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o ."i •• Draga-Minas 
O N.R. P, "Ribeira Grande", M 402, 

Draga-Minas Costeiro da Classe 
"S. Roque", vai ser abatido ao 

efectivo dos navios da Armada. 
Como todos os marinheiros sabem, 

não há dois navios iguais. Cada um tem 
uma vida própria. que merece ser con
tada, mesmo que, por falta de espaço, 
se resumam apenas os episódios mais 
salientes. 

o navio, de projecto inglês, seme
lhante aos Draga-Minas costei ros ingle
ses da classe "TON". com casco de 
madeira, foi construido nos estaleiros 
da Companhia União Fabril (CU F), na 
Rocha do Conde d'Óbidos, em Lisboa, 
de 14 de Setembro de 1954 a 14 de 
Outubro de 1955, data em que foi lança 

• 

do à água, sendo madrinha a Exm·, DrlIKIIMuras~l{rl'tfraGralldt •. 
Senhora D. Maria Gabriela Botelho 
Moniz , esposa do Ministro da Defesa, Gene ral Botelho 
Moniz. Em 8 de Feve rei ro de 1957 passou ao estado de 
armamento, tendo sido nomeado seu Coma nda nte, o então 
Pr imeiro-Tenente João da Fonseca Caxaria, hoje Capitão
de-Mar-e-Guerra reformado, cargo que desempenhou até 9 
de Dezembro de 1958. 

Este oficial, que vive em Lisboa, contactado pela Revista 
da Armada, teve a gentileza de convida r O reporter para 
almoçar num restauran te situado na área da sua residenda 
e correspondeu ao nosso pedido, emp restando algumas 
fotografias do navio . De compleição seca, 77 anos 
saudáveis, grande vivacidade, rosto marcado pelos anos de 
mar e pela comissão no Lago iassa, no Norte de 
Moçambique, além de outras situações muito trabalhosas, 
fomos encontrar o Comandante Caxa ria de excelente d is
posição. 

Concordou prontamente com a gravação da conversa, que 
o reporter da Revista interrompeu porém, de vez. em quando, 
por iniciativa própria, quando o tema aconselhava um "oH 
record". Recordou o Comandante que" a cerim6"ia do arma-
1II/:I/tO do IIallio, termil/Ou quasr de IIoite, te"do de mI/dar de cais de 
atracaçào logo a segllir. Durante a manobra, III/ln falha lia faina de 
ré levou a que ~ el/rascasSt: 11111 (abo I/um hélice, obrigando a elltrar 
lia doca seca l/O dia seguinte, para o remover, sel/l problemas". 
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Sobre as qualidades náuticas do Draga-Minas referiu que 
"era 11m excelente lia via para aguentar l/Iar , CO/ll a sua proa a/ta 
e boca larga". 

o Ribei ra Grande, du rante a primeira semana de mar, 
revelou-se também grande nas sucessivas dores de cab~a 
que deu ao Comandante: "dl/rallte IlIna stma/la de trei/lo dr 
/fiar baseado em Settíbal, tive 11m ellca/llr, rmbora /igriro, /111m 
baixo de areia que nào eslava referenciado 1111 carta, jUllto à saída 
das docas do porto, ficaI/do porim a p6pa safa, tendo saído com a 
máquilla a ré, COIII facilidade. No dia seguillte, avariaI/-se o 
úllico transmissor de bordo. No ol/tro a seguir, ao fUlldear em 
Setúbal, 11m marilllleiro lia faina do castelo feriu-se numa mão 
com alguma gravidade, ao reter itzdroidamenle o cabo do arinque 
do ferro. Mas os azares lião ficaram por aqui, pois 14 horas 
depois, ao largo dn pe/líllsula de Traia , quando treinava o lança
mento da rocega mecâl/ica , esta precipitou-se subitamente num 
fl/Udão, partindo-se os cabos (qr/e eram ingleses e em 2' mrio), o 
que levou Q sua perda. Depois, integrado na Flotilha de Draga
Minas, o navio esteve mIlito tempo sem missão atribuída, o que, 
como SI' sabe, é péssimo para lima guornição". 

Passado tempo surgiu uma comissão interessante: "Com 
lima gZ/arnição apresel/tada pOI/COS dias antes da partida, o lIavio 
foi a Inglaterra dura"te cerca de um mês em companhia do 

Draga-Mi/las ~Rosário", para proceder à 
desmagneti=.açâo lia respectiva carreira, 
ficaudo baseado em Portsmouth. Uma vez, 
dl/rallle os ptrcuTSOS lia carreira, aba/ell-st 
de reptute 11m Ilcvoeiro curado, redu=.i a 
vclocidade, üliciámos a emissão dr apitos 
cllrtos, de acordo com as normas do 
Regulamento Internaciollal para Evitar 
Aba/roolUmlos no Mar, radar em cima, e eis 
senão qual/do, surge do Ilrvoriro, apelzas a 
crrca de 50 melros, 11m Ftrry a Estibordo, 
com direito a TllIIIO! Mallobrr; em emergên
cia e a Senhora de Fátima mais uma vez 
ajudou o Marinheiro portl/gl/és!". 

Mas também se lembrou de um episó
dio, com o navio at racado: "Para com
pensar as agruras , ofereci, como t da praxe, 
um "Party" a várias entidades locais, olldr 











ESTRUTURA 
No ql1 e di z res peit o à 

estrutu ra da Messe Res iden
ci al, es ta compreende : um 
Coordenador, que é respon 
sável pe jo bom es tado de 
conservação e funcionamen 
to dos sistemas, equipamen
tos, infra -estruturas e outro 
material da Messe Resi
dencia l; uma Recepç~o, que 
tem como funções, ent re ou
tras, assegurar o cu mprimen
to de fo rmalidades inerentes 
à admissão e à sarda d os 
uten tes. Func iona 24 ho ra s 
por d ia , sendo o serv iço 
assegurado por uma empresa 
particular. 

Faz parte ainda da estrutura 
da Messe Residencia l uma 
Sec ret a ria q ue asseg ur a a 
elaboração da co ntabil idade 
da mes ma, com o ta mb é m 
orga ni za e mantém actual iza
do o reg isto dos utente s, 
entre outras funções. 

O se rviço de limpeza s é 

' .~. 

feito 7 dias por semana sendo 
o trabalho assegurado por oi
to empregadas assalariadas. 

QUEM SE PODE 
INSCREVER 

Podem i nscrever-se na 
Messe Res idencia l ofici ai s e 
sargentos. 

A inscri ção para a sua uli -

fNrllfVIsrA 

l i za ção faz-se media nte o 
preenchimento de uma fi cha 
na Secretaria da Messe Re
sidencial e por sua ve z, a 
admissão rege-se pelas Ilormas 
que es tabelecem as prio ri
dades para ti utili za ção da 
Messe, estando condicionada 
,~ e)( istência de vagas nos alo
jamentos destinados a oficiais 
ou sargentos. 

Na sequência da nossa visita ii Messe se encontra a prestar serviço na Esquadrilha de 
Residencial, a R.A, aproveitou para saber.il opinião Subma rinos e esta na Messe Residencial desde 
de alguns dos utentes que, gentilmente, se disponi- Março do ano pas~do , "estou bastante satisfeito 
bilizaram para con\ersarem um pouco connosco. por estar aqui, as condições são boas e penso que 
~a opmi.lo do 2TEI\ Peres, Ajudante de Ordens são das melhores instalações da Marinha a nivel de 

do Comandante da S.N.L. . a Messe ,~~ _____ oficiais e sargentos· . 
Residencial -(oi uma boa iniciativa da Recuando 10 anos no tempo, o ISAR 
Marinha para o alojamento de oficiais Lopes Andrade lembra ' vivi õlmos nas 
e sa rgent os, um a vez que estes casas do Bairro Velho do Alfeile e as 
estavam instalados em condições bas- condições eram bastante mis·. 
lanle precá rias~. Relati\·amenle aos locais de convivia, 

O 2TE~ Peres está na Messe como Sala de }agos e Bar, as opiniOes 
Residencial desde o dia em que esta convergem, -apesar destes locais exis-
entrou em iuncionamento e a mudança tirem, não estão em funcionamento, O 
ioi grande - ini cialmente estava na que ê pena", palavras do 2TEN Peres. 
Messe de Oficiais e as condições de Da mesma opini.lo é o 1 SAR Lopes 
habitabilidade eram baslante dife- Andrade ~ a sala de jogos e o Bar deve-
rentes das daqui, Existia um quarto riam estar a funcionar", 
com 2 beliches duplos, estando 4 pessoas a dormir De uma maneira geral todos estão satisfeitos com 
no mesmo quarto com uma casa-de-banho comum. as novas instalações que vieram resolver parte do 
Aqui ê totalm ent e diferente, temos um quarto problema de alojamento para oficiais e sargentos. 
duplo para cada pessoa com casa-de-hanho privati- MMelhorar as condições de habitabilidade das ou
va e um roupeiro de dimensões baslante Iras unidades de Marinha relativamente.il Messe 
razoá\·e i5~. Residencial" é o desejo do ASP P. de Almeida que, 

Da mesma opinião é o 1 SAR Lopes Andrade, que com certeza, ê lambêm a vontade de todos. 

PRIORIDADES NA 
ATRIBUIÇÃO DE 
QUARTOS 

IQ ~ SEN 's e RV's, sem aloja 
menta na un idade onde estão 
colocados; 
2Q - Militares ao abrigo da le
gislação do supl e mento de 
residência; 
3u - RC's e QP's. sem alojamen
to na un idade onde estão co
locados' 
411 - Miliíares noutras condições; 
511 - Familiares. de militares. 
a) A mi litares na s mesmas 
condições será atribuída prio
ridade por ordem de inscrição; 
bl Aos familiares que acompa
nhem militares. em quarto duplo 
será atribuída a priorid ade 
destes. 

PREÇOS 

No que diz respeito aos pre
ços. ficou estabelecido como 
va lor da d iá ria 1000$00 por 
quarto. A este va lor serão efec
tuadas deduções, íace à situ 
ação especrfica de cada utente. 
Assim, a militares SEN's e RV's 
sem alojamento onde estão 
colocados, 100%; militares ao 
abrigo da legislação do suple
men to de residênc ia , 80%; 
restantes militares, 30%; desde 
que a estad ia seja superior a 
uma semana . Se o utente se 
inscrever em quarto duplo, os 
preços serão red uz idos a 
metade por períodos superiores 
a 30 dias. 

O perrodo máxi mo de per
manência na Messe é de 6 
meses que pode ser renovado, 
sucess ivamente , até a um 
período máximo de 3 anos. Só 
se poderá exceder este perrodo 
mediante autorização expressa 
do Direc tor da Messe do 
Alfeile. g 

Alexandra Bri/o 
srrCN TSN 
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COOPERA ~O rECNICO-MlLlrAR 

A M ........... _ ..... ·se 
o trabalho que no âmbito da cooperação 
técnico·militar tem sido desenvolvido pela 
Marinha Portuguesa na República da 
Guiné·Bissau começa a dar frutos. 
Aos passos iniciais mais lentos, sucedem·se 
iniciativas mais ousadas e a obra começa a 
nascer: organização, motivação, instalações 
recuperadas, messes activadas, navios 
operacionais, fuzileiros prontos. 
A Marinha Nacional já é um exemplo na 
República da Guiné·Bissau. 

O programa de COOI)C' 
ração técnico-militar 
que foi acordado en

tre Portugal e a Repúb lica 
da Guiné-Bissau, vem pros
seguindo desde 1992 de 
forma muito empenhada, 
através do desenvolvimento 
de uma carteira de projec
tos, onde se inclui como 
projecto NII 2 a reestru
tura ção da Marinha Nado-

nal daquele pais, cuja res
ponsabilidade foi atribuida à 
Marinha portuguesa. 

Dirigido localmente pejo CFR 
AntÓllio Fernandes de Carvalho, 
como seu Director Técnico, este 
I)(ojeclo engloba os 4 seguintes 
sub-projectos: 

• Sub-projecto 2A: · Organiza
ção do ESlado-Maior da Mari
nha N3cjonat~ 

• Sub-projecto 28: NOrganiza
ção Logfstica, Administrativa e 
Financeira da Marinha Na
cional~ 
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• Sub-projecto 2C: "Organiza
ção do Serviço de Material da 
Marinha Nacional" 

• Sub-projecto 20: "Organiza
ção da Força de Fuzileiros 
Navais da Marinha Nacional" 

Todos estes sulrprojedOS têm 
merecido as melhores atenções 
da OCPON e da Marinha, que 
para eles têm disponibilizado 

recursos humanos e materiais, 
além de empenhos e vontades. 
Os resultados já conseguidos são 
muito animadores e têm pres
tigiado a cooperação portuguesa, 
mercê da dedicação dos mili
tares presentes em Bissau e do 
seu excelente relacionamento 
com os comandos navais gui
neenses, com destaque para os 
seus comandantes, respectiva
mente o CFR MGB Feliciano 
Gomes e o CFR MCB Caetano 
Fernandes . 

o Sub-projecto 2A é dirigi
do localmente pelo CFR An-

tónio Carvalho, constituindo 
um notável exemplo de boa 
articulação entre as duas 
partes envolvidas que, com 
grande profissionalismo e 
din3mismo, têm desenvolvi
do as acções concretas 
necessárias à afirmação 
operacional da Marinha no 
contexto nacional. 

o Sub-projecto 2B é dirigi
do pelo CFR AN Oiniz Mel
quíades e, nos seus aspectos 
essenciais, está instalado e 
em acção. 

A Marinha Nacional já dis
põe de contabilidade própria, 
de serviço de abastecimento 
e, depois de um perrodo ex
perimentai bem sucedido, é 

" 

esperado para breve o infcio 
de um regular serviço de 
rancho destinado a oficiais, 
sargentos e praças. 

Trata -se de um aspecto 
essencial para a criação do 
indispensável espírito de 
corpo da Marinha Nacional, 
pelo que os trabalhos de 
recuperação das antigas 
messes do INAB (Instalações 
Navais da Área de Bissau) 
estão em adiantada fase. 

O Sllb-projecto 2C é dirigido 
pelo CFR EMQ Sequeira Alves, 
assessorado localmente pelo 
1 SARG MQ Miguel Santos_ 

As tarefas que lhe estão co
metidas são muito diversifi 
cadas, pois incluem aspectos 



formativos e de assistência 
oficinal. nomeildamen te o 
acompanhamento dos traba
lhos de manutenção da lFR 
"Cacine", da lFR ~Cac h eu" 
e da LOM ! 00, assim co mo 
a assis tência il oulros 
equipamen tos como máqui
nas, motores fora de borda. 
embarcações semi- rfg idas e 
oulros. 

No âmbito deste sub-pro
jecto refere-se que, entre 5 e 
27 de Outubro, esteve em 
Bissau uma equipa técnica 
do Arsenal do Alfeile chefia
da pelo Director deste Sub
-projecto, com o objectivo 
de efectuar um conjunto de 
reparações nos meios navais 
da Marinha Nacional da 
RGB. Dessa .1CÇ~O resultou 
uma intervenção de fundo 
na lFR "(acine- com uma 
grande reparaçâo do seu 

• 
1 

motor principal de BB , a 
desmontagem dos motores 
propulsores da LDM 100 
para revisão geral e a ins· 
pecção e a afinação dos siso 
temas da LFR "Cacheu u

• 

o Sub-projec to 2:0 é 
dirigido pelo (MC FZ lhano 
Preto , assessorado local· 
mente pelo SAJ Edgar Gon-

çalves. A formaçJo tem Sido 
uma prioridade des te sub
.projecto e, por isso, um ofi· 
cial e dois sargen tos guine
enses enCO!)tram-se actual
mente !)a Escola de Fuzilei· 
ros para esse efei to, devendo 
segui r-se a vinda de outros 
elementos, por forma a dis
por rapidamente de uma 
equipa de instrutores guine
enses que em Bissau terao ii 
responsabilidade pela selec
ção e formação de um novo 
Destacamento de Fuzileiros. 

Para tal torna-se neces
sária ii preparação de aloja· 
mentos, pelo que os traba
lhos de recuperação das 
antigas camaratas do INAB 
está em curso, I)or forma ii 

garantir com brevidade as 
condições de alojamento 
necessárias .'5 novas uni· 
dades de fuzileiros. Em bre· 

ve estarão resolvidos alguns 
dos problemas que até agora 
podiam bloquear .1 ope ra
cionalidade da Marinhil 
Nacional da Repúblicil da 
Gu in É- Bi ssau em termos de 
fo rmação, o rganização e 
motivação, estando criadas 
as condições essenciais para 
ii sua plena afirmação no 
contexto nacional e regional 
que, aliás, ê uma realidade 
que hoje é amplamente re· 
conhecida. 

As condições hidrográfi· 
cas do território e a pro
tecção das suas águas terri
loriais tornam essa afiro 
mação uma necessidade 
nacional pelo que , nesse 
sentido, a acção da coope
ração técnico-militar por· 
tuguesa tem sido deler
minante no apoio ã Marinha 
Nacional. D 

A VISITA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA COOPERAÇÃO 
No (h.1 (:) de Novembro , os militares portugueses do 

Exército e da MMinha presentes em Bissau no âmbito da 
cooperação técnico-militar, tiveram a estimulante visit.l do 
Dr. José Lamego, Secret.irio de Estado dos Negócio~ 
Estrangeiros e da Cooj:)eraçJo. 

Encontrando-se em visita oiicial ii Republica d.l Guiné
-BISsaU, aquele membro do Governo POr1uguês deslocou-se 
ã~ in<;tal.l~ões d.l Cooperação Técnico·Militar Portuguesa 

o 5«rerj"o 8('/:dcio"\ f'lroln~("lro, f' CooperdÇJO. Dr 
lolrrK'/lO. com Ül' mrl'IJr ... ,)()rrll.~IJN.l'" f'm 8"..;J1I 

Direcror T IX"ni<.o do proiK. 
\~mllh.1 \ J(/MII d.J RG8 

((TMI, situadas no Bairro de Santa Luzia, onde jantou e 
demor,ldamente conviveu com os militares portugueses. 
Durante " SUiI visita, o Dr. José Lamego enalteceu a acção 
desenvolvidil pelos militare'i portugueses que se encontram 
em Bissau , tendo tido pillavras de estimulo I)ara o seu Ir,lba· 
lho l' de compreen~,'o para as naturais dificuldades da sua 
missão que, como conhecedor profundo da realidade 
guineense, melhor sabe avaliar. 
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o 
VICE·ALMIUNfE MAGALHAES CORREIA 

.......... "'7 ....... 
L uís António Magalhães Correia nasceu em Lisboa, a 30 de Atlântico. Parecia que o SOMO de looa uma geração de oficiais, a 

Junho de 1873. Fez os estudos secundários no ColégiO que pertencia Magalhães Correia, gaMava alento e a aprovação 
Militar e alistou-$e depois como voluntário no Regimento dos mais altos órgãos do poder político, finalmente dispostos a 

de Caçadores n~ 9, preparando-se para cumprir um contrato de empenhar as \'erbas necessárias ii sua realização. O que o novo 
doze anos de serviço. Contudo, em 1887, requeria a sua transfe- Ministro da Marinha tinha entre mãos constituía um verdadeiro 
rência para a Armada, onde foi incorporado, como Aspirante de ressurgimento naval. Previa a formação de duas forças: uma para 
2i classe, a 11 de Agosto do mesmo ano, para iniciar O curso da a defesa do espaço Atlântico, definido pelo Continente e Ilhas, 
Escola Naval. constituída por contra-torpedeiros, cruzadores ligeiros e 5ubmari· 

Foi promovido a Guarda-Marinha em Maio de 1891, a nos; e outra para defesa do território ultramarino, assente em 
Segundo-Tenente em Novembro de 1892 e a Primeiro-Tenente flotilhas de avisos e cruzadores apoiadas por um transporte de 
em 1897, dando ÍlÚdo a uma carreira brilhante onde o pendor hidroaviões. Numa primeira fase, seriam construídos um 
ope:radonal se \'ai cruzando com missões internacionais, que lhe cruzador, seis contra-torpedeiros, seis avisos, quatro submarinos e 
vão apurando a sensibilidade para as relações externas e para um transporte de hidroaviões. Mas nem este programa viria a.ser 
aspectos diplomáticos que viriam a marcar a sua vida como mili- cumprido face às inflexões da Política de Defesa Nacional, por 
tar e como homem de estado. alturas de 1935, devido à crescente influênda do Secretariado 

