: 2º lugar no III escalão e 
3º lugar nos IV e V escalões.

XXXVI CAMPEONATO NACIONAL 
mIlITAR DE cORTA-mATO 

Durante o ano de 2013 decorreram os vários campeona-
tos nas modalidades coletivas, individuais e militares, que  

foram convertidos em pontos através das classificações das uni-
dades/agrupamentos participantes, obtendo-se as seguintes 
classificações.

PRÉMIOS DESPORTIVOS CLASSIFICAÇÕES
Troféu Desportos 

Coletivos
1º BNL /FLOT

2º Base de Fuzileiros
3º Escola Naval

Troféu Desportos 
Individuais

1º BNL /FLOT
2º Escola Naval

3º Base de Fuzileiros

Troféu Desportos 
Militares

1º Base de Fuzileiros
2º Escola de Fuzileiros

3º Escola Naval

Abel Melo e Sousa
CFR REF
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Nunes Marques
CALM AN

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.
                                                                                                   

Nunes Marques
CALM AN
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QUARTO DE FOLGA

JOGUEMOS O bRIDGE Problema nº 171

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 171

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

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 2

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 452

PALAVRAS CRUZADAS Problema nº 452

 SUDOKU Problema nº 2

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

	♠		♥  ♦		♣
 A    3   A  D
 R       R   2
 V 9        
 2    4
     3
 2

	♠		♥  ♦		♣
 D   R  V   R
 8   D   V
 5   V 8
  7
    6
       2

NORTE (N)

SUL (S)

OESTE (W)

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

ESTE (E)

Ninguém vuln. W abre em 1♥ e desenvolve-se o seguinte leilão:
 W N E S 
 1♥	 P P DB
 P 1ST (a) P 3♦ (natural e jogo forte)
 P 3♥	(b) P 3♠ (naipe com controlos)
 P 6♦	(c)             todos passam

(a) – mostra a distribuição, 8/10 pontos, paragem a ♥ e nega ter 4♠ (b) – cue-bid mostrando fit a ♦,  máximo 
e controlo de 1ª a ♥ (c) – com o jogo forte do parceiro, o bom fit a ♦ e os seus 2 Ases, a hipótese de chelem 
será certamente elevada. Como deve S jogar para tentar cumprir o contrato recebendo a saída a ♥R?

HORIZONTAIS: 1 – É quase aljava; moluscos cefalópodes que produzem as tintas empregadas pelos agua-
relistas e conhecida pelo nome de sépia. 2 – Grua na confusão; potassa. 3 - Igual na barafunda; antro (inv). 
4 – Saída. 5 - Atraiçoara; rio costeiro francês. 6 – Relativo ao ouvido; Rádio Televisão Portuguesa (sigla); art. 
7 – Pedra de amolar; seis letras de iodismo. 8 – Tribos de guerreiros e salteadores do Norte da Grécia, sob 
a dominação turca. 9 – Ponto da abóbada celeste que se acha diretamente por baixo dos nossos pés, e ao 
qual chegaria uma reta que passasse pelo ponto em que estamos e pelo centro da Terra; moveina confusão. 
10 – Paraíso terreal, de que fala a Bíblia; clarão ( fig ). 11 – Nome de um dos doze apóstolos, que pregou no 
Egito e na Pérsia; renas na confusão. 
VERTICAIS: 1 – Chefe dos Messénios, célebre pela sua luta contra os Espartanos, durante a segunda guer-
ra da Messénia. 2 – Sardão; acrescentei. 3 – Nome próprio masculino; ave palmípede, espécie de pato. 
4 – Ave galinácea e pernalta, originária da América do Sul; pêlo comprido e áspero no pescoço e na cauda 
do cavalo e de outros quadrúpedes. 5 – No meio da guerra; no princípio e no fim do mar. 6 – Terreno em 
que crescem plantas sem cultura prévia (fem). 7 – Símb. quím. do astato; rio dos estados do Ceará e Piani, 
Brasil, e afluente do Parnaiba, e nasce na serra da Janinha. 8 – Acento predominante ( pl ); causara pena. 
9 – Arcas; salona na confusão. 10 – Lar na barafunda; cidade da Rússino Cáucaso do Norte. 11 – Repetição 
viciosa da letras ou de outras sibilantes ( pl ).