Tendo participado na primeira comissão destinada a efectuar as Santos Costa, que entendia ser mais importante o reforço das 
consultas e estudos necess.ários à aquisição dos ....... ~ unidades territoriais. A Magalhães Correia -
primeiros submarinos da Marinha, a SU,1 dOOi- que, entretanto, em 1932 abandonou as funções 
cação e empenho na análise dos tipos de torpe- de Ministro para assumir as de Chefe do 
dos e seu funcionamento, bem como o acom- Estado Maior Na\'al - coube o mérito da apre-
panhamento que depois fez dessa arma sub- sentação do projecto e o seu Jançamento inicial. 
marina, lemu a que viesse a prestar serviço Apesar de tudo, em 1936, quando os pressu-
como instrutor da Escola de Torpedos e postos do plano de 1930 jâ estavam completa-
Electricidade e a ser considerado oficial tor- mente postos de parte e jâ não era pos5h'el con-
pedeiroem 1904. Em 1910 integrava a comissão tinuar o programa de reequipamento, a 
portuguesa que se deslocou a Livomo (Itália) Marinha tinha saído do "zero naval" de 1930 e 
para fiscalizar a construção dos primeiros sub- podia contar com cinco contra-torpedeiros. três 
mersíveis portugueses. submarinos, dois avisos de primeira classe e 

Comandou a canhoneira "Pátria", os contra- quatro avisos de segunda classe. A obra não se 
torpedeiros ''Tejo'' e ''Tâmega'' e o cruzador c.ompletara como ele gosta ria, mas, mai s 
couraçado "Vasco da Gama", entre outros. importante do que estes parcos meios, a refor-
Desempenhou funções de Capitão do Porto de ma marcava uma non atitude profissional e 
Moçambique, Comandante da Esquadrilha de uma re\'oluçào técnica dentro da Annada. A 
Gaza. Capitão dos Portos de Macau, 2~ \"emadeira entrada no século XX, quer em ter-
Comandante e Comandante interino da Escola mos de unidades navais, quer em termos de 
Prática de Torpedos e 8ectriódade e Ajudante novas tecnologi,'s e correspondentes aptidões e 
de Campo do Ministro da Marinha e Ultramar, qualificações do pessoal, só ocorreu com a 
de entre muitos outros cargos e funções. Em "Reforma de Magalhães Correia". 
1929. três anos depois da revoluçào de 28 de Em 1933, já no posto de Contra-Almirante, 
Maio, com o posto de Capitào-de-Ma r-e-Guerra, Magalhães Magalhães Correia viria a ser nomeado Gm'emador de Manica e 
Correia aceita o cargo de Ministro da Marinha, num momento Sofala. cargo que exerceria até 1938, data em que entra na situação 
particulannente difícil para a nossa Annada, depauperada por de licença ilimitada. Foi promovido a Vice-Almirante em 1937 e 
décadas de crise económica e instabilidade política. Presidia ao reformou-se como oficial da Armada em 1940. Toda,ia, em 1m, 
Conselho de Ministros o General Artur l\"ens Ferraz e tudo índi- quando se restabeleceu o regime de tutela intemacional sobre a 
cava que, finalmente, seria dado andamento aos planos que, de região de Tânger, Portugal como um dos países que participava 
há longa data, "inham a ser elaborados sem consequência. A na respecth'a Comissão Internacional de Fiscalização, propôs o 
Comissão de Propaganda da Marinha, cujo presidente de honra nome de Magalhães Correia para seu presidente. O Almirante 
era o Almirante Gago Coutinho, e que era dirigida por Pereira da português foi eleito e desempenhou funções atê Junho de 1m, 
Silva, tinha vindo a sensibilizar, progressivamente, a opinião data em que resignou ao cargo e regressou a Lisboa. 
pública e os órgãos dirigentes para a absoluta necessidade de dar Ao longo da sua vida militar, foi distinguido com numerosas 
execução ao "ressurgimento" de uma Marinha que, nas própri"s condecorações e louvores, sendo de salientar: o Grau de Cavaleiro 
palavr.1s de Magalhães Correia, atingira o "zero naval". da Ordem de Torre e Espada, Grâ-Cruz da Ordem Militar de 

O arranque do Plano Na"al dá-se com o Decreto 18633, de 17 Cristo, Grâ-Cruz da Ordem Militar de Avis, Medalha Militar de 
de Julho de 19.30, e marca uma atitude absolutamente no\"a na Ouro de Comportamento Exemplar. Cruz de 3~ Classe da Ordem 
política de Defesa Nadonal. De uma atitude de gestão militar, de Mérito Na\'al de Espanha, Grã-Cruz da Ordem da Coroa de 
que \'isa\'a a arrumação e resolução de problemas internos. Itália e Grã-Cruz da Polónia. 
Portugal passava a assumir uma posiçâo que tinha como ponto Magalhães Correia faleceu em Lisboa, a 29 de Setembro de 
de partida a dsão estratégica de um Portugal virado para o 1960. g 

1 6 JANflRO 98 • U\~STA DAARMAOA 



A recupera,ão tI. 
-D. II e .'óri.-

A Fragata "D.Fernando II e Glória" está desde 
Maio de 1997 no Arsenal do Alfeite para 
completar as obras de restauro, efectuar o seu 
aprestamento (mastreação, aparelho e velame) 
e o apetrechamento museológico do navio. 
Espera-se que em Maio deste ano seja entregue 
ao Museu de Marinha e preparada para figurar, 
em cais próprio, na EXPO'98, onde será um dos 
polos de atracção para os milhares de visitantes 
que virão a Lisboa, no ano em que se co,!,emora 
a chegada por mar de Vasco da Gama à India. 

1. RESENHA HISTÓRICA DO NAVIO 

moso nem de melhores qualidades náuticas~; coooborando esta 
afirmação. aquele ilustre ofiCial de Marinha referiu o fado de a 
construção da ~o. fERNANOO~ ler seguido os planos da airosa e 
bela fragata -Ouquesa de Bragança~. navio que os ingleses copi
aram quando esteve em doca seca, e !Xlr ela construíram muitos; 
mais recentemente, o segundo. Comandante Marques Esp;:!r1eiro. 
deu razão às apreciações que sobre o mesmo navio foram fei tas 
por Celestino Soares. 

As (araderls';,,,s principais do navio eram: 
Comprimento (ora.l for,l . ..... ................ .86,75 III 
Soca 110 convés .................... ..................... ..12,80 m 
Pontal na tolda ..................................................................... 9.27 fll 

I01crs..io ii vanle ........................... 5.79 m 
lrner:;.'io ii ré ...................... ............................ . ....... _ ............ 6.40 m 
Ahuról do centro véhco ólClma dól flutuaç30 ............ _ .... _ ...... t9,42 m 
Superilde do vel,lme ......................................................... 2052,2012 
Superfície d" secç.'iO mestra mergulhdda ...... . .................. 51,7 m2 
TonelaR('m ........................ ...................... . ... 1849.16Too 
Fundo (00.1(10 a cobre 

A Fragata "D. FERNANDO II E GLÓRIA", o último navio de 
guerra exclusivamente à vela da Marinha Portuguesa e tam
bém a última "Nau" a fazer a chamada "carreira da índia" - A viagem inaugural, de Goa para Lisboa, leve lugar em 1845 

verdadeira linha mililar regular que, desde o sêculo XVI e durante com largada em 2 de Fevereiro e chegada ao Quadro dos Navios 
mais de 3 séculos, fez a ligação entre Portugal e aquela antiga colónia de Guerra, no Tejo, em 4 de Julho. Desde então, fOi utilizado em 
- foi o último navio que os estaleiros do antigo Arsenal Real de missões de vários tipos até Setembro de 1865, data em que substi· 
Marinha de Damão construíram para a nossa f.."\arinha. tuiu a Nau Vasco da Gama, como Escola de Artilharia, tendo 

Sob a suj)er\·isão do Guarda-Marinha COfIstrutor Naval Gil José da ainda, em 1878, efectuado uma viagem de instrução de Guarda
Conceição, ioi encarregam da sua construção o mouro Yadó Semogi Marinhas aos Açores, que foi a sua última missão no mar, onde 
e nela participaram operários portugueses e indianos. O casco ioi teve a oportunidade de salvar a tripulação da barca americana 
construído com madeira de teca proveniente de Nagar-Aveli e, após MLAURENCE 80STOW que se incendiara. 
o lançamento à água, em 22 de Outubro de 1843, foi rebocado para Durante os 33 anos em que navegou. percorrendo cerca de 100 
Goa onde aparelhou a galera. A sua construção importou em mil milhas, correspondentes a quase 5 voltas ao mundo, a "O. FER
lOO.630milréis. r-.."..---------------, NANDO~, como era conhecida, 

A Fragata recebeu o nome de "D. provou ser um navio resistente e de 
FERNANDO 1/ E GLÓRIA", não só em grande qualidade, tendo efectuado nu-
homenagem a D. Fernando Saxe merosas viagens à lndia, a Moçam· 
Coburgo Gota, marido da Rainha bique e a Angola para levar àqueles 
O.Maria II , mas tambem por ter sido antigos territórios portugueses unidades 
entregue ~ protecção de Nossa Se- mililares do Exército e da Marinha e, 
nhora da Glória, de especial devoção até, colonos e degredados, estes úhi· 
entre os goeses. -rifdIiiii~ mos normalmente acompanhados de 

O navio ioi preparado para receber familiares. Chegou até a levar emi· 
50 bocas de fogo, sendo 28 na bateria grantes politicas espanhóis para os 
(coberta) e 22 no convés. Açores. 

A lotação do navio variava con- "/r<lpl.llunde;JC/a em Ponla DelgiIdJ. nos Aç~. t'm A801lo ck De entre as missões que lhe foram 
..j_~_ 18; 8, no decursodd $Ud ufúrld li.JgetTIll"ldndo d bordo d$pIr.Jf!f('j soante a missão a ~mpenhar, indo d.J &coId 'dl'd/ confiadas. destacam-se a participaç~ 

do mínimo de '45 homens na dagem como navio-cheie de uma força na\'aJ 
inaugural ao máximo de 379 numa viagem de representação. na ocupação de Ambriz, em Angola. que em 1855 se revoltara por 

As suas qualidades náuticas e de habitabilidade foram objecto ms!igação da Inglaterra, e, ainda, a colaboração na colonização de 
de acalorada polémica nos meios navais portugueses da êpoca. No Huíla em que. corno navio de guerra, teve a insôlita e curiosa mis· 
entanto. a maioria dos especialistas que sobre elas se pronuncia· sào de transportar ovelhas, cavalos e éguas do Cabo da Boa 
ram com objectividade, evidenciaram as boas qualidades mari- Esperança para Moçamedes (Angola). Colaborou, ainda. com O 
nheiras, a facilidade de manobra e o desafogo das instalações, grande sertanejo António Silva Porto, transportando, em 1855, os 
aspecto este de importância numa época em que ainda se faziam seus 13 pombeiros da ilha de Moçambique para Benguela, depois 
viagens. sem esca la. de 3 meses, com 650 pessoas a bordo, destes terem completado a travessia de Áírica, de Benguela à Costa 
incluindo passageiros. de Moçambique. Numa das viagens que fez da india para Lisboa, 

De entre esses especialistas. destacam·se o Almirante Joaquim escreveu uma página de epopeia, ao sobreviver a um temporal, em 
Celestino Soares e o Comandante António Marques Espaneiro. Que andou desarvorada, no Oceano fndico. Diversas personali
ilustres historiadores navais; o primeiro, ainda no século XIX, dades da época navegaram na ~D. FERNANDO": a ImperaTriz do 
provou que o navio não era inferior aos do seu tempo sob qual- Brasil, Duquesa de Bragança, a segunda mulher de D. Pedro IV e 
quer aspecto. tendo afirmado que "não há outro de vela mais ior- sua filha. Princesa Maria Amélia. enteada daquele e noiva do .: 
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Imperador Maximiliano 
do México, que seguiram 
de Lisboa para o Funchal 
na infrutiiera esperança 
de esta última recuperar 
a saúde muito abalada. 
Augusto de Castilho, brio 
Ihante oficial de Ma
rinha , alto funcionário 
ultramarioo e diplomata, 
que tomara parte na ocu
pação de Ambriz e, em 

1861 , seguiu na ~ D. FERNANOO~ de UsOOa para Goa; e ainda 
diversos Governadores Gerais de Angola e Moçambique, que no 
navio seguiram para aqueles territórios a fim de assumirem os seus 
altos cargos. Também a bordo deste navio foi julgado, em 1926, em 
conselho de guerra, o Coronel João de Almeida, herói dos Dembos, 
acusado de rebelião. Em 1889 sofreu profundas alterações para me
lhor servir como Escola 
de Artilharia Naval, subs
tituindo-se a antiga e 
airosa mastreação por 
três deselegantes mastros 
inteiriços, com \<ergas de 
sinais e construindo·se 
dois redutos a cada bor
do para colocação de 
peças de artilharia mo
dernas, para instrução. 
Esta utilização cessou em 
1938, data em que passou a servir de Navio-Chefe das FOfças Navais 
do Continente, baseadas no Tejo. 

Em 19-W, depois de ter sido considerado que já não se encontrava 
em condições de ser utilizado pela Marinha, iniciou uma nova iase 
da sua vida. passando a servir como sede da ~Obra Social da Fragata 
O. Femando~. criada para recolher rapazes oriundos de fammas de 
fracos recursos económicos. que ali recebiam instrução escolar e 
treino de marinharia, facilitando, assim, o seu ingresso nas marinhas 
de guerra, docomércioede pesca. I 

Foi nesta função que, em 1963, um violento incêndio a destruiu 
em grande parte. Neste último período, 
no ano de 1957, recebeu a bordo a 
visi ta do Príncipe Filipe de Edimburgo, 
por ocasia.o da vinda a Portugal da 
Rainha de Inglaterra. Isabel ti . 

• 

'" r'r~ ckpoi5d.l!1illlSlOrm.tçJop.vJ SE'n'JfC'OmO EsroJiI deMi/~ri.I "irlal. 
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2. O PROJECfO DE RECUPERAÇÃO DA FRAGATA 

~A O. FERNANOO" é considerada pelo ~Cols 81eus", revista da 
Marinha francesa, edição n'l 2073, de 24 de "'larço de 1990, COlTlO o 
lr navio de guerra mais antigo do mundo e consta no ~Intemacional 
Register Oí Historic 5hips~, publicação editada com o patrocínio do 
"World Ship T rust" - organização com sede ern Londres, que tem 
como objectivo primário ela1:x>rilr um registo internacional de navios 
e de outros tipos de embarcações históricas ainda existentes, já 
preservadas e em exibição ou merecedoras de recuperação, de 
restauro e exposição pública. 

Este belo \'eleiro, que durante anos foi um verdadeiro ex-libris do 
Tejo e serviu de modelo a muitos pintores, como o Rei O. Carlos. 
esteve no estuario deste rio, encalhado e adornado sobre bombordo, 
durante três décadas, teimando em mostrar que o desgaste natural do 
lemJXI nào se devia sobrepor ao esquecimento dos homens. 

Em 2 de Outubro de 1990, foi assinado um protocolo entre a 
Marinha e a Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, com o objectivo de se levar ]X)!' diante 
o projecto de recuperação da Fragata "O. Femando~. 

O Protocolo então celebraOO integra as linhas de acção orientado
ras, tendo presente que a fragata ~O. Fernando II e Glória~ é a digna 
representante das tradições das caravelas, naus e iragatas portuguesas 
que durante vârios séculos escreveram as mais gloriosas páginas da 
nossa história. Devendo considerar-se um verdadeiro monumento 
nacional, e sendo imperativo moral de todos os JXlrtugueses a conser
vação e valorização do nosso património cultural, entendeu a 
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses e a Marinha aglutinarem todos os esforços que conduzis
sem à recuperação da fragata. A reconstruçào e restauro cio navio foi 
então confiada ã Marinha e o Arsenal do Alfeite foi o organismo 
encarregado de executar a obra. Este projecto, considerado pelo 
Governo como de interesse cu ltural e enquadrado na lei do 
Mecenato, foi de imediato alvo do interesse de muitas empresJs 
públicas e privadas, Fundações, Instituições. etc., que assim, em con
junto com o Estado Portugues. contribuiram financeiramente para a 
reconstruçào da Fragata . 

Para acompanhamento deste projecto foi constituida uma 
Comissão Mista com representantes dos signatârios do Protocolo, a 
quem o Arsenal do Alfeite apresentará anualmente contas e prestará 
os necessários esclarecimentos sobre o andamento do mesmo. 

Entenderam os Ministros que lOteiam as entidades signatárias do 
Protocolo que, pela importãncia e interesse público na plena realiza
ção deste projecto, a presideocia da referida Comissão fosse COl1le!ida 
ao Almirante Andl'llde e 5il\ a, protagonista desta iniciativa. conhece
dor de 1000 o processo dado o seu papel ptepoiooante desempe
nhado enqUdtllO Chefe do Estado-Maior da Armada, e que pela sua 
dedicação e empenho pessoal é portador de todas as condições para 
concluir este projecto em pleno sucesso. Por despacho conjunto do 
N1inistro de Defesa Nacional e do Ministro Adjunto e da Juventude 
de 24 de Janeiro de 1991 , foi conferido ao Almirante Andrade e Silva 
a presidencia desta Comissão Mista e o mandato para junto da 
Marinha Portuguesa, da Comissão Nacional para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses ou quaisquer outras entidades 
públicas ou privadas. representar pessoalmente amOOs os ministros 
em todos os assuntos que respeitem ao presente projecto. 

Foi também criada pelo Despacho n" 63!'30 do Almirante CEMA. 
de 16 de Outubro, uma Comissão Executiva para a recuperação cid 
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u. conceito a.,Io tle estraté,ia 

D e início o conceito de 
estratégia esteve inseri
do no contexto da 

guerra, não sofreu grandes 
evoluções durante seculos e 
centrou-se, fundament,11mente, 
nas operações militares desti
nadas a alcançar a vitória. 
Clausewitz estabeleceu um 
objectivo mais ambicioso e 
realista - a finalidade política. 
A partir da II Cuerra Mundial 
ocorreram três fenómenos dis
tintos que forç.uam a evolução 
do conceito de estratégia: em 
primeiro lugar os estrategas 
militares clássicos aplicaram 
técnicas de análise, rigorosas e 
racionais, ao campo estratégico 
clássico - a guerra; em seguida 
os estrategistas fomentaram os 
estudos estratégicos que intro
duziram factores e elementos 
totalmente novos na estratégia; 
finalmente, o aparecimento do 
conceito de segurança nacional, 
que embora tenha originado 
alguma confusão na deli mi
t,lção do campo de aplicação da 
estratégia, contribuiu para COIl-

ferir um conteúdo mais amplo 
a este conceito. Em resultado 
destes fenómenos a estratégia é 
hojP percebida como a arte e a 
ciência de empregar o poder 
nacional em todas as circuns
tâncias para exercer os tipos e 
os graus desejados de controlo 
sobre o oponente, a fim de 
alcançar ou preservar os ob
jectivos de segurança nacional. 

Em nossa opinião este con
ceito de estratégia não se 
encontra ajustado â realidade 
das relações e dos interesses 
dos diversos actores interna
cionais. Por isso, neste artigo 
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propomo-nos reflectir sobre o 
possível conteúdo de um con
ceito que contemple, numa 
perspectiva ampla e actual, os 
requisitos inerentes a uma dis
ciplina essencial à concepção e 
â execução da acç.'lo estr"tégi
ca. Centmremos a análise no 
Estado, perspectivando o 
campo de aplicação, o papel 
das forças armadas, os aclores 
e o conceito de aplicação tem
poral da estr'ltégica, 

CAMPO DE APUCAÇÃO 

Depois da implosão do 
império soviético e do fim do 
sistema bipolar, desenvolveu
se um novo conceito de ordem 
mundial, onde as relações 
intern<lcionais são regu ladas 
com fL"CUTSO à conjugação das 
leorias do equilíbrio do poder e 
do poder político. Por outras 
palavras pode dizer-se que o 
sislema político internacional 
caminha , tendencialmente, 
para desenvolver uma super
estrutura composta por 5 ou 6 
grandes potencias, que 
definirão as normas das 
relações internacionais, e em 
torno das quais se desen
volverão várias organizações 
multinacionais nos campos 
político, económico, socia l e 
militar. A estratégica conti
nuará assim a ampliar o seu 
campo de aplicação, por forma 
" lidar não só com a guerra, 
mas também com o caos ine
renle a ambientes, internos e 
extemos, muito instáveis, onde 
qualquer facto, acção ou ope
ração que se realize para alcan
çar um fim pode ter reper-

CUS5Ões ou incidências estratê
gicas. Neste contexto, a droga, 
a ecologia, as religiões, as 
migrações, os refugiados e o 
terrorismo serão factores de 
instabilidade que, no futuro, 
terão grande impacte na acção 
estratégica, interna e externa, 
do Estado. 

PAPEl DAS 
FORÇAS ARMADAS 
Perante o novo quadro litigioso 
e o tipo de factores de instabili
dade antes referido, é lícito 
inquirir sobre o papel futuro 
das forças armadas. Durante a 
guerra m.l este papel encontra
va-se bem definido e era asso
ciado à dimensão militar da 
estabilidade. Com o fim desse 
conflito há o perigo de a opi
nião pública, por um lado, n50 
aceitar os custos de uma ade
quada defesa militar e, por 
outro lado, não perceber os 
efeitos, no Estado, dos factores 
de instabilidade antes referi
dos. Tirando partido da ine
xistência de um desafio glob.,l 
decisivo, os governantes desen
volverão disposições (meios e 
processos de acção) nos 
dominios político, económico e 
psicológico e admitirão res
ponsabilidades muito mais 
reduzidas e menos definidas 
no domínio militar. Contudo, 
como os meios e os processos 

de acção militar $.10 os únicos 
susceptíveis não só de fazer 
face a um golpe militar exterior 
ou a uma acção insurrecional 
interna, mas também de obri
gar cm contrário a utiliz.,r for
mas de co.,cção não militar e a 
redigir o nível de agressividade 
na disputa de interesses, a 
est ratêgia utilizará de forma 
crescente um espectTO alargado 
de disposições de l'I<ltureza mi
litar, destil'l<ldas a gerir as insta
bilidades que perturbam o 
Estado. Por isso, as solidtaÇÕt'S 
para o em prego das forças 
arn,adas, dentro e fom do ter
ritório n.,donal, serão cada vez 
maiores, e o seu empenh.amen
to situar-se-á na justa medida 
em que as crises afectarem a 
segurança nacional. 

ACTORES 

Ao nível dos actores a mu
dança também será grande. Se 
nas definições clássicas de 
estratégia o Estado é o único 
actor, na actualidade verifica-se 
que surgem diversas unidades 
colectivas de dimens.'io \'ariá
vel, intemilS e externas, com ou 
sem base territorial, que se con
stituem como entidades políti
cas, afirmando a sua identi
dade, a sua autoridade e a sua 
autonomia de decisão no seio 
da sociedade internacional. 
Estas entidades realizam 
acções de natureza estratégica 
em virtude de os seus projectos 
políticos interagirem com os de 
outras entidades, gerando si
tuações litigiosas. Estilo neste 
âmbito as igrejas, os partidos 
políticos. as organizações sindi
cais, os grupos de pressão, os 
grupos étnicos, as grandes 
multinacionais económicas e 
financeiras, as organizaçóes 
não govcrnament.lis e as alian
ças. Por isso, o ambiente po
Iítico-estratégico possui enor
me complexidade e instabili
dade, e as dL'SOrdens multipli
cam-se em resultado da proli
feração de centros de decis.'o 
heterogéneos, materializados 
numa rede multipolar de Es
tados proeminentes, a que se 
sobrepõe uma outra rede, 
igualmente multipol<lr, de ac
tores intra e cxtrn-estatais. 













raddade da indicação dada 
pelo consumidor no acto da 
colheita, quando se encontra 
sujeito a uma terapêutica por 
ingestão de medicamento. 

RA: Como se desenvolve a 
acção no tratamento de toxi
codependentes? 

M M : Partindo do priná pio 
que o investimento na con
d ição h uma na é sem pre 
uma primeira referência na 
actuação da Mari nha, a 
recupe ração de toxicode
pendentes insere-se neste 
princípio. Pa ralelamente, 
existem factores económicos 
que tornam ren tável esta 
aposta. Co nsiderando um 
técnico especializado (por 
exemplo, em comunicações, 
piloto de helicópteros, etc.), 
o va lor da sua formação é 
elevado, pelo que a decis.:io 
de se ten tar a sua recupe
ração é altamente lucrativa 
(estudos económicos apon
tam para um rendimento de 
proporção de cerca de 1/13 
(cada un idad e económica 
investida no p rograma ori
gi na a recuperação de 13 
unidades). 

Os resultados obtidos até 
hoje na UTlT A são mui to 
animadores, 74% de êxitos 
na recuperação. Ex istindo 
cap.lcidade sobrante, e uma 
experiência de anos de apli
cação do Mod elo Minne
sota, foi este ano estabeleci
do um protocolo com o 
Projecto Vida, que financia a 
insta lação d a UT ITA na 
Base do Alfeite, com con
dições de funcionamento e 
de segurança necessárias a 
este tipo de actuação te
rapêu tica. 

Consegue-se assim, ao fim 
de 13 anos, ins tala r numa 
base naval um centro de 
t ratamento, nos mesmos 
moldes do ex istente na 
Marinha americana, onde se 
preparou o nosso médico 
especia lizado em medicina 
de adição. 

RA: Como é fe ita a avalia
ção dos resultados em cada 
unidade e a nível global, do 
Plano de combate à toxico
dependência? 

MM: A avaliação dos resul
tados é feita mensalmente 

pelo LAFTM, por meios 
infonnáticos, e acompa nha
da pelo GCCDAM, que fun
ciona na d irecta dependên
cia do Superintendente dos 
Serviços do Pessoa1. A cri
ação deste gnlpo foi fu nda
me nta i pa ra a implemen
tação do projecto na Mari
nha, na medida em que nele 
se encontram representados 
os Comandos, EMA, a ges
tão do pes5O<ll, o LAFT'M e a 
UTlT A, oU seja, os opera
dores no terreno das directi
vas refere n tes a esta p ro
blemática. Hoje, estando ~í 
assimi lado o p ri ncípio, e 
constituindo o controlo se
manal uma rotina no rmal 
no seio das Unidades, o p<1-
pcl deste grupo é de acom
p<'lnhamento e ava liação dos 

de actualização a última 
directiva, no GCCOAM. 

RA: Co mo ca racteri za os 
resultados da apl icação do 
Plano ao longo dos últimos 
cinco anos? 

MM: Os resultados deste 
programa devem ser carac
terizados temporalmente em 
relação aos 20 anos da sua 
existência, ~i que nesta maté
ria as avaliações n,;'io s.;o infe
lizmente imediatas. O pro
blema é grave, não é es
pecífico das Forças Amladas, 
mas nelas encontra a socie
dade civll um exemplo q ue 
deve ser ap roveitado como 
modelo, a ser transportado 
para empresas e organiza 
ções com problemas de se-

....--- - - -::= 
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resultados gl0b.1is em todas 
as suas vertentes, para além 
do apoio à gestão do pessoal 
sempre que parn tal é solici
tado. Na ava li ação, a 2i1 

divis.'\o do Estado-Maior da 
Annada, CU~1 actuação nes
tes anos tem em muito con
tribu ído para o êxito do 
Projecto Vencer. 

RA: Dessa ava liação co n
tín ua resulta o ajustamento 
necessário dos vários tipos 
de med idas? 

MM: É evidente que nestes 
20 anos a avaliação con
tillua tem sido importante, 
nomeadamente na elabo
ração das diversas directi
vas do Vice-Almirante Su
perintendente dos Serviços 
do Pessoal, onde se define 
toda a actuação naval nesta 
matéria. Foram publicadas 
d irectivas em 1982, 1984, 
1987, 1991 e 1993, estando 
actua lmen te em fase final 

gurança. A realização no 
passado mês de Setembro 
das l~ Jomadas de Toxicolo
gia da Marirtha Portuguesa, 
traduziram de fomla positi
va a abertuTa da Marinha ao 
meio civil, divulgando os 
seus resultados e disponibi
lizando meios e experiência 
pa ra serem a provei tados 
num projecto de ruvel nado
nal. Caberá agora ao meio 
em presarial e governamen
tal ap roveitar esta experiên
cia em parceria estratégica 
com a Marinha Portuguesa. 

RA: Quais as alterações ou 
aperfeiçoamentos que pen
sa introd uzir no Pla no de 
Combate à Toxicodepen
dê ncia neste limiar do 
segundo milénio? 

MM: O aperfeiçoa mento, 
ou qualquer alteração nesta 
área, tem de ser dinâmico e 
fruto da experiência que 
g radualmente vai sendo 
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adquirida, inclusivamente 
com O próprio consumidor 
(seus hábitos de consumo, 
tentativas de camuflagem 
do consumo), com a tendên
cia do mercado de trá fi co 
(onde se assina la a utiliza
ção d e drogils sintéticas 
como novi dade de fi m de 
século), com a própria orga
nização de Marin ha, com 
uma política de saúde na
ciona l, com conceitos de li
bera liz<1ção de consumo, etc. 

Assim, tem vindo a ser fei
to aO longo destes anos, em 
que o pioneirismo de alguns 
alimentou esforços e von
tades de muitos conseguin
do motivar uma equipa que 
vem actu<lndo com mu ito 
en tusiasmo. Oficiais e Sar
gentos têm conseguido su
portar com qualidade e efi
c.icia as dificuldades da ino
vação, a rotina da continu i
dade, e os des.1fios de uma 
evolução e m conso nância 
com mudanças orga niz.lcio
n<1is e sociais importantes e 
inevitáveis. 

Considero no entanto ne
cessá rio enquadrar todo o 
esforço desenvolvido nesta 
área num modelo que, p<lra
lelamente ao necess.írio nu
ma reestruturação da saúde 
naval, po5S<l definir enqua
dramentos orgânicos e fun
cionais que g.'1rantam a con
tinuidade de um projecto, e o 
seu aperfeiço.'1mento e avan
ço contínuos, p.lra além do 
tempo de actuação das ac
h.mis fornlaçôes e vontndes. 
H á que preservar um t ra
b.llho entusiástico e de gran
de profissionalismo reali
zado por militares mmlacêu
tiros, médicos e de Marinha, 
e ga ran tir-lhe cond ições de 
continuidade na qua lidade e 
capacidade de intervenção. 

Dispõe-se hoje de uma 
grande equip.1 jovem, capaz 
de dar continuidade a este 
projecto, mantendo o pio
neirismo e o prestígio nado
na l e intemadonal da Mari
nha neste campo, pelo que 
apenas nos temos de empe
nhar em criar as condições 
necessárias P.1Ta que, no fu
turo, a Marinha Portuguesa 
continue a valorizt1r um pro
jecto que a dign ifica no as
pecto humano e técnico. R 





Um ' •••• 1. p.I. MI.". 
As terras do Minho são o berço dos cavaleiros que, depois da 

morte do conde D. Henrique, levantaram a bandeira de 
Afonso Henriques, contra a intromissão dos fidalgos gale

gos - os senhores de Trava - no govemoda rainha D. Teresa. Foram 
eles que conduziram o jovem Ptíncipe aos campos de S. Mamede, 
oferecendo-lhe a vitória que fazia dele o Dux Portucalensis ou se
nhor dos portugueses, e, sobretudo, aquele que lhes permitiria a 
independência política a que se haviam habituado com o velho 
Conde. É esta a essência da revolt., que conduz as hostes portu
calense; a S. Mamede, e que leva à construção de um país, que se 
mantém independente há mais de oito séculos: a nobreza que 
acompanhara o conde D. Henrique habitlmra-se a uma posição que 
não se comprazia com as alterações políticas que D. Teresa ía fazen
do a pouco e poum. 

E foi por essas lerras que, nos passados dias 29 e 30 de 
Novembro, a Escola Naval andou à procura de vestígios concretos 
desse passado tão longínquo, mas tão português. A cidade dos 
arcebispos e os seus arredores era o principal objectivo da visita, e 
não é possível atravessar essas terras outrora pisadas pelos Baiões, 
pelos fidalgos de Ribadouro, pelos senhores da Maia, sem sentir 
uma ponta de emoção. Os mesmos vales verdejantes, as mesmas 
montanhas agrestes, nalguns casos, os mesmos caminhos que 
foram calcorreados pelos peregrinos, muito antes de nascer 
Portugal e, sobretudo, o mesmo ar frio e húmido com o sabor acre 
da terra. São estes aromas vegetais que se respiram no Sameiro e no 
Bom Jesus, temperados pela visão do vale onde cresceu a cidade de 
Braga, que transmitem ao viajante a serenidade de um olhar perdi
do na imensidão da paisagem. Aqui e além despontam uns raios 
de sol tímidos, que riscam o espaço com linhas coloridas e derra
mam manchas de luz: são os buracos que as espessas núvens dei
xam abrir sobre a cidade, para nos dar a fugaz sensação de conforto 
morno a contrastar com a névoa, o escuro, o frio e a chuva que 
passa e nos repele pari! o aconchego de uma gabardine, para a pl"C>' 
tecção de um telheiro ou p<1ra O autocarro. Como é que será 01h.1r 
aquele vale no Verão? Talvez ao romper da alva, quando o calor 
vem vindo devagarinho e, a pouco e pouco, vai acariciando as 
almas cansadas que sonham com O amor, entre o delírio da noite e o 
despontar calmo da manhã. É a hora de se olhar os vales e de deixar 
entrar cm nós a força da mãe natureza, antes que o sol cresça e 
abafe tudo naquela moleza em que só se ouvem cantar as cigarras. 

Dizem as lendas que naquele vale se podem ter estabelecido 
cartagineses, gregos e até egípcios, mas a grande importância da 
cidade vem do papel que desempenhou durante o periodo 
romano. Bracara Augusta foi capital da província da Galaecia 
(séc. III) e nela convergiam caminhos vindos de todas as direcções. 

Todavia, a fama de cidade sagrada, que perdura até aos nossos 
dias, pode ter uma origem nos tempos mais remotos, em que os 
cultos religiosos pagãos reconheciam a importância de certos 
lugares, por pequenos pomlenores que nem sempre é fácil deslin
dar. No local onde está construída a catedral, pensa-se que poderá 
ter existido um antigo templo dedicado à deusa egípcia lsis, rujo 

culto resistiu à queda do poder 
faraónico, alastrando por toda a 
regi.io mediterrânica. 

A tradiçâo cristã diz que S. 
Tiago começou a sua pregação 
na Hispân ia pela região de 
Braga (que por isso foi designa
da Diocese Primaz). O apóstolo 
ressuscitou um profeta judeu 
morto há centenas de anos, que 
se converteu à fé cristã, tomou 
o nome de Pedro, pregou por 

úptllf dt SIlo Fnllut&l dr Mllnltlros. toda a região, fez milagres e 
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morreu mártir da sua fé, 
alvo de numerosas cuti
ladas, quando rezava 
numa pequena igreja que 
havia em Rates. Segundo a 
mesma lenda, S. Pedro de 
Rates, que terá morrido no 
ano 45 d.e, foi o primeiro 
bispo de Braga, e a suas 
supostas relíquias estão 
hoje na sé. Todavia, o 
primeiro registo documen
tal de um bispo de Braga 
(Paterno), aparece num 
documento de um conalio 
realizado em Toledo, 
durante o ano de 400 d.e. 
Pode, no entanto, supor-se 
que a região sempre teve 
um halo sagrado, onde 
dt'('()rriam cerimoniais reli
giosos pagãos, desde as frrmlarilldQ Sl drBI1l8D, 
mais remotas datas. 

Mas a primeira visita que a Escola Naval faria na região de 
Braga - antes mesmo de subir ao Sameiro e se deleitar com a 
visão do "vale sagrado~ - fOi à pequena ermida de S. Frutuoso de 
Montélios. A peqUen.1 igrejinha está hoje agregada a UrTl<1 outra, 
construída no séc. XVUI, persistindo como testemunho de uma 
época muito mais antiga que a nacionalidade portuguesa. S. 
Frutuoso foi Bispo de Braga no séc. XVII e mandou fazer aquela 
capelinha para recolher os seus ossos após a sua morte. O edifício 
foi devastado durante as invasões muçulmanas e recuperado 
pelos cristãos moçarabes que lhe deram o seu cunho estillstico, 
rTl<1S mantiveram o forma to em cruz de braços iguais, caraderlsti
ca da arquitectura biZ<1ntina e muito invulgar no ocidente. A sin
gularidade deste pormenor leva-nos a pensar que o edifício mere
cia um tratamento mais carinhoso, ao ponto de ser efectuada uma 
recuperação de acordo com a sua traça antiga. S. Frutuoso de 
Montélios está pouco mais do que abandonado, apesar de estar 
agregado a uma magnífica igreja b.moca em cujo coro encontrá
mos um cadeiral renascentista: um conjunto magnifico de 
quadros a óleo sobre madeira, representando antigos arcebispos 
de Braga (v.g. O Papa João XXI, o Cardeal Alpedrinha, O Cardeal 
Rei D. Henrique, etc .. ), a sobreporem-se ao soberbo cadeiral, que 
foi retirado da sé de Braga no séc. XVIII, e que precisava de algu
ma ajuda para resistir às agruras do tempo. 

A parte da tarde do primeiro dia levar-nos-ia ainda ao mosteiro 
beneditino de S. Martinho de Tibães, num local a Sudoeste da 
cidade de Braga, a cerca de quinhentos metros do rio Cávado. Os 
monges beneditinos seguem a regra monástica S. Bento de Núroa 
(séc. VI), com as alterações que o tempo e a História foi aconse
lhando. Sabe-se que esses monges entraram na península Ibérica 
desde muito cedo (talvez séc. VII) {armando conventos e renóbios 
perto de núcleo!! populacionais rurais que ajudaram a organizc1T e 
a desenvolver. E provável que o mais antigo núcleo cenóbiro de 
Tibães possa ter sido construído no séc. VI, no entanto, se tal 
aconteceu, todos os vestígios dessa época foram destruídos pelas 
correria muçulmanas que atiraram com as populações para O 
norte ou para a protecção das montanhas. Concretamente sabe-se 
que a casa foi reconstruída no séc. XI e recebeu carta de couto do 
conde D. Henrique em 1110. Todavia, dessa construção românica 
medie\'al já pouco resta, e o actual edifído, ainda imponente, 
apesar do seu aspecto ruinoso, resulta de uma completa recons
trução começada no pnneiro quartel do séc. XVII. Depois disso, 







realizou na área de operações 
da costa Leste dos E.V.A., 
entre Norfolk e Charleston. 
Este exercício de cenário actu
ai, um conflito de natureza 
regional, numa geografia sin
tética do tipo Golfo, onde a 
ONV, atraves de uma reso
lução, decretou um embargo 
à importação e exportação de 
equipamentos militares, teve 
a participação do porta-aviões 
VSS "George Washington" e 
respectivo grupo de escoltas, 
de uma força anfíbia, de um 
grupo de reabastecedores e 
de um grupo de draga-minas 
dos E.V.A., de dois submari
nos nucleares e uma Força
Tarefa canadiana, que actuou 
como força inimiga e ainda, 
de uma enorme variedade de 
meios aéreos e terrestres, para 
além da STANAVFORLANT. 
Como factos mais relevantes 
da participação do nosso 
navio neste exercicio salienta
se a contribuição dada nas 
operações percusoras anli
submarinas e anti-superficie, 
onde o navio comandou 
acções de "shadowing" que 
se prolongaram, com manu
tenção permanente de contac
to submarino por períodos 
que atingiram as 20 horas, 
durante uma semana em que 
o navio esteve empenhado 
neste tipo de tarefa. A eva
cuação efectuada pela Vasco 
da Gama e seu helicóptero 
"Multley", de três diplomatas 
de uma imaginária embaixa
da dos E.V.A. no pais belige
rante, obteve um grande 
sucesso, reconhecido em toda 
a força, pela pontualidade, 
pre<isão e eficácia como foi 
levada a cabo. No dia 27 de 
Agosto, com o eclodir das 
hostilidades, foi ordenado à 
"Vasco da Gama" para atacar 
o submarino inimigo tipo 209, 

simulado pelo subma rino 
nuclear USS "Albuquerque", 
O que conseguiu, de imediato, 
com inteiro sucesso, uma vez 
que o linha em contacto. 
Durante o período em que a 
"Vasco da Gama" procedeu a 
operações de patrulha junto 
do grupo do porta-aviões, 
participou em nova inte
racção submarina, supondo
-se ter colocado fora de acção 
o último submarino partici
pante, um submarino de 
classe Kilo, simulado pelo 
submarino nuclear USS 
"Newport". 