A abertura de W mostra que os pontos-chave restantes estarão na sua mão, portanto deverá ser com base nesta informa-
ção que S terá de desenvolver a sua linha de jogo. Vejamos como: faz o A, e outra ♥ para corte; vai ao morto em trunfo e 
joga outra ♥ para cortar e eliminar o naipe; tira o último trunfo e não havendo interesse em fazer a passagem à D de  ♠, 
pois está de certeza em W, bate AR♠ na esperança que a D possa cair; se tal não acontecer, como é o caso, espera que 
esteja à 3ª para colocá-lo em mão, obrigando-o a jogar ♥ para corte e baldar o ♣ perdente, ou ♣ para a sua D.                                                                                                   

HORIZONTAIS: 1 – ALJAV; SIBAS. 2 – RAUG; CALI. 3 – IGLAU; ATURG. 4 – SAIMENTOS. 5 – TRAIRA AA. 6 – OTO; RTP; ART. 
7 – MO; IODSMI. 8 – ARMATOLAS. 9 – NADIR; IEOVM. 10 – EDEN; RAIO. 11 – SIMAO; EANRS.
VERTICAIS: 1 – ARISTOMENES. 2 – LAGARTO; ADI. 3 – JULIAO; ADEN. 4 – AGAMI; CRINA. 5 – UERR; MR. 6 – NATIA. 7 – AT; 
POTI. 8 – ICTOS; DOERA. 9 – BAUS; ASLOAN. 10 – ALR; ARMAVIR. 11 – SIGMATISMOS.                                                                                                   

FáCIL

FáCIL DIFíCIL

DIFíCIL

Carmo Pinto
1TEN

Nunes Marques
CALM AN
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NOTíCIAS PESSOAIS
COMANDOS E CARGOS

RESERVA

REFORMA

FALECIDOS

NOMEAÇÕES
● CALM Jorge Manuel Novo Palma nomeado Diretor de Infraestru-
turas Navais ● CALM AN António Inácio Gonçalves Covita nomea-
do Diretor de Abastecimento ● CALM MN RES João Nuno da Rocha 
Menezes Cordeiro nomeado Presidente da Junta Médica de Revi-
são da Armada ● CMG MN Nelson Octávio Castela Lourenço dos 
Santos nomeado Diretor interino do Serviço de Saúde ● CMG RES 
Guilherme Adelino Figueiredo Marques Ferreira nomeado Diretor 
da Escola de Autoridade Marítima ● CFR José Manuel Moreira Pin-
to nomeado Comandante do Agrupamento de Navios Hidrográfi-
cos ● 1TEN André Costa Lamego nomeado Comandante do Desta-
camento de Mergulhadores Nº1.

● 141744 CMG REF Silvano José de Freitas Branco ● 181145 SMOR 
CM REF Vladimiro Freire Romba ● 229649 SAJ A REF Joaquim Tos-
cano Pires Manteigas ● 209382 SAJ C RES José António de Almeida 
Ribeiro ● 144844 SAJ L REF António Mealha Martins ● 159446 SAJ 
TFD REF Raúl Gouveia Alfaiate ● 162644 SAJ E REF Joaquim An-
tónio Figueira ● 387055 SAJ FZ REF José de Sousa Rocha ● 89671 
1SAR A REF Torcato Lourencinho Coroa ● 257648 1SAR H REF Ma-
nuel Joaquim Caldeira Morgado ● 183646 1SAR CM REF Renato 
Lourenço de Almeida ● 131665 2SAR GRAD José Feio Lameira  
● 538658 CAB A REF Romeu Martins Ribeiro ● 303943 CAB TFD REF 
António da Cruz da Pia ● 36014573 Farol 1CL QPMM APOS Antó-
nio Augusto Marreiros Rosado ● 33007056 AGE 1CL QPMM REF 
Camilo Afonso dos Reis ● 33001181 AG 1CL QPMM REF Fernando 
Manuel Castro Sousa ● 36023157 Farol 1CLA QPMM APOS João 
Manuel Gomes Jasmins.