A "Vasco da Gama" teve 
ainda oportunidade de parti
cipa r numa interacção de 
superfície, de que resultou a 
neutralização do navio opo
nente, a fragata canadiana 
HCMS "Charlottetown". Par
ticipou ainda, no trânsito 
de<epti\'o em companhia do 
destroyer americano USS 
"Undem'ood", durante a fase 
de preparação do desem
barque anflbio, por forma a 
dissimular o local exacto para 

o desemba rque. Efectuou I 
uma patrulha de área em pro
tecção ASVW do grupo de 
reabastecedores e, posterior
mente, do grupo anfíbio nos 
momentos que antecederam o 
desembarque. Finalmente, 
integrou o grupo de escoltas 
do porta-aviões, desempe
nhando as funções de "plane 
guard". o que consiste no 
posicionamento do navio a 
cerca de uma milha a ré do 
porta-aviões numa postura do 
tipo "lHe guard". Esta tarefa, 
para além de ter colocado 
permanentemente à prova a 
capacidade de reacção dos 
oficia is de quarto à pon te. 
com acelerações e reduções 
imediatas entre os 5 e os 30 
n6s e guinadas bruscas por I 
forma a obter \'entos favorá
veis ao lançamento e re<olha 
de aeronaves, permitiu ainda, 
visualizar durante cerca de 15 
horas, incluindo no periodo 
nocturno, o extraordinário 
espectáculo das operações de 
lançamento e recolha de 
aerona\'es numa plataforma 
do tipo poria-aviões. No 
âmbito do exerócio JTFEX 97-
3, a "Vasco da Gama" recebeu 
no dia 30 de Agosto a \'isita 
de 2 reporteres da estação de 
televisão de Norfolk ''WVEC'' 
e de dois jornalistas do pe
riódico "Navy Times", os 
quais tiveram oportunidade 
de visitar os principais locais 
do navio e assistirem a uma 
operação de reabastecimento 
entre a "Vasco da Gama" e o 
reabastecedor americano, USS 
"Sea ttle " . Pelo número e 
di\'ersidade dos meios em'ol-

vidos, pela complexidade das 
operações aeronava is e ter
restres, mas sobretudo, pelo 
realismo com que tais ope
rações foram conduzidas e 
executadas, o JTFEX 97-3 
constituiu-se no melhor exer
cicio em que esta guarnição já 
alguma vez havia participa
do. No final do exercício, o 
desempenho da "Vasco da 
Gama" mereceu de forma 
individualizada, OS mais ras
gados elogios por parte do 
CALM Comandante do 
Grupo de Combate do porta
aviões USS "George Washin
gton" e do COMSTANAV
FORLANT. 

Após a conclusão do exercí
cio, no dia 2 de Setembro, a 
ST ANA VFORLANT iniciou o 
trânsito para a Bermuda, 
cumprindo um diversificado 
programa seriado, que pôs à 
prova a capacidade de traba
lho dos centros de operações 
dos na\rjos, pois chegaram a 
ser executadas sete séries em 
simultâneo. 

Na solarenta manhã, do dia 
5 de Setembro e após um 
final de trânsito marcado por 
cond ições de mar relati va
mente ad\'ersas, a Força Na
val atracou finalmente em 
Hamilton, capital da paradi
síaca ilha da Bermuda. Os 
eventos previstos para esta 
estadia foram profundamente 
alternados em virtude do luto 
pela morte da princesa de 
Gales, "Lady Di". Por ocasião 
do funeral da princesa de 
Gales, o comandante e um 
oficial de bordo participaram . 
nas cerimónias religiosas rea· ... 
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A Revista da Armada (R.A.) 
decidiu entre\-istar o primeiro 
Comandante do navio, actual
mente em situação de 
Reforma, com 80 anos de 
idade, o CMG Pina CilbraL 
Apesar da sua idade, o Co
mandante Pina Cabral WC.) 
revelou uma excepcional 
memória, um espírito vi\'o e 
dialogante, tendo sido um 
prazer trocar com ele impres-
sões sobre o período em que 
comandou a fragata "Co
mandante Roberto [vens-". 

R.A.: Gos ta ríamos qu e o 
Comandante nos falasse das 
suas recordações, de há qua
se t rinta ano s, sobre a 
recepção do navio em Fra nça, 
a ce rim ónia d a ent rega do 
navio à Armada e também do 
a rmamento do navio e das 
provas de mar. 

P.c.: Dando cumprimento 
ao determinado pelo Almi
rante Roboredo e Silva 
(CEM A) procedeu-se, em 23 
No" 68, na Base Naval de 
LoTien t, à cerimónia de 
recepção do Navio a qual se 
revestiu de simplicidade e 
dignidade. 

O programa para esta ce
rimónia , cuidadosamente 
elaborado pela Missão de 
Construções Navais Portu
guesas em França (MCNPF), 
foi cumprido em todo O por
menor e, quanto a nós, ca rac
terizado pela simpática forma 
como as Autoridades Navais 
Locais e representações dos 
na\'ios de guerra franceses, 
surtos no porto, se quiseram 
associar a este dia festivo para 
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ii Marinha Portuguesa. Teve 
um papel de grilnde relev~n· 
da em todo este processo de 
entrega do navio a Comissão 
de Recepção. 

'omeada pelo Comadora 
(ECN) Fernando Araújo, 
chefe da MCNPF, era ela 
constituída, alêm do coman
dante do Navio, que a pre
sidia, pelos então Cap. 
Tenentes Po rtugal Ribeiro, 
Fernandes Wagner, Souto e 
Moura, Rasquilho Raposo, 
Costa Alcobia (EMN) e Falcão 
Campos (ECN) todos per
tencentes à referida Missão. 
Constituída em 23 ov 68, 
seria dissolvida em 30 Ahr 69 
data da recepção definitiva. 

Quanto às provas de mar e 
posterior armamento do na· 
via direi que, ao longo de vá· 
rios meses, procedeu-se ii exe
cução de dezenas e dezenas de 
provas que obrigavam ii S<1.ídas 
diárias, ao largo de Larient, 
entre Belle-ne e Penmarc.h, du
rante as quais se efectuaram 
muitas horas de na\'egação em 
condições de tempo nem sem
pre boas, que, nessel altura do 
ano seriam de esperar, mas 
que permitiram da r logo ii 
guarnição um primeiro treino 
de mar e forneceram-nos uma 
ideia das esplêndidas quali
dades náuticas deste tipo e 
dassedena\~o. 

Estas provas foram dividi
das em dois períodos: o 
primeiro relativo ao casco e 
máquinas e o segundo aos 
equipamentos electrónico, 
artilharia, comunicações, anti
submarino, centro de infor
mações de combate etc. 

No intervalo ent re estes 
períodos a Fragata voltou a 
Nantes para, de meados de 
Dez 68 e Jan 69, ser submeti
da, pelos engenheiros do 
Estaleiro e técnicos fornece
dores dos equipamentos, a 
uma cuidadosa revisão do 
aparelho propulsor e demais 
maquinaria. 

Também neste período, 
todos os Oficiais dos Serviços, 
seus Adjuntos e com a colabo
ração dos Sargentos, espe
calistas e demais pessoal téc
nico intensificaram a instru
ção, como de resto há muito 
vinham dando à Guarnição. 

Regressados de novo a Lori
enl prosseguiu-se, por cerca 
de mais três meses, provas de 
mar para recepção do arma
mento e equipamento, provas 
estas antecipadamente muito 
bem programadas, repito, 
pela MCNPF, durante as 
quais não se verificaram 
problemas de monta. 

R.A.: Relate-nos também 
alguns episódi os ma is difí
ceis ou perigosos durante as 
provas de mar do navio. 

P.c.: É certo que, como 
sempre acontece a quem 
comanda. um ou outro episó
dio desagradável. tivesse 
surgido, durante os quais o 
navio correu um relativo 
perigo. 

Que me lembre, um deles 
foi a um anoi tecer sermos 
obrigados a entrar em Lorient 
sob denso nevoeiro. uma vez 
que o navio não dispunha de 
alojamentos para pernoitarem 
várias dezenas de pessoas, 
entre Oficiais da Missão, En
genheiros, Técnicos e Ope
rários franceses. que seguiam 
a bordo. 

Estas entradas no porto. 
bem como as saídas, e ram 
sempre au torizadas pela 
Chefia dos Pilotos, instalada 
num antigo forte situado na 
estreita foz, a fim de evitar ali 
o cruzamento muito perigoso, 
senão impossível, de navios. 

Recebida "luz verde" avan
çamos seguros quando nos 
surgiu pela proa, em rumo 
inverso, um pesado navio 
mercante que obrigou a recor
rer à máxima potência, dos 
quatro motores principais, a 
fim de evitar um trágico abal
roamento. 

A instanteneidade com que 
o "pessoal das máquinas" 
obedeceu, às ordens da ponte, 
evitou uma tremenda colisão_ 
Devo esclarecer que os 
rada res, em funcionamento, 
não tinham detectado o "mer
cantão", por este navegar na 
"sombra" da referida forta 
leza e outros edifidos. 

R.A.: Após o nav io ter 
reg ressado a Li sboa, foi 
incumbido de d iversas mis 

sões. Destaque-nos algumas 
delas mais importantes. 

r. c. : Como é normal 
foram várias e diversas as 
missões desempenhadas pela 
Fragata "Com te. Robert o 
l\"ens" ao longo dos 23 meses 
que esteve sob o nosso Co
mando. 

A primeira foi a de ir ao 
Algarve, dar assistência e 
prestar as "honras de porto" 
durante a estadia (Oul 69) a 
uma Força naval da Armada 
Real Holandesa . Como é 
habitual houve recíprocas 
"visitas de cãmara", almoço 
e jantar retribuído. entre 
Comandantes e até, por 
curiosidade, um pronto rebo
que, dado por um dos nossos 
gasolinas. a uma chalupa 
holandesêl que, avariada, 
seguia ii deri\'a. Tudo isso 
contribuiu par., que à larg.,
da o Comandante da ''Task 
Group V", por morse lumi
noso, nos enviasse a seguinte 
mensagem, logo retribuída 
com votos de boa viagem: -
"Jr 00115 remerâe dr tOllt eMllr 
por valre preseI/ce ici L,otre 
aCCl/eil $i ,harme,,1 et tlo lre 
n5sislellre lorsqlle mn ehalol/pe 
é/ait eu pmme. Ali rt1..oir". 

Passados poucos dias, 
ainda no mesmo mês (Out 69) 
nova missão surgia de sur
presa. 

Tratava-se de detectar, re
ferenciar e efectuar rastreio a 
uma esquadra so\'iética, 
durante o seu trânsito por 
ARCONT, a qual vinda do 
Mediterrâneo navegava rumo 
ao norte certamente com des
tino ao mar Báltico. Situáva
mo-nos, ao receber a ORDE
MOVE de COMARCONT, ao 
largo de Sesimbra efectuando 
umCASEX. 

Ordenado ao nosso sub
marino a subida li superfide, 
logo demos inicio à missão 
acabando por interceptar a 
mencionada esquadra a W 
das Berlengas. 

Era ela constituída por 
mais dois grupos, um de 
cruzadores (classe Kresta e 
5\'erdlov) e destroyers (elas· 
se Kollin ) e, outro grupo, 
por sete SU bmarínos, (classes 
Z, F e W) Ra\legando à su-



perfície, acompanhados de 
n .. vio apoio e petroleiro rea
bastecedor. 

Durante cerc,l de 70 horas e 
ao longt) de 850 milhas acom
panhamos esta esquadra até 
ser rendidos ao norte, no li
mite de ARCONT, por um 
avião" ATLANTIC" da F.A. 
Franccs.l, que montaria o ras
treio. Com os navios russos, 
quer nos primeiros contactos, 
quer "à des pedida", fo ram 
trocados e retribuídos, os 
habituais cumprimentos entre 
navios de guerra, 

Aproveitou-se esta missão 
para manter uma constan te 
actualidade dos nossos equi
pa mentos de cumunicilções, 
anti-submarino, contra medi
das electrónicas, registando 
no el.e. as frequentes mu 
danças de formatura , ten tan
do col her t.lmbém elementos 
dos equipamentos elect róni
cos russos, analisando as 
emissões d.1s SuaS radioco
munic,lções que, diga-se de 
passagem. eles utili zaram 
av,lramentc. 

Em meados de Ago 69, 
atracado o navio na Base do 
Alfeite, encontrando-se de 
licença o Oficia l Imediato, o 
Primeiro Engenheiro e cerca 
de um qua rto da Guarniçiio, 
rl'Cebeu-se ordem pa ra largar 
com urgênciil para ir prestar 
assistência a um navio dil 
Armada Espan hola que, ao 
largo do Cabo Raso, se encon
trava em dificuldildes. Lar
gamos prontamente, desceu
se o rio no limite de veloci
dade permitida no Tejo e, 
dobrado S. Julião da Barra, 
aumentou·se para a potência 
dos quatro motores. 

Rilpidamente assim avista
mos, a cerca de cinco milhas 
da costa, um navio p<,rado e 
todo chamuscado. 

Tratava-se do Draga-Minas 
espanhol "TAMBRE" em cu~, 
casa das máquinas se tinha 
declarildo, durante a noite, 
um violento incêndio já do
minado pela guarnição, mas 
que o deixiwa impossibilitado 
de naveb>ar. 

Informados, por fonia, não 
haver acidentes pesso.,is, pilS
samos-lhe reboque e fu n
deamos cm Cascais, por su
gestiio do Adido Naval Espa
nhol. em Lisboil, que através 
do EM A, informara que um 
rebocador de alto-mar, da 

Armada Espan hola, saíra de 
Cadis para levar o acidentado 
Draga-minas paTa a sua Base. 

Convidados os Oficiais 
espanhóis para jantar com
p.ueceu o seu Comandante, 
Cap.-de-corveta Carrero 
Blanco, filho do Almirante do 
mesmo nome fundador e 
Director honorário de Escuela 
de Guerra Naval, em Madrid, 
CJue nós tínhamos frcqucnt., 
do, dI? Out 57 a Out 59, no 
meio de alegre convívio e da 
mil is franca camaradagem. 

Ao fim de cerca de vinte e 
qUiltro horas, da nossa p ri
meira ilssistência, o "TAM
BRE", a reboque, regressilvil à 
sua Base. 

R.A.: Re lativam ente ainda 
a outra s mi ssões de repre
se nta ção ou de outro tipo 
que nos poderá relatar? 

l'.c.: Relembremo-nos, com 
pt1rticular agrado, a home
nagem que, durante uma 
dessas viagens em l'onta 
Delgada, a Guarnição da 
Fragata "Comandante Ro
berto tvens", com a sua Força 
de Desembarque e na pre
sença das Autoridades Mi
lita res e Civis locais. prestou 
ao seu "P.ltrono" depositan
do uma coro., de nOTes junto 
do seu monumento. há muito 
ali erguido, pelos Açoreanos, 
em memória deste muito ilus
tre Marinhei ro Micaelense 
<jue tania hon ra deu à sua 
terra na tal e a Portugal. 
Recordo também a meio de 
uma viagem para a Madeira 
Oul 70), levando a bordo o 
curso finalista do Colégio 
Militar, tendo recebido um 
5.0.5 do paquete "S.5.Fulvia" 
localizado a 260 milhas da 
nossa posição e sensivel
mente no paralelo das Ilhas 
Selvagens logo rumámos à 
máxima velocidade de mo
mento possível (23 nós) em 
direcção à posição estimada 
que nos fora comunicada. 
Entretanto o paquete franC{>g 
"ANCERVILLE", que nave
gava nas proximidades do 
"S.S. Fulvia" informava ler 
recolhi do i1 bord o todos os 
passageiros e tripulantes do 
nílvio norueguês, deixando só 
abílndonados e il pairar 12 
grílndes baleeirílS de salva
mento, do navio incendiado, 
que constituíam perigo p.ua íl 

nílvegílçàO. Com conhecimen
to de COMDEFMARMA
DEIRA prosseguimos então 
para o local do acidente 
procedendo ao agrup.,mento 
dos s., I\'a-vidas até ii chegada 
de um rebocador que os 
levou para o Funchal. 

Gostaria também de recor
dar aqui as chamadas mis
sõ(>s a Kiel, como jii men
cionamos, que tinham por 
objectl\'o levar apoio às 
Corvetas ali nrmadas e cons
IruidilS em Hamburgo. Tra
taram -!>e de dua s viilgens 
que, sob o ponto de vista de 
na"cgilção, niio apresentaram 
grandes dificuldades, mas 
que, em contra partida se ve
rificaram muito trilbalhosas, 
dada a cuidadosa iltenção e 
permanência na ponte ii que 
nos obrigilva. Os "quartos à 
ponte" eram feitos por dois 
Oficiais, cm simult,ineo (des
tes, um dos Oficiais eril desti
nado às guarnições da s 
con'etas). 

As "derrotas" de ida e 
volt", de cerca de 1360 milhas 
de extens.lo, pcrcorrid,ls por 
vezes com curta visibilidade e 
a uma velocidade que nor
malmente excedia os 20 nós. 
DiI Mancha à Alemanha 
nilvcgava-se cm "Ianes" assi
nalíldas por bóiils alternadas, 
de tempos a tempos, por bar
cos-f,uóis o que muita segu
rançil nos dava. 

Na primeira viílgem (Mar 
70) dcparou-se- nos o canal 
de Kicl quase lotai men te 
gelildo, assim co ma as suas 
margens, que eram assina
ladas por altas estacas que 
sobress.,íam acimil da espes-
5.' ca mada de gelo. Na Segu
nda viagem (Jun 70) foi supe
riormente determinado que o 
navio, depois de cumprida a 
missão de trans porte, per
manecesse mais uns dias a 
representar a Marinha nas 
festividades da tradicional 
"Semana de Kiel" (21 a 28 
Jun 70) onde se juntaram 
uma dtb:ia de navios de 
guerra da Nato e que decor
reu co m festivos espectácu
los, regatas à vela, provas 
desportivas, entre guarnições 
dos navios, jan tares de ce
rimónia e festas e bailes po
pularl'S par.1 os mnrinheiros. 

R.A.: Que aco ntecim entos 
ou ca maradas de comissão ii 

bordo gostaria de relembrar 
no momento em que dei xou 
o Comando do navio. 

r.c: Aproximava-se, a p<'s
sos largos, a minha ida ao 
Curso Superior Naval de 
Guerra o que me iria impedir 
de seguir com o Navio paTt1 
Angola (25 NO\' 70). Ligava
nos aquela Província e ao seu 
Povo cerca de oito anos de 
feliz vida: primeiro em situ
açiio civil depois como Ca
pitão do Porto do Lobito. Foi 
.lssim com profunda tristeza 
que ent reguei o Conlilndo (28 
Out70). 

Deixavil um óptimo co n
junto de Oficiais, Sargentos, 
Cílbos, Milri nh eiros c Gru
metes, mui to bem prepara
dos. 

Relembrava constante
mente as pa lavras que. dois 
anos atrás, o ALM CNC 
Ferrer Caeiro na cerimónia 
de boas vindas, â chegada 
de Lisboa, nos dirigira e que 
reproduzo textualmente . 
"Lembro /J Clllln,içào dl's/ll 
F",S"'" q/l~ clldll I/avio lem II 

51111 ptrSollaUtlllde próprill, 
I'rillcipalmCIII~ qual/1l0 se I",'a 
da S/H! primeira guaTl/ição. 

O que este "lIuio sertf, isso 
depende dll primeira suarnição 
que tiz.er". 

Tínhamos a consciência que 
muito contribuímos para isso 
e já que i1 " Revista da Ar
milda" teve a amabilidílde de, 
nas suas pági nas, relcmbrílr a 
vida de quase trinta anos da 
sua existê ncia, citando os 
seus dezassele Comandantes, 
seja-me pcml itido aqui lem
brar também os seus p ri
meiros e excepcionais Ofici
ais, que enriqueceram de 
forma brilhante a primei ra 
Guarnição da "n0S5..'" Rober
to Ivens. 

Eram eles o imediato 
CTEN Neves Lopes, o 
Engenheiro I TEN EMQ 
Duarte Filipe, uma equipa de 
então muito jovem ma s já 
competentíssimos Segundos 
Tenentes como Gastão Guer
reiro, Leitiio Rodrigucs, Mon
te iro da Silva, Hipóli to 
Raposo, Moreira Pere ira, 
Ferreira Carvalho. Vasconce
los Cunha, Joaquim de SoUSil, 
Almeida Cavaco. "once last 
but nott he least" s.'ntos Rec
to, primoroso encarregado de 
Navegação. O 
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dos helicópteros de luta anti -submarina. Ao não se ter envereda
do por esta solução a Marinha viu adiada até à década de 
noventa ,1 introdução nos seus navios de sistemas de armas mo
dernos (6). A n~o modernização das três fraga tas da classe 
~Almirante Pereim da Si lva", como se impunha no fim dos anos 
setenta. fez com que estes navios acabassem os seus dias, sem 
glória , num cais do Alfeite, com guarnições extremamente 
reduzidas (7). Outro erro, em nossa Ol)inião, foi. transitoria
mente, não se terem adquirido, em segunda mão, algumas fra
gillas da classe ~Leander" que, em grande numero, O Reino 
Unido vendeu ou cedeu por empréstimo a países de diferentes 
Meas geográficas (8). 

' ALBACORA' 

É um tipo de navio que pelas suas características, merece 
especial cuidado. Cumpriram com dignidade as missões que 
lhes foram destinadas. As suas idades impõem uma merecida 
reforma cedendo o lugar a unidades novas ou {I Ue, sendo já 
usadas, satisfaçam os re<luisitos da nossa Marinha, não pondo 
em risco a segurança das suas tripulações. 

' JOÃO COUTINHO' 

Navios concebidos por um ilustre engenheiro construtor naval 
português e destinados ao serviço em águas e climas tropicais. 
Podiam transportar I)equenos gru pos de 
fuzileiros em acções de assalto anfrbio. 
Dotados de plataforma para helicóptero, 
que limitações financeiras impediram que 
possuíssem. Como armamento principa l 
mantêm as peças duplas de 76 mm, mate
rial ultrapassado e qlle nunca se pensou 
em substituir por mísseis. 

' 8APnSTA DE ANDRADE' 

São uma versão melhorada da classe 
"JOÃO COUTINHO~ e dispõem de uma 
peça de 100 mm e de uma plataforma para helicóptero. Como 
as suas irm5s mais ve lh as, nunca possuíram meios íléreos. 
Entraram ao serviço quando os ventos da história tinham muda
do para Portugal (9). 

' CAC/NE' 

Uma classe de patrulhas de concepção Nacional que prestou 
bons serviços em África em especial nos perigosos cursos de 
água da Guiné-Bissau. O regresso de África implicoll (IUe estes 
Navios fossem destinados ao patru lhamento das águas do 
Continente e das Regiões Autónomas e cujas características não 
são aquelas para que estes patrulhas foram concebidos. 

A Armada Portuguesa é, no momento presente, constituída por 
um conjunto heterogéneo de navios com pouca capacidade de 
actuação num conflito local ou generalizado. 

A guerra do Golfo foi uma escola de ensinamentos e confiro 
mou o que havia sido demonstr,ldo, em 1982, no conflito que 
opôs argentinos e britânicos pela posse das ilhas 
FalklandslMalvinas. Os navios de guerra terão de ser. cada vez 
mais, plataformas de diversificados sistemas de armas que garan· 
tam uma protecção eficaz em áreas razoáveis, quer em acções 
ofensivas quer em atitudes de defesa. A não se verificarem estas 
condições, as unidades navais, actuando em grupo ou isolada
mente, são presas fáceis face aos modernos sistemas de ataque 
aéro-naval dos nossos dias (10). Uma Marinha de Guerra que 
não disponha de meios mínimos com que possa garantir a liber
dade da navegação de e para os territórios nacionais perde a 
razão de ser da sua existência. E serão os aliados a ocupar o 

espaço que cabia a esse pais defender. Sabemos, por experiên
cia histórica, os juros que se pagam com a renúncia das nações 
à defesa dos seus interesses. 

A vizinha ESI)anha, nossa aliada na NATO e na UEO, possui 
um poder naval significativo e reúne condiçôes para exercer um 
controlo sobre zonas onde, tradicionalmente, Portugal tem 
responsabilidades históricas( (11). 

Uma Marinha detentora de meios navais modernos e opera
cionais estará apta a cumprir as missões que o poder político 
lhe atribua e, um aspecto importante e por vezes omitido, moti
vará os seus militares e civis para um melhor desempenho das 
suas tarefas. 

Em nossa opiniào, Portugal, que nào tem menores tradições 
marítimas que a Holanda, a Grécia ou a Noruega (12), bem 
pelo contrário, tem necessidades de investir na componente 
naval da sua defesa e isto porque a Marinha Militar está ligada 
à História e à Epopeia Marítima dos Séculos xv e XVt e porque 
hoje, como naquela época, O mar é um símbolo da nossa identi
dade, como país de liberdade e de paixão pela aventura. 

CONCLUSÕES 

Pelo que se disse anteriormente, e mesmo tendo em considera
ção a presente si tuação de paz que se vive na Europa, em especial 
depois da queda do muro de Berlim em 1989, há que desenvolver 
um poder naval nacional que projecte o nome do país e que 

. , 
defenda os interesses deste onde e sempre 
que as circunstâncias o exigirem (13). 

Assim, a Armada Portuguesa deverá 
possuir, minimamente, os seguintes meios, 
e numa visão de país oceânico, ligado a 
vastas zonas de África e da América, inte
grado em duas organizações Militares de 
Defesa e constituído por territórios depen
dentes das vias marítimas, e vitais para o 
Ocidente, incluindo os E. U. A. e o 
Canadá: 
- Um grupo de seis a nove fragatas; 
- Um grupo de três a quatro submarinos; 

- Um grupo de dez a doze patrulhas de alto mar; 
- Uma flotilha de meia dúzia de draga-minas e/ou caça-minas; 
- Seis lanchas rápidas de patrulha costeira e Ouvial; 
- Um navio de assalto anfíbio com capacidade para transportar e 
apoiar o Corpo de Fuzileiros, O seu equipamento pesado e os seus 
helicópteros orgânicos (14); 
. Um navio reabastecedor de esquadra e/ ou polivalente para 
apoio da frota em exercícios; 
. Helicópteros para equ ipar as fragatas e para o Corpo de 
Fuzileiros. 

Uma palavra para os Fuzileiros. 
O poder politico manifestou inleresse em que Portugal. através 

dos seus Fuzileiros, integrasse a brigada anfíbia anglo-holandesa. É 
uma atitude que se louva pelos benefícios técnico-profissionais que 
essa integração trará aos Militares Portugueses. Mas, será que os 
responsáveis Militares, isto é, o Minislério da Oefesa analisaram os 
custos dessa participação? 

O espírito de combate e uma forte motivação na nossa Infantaria 
da Marinha poderão não ser suficientes, inseridos em AI)arelhos 
Militares bern equil>ados como são O Holandês e o Britânico. 

Para que a referida brigada possa receber o contributo português, 
afigura-se-nos essencial que o Corpo de Fuzileiros seja dotado de 
material moderno sem o qual dificilmente sobreviverá em si tuações 
de combate, referimo-nos aos mísseis TERRA·AR portáteis, à arti
lharia de campanha, às viaturas blindadas de assalto anfíbio (/5). 

Se queremos, com dignidade, participar numa Força Militar de 
alta cr.weira técnica. não podemos esperar mais tempo com a 
modernização desta importante componente da Armada~ 
NaCional (16). É que os nossos aliados na NATO e na UEO são ~ 
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O ENSINO 
NA ESCOLA NAVAL 

Q uando em 1782, a 
Rainha D. Maria I 
criou a Com panhia 

de Guarda s-Marinhas e a 
Academia Real de Guardas
Marinhas, predecesso ra da 
Escola Naval, surg iu pela 
primeira vez em Portugal 
um ensino metódico especi
ficamente vocaci o nado ii 
preparação integra! dos ofi
ciais destinados à Armada. 
Desde essa data até aos nos
sos dias, g randes foram as 
modificações ocorridas no 
s istema de p reparação dos 
oficiais: assi stiu-se ii suces
sivas e inevitáveis reformas 
do ensino que visara m 
acompanhar a evolução so
cial. o de se nv olvimen to 
cien tífico e tecnológico sem 
esquecer as necessidades da 
Marinha. 

A última reorgani zação 
data de 1986. 

Após 12 anos de vigência 
do actua l reg ulamento, a 
EscoJa Naval encon tra-se 
em fase de reo rganização. 
Aguarda-se ii publicação da 
portaria co njunta dos 
Ministros da Defesa Nacio
nal e da educação, por pro
posta do Chefe do Estado
Maior da Armada, que defi
na a Est rutura cu rr icu lar 
dos cursos, esta bel ecendo 
as áreas científicas dos cur
sos e respectiva s unidades 
de crédito, e a posterior 
a provação pelo Chefe do 
Estado-Maior da Armada 

Isc.I. Nav.I 
dos Planos de 
Estudos propos-
tos pelo Co man
dilnte da Escola 
Naval, ouvido o 
Con se lh o Cie n
tífico. 

Um fa ctor fun
damental a ter 
em atençào no 
ensino na Escola 
Nava l é o dispos
to no Est a tut o 
dos Militares das 
Fo rças Armada s 
- "O ingresso 
d os oficiais dos 
q uad TO S perma
nen tes nas class
es de Marinha, Engenheiros 
navai s, Adminis traçã o Na
val e Fuzileiros é feita por 
promoção a gua rd a-ma ri 
nha dos alunos da Esco la 
Naval que sejam licenciados 
em Ciências Militares ... ". 

Efec ti vamente, já desde 
1986, ano da promulgação 
do Decrelo Regulamentar e 
da Portaria que aprovil ram 
respecti vamen te o Estatuto 
e o Regulamento da Escola 
Nava l, os cursos da Esco la 
Naval sào cursos de licen
ciatura. 

Tal fac to resultou da pro
mulgação, também em 1986, 
do diploma conhecido por 
Le i Quadro dos Estabele
cimentos Mi litares de En
sino Superior, em que ficou 
estabelecido que os cursos 
mini s trados na Escola 
Naval, e nas outras acade
mias militares, são cu rsos 
de licenciatu ra e qu e "o 

grau de licenciado conferi
do aos se us alunos é de 
nível equivalente ao grau 
de li cenc iado co nferido 
pelas Universidades". 

Na realidad e, há largo 
tempo que o e nsino da 
Escola Naval era classifica
do de ensino superio r, no 
entanto, nunca de forma tão 
clara fo ra estabelecida a 
paridade entre o ensino da 
Escola Naval e o das Uni
versidades. 

Sem prejurzo das exigên
cias específicas regu lamen
tadas para a Escola Naval, a 
Lei Quadro veio estabelecer 
para os d ocentes civis que 
mini s tram di scipli nas de 
índ ole científica a aplicação 
do Esta tuto da Carreira Do
cen te Un iversitária e para a 
admissão dos cadetes o 
regime que é aplicado nas 
res tantes universidades. 

Assim, o recrutamento de 
cadetes para a Escola Naval 
é feito entre civis e militares 
que satisfaçam as condições 
de acesso ao ensino superi
or universitár io, ex igindo
-se ainda os pré-requisitos 
fixados por despacho do 
Almirante Chefe do Estad o
Maior da Armada, desi
gnadamente provas físicas e 
psicotécni cas, in specção 
médica e req uisitos de natu
reza militar-naval. 

Na re o rganização da 
Escola Naval de 1986, que 

presentemente ainda rege a 
a ctividade e o ensino da 
Escola , foram , defin idos e 
estabelecidos a mi ssão, o 
quadro legal e as normas de 
funcionamento da Escola. 

COMO SE PROCESSA 
O ENSINO 
NA ESCOLA NAVAL 

De uma forma resu mida , 
na prossecução d a orien
tação do ensino defi nida no 
Estatuto da Esco la Naval e 
tendo em atenção o Despa
c ho do Almirante CE MA 
sobre os objectivos comuns 
aos cur sos que nela sã o 
mini strados, o ensino na Es
cola Naval visa: 

• preparação em liderança e 
o desenvolvimento de apti
d ões dos alunos para o 
d esem penho de ca rgos e 
tarefas próprias de ofi ciais 
su balternos; 

- a formação ética, militar e 
cfvica dos alunos; 

- a aquisição do grau básico 
de cu ltura o rgan izacional 
da Ma rinha, propiciador do 
adequado desenvolvimen to 
ao longo da carreira; 

- a formação científica de 
base, humanística e técnica, 
que habilite o aluno ao 
in gresso nos qu ad ros per
manentes, co nfer ind o- lh e 
a inda o co rrespondente!> 
grau de licenciatura; ~ 
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ano c o máximo no JU. Nesta 
área de formação estão 
incluídas as disciplinas de 
índole técnico-naval pró
prias de uma dada classe e 
curso e as fundamentais à 
formação básica de todos os 
oficiais da Armada. Esta 
área inclui ainda as di sci
plinas de âmbito científico 
especificamente ministradas 
a determinados cursos e 
classes. 

A título de exemplo, veja
-se a disciplina de Opera
ções Anfíbias, da área cienti· 
fica de Operações Militares
Navilis, exclusiva do curso 
de Fuzileiros; a d isciplina de 
Navegação I (navegação 
estimada) da área científica 
de Ciência s Náuticas, mi
nistrada a todos os cursos; a 
disciplina de Navegação 
Astronómica, igualmente da 
área científica de Ciências 
Náuticas, mas exclusiva do 
curso de Marinha. 

ACTIVIDADES DE 
FORMAÇÃO MIUTAR 
. NAVAL 

O conjunto de disciplinas 
da área de formação militar
naval, bem como as áreas 
científicas onde se inte
gram, é caracterizado pela 
sua natureza militar, hUlna
nística e socia l, tendo em 
vista, não só a formação 
ética, militar e cívica dos 
futu ros oficiais, mas tam
bém o desenvolvimento das 
suas capacidades de lide
rança , .1 sua formação ma
rinheira e a sua preparação 
física. Em termos curriculares, 
a distribuição destas matérias 
é sensivelmente a mesma em 

todos os anos e em 
todas as licenciaturas: 
ronda os 27%. 

Conselho 
Científico 

COMANDANTE 
2' COMANl)ANTE 

DiJ'fctor 
Ensino 

Conselho 
Disci limo 

com I' 
C.Alunos 

o valor indicado 
fica porém muito 
aquém da realidade, 
Se se atender a que a 
formação militar-nava l 
nã o se ministra so
mente na forma de 
aulas e de outras 
actividades curricu
lares, nem compete so
mente aos docentes 
responsáveis pelas 
disciplinas. 

~C'.b".~ri~.~ -C.r:i:b."'''''''=-' ----~ 
de P!~nummto CIlrSOS de Conselho 

Pedagógico , Estudos CoordenlSio form.lcio 

Adquire-se também 
na vivência quotidi
ana ao longo de cinco 
anos de curso, a bordo dos 
navios nas viagens de 
inst ru ção e nos embarques 
de fim de semana, nos con
tactos com todos os profes
sores e com os restantes 
a lun os, em resumo, na 
cama radagem e no espírito 
de so lidariedade que vão 
crescendo dia após dia. 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARES 
DEFORMAÇÃO 

As actividades comple
mentares de formação têm 
como objectivo principal, 
desenvolver as aptidões a 
atingir pelos alunos, consoo 
lidar os seus conhecimentos 
e perícias e permitir-lhes 
uma adaptação gradual às 
funções que irão desempe
nhar como oficiais subalter
nos nas respectivas classes. 

Nos quatro primeiros 
anos, as actividades progra
madas são somente os em-

barques de fim de semana e 
as viagens de instrução no 
fim de cada ano escolar. 

A maioria das actividades 
complementares d e for
mação têm lugar no 511 ano e 
consistem em: 

- estágios em organismos da 
Marinha, 

- frequência de cursos de for
mação específicos para de
sempenho de determinadas 
funções. 

- participação em p<,lestras ou 
visitas de estudo que lhes 
complementam a formação. 

- estágio de embarque de longa 
duração em unidades navais. 

• preparação e apresentação 
de uma memória de fim de 
cu rso sobre um assunto de 
interesse técnico, científico ou 
cultural. do âmbito do respcc
ti,'o curso ou de interesse 
para a Marinha. 

COORDENAÇÃO 
DO ENSINO 

O planeamento, coorde
nação e controlo do ensino 
com petem à Direcção de 
Instrução, que compreende, 
pa ra além do Directo r de 
Instrução, responsáve l di
recto perante o Comandante 
da Esco la Naval pelo ensi
no, o Conselho Pedagógico, 
o Gabinete de Estudos, o 
Gabinete de Planeamento e 
Coordenação da Instrução, 
os Departamentos e os Di
rectores de Cu rso. 

VALORES MÉDIOS ANUAIS O,8 _________ ~_~~ __ _=--

No seu conjun to es tes 
órgãos propõem, efectuam, 
apreciam e analisam os 
es tud os de natureza peda
gógica, reestruturação de 
cursos, alterações e reajus
tamentos curriculares, 
acompanham a evolução e 
nível do aproveitamento 
dos cursos, um vasto con
junto de actividades de 
coordenação, de registo e 
de planeamento. 

u, ' . ___________________ n,..--_ 

}' ANO 31 ANO 
ANO 

. TémicoNmlrTh1 

4' ANO i 
• Militu ~n·.aI ~t\l I 

• 

Como órgãos específicos, 
o Comandante, para as 
matérias relacionadas com a 
orientação superior do ensi
no, dispõe de um órgão de 
consel ho. o Conselho Cien
tífico e, com a finalidade de 
o aconselhar em assuntos de 
natureza militar e discipli
nar dos alunos, do Conselho 
de Disciplina Escolar. e 

Ctllteno da Costa 
CMG 
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EQUIPAMENTOS USADOS NA MARINHA DE GUERRA 

Após esta abordagem às fontes de poluição que podem existir 
numa Unidade (UN) e ainda à legislação de referência, vejamos 
agora resumidamente quais os equipamentos disponíveis a Ix>tdo de 
algumas UNis da nossa Marinha para protecção do meio ambiente. 

Comecemos então pelas fragatas da classe ~Vasco da Gama", 
Estes navios dispõem de Estaçào de T raramento de Águas Residuais 
(Seo .... age Plant), do tipo biológica. 

Esta instalação íunciona com bactérias aeróbicas que se alimen
tam de Matéria Orgãnica (MOI, consumindo oxigénio e prrouzin
do dióxido de carbono. Funciona sob vácuo, com lavagem dos 
sanitários por água doce. Trata as águas negras e as águas cinzen
tas de bordo. 

O efluente é desinfectado com hipoclorilo de sôdjo - Na CI O -
(vulgo ~ Iixivia"), pronto paTa descarga directa, -sem impacto ambi
ental -, As "aspas 8 anteriormente colocadas derivam do facto do 
cloro contido na lixívia ser nocivo ao meio ambiente, estando 
inclusive em estudo um produto substituto. 

No que respeita ao tratamento das águas oleosas de porões, cada 
navio dispõe dum Separador de Águas Oleosas (Deoiler) - ver 
fotos. Este equipamento é do tipo estâtico, com elementos coales
centes no seu interior, os quais promovem a junção/aderência das 
partículas de ôleo. São depois eiectuadas duas descargas diierenci
adas, uma de água filtrada e decantada (para o mar) e outra de resí
duos oleosos (para tanques de recolha a bordo). 

O equipamento dispõe de alarme de excesso de teor de óleo no 
efluente; acima de 15 ppm de contaminação por óleo o alarme é 
activado e é eíectuado o retomo automático do etluente ao porão. 
Este valor (15 ppm) e o limite da contaminação visível do óleo na 
água, sendo internacionalmente reconhecido pela Marpol. 

O débito máximo do separador e de Sm3Jh e tem capacidade da 
aspirar da maioria dos porões do navio. Quanto a gases, menciona 
- se que o fluído reírigera.nte utilizado no AI Condicionado e nas 
frigoríficas de G€oneros é o R 22, o qual se pode considerar como 
moderado do ponto de vista de agressão ambiental. 

Eiectivamente, comparando os seus eieitos nocivos sobre o meio 
ambiente com os do R 12 (fluído cuja produção se encontra bani
dai, verificamos uma clara melhoria. Assim, os valores de Potencial 
de Destruição do Ozono (CDP) são de 1.00 para o R12, contra 
apenas 0.05 para o R22, enquanto que a nível de Heito de Estufa 
IGWP, Global Warming Potencial) temos valores de 7100 e de 
1600, respectivamente. 

Faremos agora uma breve alusão aos halons ("Halogenated 
Hydrocarbon~), utilizados nestes navios como agentes extintores 
de incêndios. sob 2 tipos distintos: o halon 121 I e o halon 1301. 

O 1211 é empregue em extintores portáteis, essencialmente para 
protecção de equipamentos eléctricWelectrónicos. O 1301 é uti-

Jizado em instalações fixas, para 
protecção de contentores de 
máquinas térmicas (Turbinas de 
Gás, Motores Propulsores, 
Grupos Electrogeneos. etc), 
compartimentos de máquinas e 
outras zonas sensíveis. O 
primeiro jluído citado é mais 
nocivo em termos ambientais, 
em virtude da existência de 
cloro na sua composição molec
ular (ODP do haloo 1211 :: 1 &). 
Em virtude da IibertaçAo para a 
atmosfera destes fluídos ocorrer 
apenas em caso de acidente 
(incêndio), a respeçtiva preocu
paçAo ambiental e relativa. 
Encontram-se, contudo, em 
estudo e testes subst itutos 
credíveis para estes produtos. 

5epdrador de ágU.lS oleosas das 
fr.lg4tas da c/asse ·Comandante loJo 
Belo~. 

Passemos agora às fragatas da classe "Cte João Belo". O projecto 
de construção destes navios data da dêcada de 60, altura em que 
as preocupações de índole ambiental não tinham, de modo algum, 
o impacto actual. Esta realidade está reflectida na concepção do 
navio, como iremos ver. 

Os navios não dispõem de qualquer Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (Sewage PianO. Têm um sistema por gravidade, 
com lavagem por água sa lgada (derivação do Colector de 
Incêndios) e descarga directa para o mar. 