● CALM AN João António Esteves Nunes ● CALM MN João Nuno 
da Rocha e Menezes Cordeiro ● SMOR FZ Carlos Alberto Pires Fiú-
za dos Santos ● SMOR T José Eduardo Ribeiro de Deus da Graça 
● SMOR A José Manuel Roque Lourenço ● SMOR H António de 
Almeida Roda ● SMOR FZ Rui Martins Narciso ● SMOR FZ Antó-
nio Barbosa Vieira ● SMOR ETA Nuno Fernandes Cunha ● SMOR 
C Emídio Tomás Proença Fitas ● SMOR ETA Augusto José dos 
Reis Pratas Relva ● SCH ETS Carlos Alberto Pereira Ribeiro ● SCH 
MQ Carlos Duarte Pereira dos Reis ● SCH L Joaquim Manuel Sa-
ruga Catronas França ● SCH H Ramiro Chambel Costa ● SCH H 
Victor Manuel Rita do Nascimento ● SCH ETA José Manuel Fili-
pe Caetano ● SCH A Mário Carlos da Silva ● SCH CM Carlos Al-
berto Ferreira da Costa ● SCH CM José Mário Pascoal Fonseca  
● SCH H Manuel António Nunes Ramos ● SAJ H Jorge Manuel Ro-
drigues Tomás ● SAJ H José Luís Gonçalves Dionísio ● SAJ H Ma-
nuel António Gonçalves Bonito ● SAJ CM António dos Santos Mi-
randa ● SAJ R Carlos Manuel Marinho Alves ● SAJ TF Paulo Jorge 
Machado Lopes Teixeira ● SAJ V João António de Oliveira Ferreira  
● SAJ A Miguel José Fernandes de Almeida ● SAJ E Joaquim Manuel 
Cardoso Pinto ● SAJ V Eugénio Angélico Borges dos Santos ● SAJ L 
Manuel Jacinto Magriço Antunes ● SAJ A Paulo Jorge da Silva La-
ranjeira ● SAJ F Mário José Mateus de Oliveira ● SAJ A José António 
Dias Belchior ● SAJ MQ Ricardo Manuel da Graça Fialho ● SAJ H 
José Faustino de Menezes ● SAJ C Fernando de Oliveira Rodrigues 
Paulino ● SAJ C Adelino Inácio Ferreira ● SAJ C António Carlos Pau-
lino ● SAJ FTI Luís Miguel Purcell de Portugal Branco ● SAJ R David 
Sérgio Monteiro Vilarinho ● 1SAR TF Paulo Jorge da Costa Pinto 
● 1SAR L António Manuel Martins da Costa ● 1SAR TF João Manuel 
Lopes Antunes ● 1SAR TF Jorge Manuel Silva Pereira Machado  
● 1SAR C Ricardo Manuel Nobre Rodrigues Lameiras ● 1SAR A 
João Paulo Pelado Estevens ● CAB V Manuel Luís Acinho Cabo Pita 
●CAB A Mário Alfredo Gaspar Teixeira ● CAB L Carlos Alberto Gon-
çalves Vila Nova Xavier ● CAB A Victor Manuel Saraiva Val ● CAB T 
Álvaro Manuel Reis dos Santos Carreira ● CAB TFD João Tavares 
Sequeira ● CAB A Paulo Jorge Martins Ricardo ● CAB T Paulo Jorge 
Alexandre da Silva.

● CALM EMM Mário do Carmo Durão ● CALM EMQ RES Manuel Vi-
torino Nunes Teixeira, sem efeito passagem à Reforma ● CMG AN 
Carlos Manuel Soares Barata ● CMG Luís Filipe Borges Pereira e Cruz  
● CMG MN Luís Casimiro Sentieiro Ferreira da Silva ● CMG FN Car-
los Alberto Carrondo Tomé dos Reis ● CFR OT José António Car-
valho ● CFR SEP Diamantino Esteves da Silva ● CFR SEU António 
Luís Ouro Vieira ● CTEN SEI José Manuel Rúbio Palma Jordão ● 
1TEN TS Ricardo Peralta dos Santos ● SMOR L António Ventura 
Gomes ● SMOR B Luís Manuel Nini dos Anjos ● SMOR TRC An-
tónio Pereira Leitão Viegas ● SMOR TEA José Rosa Valentim Perei-
ra ● SMOR M João Lopes ● SMOR TEA José Nascimento Baptista  
● SMOR H Marcelino Francisco Soares Gomes ● SMOR T José  