A nível de tratamento de águas oleosas de porões, OS navios não 
dispunham. na coniiguraçAo original. de qualquer equipamento 
adequado ao efeito. Em 1995, englobada na modernização de que 
íoram alvo, cada UN desta classe foi dotada com dois separadores, 
um na Casa das Máquinas Auxiliares e outro no Túnel do Veio de 
SS. De referir a atribuição do prémio "Defesa Nacional e 
Ambiente" à Marinha, em virtude da montagem destes equipa
mentos a bordo. 

O equipamento e de fabrico americano, da marca ~World Water 
Systems~, modelo ~Helisep 2 5OO~, encontrando-se representado 
na fotografia acima. 

É um separador dinâmico, aproveitando o efeito centrífugo con-

I 
ferido ao influente por uma escova rotativa existente no seu interior 
e funcionando também por decantação. A capacidade de depu
ração e de 15 ppm de teor máximo de óleo no efluente. 

O débito nominal é de 2.5m3'" e o equipamento tem capaci
dade de aspirar da maioria dos porões do navio. Não dispõe de 
alarme de excesso de contaminação por óleo no efluente, nem 
retorno automático ao porão em caso de ser excedido o limite 
nominal (15 ppm). Efectua duas descargas diferenciadas, uma de 
água tratada (para o mar) e outra de resíduos oleosos (para tanques 
de recolha, a bordo). 

Após esta breve abordagem ao tema da poluição, no universo 
de algumas das nossas UN's, finalizaremos com as seguintes 
considerações: 

Melhor que o tratamento do lixo produzido" é a sua "minimiza
ção na origem", ou seja, quanto menos lixo produzirmos (ou quan
to mais conseguirmos reaproveitar - vulgo "reciclar~) , menores 
serão as nossas preocupações nesta área. Assim, é importante exis
tir uma informaçAo/sensibilização adequada das guarnições dos 
navios, no sentido de minimizar a quantidade de "lixo" produzida 
e de utilizar devidamente os meios de prevenção disponíveis nas 
respectivas Unidades Navais. 

Para terminar, uma nota para reflexão: 
"O PLANETA NÃO É UMA HERANÇA DOS NOSSOS PAIS, 

MAS SIM UM EMPRÉSTIMO DOS NOSSOS FILHOS"! 9 

Piedade Oliveira 
CTE/I. EMQ 

IDirecç.Jo de ,\ill"iosJ 
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As obms dt rfSllluro /1/1 

Instalações Navais de Alcân
tara (INAl - Para permit ir a 
transferência de todos os 
órgãos, presentemente des
ce ntrali zados da DSP para 
aquelas instalações, estão a 
decorrer e em avançado estado 
de desenvolvimento, as obras 
de recuperação e rest.1UfO das 
várias alas daquele imóvel, 
incluindo a substituição total 
das coberturas. 

O final dos trabalhos que 
está planeado em ocorrer 
durante 1998, inclui obras de 

adaptação de áreas no edifí
cio da Cordoaria para a insta
lação do Arquivo Geral da 
Marinha, 

• Colocalização do Coma ndo 
Naval de Oeiras - Concluída a 
2' fase da construção e em 
fase final de apetrechamento. 

• Base Naval de Lisboa -
Obras diversas inseridas na 
parte final da 2' fase de 
reestruturação da Base, tais 
como a demolição de anti-

.~ 

gos embarcadou ros, insta
lação de no vas redes de 
água e construção de alguns 
edifícios admin istrativos. 

• Reordenamento do Parque 
Escolar do Grupo n' 2 de 
Escolas da Armada (G2EA) -
Tendo por base uma política 
de centralização de activi
dades e no sentido de opti-

Noc!QS Cobertas /111 E$colll dt Fuzildros. 

mizar OS meios, foi produzido 
um est udo que visa colo
calizar no G2EA todas as 
Escolas da Armada. A prosse
cução deste grande programa 
está em curso, através da ela
boração dos projectos de enge
nharia. 

Messe Residencial - foi con
cluída a ala Poente, que está já 
em plena utilização. Estão em 
curso as obras da ala Nascente 
para completo aproveitamen
to das potencialidades do 
edifício. 

Na área das telecomuni
cações são de referir os pro
gramas: 

Cobi-'Tfrlm (Direcçrfo gatll dn MIlrirrllil) 
Tipos dr dl'lul7ltos verliaris; CJramiu~. 
c/amooias. tubos de umtilaçdo, ric. 

• Sistema Integrado de Co
municações da Marinha (SlN
COMA R) - Trata-se de uma 
rede digital com integração de 
serviços cumprindo normati
vas internacionais . 

Tem cobertura de âmbito na
cional e disponibiliza serviços 
na área da voz, mensagens, 
dados de imagens. Permite 

ainda a interligação a outras 
redes, como por exemplo, a 
redeSICOM do EMGFA. 

• Global Maritime Distress 
an? Safety System (GMDSS) 
- E um outro grande projec
to, resultante de comp ro
missos internacionais as
sumidos por Portuga l, a 
desenvolver no âmbit o do 
MDN mas cuja responsabili
dade de acompanhamento e 
implantação foi atribuída à 
Marinha. 

• Obras finandadas por verbas 
extraordinárias. 
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A for •• fio IIe 'u.l'elros 
o INíciO (') 

C 
cm o advento do con
ftito armado nas pro
vfncias ultramarinas. 

no princípio de 60, a Mari
nha de Guerra Portuguesa 
recriou os Fuzileiros. dando 
corpo a uma das compo
nentes do pensamento estra
tégico do então Chefe do 
Estado Maior da Armada 
AlM Roboredo e Silva, res
peitante ao dispositivo naval 
para aquelas parcelas do ter
ritório português e à ade
quação do cumprimento das 
responsabilidades da Mari
nha relativamente à orla 
marítima. às zonas ribeiri
nhas e às águas interiores. 

A recriação dos Fuzileiros 
assentou , principalmente . 
em dois vectores: os recursos ' EntendI/tlIM/o do Mar'" _ Form.l('do mvllo ~illc~ e di: dpfe1)d;Zd[;efTI grMÚllfil. 
humanos e a formação. 

Os recursos humanos 
foram adquiridos junto do 
universo de recrutamento 
constitufdos por jovens ofici
ais , sargentos e praças da 
Armada e cidadãos em cum
primento das obrigações mi
litares prescritas na lei. 

Aos oficiais era necessário 

instruir para o combale em 
lerra e para o comando das 
Unidades de Fuzileiros que 
viessem a ser constituídas. Já 
possuíam fo rma ção militar 
naval e já eram oficiais do 
Quadro Permanente. 

Os sargentos e praças te
riam também que receber 
uma íormação que os habili-

"Tudocomeç .. em PiKifld - - AdJplJç~ ao meio aquJlico. de diJ e,jo noite. 

lasse para combale e os 
capacitasse para a reconver
são de classe. 

Aos restantes era neces
sário começar por lhes dar 
formação como militares da 
Marinha e em segui da, mi
nistrar-lhes também a neces
sária preparação para o com
bate. 

o primeiro aspecto não 
representava novos desafios. 
Era hã muito a missão da Es
cola de Alunos Marinheiros. 

Restava pois identificar e 
definir a formação a ser 
ministrada para assegurar a 
preparação para o combate. 

Com esse objectivo, um 
oficial e trés marinheiros fre
quentaram um curso de fOf
mação nos Royal Marines , 
no Reino Unido. 

Paralelamente. a Marinha 
desenvolveu estudos ten
dentes a definir: 

- O tipo e constituição das 
unidades a criar; 

- O armamento com que 
deveriam ser guarnecidas; 

- O apoio e a sustentação 
de que iriam necessitar; 

- O dispositivo a ser im
plantado. 

Do contacto com forças 
congéneres resultou in
fluência do modelo inglês 
na formação e do modelo 
francês na estrutura e orga
nização. 
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SUMARIO 

--
A missão principal das Forças Armadas 
é a defesa do Território Nacional em 
si tuação de guerra, no entanto, durante 
os períodos de paz e tensão as suas 
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As nov •• issões ". lo". AnIt.". 
l!! Parte 

A colaboração no esforço mundial para 
a paz é motivo de orgulho para Portugal 
e de prestígio para a Marinha. 

INTRODUÇÃO 

AmiSSàO principal das Forças Armadas é a defesa do 
Território Nacional em situaçào de guerra , no entanto 
durante os perfodos de paz e tensão as suas forças 

desenvolvem actividades Que não incluem o uso da força 
em operação de combale contra um inimigo armado, isto é. 
em ambiente de guerra. Nestas actividades, que não são de 
guerra, o instrumento militar é utilizado juntamente com 
outros instrumentos de poder para alcançar objectivos 
estratégicos. Existem hoje novas perspectivas quanto ao 
emprego das nossas Forças Armadas que, para além de 
estarem orientadas para ii sua função essencial - ii defesa 
mi l itar da Nação - devem desenvolver lodo um con junto de 
novas acções diversificadas e que constituem um desafio, 
no apoio da Política Externa. 

O espectro de intervenção das Forças Armadas aumen tou . 
Para além das missões tradicionai s, que devem desenvo lver 
em si tuação de guerra, ex iste todo um vasto leque de novas 
missões que são executadas em ambiente de paz ou de con
flito não extremado e que podem se r designadas -
Operações de Apoio à Paz e Dissuasão da Guerra, que na 
doutrina americana são conhecidas como "Operations 
Olher Than War" (OOTW). 

Estas operações constituem uma forte componente das 
missões actuais e possivelmente futuras das Forças Armadas 
e por isso o seu estudo e debate é um processo dinâmico 
(Quadro abaixo). 
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Este artigo tem por objectivo contribuir para o entendimento 
da importância destas missões e analisar a participação das 
Forças Navais e Anfíbias em Operações de Apoio à Paz. 

Para esse efeito são apresentadas resumidamente as alterações 
geoestratégicas no Mundo actual, segu idas de abordagem breve 
das Operações de Apoio à Paz (evoluçào do concei to, termi
nologia e caracterização) complementadas pela participação 
portuguesa e capacidades das Forças Navais Anfíbias, analisan· 
do a necessidade de formação e treino na Marinha para as 
novas missões. 

AS ALTERAÇÕES GEOESTRATÉGICAS NO MUNDO ACTUAL 

Vive-se hoje em período de transição da ordem internacional, 
por definição instável em que mudaram os padrões de relação 
entre os intervenientes da cena internacional , as (ormas de inter
acção e os limites do próprio sistema; estão em curso grandes 
transformações estruturais. A configuração da relação aponta 
para um sistema unipolar imperfeito, com acentuada tendência 
para multipolar, com uma potência dominante, os EUA. 

Perante as ameaças, riscos e desafios existentes, é fundamental 
a acção de organizações internacionais de segurança colectiva, 
que legitimem o recurso e organizem medidas de defesa; a 
Organização das Nações Unidas (ONU) é seguramente das mais 
importantes dos dias de hoje. A cooperação internacional 
assume uma nova dimensão para a Defesa, visando obter uma 
visão de segurança menos dependente do equi lrbrio militar e 
enquanto actividade comprovadamente redutora de confli tos, 
tem um papel fundamental na consecução da paz e segurança 
internacional, no seu sentido mais amplo. 

Assim, o reforço e aumento da capacidade da actuação da 
ONU e do seu Conselho de Segurança, tendo em vista a garantia 
do respeito pelos prindpios do direito internacional e dos dire· 
itos humanos, poderão originar uma nova dinâmica na ordem 
mundial, que estimule a cooperação global no sentido da segu
rança comum. 

No entanto, os esforços de paz nào são exclusivos das Nações 
Unidas e organizações tão diferentes como a Organização de 
Segurança e Cooperação Europeia fOSCE), Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (OTAN/NATO) e União Europeia 
Ocidental (UEO), entre outras, querem de várias formas partici
par, activamente, na construção da paz mundial , de forma a evi
lar que a guerra afecte a segurança dos seus Estados membros. 

Oaí o Conceito Estratégico da NATO (991) referir a necessi
dade de manutenção de um potencial militar sufic iente para pre-



venir a guerra e assegurar uma defesa eficaz e, simultâneamente, 
aprofundar e alargar a cooperação, tendo sido criado o 
Conse lho de Cooperação do At lânti co Norte (NACq, que 
alberga países atlânticos e do antigo Pacto de Varsóvia. 

Assim, tendo em consideração a Identidade Europeia de 
Defesa e de Segurança (lEOS), acentuou-se a protecção ~guar
da-chuva" americano para a Europa, a partir do qual se desen
volvem dois novos concei tos da estratégia atlântica:; as Forças 
Conjuntas Combinadas (Combined Joint Task Forces - qTF) e a 
Parceria para a paz (Partner-ship for Peace - PFP). 

O pragmatismo na criação daquelas forças multinacionais 
nasce igualmente da preocupação dos países atlânticos fazerem 
economias de escala quanto aos meios mi l itares; aquele con
ceito consiste na articulação entre os efectivos da NATO e da 
UEO que permite iludir a vocação defensiva da Aliança e con
tornar os limites à actuação das suas tropas fora da área de 
acção da NATO, através da participação de países membros 
desta organização em missões da UEO; A pfp surgiu como con
sequência da europeização da NATO. 

Esta organização tem·se transformado para se adaptar à con
juntura e o seu recente envolvimento na ex-Jugoslávia deu o 
impulso em muitos aspectos daquela transformação, inclusive 
no relacionamento da NATO com a ONU e outras organiza
ções, assim como permit iu concluir que deve implementar c 
aplicar plenamen te o conceito das Forças Operacionais 
Combinadas (1) Multinacionais, pois facilitará a rápida consti
tuição e envio de forças multinacionais em futuras Operações 
de Apoio à Paz. Aquele conceito será aplicado no próximo 
exercicio da NATO - STRONG RESOLVE 98, que se realiza 
em Março, na Noruega e Península Ibérica, conduzido pelo 
COMSTRIKEFlEETLANT e da responsabilidade do SACLANT. 

Imporia também referir que as Forças de Reacção Imediala 
(Immediate Reaclion Forces - IRF ) e as Forças de Reacção 
Rápida (Rapid Reaction forces - RRf) do Comando Aliado da 
Europa (ACE) fazem parte do conceito estratégico da Nato: 
forças multinacionais versáteis e amovíveis, capazes de uma 
intervenção muito rápida em situação de crise. No novo ambi
ente político e estratégico, O êxito da NATO com vista a preser
var a paz e evitar a guerra depende, ainda mais do que anterior
mente, do sucesso da diplomacia preventiva e da gestão eficaz 
das crises (2). 

Portugal é membro de todas aquelas organizações, é um país 
europeu com fortes aptidões para o relacionamento com a 
África, eslá localizado no eixo Norte/Sul, na sua zona de inte
resse passam várias linhas marftimas de comunicação que unem 
a Europa à África ao Médio Oriente e à América do Sul. t pois 
de esperar uma vontade I>cHtica mais vincada para maior parti
cipaçll.o em Operações de Apoio à Paz. 

Em sfntese, Portugal é um País que enfrenta dois grandes 
desafios: estar presente activamente num Mundo que se globa
liza e participar adivamente na construção de um novo esforço 
de segurança colectiva (3) . 

OPERAÇÕES DE APOIO À PAZ 

A ONU, pelo seu caracter universal, tem mantido um papel 
preponderante para a resolução pacííica dos conflitos interna
cionais. Os métodos ou mecanismos utilizados sob a égide da 
Carta das Nações Unidas, para prevenir ou cessar determinado 
conflito, foram designados como integrando o conceito de 
Operações de Apoio à Paz. SlI.o Operações que se incluem num 
conju nto de activi dades que não são de guerra e que sendo 
internacionalmente aceites, são util izados no controlo e reso
lução pacífica dos connitos com apl icação l imitada do uso da 
força, as quais podem ser desenvolvidas num quadro bi lateral ou 
multilateral, em forças multinacionais, neste último caso, sob a 
égide das Nações Unidas (NU ) ou da Organi zação de 
Segurança e Cooperação Europeia (OSCE) . 

As Operações de Apoio à Paz foram iniciadas e desenvolvidas 
como meio de garantir o clima internacional de paz e segurança, 
interpondo pessoal militar e civil multinacional, entre Estados ou 
comunidades hostis, criando as condições necessárias para o fim 
pacffico dos confli tos, através da negociação. 

o conceito tradicional das Operações de Apoio à Paz, no 
âmbito da Carta das NU, foi sofrendo alguma evolução, moetifj
cando o seu âmbito, a sua esfera de actuação, bem como a 
forma de actuação com as partes em conflito. Assim, as ope
rações actuais podem incluir a assistência humanitária em situa
ções de guerra civil, e assistência médica, a distribuição de al i
mentos, a separação de factores em conflito, a supervisão de 
processos eleitorais e o apoio ao acantonamento e desmobiliza
ção de forças em conflito. 

Com a evolução do conceito, ficou reconhecido que a futura 
configuração das Operações de Apoio à paz deverá considerar 
a necessidade de comple· 
mentar as missões tradi· 
cionais com medidas mais 
eficazes no âmbito da pre
venção de conflitos com 
utilização das forças milita
res para impor as decisões 
do Conselho de Segurança , 
e na adopção de medidas 
eficazes para consolidação 
da paz (4). Nos últimos 
anos vem-se assist indo à 
discussão do princípio do 
consentimento das partes 
em connito, havendo alguns anal istas que defendem a necessi
dade de agir, mesmo contra a vontade de uma das partes; no 
entanto, o exemplo da Somália demonstrou, de forma clara, a 
existência de uma frontei ra ténue, chamada consentimento, 
enlre as Operações de Apoio à Paz e Operações de Guerra, que 
importará gerir, sob pena das forças das NU se tornarem, elas 
mesmas, uma das partes em conflilo. \4 
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• A permanência de uma força estrangeira em qualquer ter· 
ritório nunca é bem vista pela população local; o sucesso da 
operação depende também da aceitação da força de paz no 
meio aonde está a operar, tornarxb-se importante o estabeleci· 
r»erIto da relação de conllança da respectiva população. A infOf
maç.\o pública activa poderá ter um papel importante se cativar 
a simpatia dos habitantes locais e transmitir a absoluta credibili
dade. Para além disso, a rapidez com que as notícias 5<10 difun
didas pelo Mundo, o acesso dos jornalistas à informação de 
âmbito militar e o impacto que as operações militares têm nos 
media , tornam a In(ormaçAo Pública fundamental nas 
Operações de Apoio à Paz. 

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA 

A NATO e a UEO, organizações a que pertencemos, já senti
ram a necessidade de se preparar para este tipo de missões. 
Portugal, quer integrado nas organizações a que pertence, quer 
individualmente, j<l tem participado em algumas missões deste 
til)O, como: UNOGtL (Lfbano), UNTAG (Namíbia), UNPROFOR, 
IFOR, SFOR (Ex-Jugoslávia) UNAVEM ti, UNAVEM III (Angola) e 
ONUMOZ (Moçambique). Na maioria destas missões a partici
pação foi do Exército e Força Aérea; no que respeita à Marinha 
foram empenhados meios navais no Adriático (UNPROFOR) e 
Fuzileiros na Operação de Evacuação de Cidadãos Nacionais 
(NEO), na República do Congo (ex-Zaire·FORREZ), esta última 
com a característica de ser a primeira operação conjunta assu
mida por Portugal e independente, em relação às organizações 
inlernaciooais. 

Estamos, pois, na altura de avançar decididamente, a par com 
outros países, sob pena de nos distanciarmos e perdermos a 
capacidade de interferir em áreas, de certa forma vitais para 
Portugal e para as quais nos senlimos mais vocacionados. Será 
grave se o poder polftico decidir incrementar a participação 
neste tipo de operações e as Forças Armadas não estiverem em 
condições de responder ao desalio pof' falhas que lhe possam ser 
imputáveis. 

Em termos instituciona is as alterações de ordem politica e 
estratégica produziram o aparecimento de novos quadros de 
referencia internacional levando organizações e Estados a rever 
internamente os conteúdos das suas orientações estratégicas. 

Assim acon teceu com Portu ga l que, a partir do início de 
1992, passou a dispor de um novo Conceito Estratégico 
Mili/ar e de um novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional 
(Qllc1dro .1baixo) - em 1994, redimensionados para uma nova 
conjuntura internacional , reforçado ao nível pragmático por 
opções estratégicas, que consideram a necessidade de afirmar 
a presença internacional de Portugal. através de uma partici
pação activa em organizações internacionais com intervenção 
ao nfvel da segurança global como a ONU e OSCE e regional 
como a NATO e a UEO. 

CONCBrO fS1RAlÍGICO DE DEFESA. NAC1ONAJ. - fEVERBRO Df 1994 

3 - ,"l;o plano militar: 
a} Adoplar uma pos,tura estratégica defensi~a e a~ur.)f uma 

cdpacidJde de defesa e de resistência que garanta a possibilidade de 
fazer funciona r em tempo 05 mecanismos de contenção, poIiticos e 
diplomáticos, e se necessário d solidariedade mil ilar dt iada: 

1 .. .1 Satlsfaltf os compe-omlUOS a»umiclos por Portugal, no ~mbitO da 
o r AN e da UEO. com os graus de prOflt,d,\o ilCordados; 

Colaborar em missoo de m~nulenç~o ou estabelecimento da paz, 
Integrad.:ls em forçu mu l1 lnacÍ(lnJ il J coni/ruir no i mbito internacional I ... ) 
p'H'I ic'PJr em JCç6ef dI' a u~mo Iluma nit~ rio no interesse d.J comunidade 
InternacionJI I ... 1 

Esta alteração institucional tem vindo a repercutir-se no re
dimensionamento da Forças Armadas Portuguesas, cuja reor
ganização, reestruturação e reequipamento tem tido como 
principal objectivo conferir uma maior operacionalidade, pas-

sando a conciliar as neceSSidades de defesa do território com 
a participação em novas missões internacionais, nomeada
mente no quadro das Operações de Apoio à Paz no claro 
at}oio à polrtica extern<l e tis decisões das organizações de que 
é membro e n~o apenas no quadro exclusivo da defesa lerrito
rial (Q/hldro .,b.lixo). 

/B Df DfFfSA NAOONAL f 00 rctÇAS ARMADAS - Df1EM8RO Df 1982 

ARTIGO 2 
A defesa nacional é igualmente exercida no quadro dos compro

missos internacionais assumidos pelo pais. 

Os objectivos gerais da nossa política de Defesa Nacional 
devem-se manter inalterados, pois deverão ser poucas as 
modificações, no essencial. decorrentes do debate que visará 
reajustar o Conceito Estratégico de Defesa Nacional , e conse
quentemente o Conceito Estratégico Militar, à evolução de 
conjuntura internacional e às novas missões com que as 
Forças Armadas se vêm confrontadas; no entanto, os instru
mentos daquela política nos quais se incluem a componente 
militar, terão de ser reestruturados para melhor a imple
mentarem (7). 

~ importante referir que a reavaliação daqueles conceitos 
irá determinar a caracte rização das missões das Forças 
Armadas, do sistema de Forças (SFN ) e do Dispositivo, sendo 
fundamental que na definição do SFN seja considerado o 
novo tipo de missões numa perspectiva de integração opera
cional conjunta . 9 

José Manuel Cardoso Neto Simões 
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Magendie, que tinha sido 
nomeado, pelo invasor, co· 
mandante chefe da Marinha 
portuguesa. Muito pior, 
porém, foi, sem dúvida, a 
ordem do Principe Regente, 
que nos chegou em Janeiro 
de 1809, poucos meses após 
o embarque de Juno! e da 
sua tropa. determinando o 
envio, para o Rio de Janeiro, 
da quase totalidade do mate
rial do Observatório, instru· 
mentos e biblioteca. Ficaram, 
milagrosamente, os livros de 
registo, que permitem fazer 
a história deste estabeleci· 
menlo. 

A partir desta data o Ob
servatório fica com um patri
mónio insignificante, que não 
lhe permite efectuar traba· 
lhos de astronomia, reduzin
do a sua actividade à prática 
de instrumentos e métodos 
de navegação. 

Em 1815 morre o director, 
que é substituído por Fran· 
cisco Paula Trav.lssoS, lente 
da Academia Real de Mari· 
nha que, talvez por conside
rar que não tinha condições 
de trabalho e a pretexto da 
sua idade e por razões de 
saude, logo pediu a sua exo
neração. 

o cargo foi entregue a 
Mateus Vale nt e do Couto, 
coronel de engenharia. Este 
novo director, que foi lent e 
da Academia Real de Mari· 
nha e da Academia Real dos 
Guardas Marinhas e também 
responsável pelo Observat6-
rio até falecer em 1848, 
deixou uma vasla obra cientí
fica nos domínios da mate· 
mática e da astronomia. 

Todavia , apesar dos seus 
incontestáveis méritos e dos 
esforços que efectuou, 
pouco conseguiu para reti
rar O Observatório da de
plorável situação em que 
tinha caído, porque teve a 
infeliz desdita de enfrentar, 
talvez um dos mais agitados 
períodos da História do 
nosso país. 

Em Abril de 1824 e por que 
o local em que o Observatório 
se encontrava ia sofrer obras, 
esle passa para uma água fur
tada existente no Colégio dos 
Nobres que pertencia à Aca
demia Real de Marinha. 

o Observatório vive um 
longo período de extrema 
penúria. 

Como não são adquiridos 
instrumentos, pede-se ao 
Real Arquivo Militar um too
dolito, e é recebido um do 
famoso fabricante Ramsden, 
mas de outro pedido, agora 
de um circulo repetidor feito 
ao mesmo Arquivo, não en· 
conlramos seguimento. 

A 24 de Outubro de 1833 
Filipe Folque é nomeado aju· 
dante do Observatório. 

• Quando o observatório 
se encontrava no terraço, 
junto ao rio, foi insta lado 
em 1858, neste local. um 
sina l horário, constituído 
po r um balão que era 
içado 15 minutos antes da 
hora e que caía, precisa
mente, às 13:00 h. 

Este sinal que se desti
nava à verificação dos cro
nómetros dos navios esta
cionados no porto, por ser 
pouco rigoroso, foi substi
tuído, em 1885, por outro, 
instalado no canto SE do 
telhado da sala do risco e 
que recebia o sinal, do 
Observatório da Ajuda, 
através de fio eléctrico. 

Este oficial iniciou a sua 
vida militar na Marinha mas 
agora pertence ao Corpo de 
Engenheiros, onde tem O 
posto de 111 tenente. 

Doutorado em matemática, 
virá a ser lente da Academia 
de Marinha e desempenhará 
um papel importante na tri
angulação do país, acabando 
por ser director geral dos 
serviços geodésicos. 

Figura de grande prestígio 
e elevada craveira intelectu
al , iremos encontrá-lo em 
momentos importantes da 
história do Observatório. 

Um ofício recebido no 
Observatório no último mês 
de 1838, traz uma réstia de 
esperança. 

Pede informação do local e 
da despesa para fazer um 
novo Observatório. 

Na resposta apresentam-se 
três locais: Antiga Igreja de 
Santa Ca tarina , Terraço do 

Convento de S. Francisco e o 
Terraço da Mãe d' Água às 
Amoreiras, sendo escolhido 
este último porque é o local 
donde mais se descobre o he
misfério celeste e onde não é 
preciso levantar pavimento 
algum. 

Todavia, O processo não 
tem segu imento. 

Em 24 de Abril de 1843, 
um violento incêndio destrói 
parte da Escola Politécnica, 
criada em 1837 onde pass., a 
fazer-se a preparação dos ofi-

Ali se manteve até 1915 
(ver artigo publicado na 
RA nll 187 de Fevereiro de 
19B7). 

ciais que, anteriormente, 
tinha lugar na Academia de 
Marinha. 

Perde-se a biblioteca mas 
salva-se o material e os li
vros de registo do Observa· 
tório, que são enviados para 
o edifício da Academia dos 
guardas marinhas, aonde se 
decidirá provisoriamente o 
local para o Observatório. 
Pensa·se. no Convento de S. 
Francisco, e não é a pri
meira vez que tal sucede, 
mas esta escolha não vai 
avante. Acaba por ser colo
cado na varanda por cima da 
sala do risco , onde , como 
vimos atrás, o Observatório 
já esteve instalado. 

Em 1847 procura-se, mais 
uma vez, uma instalação 
para o Observatório. 

São consideradas vá rias 50· 
luções e é escolhido um terra· 
ço, por cima da chamada casa 
dos banhos. que fica junto ao 
rio numa posição fronteira à 

sala do risco. Foi esta última, 
a solução escolhida. 

O ministro Fontes Pereira 
de Melo deu ordem para se 
proceder à construção de um 
pequeno edilício, tendo em 
conta um orçamento de 
450.000 reis. 

O dinheiro não chega, 
pede-se mais lSO.OOO reis e, 
por fim, para terminar os tra
balhos é necessário mais 
80.000 reis. 

Em Dezembro de 1848 
morre Mateus Valente do 
Couto, que exerceu as fun
ções de di rector durante o 
longo período de trinta e três 
anos e que depois de muito 
lutar por melhores insta
lações e instrumentos indis
pensáveis para o bom fun
ciona mento do Observatório, 
conseguiu apenas ver realiza
da uma modesta parte das 
suas pretensões, que se resu
miu à construção de um mo
desto edifício. 

As crises no Observatório 
não param. Agora o novo 
director já não desempenha 
um cargo efectivo. E, a este, 
sucede-se um outro nas mes
mas condições. 

Pois bem, quando a situa
ção era de completo maras
mo, um acontecimento veio 
despertar este Observatório 
adormecido. 

Astrónomos estrangeiros 
discute m o movimento de 
uma estrela da constelação 
Ursa Maior, que admitem que 
se desloca no firmamento à 
velocidade de 250 léguas por 
segundo. Ficou conhecida 
pela estrela de Argelander, 
porq ue foi este astrónomo 
quem primeiro lhe reco
nheceu o seu movimento 
anual. Como o seu circulo pa
ralelo passava exactamente 
por Lisboa, o Observatório 
de Marinha é, por isso, o 
mais indicado para a obser· 
vação desta estrela. 

O assunto é levantado na 
Câmara dos Pares na sessão de 
26 de Março de 1850 e inicia-se 
um processo em que Filipe 
Folque tem um papel pre
dominante que dará origem à 
construção na Tapada da 
Ajuda, desse belo edifído on
de está instalado o Observa
tório Astronómico de Usboa. \ 
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........ ... ,.... ....... -
Em cerimónia rea lizada 

no passado dia 27 de 
Fevereiro, no Arsenal do 

Alfeite. foi feita ii entrega pelo 
Arsenal à Comissão Executiva 
para ii recuperação da Fragata 
"O. Fernando II e Glória". 

Durante a cerimónia usou 
da pala vra o Admi· 
nistrador do Arsenal 
do Alfeite. CAlM ECN 
Res Xavier Cabrita e o 
Presidente da Com is· 
s;lo Executiva e Direc· 
tor do Museu de Mari· 
nha, Comandante Mar· 
tins e Sih·a. 

O Presidente da Coo 
missão Executiva come
çou por referir que só 
graças à coragem e 
detenninação do Almi
rante Andrade e Silva. 
então Chefe do Estado
-Maior da Armada, foi 
?JSSívellançar este pro
}ecto, em 1990, que con
tou desde logo com o 
apoio do Presidente da 

República e do Governo. Este 
assegurou a comparticipação 
de 50% do custo, sendo 25% 
através do Ministério da 
Defesa e os outros 25% pela 
Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobri
mentos Portugueses. 

Referiu igualmen te que 
devido aos co ntínuos es , 
forços do Almirante Andrade 
e Silva foi possível obter um 
generoso contributo mece' 
nático de numerosas empre-
sas e de individualidades, 
assegurando assim o re-

-. ..... _ ... _.-
.......... __ M .... M .......... __ _ 

.... _. ___ .• _._· .. -..H. -'.- .. _-"-"--'" ,.... __ ..... ~--.--,..-- . _--..._-"'-' ....... _ ............. _"-- ........... 
,....,.. _ .... ......... II ._'. __ --- _ .... __.-_ .. __ .... --""fti_ .... __ ... ____ M_·. _. _ ...... __ ... fti __ . ... _ _ .. _---_.~ "--_........... ." _ ""-,,,,_ . _ fti _ __ ._ .. - ".-... ...... _--t_-.. -. ____ ... ---_ ... _--_.----,.. ...... ~--,.,_ ._0'_"'--' . .- . _ ... -.... 

manescente da verba neces
sária. 

Fa lando depois dos que 
deram a sua contribuição para 
o pro}ecto. uns com o seu a\~
sado conselho, outros devido à 
aprofundada investigação le-
"ada a cabo, outros ainda pelo 

árduo trabalho desen
vohcido, destacou em 
especial o Arsenal do 
Alfeite, sem o esforço 
do qual o navio não te-
ria ficado pronto em tão 
curto prazo. 

Bastaria lembrar que, 
há cerca de 9 meses , 
chegou ao Arsenal um 
casco ainda incompleto 
e que, passado este 
curto pe ríodo. temos 
esta formidável obra 
p ronta e entregue à 
Comissão Executiva. 

Terminou desejando 
uma longa e feliz vida 
para a fragata e fazendo 
\'otos para que ela p0s
sa um dia na'"egar. 9 
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Sem pretender menospre
zar a importância do proble
ma, não se pode deixar d e 
constatar que a maioria des
sas empresas recorre, como 
es tratégia de nlMketing, a 
uma dramatização excess iva 
das suas consequências. 

Trata-se na verdade, dum 
problema complexo para O 

qual deverá ser alertada a 
~comunidade informática" 
cm geral , e em especial, os 
detentores de cargos com 
responsabilidades específicas 
nesta área. 

Será necessário, antes de 
mais, proceder-se ao levanta
mento exaustivo dos equipa
mentos, sistemas, aplicações 
e produtos informáticos uti
lizados, e verifi car o modo 
como as data s são neles 
tratadas. 

Caso sejam detectadas si
tuações de incompatibilidade 
com os requisitos do ano 
2000, devera iniciar-se de 
imediato o processo de ac
tualização ou substituiçâo 
dos módulos afectados. 

Se se tratar de aplicações 
desenvolvidas pelo uti liza
dor, haverá que localizar os 
técnicos que procederam ao 
seu desenvolvi mento ou , em 
alterna ti va, recolher toda a 
informação dessas aplicações 
e entregar a tarefa da sua 
actua lização a outros técni
cos ou a serviços especia liza
dos. Mas se, pelo contrário, 
as aplicações ou produtos em 
causa tiverem sido adquiridos 
ou estejam sujeitos a contrato 
de licenciamento. deverá ve
rificar-se se nos respec tivos 
cont rato s existe qualquer 
cláusula que sa lvaguarde o 
seu funcionamento para além 
de 31 de Dezembro de 1999. 

Há contudo, a lgu mas re
gras a observar no processo 
de actualização das aplica
ções e sistemas aos requisitos 
do ano 2000. 

Desde logo, será necessário 
estabelecer prioridades, por 
forma a que sejam tratadas 
em primeiro lugar as apli
cações e sistemas que lidem 
com datas futuras (tipo: vali
dades de documentos) ou his
toricamente muito recuadas, 
já que potencialmente podem 
entrar em situação de blo
queio a qualquer momento. 

Por outro lado, as trocas de 
informação (dados) com ou
tra s aplicações e sistemas, 
deverão merecer precauções 
especiais, por forma a (ru e 
sejam evitadas situações de 
in com patibilidade no que 
respeita aos formatos de 
datas utilizados. 

Mas, e independentemente 
das acções que houver que 
desencadear, é fundamental 
que os re sponsáveis infor
máticos , a todos os níveis , 
tomem consciência de que 
para este problema não exis· 
tem so luções milagrosas e 
que a sua resolução terá ne· 
cessariamente que ser equa· 
cionada até à entrada no 
novo milénio. 

A SITUAÇÃO DA MARINHA 

Um estud o recentemente 
efectuado na Marinha, embo
ra ci rcunscrito à realidade da 
Direcção de Análise e 
Métodos de Apoio à Gestão 
(DAMAG), permitiu retirar 

= 

algumas conclusões relativas 
ao impacte que o ~ problema 
do ano 2000~ tem nas apli· 
cações e sistemas disponíveis 
na Marinha. 

Como conclusão mais rele
vante desse estudo, destaca
se o facto de, não obstante 
existirem, quer ao nível do 
Sistema In formá tico Central 
da Marinha, quer ao nfvel 
doutros ambientes e sistemas 
utilizados, módulos e com
ponentes não compativeis 
com os requisito s do ano 
2000, se considerar ser ainda 
possíve l o planeamento e 

Um teste simples e prático, consiste em alterar a data 
para 31 / 12/1999 e a hora para 23:59:59_ Após aguardar 
alguns segundos, verificar novamente a data, que deverá 
ser 01/01/2000. 

Desligar e voltar a ligar o computador e verificar mais 
uma vez a data do Pc. 

Este teste deverá ser efectuado em ambiente DOS, e 
durante a sua execução não deverá ser utilizado qualquer 
programa para evitar eventuais situações de expiração de 
prazos dos programas utilizados. finalmente, não esque
cer de repôr a data do dia. 

implementação atempada das 
acções correctivas adequa
das, por forma a que sejam 
evitadas no futuro , si tuações 
de bloqueio. 

Este estudo permitiu ainda 
conduir que, contrariamente 
ao que acontece em relação 
ao Sistema Informático Cen· 
trai da Marinha, ao nível da 
microinformática, e devido à 
permanente renovação de 
produtos e versões de soft
ware disponível para este 
tipo de plataformas, o im
pacte do ano 2000 revela-se 
menos significativo. 

Uma nota final sobre a situ
ação da Marinha relativa
mente a esta problemática , 
para esclarecer que o estudo 
a que temos vi nd o a fazer 
referência, diz respeito aos 
sistemas e aplicações que se 
integram no que é vulgar· 
mente designado como 
"informática de gestão". 

ANO 2000: A VERTENTE 
POSITIVA DO PROBLEMA 

Numa análise detalhada 
das consequências que a 
problemática do ano 2000 
deverá ter ao nfver das orga-

nizações que tiverem de lidar 
com esta questão, terão ne
cessariamente que ser equa
cionados. não só os custos, 
mas também os beneffcios 
decorrentes do processo. 
Desde logo, o envolvimento 
activo dos responsá veis de 
topo para as questões rela
cionados com as tecnologias 
de informação e a sua impor
tância para as organizações. 
Por outro lado, muitas orga
nizações, a pretexto da ne
cessidade de adaptação das 
ap li cações e sistemas aos 
requisitos do ano 2000, terão 
aproveitado essa oportunida· 
de para proceder à reestru 
turação e modernização de 
todo o departamento infor
mático. 

Um exemplo dessa situa
ção aconlece na Administra
ção Pública portuguesa, em 
que por decisão governamen
tal, o processo de compatibi. 
lização com o ano 2000 será 
aproveitado para a concreti
zação do processo de modero 
nização administrativa, com 
recurso à utilização de novas 
tecnologias de informação. 

Com efeito, a Resolução do 
Co nselho de Mini stros nll 

, 6/98, de 15 de Janeiro, "es
tabelece o ano 2000 co mo 
referência para a implemen
tação pela Administração 
Públ ica dos objectivos cons
tantes do Livro Verde para a 
Sociedade de Informação". 

Finalmente , aceite uma 
sugestão. 

Se pretender adquirir qual
quer componente de hardware 
ou software, não se esqueça 
de exigir como requisito, que 
o mesmo esteja preparado 
para o ano 2000. O 

José B. Costa Magalhães 
ITEN SEP 
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COOPERA ~O rECNICO-MI1IrAR 

Terminou em 21 de Dezembro de 1997 na ci dad e do dos e teve a duração de treze semanas, durante o qual fomm 
Mindelo, o primeiro Curso de Formação de Fuzileiros no ministrildos os módulos de, Armamento e Tiro, Comunicações, 
âmbito da Cooperação Técnico-Militar de Portugal com Educaçiio Física, Explosivos Minas e Armadilhas, Infantaria, 

ti República de Cabo Verde. Marinharia, Meios Aquáticos, Operações Anfíbias, Operações 
Este projecto, dirigido pelo CFR FZ Albano Matos Fernandes Terrestres e Primeiros Socorros. 

Pereira, contou com ii participação de uma Assessoria Técnica À semelha nça do modelo de Curso em v igor na Escola de 
composta por um lTEN FZ, dois SAR FZ's e dois lMAR FZ's, Fuzileiros também o Curso de Fuzilciros realizado em S. Vicente com
apoiando uma equipa de Formadores Caboverdeanos composta preendeu 12 exe!'Ócios semanais com a duração de uma tarde e noite, 
por 1 oficial e 4 sargentos, que durante o ano de 1995 frequen- e ainda dois exercícios de campo de treino, aperfciçoM1cnto e ava-
taram o Curso de Fuzileiros cm Portugal na Escola de Fuzileiros, liação mm a duração re<ipectivamente de 5 dias úteis e9 dias úteis. 