Manuel Nunes da Silva ● SMOR MQ João Alberto Lemos de Oliveira  
● SMOR A Carlos Hélio Lopes da Silva ● SCH FZ Florêncio do Rosá-
rio Duarte ● SCH V António José Gaspar ● SCH H Júlio Gonçalves 
Eusébio ● SAJ L Américo de Almeida Casimiro ● SAJ L Alfredo Boa-
vida da Silva ● SAJ CM Francisco Martins Fernandes ● SAJ FZ José 
Manuel Martins ● SAJ FZ José Avelino Trindade Corucho ● SAJ E 
José Manuel Lopes Cordeiro ● SAJ CM António Simões Fradinho ● 
SAJ CM José António Proença Consolado ● SAJ CM António José da 
Cruz Carrilho ● SAJ M António Manuel Gonçalves Fernandes ● SAJ 
M António Moreira Fernandes ● SAJ M António Martins Cordeiro 
de Carvalho ● SAJ H José António Monteiro Marques ● SAJ MQ 
Mário Manuel Henriques de Figueiredo ● SAJ TF António Tomás 
Santos ● SAJ A José Palma Costa ● SAJ CM João Manuel dos Santos 
Neves ● SAJ CM Francisco José Pia de Castro ● SAJ H António João 
Marmeleiro dos Santos ● SAJ M José Dionísio Marques de Paiva 
● SAJ H Emanuel de Jesus Marques ● 1SAR L Geraldo da Palma 
Santos ● 1SAR V José António Pereira Borda D´Água ● 1SAR CM 
José Manuel Seabra Martins Damas ● 1SAR E Carlos da Silva Costa 
● 1SAR V Manuel Eduardo de Pinho Cravo ● 1SAR L Manuel das 
Neves Ferreira ● 1SAR E Daniel de Oliveira Santos ● CAB FZ João 
Manuel Pereira dos Santos ● CAB CCT António Manuel Marques 
Lopes ● CAB A António Maria Videira Paliotes ● CAB CRO Eugénio 
de Figueiredo Certo ● CAB CRO Manuel Francisco Nunes ● CAB CM 
José Maria Castro Malheiro ● CAB A Rui dos Santos Gomes ● CAB 
A Manuel Fernandes Leonardo Rodrigues ● CAB L Fernando José 
Lourenço Marques ● CAB CM Victor Manuel Leote Graça ● CAB 
CM Jorge Daniel Correia da Silva ● CAB CM Carlos Manuel Baptista 
Pinto dos Santos ● CAB A João Maria Vieira Coimbra ● CAB L Ale-
xandre Alberto Veríssimo de Figueiredo ● CAB T Fernando Eugénio 
Nunes Bento Pinheiro de Castro ● CAB L Armando da Silva ● CAB 
CCT Carlos Alberto Figueiredo de Sousa ● CAB L Luís dos Santos 
Castanheira ● CAB A João Medeiros Romão ● CAB L Luís Manuel 
dos Santos Costa ● CAB FZ Rui Manuel de Almeida Santos ● CAB M 
Vítor Manuel Gameiro Rodrigues ● CAB TFH Víctor Manuel Men-
des Henriques Graça ● CAB L Jorge Humberto Matos Falé ● CAB V 
Manuel do Espírito Santo Pessoa ● CAB M Manuel de Jesus Vidigal 
Pires de Oliveira ● CAB CM José Manuel Baliza Calçoa ● CAB T Sera-
fim Afonso da Silva ● CAB M Vítor Lino Ferreira Hélder.

ATUALIZAÇÃO DE DADOS
Com vista à publicação de listagem atualizada e mais comple-

ta possível, convidam-se todas as Associações/Núcleos/Clubes/ 
/Grupos de Marinheiros e Ex-Marinheiros a enviarem à Revista 
da Armada os seus contactos.



SíMbOLOS HERáLDICOS

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de azul com golfinho de prata animado de vermelho, sobre uma âncora de prata posta em pala. Correia de vermelho, perfilada 
de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, forrado de vermelho, virado de três quartas para a dextra. Virol e paquife de 
azul e prata. Por timbre, uma fateixa de prata com uma amarra de vermelho, tendo sobreposto o escudo de armas dos Sá.

SIMBOLOGIA
O escudo de azul com um golfinho de prata é o símbolo heráldico da Marinha e também do Estado-Maior da Armada. A fateixa era 
a insígnia de cargo dos almirantes das galés, à qual se sobrepôs o escudo dos Sá em homenagem a João Fernandes de Sá, conhecido 
como “o Sá das galés”, famoso almirante das galés de D. João I.

ARMAS PESSOAIS DO SUBCEMA



SíMbOLOS HERáLDICOS

ARMAS PESSOAIS DO PRESIDENTE DO 
CONSELHO SUPERIOR DE DISCIPLINA DA ARMADA

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo cortado de negro sobre prata com três lisonjas apontadas e entrecambadas, moventes do chefe, da ponta e dos flancos. Chefe 
de prata com um golfinho nadante de azul. Escudo posto sobre duas âncoras de prata passadas em aspa. Correia de vermelho, perfi-
lada de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, forrado de vermelho, virado de três quartas para a dextra. Virol e paquife 
de negro e prata. Por timbre, duas espadas de prata encabadas de ouro, uma pontiaguda e outra romba, com as pontas para cima, 
postas em aspa e atadas na junção por um torçal de negro e prata.

SIMBOLOGIA
O conjunto de lisonjas entrecambadas representa o conflito entre o certo e o errado, a boa e a má conduta, aspetos que ao Conselho 
Superior de Disciplina da Armada compete apreciar. A prata e o negro representam as duas faces dos processos em apreciação e as 
duas espadas – uma pontiaguda e outra romba – simbolizam os dois desfechos possíveis: a primeira traduz o castigo e a condenação, 
enquanto a segunda é sinónimo de perdão e absolvição.
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