A criação de uma unidade de Fuzileiros em Cabo Verde é ~1 um Durante os exercícios finais foi possível constatar e avaliar que 
objectivo Nacional com mais de os níveis de desempenho téçni-
7 anos, que só se viria a consu- m, táctico, e de resistência física 
bstanciar após decisão expressa e psicológica, se enquadravam 
do Ministro da Defesa Nacional, nos objectivos definidos no 
Dr. Ulpio Napoleão Femandes plano de curso, em tudo seme-
em Julho de 1977, integrada em lhantes aos alcançados na n0S&1 
Conceito Estratégico de Defesa Escola de Fuzileiros. 
em que a renovação e reconver- Em simultâneo com a Te.11iza-
são das Forças Annadas Cabo- ção do curso foram construídos 
verdeanas aponta para o reforço pela Assessoria Técnico-Militar 
da sua componente Aero-Naval. uma pista de deslTcz.1 rompas-

Esta orientação estratégica ta por 12 obstáculos, um tanque 
não é alheia à condição arqui- de testes para motores fora de 
Pelágica do país consti tuido borda, tendo sido montadas 

TrâlliJ rmllOks. 
por dez ilhas, onde por via do uma oficina de reparação de 
direito intemacional malÍtimo o Mar Territorial tem Um.1 dimen- botes pneumáticos, uma oficina de motores fora de borda, uma 
S.10 muito alargada, e onde a Zona Económica Exclusiva atinge 5.11a de judo, boxe e defesa pessoal, com toclos os materiais ofereci-
uma área quase 200 vezes superior à superfície do país. dos por Portugal no âmbito da Cooperação Técnico-Militar. 

Esta condição arquipelágica de Cabo Verde constitui-se simul- O curso terminou em 21 de Dezembro com a cerimónia de 
taneamente como valor, e como fragilidade. De valor como ponto imposição de bóinas aos novos Fuzileiros que foi presidida pelo 
geo-estratégico importante, enquanto fonte de recursos malÍtimos Ministro da Defesa Nacional de Cabo Verde, contando com a pre
de pesca e de recursos minerais do subsolo marítimo, mas tam- sença da Ministra do Mar, do Chefe do Estado-Maior das Forças 
bém como uma fragilidade do ponto de ~ ____ ~ __ ~~ ___ ~~ Armadas, do Sec retário de Estado da 
vista da manutenção da Soberan ia Cultura, Comandante da Guarda Costeira, 
Nacional (devido à descontinuidade do Consul de Portugal no Mindelo, do Adido 
pais), e da sa lvaguarda dos recursos pis- de Defesa de Portugal em Cabo Verde e de 
catórios e minerais, bem como de combate diversas autoridades civis e militares de 
ao tráfico e trânsito de drogas, devido à Cabo Verde e estrangeiras, atestando a 
grande extensão do mar tenitorial e da Zoa,1 importância deste evento, facto que foi 
Económica Exclusiva. assinalado na Imprensa Caboverdeana. Da 

Neste contexto a Guarda Costeira está a cerimónia constou também um programa 
ser apetrechada com novas Unidades de activ idades de demonstração, com-
Navais, ao que agora se acrescenta uma CNsfiklllililnr. preendendo demonstração de actividades 
Unidade de Fuzileiros com o objectivo físicas (judo, boxe, defesa pessoal, saltos 
expresso de em conjunto ser possível cumprir as missões de com- acrobáticos de mini-trampolim), tiro de combate, demonstração 
bate à pirataria marítima, repress.10 do narcotráfico, prevenção da de execução da pista de comb.1tc c Tatoo de botes de assalto. 
pesca clandestina, operações de busca e salvamento no Espaço À tarde, depois do almoço oferecido pelo Comandante da 1· 
Marítimo Tenilorial e na Zona Económica Exclusiva. Região Militar Capitão Adriano Rodrigues Pires, decorreu na 

Após a decisão do Ministro da Defes.1 de Cabo Verde em finais praça central da cidade um Taloo Militar executado por um Grupo 
de Julho de 1997, de se iniciar a execução do projecto de criação Aulocomandado composto pelos novos Fuzileiros, a que se seguiu 
de uma Unidade de Fuzileiros, durante o mês de Agosto, consti- um desfile pela nova Companhia de FU7ileiros entusiasticamente 
tui-se a equipa de Assessoria e iniciaram-se em Portugal toclos os aplaudidos pelos inllmeros populares que assistiram a estes actos. 
preparativos e aquisições de material para o projecto, tendo a Este projecto de Cooperação concluiu assim a sua primeira 
Assessoria chegado em 3 de Setembro a Cabo Verde. fase, seguindo-se já em Janeiro de 1998 o início do treino e ades-

De imediato se iniciaram a preparação, a construção de infra-estru- tramento operacional desta Companhia que verá os seus efec
turas, e testes de selecção aos cerca de 120 voluntários de um conti- tivos 003 homens) preenchidos com a chegada a C1bo Verde de 
gente de 400 formandos do Curso de Fonnação Básica de Praças, 4 oficiais e 6 sargentos neste momento em formação em Portugal 
ficaram aptos cerca de 80 dos quais foram seleccionados (:IJ pelos na Escola de Fuzileiros e com a realização do segundo Curso de 
critêrios de habilitações literárias e IÚVeÍ5 de nataç.:'io. A estes 60 for- Fuzileiros em Cabo Verde previsto para Maio de 1998. O 
mandos juntaram-se após testes de selecção mais4 sargentos. Pacheco dos $nnlos 

O curso iniciou-se em 22 de Setembro de 1997 com 64 forman- 1TEN FZ 
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Com a colaboração dos militares da Marinha de Guerra 

POrtUgues.l que integTilIll o Projecto nll 2 e Sub-Pro;ecto 2C, 
rcali7..ou-se cm 1 J de Fevereiro P.lss.1do na Residênciil dfl 

f\ssessoria de Fuzileiros em Catembe, ti cerimónia de entrega pelo 
Adido Cultural da Embaixada de Portugal em Maputo - Dr. José 
Pimentel Teixeira, ao Comando da Escola de Fu zileiros de 
Moçambique de uma colecção de livros de carácter científico, cul
lural e literatura variada, destinados à criação do embrião de uma 
Biblioteca naquela unidade militar, cujo mobiliário de suporte foi 
cedido pela Cooperação Técnico-MilitM em Moç.lmbique. 

Na mesma altura foi ainda oferecido ao Palácio da I gre~l de 
assa Senhora das Mercês em Catembl? - Pndre José Nelson, um.1 

vasta quantidade de nülten
aI e livros escolares destina
dos à SUOl importante e difícil 
obra hu manitária, que 
incluindo dois centros de 
acolhimento e escolas de 
ensino primário 11<1 Catembe 
e na viz.inha localidade da 
Bela Vista, alberga no seu 
seio cerca de trezentas crian
ças orfas e desprotegidas, TIo1 

sequência da guerra !'l'CeIlte
mente ocorrida neste país. 

A honrosa presença de Sua Eminência o Cardeal de Maputo-
O. Alexand re José Maria dos 5.1ntos neste acto, bastante con
tribuiu para a sua dignificação e permitiu durante o almoço ofe
recido na residência a todos os presentes, uma natural e amigável 
troca de impressões sobre a obra e realidade da Igreja, bem como 
as normais dificuldades na concretiz.ação das acções huma
nitârias aos mais carenciados e desprotegidos. A concreti7 .. ação 
por parte do Adido Cultural Português desta iniciativa, revestiu
-se de um significado muito especial para ambas as instituições, 
que com este contributo poderão melhorar o nível acadêmico e 
cultural do seu elemento humano, e reforça a validade do con
ceito de cooperação integrada que os vârios sectores em presença 
neste p<1ís, poderão desenvolver no terreno. O 

............ 1 ......... .,...,... 

Em 17 de Fevereiro últi
mo, realizou-se a ce
rimónia comemorativa 

do 4~ Aniversário da Escola de 
Fuzileiros, que foi presidida 
pelo Comandante da Marinha 
de Guerrn de Moçambique -
Vice Al mirante Pascoal José 
Nhalungo, a quem foram 
prestadlls as protocolares hon-
ras militares à sua chegada 
por um pelotão de fuzileiros. 

Após a revista das forças em 

lIIel/lo de 11/1/0 maior motivação 
Jlfofissional e estímulo, no
memlall/ente lias camadas lIIais 
jenJfl15 dos militares que itllt'8mm o 
acllml quadro orglÍllico", tendo 
posteriormente sublinhado ~o 
apoio da Cooperação T&lIico
-Militar Portuguesa IIIIS acções 
dt'SClluolvida5, princilKllmente 1111 

rmliurção do Curso Comp/cmcl/lllr 
dn Escolaridade, e lia projecto de 
colIslntção de salll5 de IIIllas, bem 
como lias obras de prospecção e 

abertum de um furo dc ágl/a TIO interior da Imidade, 
ali", da colabomção lias árros de FomUl(iio Militar e 
Actividades dc Treino e Adestmmel/to Opemcio/UI/", 

pa rada, comandadas pelo Director de Instrução 
- CTEN FZ Simone e constituídas pela 1· 
Companhia de Fu zile iros e guarn ição de 
Serviços desta Unidade Militar, deu-se início ao 
programa da cerimónia que incluiu a en trega 
de prémios, aos militares que mais se distin
guiram pelo aprumo, sentido do dever e profis
sionali smo, bem como os relativos às com
petições desportivas anteriormente realizadas, 
e ainda a entrega de diplomas aos militares que 
concluíram com aproveitamento o Curso de 
Caixas e Clarins de Guerra. Vict-Mnrinmlr NllQllmgtl, Gmralhllm/t 

ria Mnrilllrll dt MOÇ/llllbiljllt, 110 USIl da 
Ao proferir o seu discurso perante as entidades 1lI'lWrrl. 

Na sequência do desfile militar, que integrou 
pela primeira vez a nova Fanfarra dos 
Fuzileiros, realizaram-se acções de demons
tração das técnic.1s de Rappel, execução da pista 
de combate e lodo, tendo sido ainda possível 
observar os dispositivos estácticos do 
Esquadrão de Botes e Secção de Nadadores 
Especiais, bem co mo a execução de uma 
reacção à emboscada no terreno. 

Posteriormente à inauguração da nova 
militares e civis convidadas, entre as quais se 
encontravam presentes O Adido de Dcfcs.1 de Portugal - CMG 
Santos Lourenço e o Director Técnico do Projecto N!I 2 (01'2) -
CMe Queiroz e Lima, além de outros oficiais superiores em serviço 
na cooperação técnico-militar, o Comandan te da Escola de 
Fuzileiros - CFR RivilS Magresse salientou que, .. " O im:TI.'IIIC/llo Itn 
cn/lflcidlldt' 0lll'racionlll, II JX'r de 11/1111 ndt'qllada formnção mili/ar COl/S

titl/('fI/ 1111111 /Ilda a utingir, o que col/lri/mirá stgumlllt'll/e IlfIm o surgi-

infraest rutura do furo de água pelo VALM 
Pascoal Nhalungo e pelo DT2, foi oferecido um almoço a todos os 
convidados num ambiente de agradável e salutar confratemiZ<1ção, 
e onde não faltou o tradicional bolo de aniversârio com o brasão de 
armas dos Fuzileiros de Moçambique, com um sotoposto listei 
ondulado com a legenda "Vt'llcer 0/1 Morrer". O 

AIOCrlo Alltdl/ia Om Com.in 
crwrz 
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o N.rte fie '.rtu •• ' n. ,êne,e 
"., De,e.6" •• nto. 

o facto de Lagos e Lisboa se terem tornado 
tão emblemáticos como Sagres tem ofuscado, 
no que respeita aos Descobrimentos, 
o envolvimento de toda a Nação na gesta 
de quinhentos e naturalmente também 
o. Norte de Portugal cujo povo há muito 
singrava o mar. 

A PRIMEIRA DINASnA . • 
. O NASCER DUMA POUnCA MARmMA 

Que desde a mais aha antiguidade as nossas costas foram 
ponto de chegada eJou de partida ninguém o põe em Glusa. 
Interessante para nôs é conhecer o que se passava nos 

alvores da fundação do Estado português para melhor compreender
mos a génese dum processo que nos lançaria pelo oceano adentro. 

Impossível. no caso, não tomar como referência a cidade que 
hav ia de dar nome a Portugal e nesse caminhar no tempo 
depararemos com uma notícia nas vésperas da Fundação que nos 
revela que _uns colunelos Calcários, destinados a Santiago de 
Compostela como oferta de Aionso UI de Leão (que reina de 866 a 
910) ... encontraram no Douro as naves capazes e sufIcientes para, 
uma vez fretadas, as transportar •. 

No ano de 992 seu filho Ordonho II, rei da Galiza, querendo visitar 
o Bispo resignatário de Coimbra, manda «aparelhar navios (no 
Dourol para com os seus se deslocar até (ao mosteiro de ) Crestuma • 
ao qual os navios surtos nos ancoradouros adjacentes pagavam _em 
cad.l s.'ibado o nabulum e o porralicum ... imJX>Stos. pelo monarca. 

Navios e portos que testemunham uma actividade comercial do 
Douro que não escapa nem ao cruzado inglês Osberno, em 1147, 
nem a D. Sancho I que reserva para o seu herdeiro «os rendimentos 
que do Porto lhe vinham, os pannis navium •. Recuando no tempO e 
descendo para o sul sabemos pelo testamento da abastada Murna
dona que, em 959, ela doa ao conventO que em Guimarães fundara, 
as suas salinas de Aveiro. 

No Porto, nesse mesmo 
ano, o monarca define por 
Carta Régia as regras e os 
locais de acostagem dos 
navios que descem o rio ou 
o demandam com .fazenda 
de Inglaterra, da Holanda, 
da Flandres e da França:.. 

Hoje, cada vez mais se 
crê podermos afirmar que 
a caravela não sendo um 
navio do norte da Eu
ropa, nem, muito menos 
do sul. tem de ser um 
navio decorrente dos 
específicos desafios do 
mar-oceano que violenta
mente fustiga a nossa 

~m;nhore/drn'O.is~ ~ 
pelo municipio do Por1o com o bapt;smo 
do Infiln/e D. Henrique (1394 ). 

desabrigada costa (1), como SÓ acontece a Oeste da Irlanda. 

Não podemos provar isto rigorosamente mas sabemos, através do 
mais antigo documento que a refere, que, em 1255, uma modesta 
caravela é dada à Vila de Gaia a fim de integrar a frota pesqueira 
local, iniciarxJo.se então uma carreira que a tomará o navio mais 
invejado do seu tempo. 

Nesse ano o Bolonhês (2) só aceita nas suas naves e galés os mari
nheiros que iam .de sua voIuntade., situação que se allerou passan
do a ser . as vintenas {um em cada vintel dos homens do mar. a 
forma de recrutar novos marujos dentre OS homens válidos do Porto, 
sistema a que, por Cartas de 1366 e 1405, só escaparam, para a 
cidade não ficar sem pão, os moleiros. 

Aos pescadores e moradores de Mereça e Foz do Leça que fossem 
incorporados coocedeu-se que seriam, por um ano, isentos do dízimo 
de quanto pescassem em barco próprio. 

Por uma inquirição real , ordenada por D. Afonso IV, sabemos 
do comércio marítimo de _panos de França ... pimenta. açafrão, 
açúcar ou outra especiaria qualquer, de metal ... (e de) pescado 
da Galiza e de diversas fontes. e duma taxa de _ancoragem. em 

O sal. essencial à conservação dos alimentos e que iâ era uma das função de terem ou não um batel ou «g6ndora •. 
maiores e;~portações de Portugal ,..-__ :-: 
para o norte da Europa aparece 
aqui a lançar para o interiQ( do 
pais a teia de interesses que o 
mar suscita. 

A norte, após o ataque mouro 
da iniciativa de Almançor, em 
997, a população recua 1 km 
da íoz do Lima, mas «quando 
em 1253 ali esteve D. Afonso 
111 , já ela explorava com van
tagem o comércio marítimo, o 
que determinou EI Rei a cons· 
truir um forte castelo ... dando
·Ihe ... Foral . e o nome de 
Viana, _da Vinea, da Vinha ou 
da Vinda. que vinha de trás. E5tiJ1e;fOS de MJfilgil;iI. 

De notar que em 1352 
Eduardo III passa car1as-patente 
que punham os mareantes por
tugueses em pé de igualdade 
com os seus pares ingleses e 
que, no ano seguinte, um trata
do de reciprocidade , por 
cinquenta anos, é assinado pelo 
mercador portuense Afonso 
l'v1ar1ins e o seu par de Lisboa. 

Por esta época começa a 
distinguir-se os marinheiros 
dos pescadores. Em 1355 , 
rmercadores da Cidade (do 
Porto), com seus parceiros de 
Braga, Guimarães, de Viseu e -: 
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de Chaves ... quesela\'am a el-rei I, que) 
de pronto» estabeleceu o • mais 
avantajoso » que era passarem os 
afretadores a ser eleitos em \'ez dos 
_quatro homens bons da vila ... que 
para França carregam_ como, desde 
1324, se fazia. 

Na sequência da . pestilência .. que 
em 1361 se abate sobre o país, a classe 
dos pescadores foi , no norte, de tal 
modo dizimada que a pesca dimi
nuindo, originou subidas de preços e 
açambarcamentos de peixe tais, que nas 
Cortes de Elvas, Gil Lourenço e Domin· 
gos Pires, do Pano, obtiveram a ces· 
sação do pagamento ao Almirante de 
uma dobra de ouro por navio grande e 
de meia por navio pequeno. E logo ali. 
como se lamentava D. Pedro t, onde 
havia . mais naves e navios que em todo 
o meu senhorio •. 

prontas a atacar a cidade que. com a 
espontânea ajuda dos da iroca. as repele 
criaodo-se tal empatia que . nada lhes é 
regateado. para . servir o Mestre ... e 
trazer tudo o que ele mandar por seu 
serviço e defensão do Reino •. 

De fadO, depois de engrossada a frOla 
com naus e tropas do Pono. foram ainda 
varejar a costa da Galiza donde regres
saram para ·um torneio em véspera de S. 
Ioào. que era dia ... de grande iesta». 

Na noite de 17 de Julho, um Domingo, 
com a frota já fundeada ao largo de 
Cascais. João Ramalho _mercador do 
Porto bem rico e mui atrevido no mar. 
deixa para trás as I 7 naus e outras tantas 
galés e, num pequeno batel a remos, 
bem cosido a terra ilude a esquadra 
G'lslelhana (4) e vai a Lisboa conferenciar 
com o Mestre. 

Fazendo juz ao seu cognome, o 
Justiceiro, dois anos depois, ao proibir 
empréstimos lesivos dos pescadores, 
quase lodos pobres, permite-oos ter um 
retrato da situação aflitiva que ainda se 

r,,~nr de Bien F"ire: VOlI/.wedEo F"lN bem Feiro ', é o /enlil 
ddoprMio pel" M1rinh.l e qut> pteSlde. n.J &c.of" N".·"I, 

o dia seguinte dá-se o recontro e 
nele perece Rui Pereira, portuense que 
comandava a nossa esquadra, e nela 
distinguem-se particularmente os 
comandantes das naus Milheira (ca· 

j (Of7Jl<lçJo dos risTUros Oiicidis doi Armadol. 

vivia. O seu cuidado é tal que perante os maus resultados da medi
da, acaba por os permitir de novo, desde que controlados por almo
tacés da sua conllança. 

De 1377 temos entretanto a noticia duma fábrica de pano de 
treu (3) que laborava. em Vila do Conde e noutros locais da 
comarca do Pano, para as Galés Reais de D. Fernando e cuja 
qualidade seria tal que da índia , em 15 13 , Manso de 
Albuquerque o solicitava «por deles haver mister». Esta indústria 
permanece activa e temos nOlícia dela, em 1556, a laborar tam
bém em Azurara, Barcelos e Maia onde, em 1624, se tecem 
lonas roya/es e pondavis. 

00 excelente cânhamo cultivado no concelho de Moncorvo se 
faziam, na costa entre o Douro e o Minho, OS cabos para 0$ navios da 
nossa marinha, prãtica que se manteve até ao século XVIII. 

Em 1380 o Formoso estende às Tercenas do Douro os privilégios 
concedidos às de Lisboa. Compreendiam eles isenções fiscais a quem 
construlsse ou comprasse navios de mais de 50 tonéis, nomeada
mente certos dízimos que permitiram canalisar o investimento para a 
construção naval. 

iVklS D. Fernando vai mais longe e OI'gilniza uma Bolsa Marítima, 
que se admite vir já do reinado de D. Dinis, «a fim de prevenir aci
dentes. e na base de «2 coroas por cento_ mas a crise de 1383·5 
deixou·a de tal modo desregulada que, em 1397, houve necessidade 
de se criar a de Lisboa, rnantendo-se a do Porto que, na primeira 
década de quatrocentos, funcionava na Rua Nova. 

A COESÃO DE UMA NAÇÃO - EM TERRA E NO MAR 

Antes. em 1384, a cidade do Porto, dando mostra do seu patrio
tismo, envia uma «grande armada a descercar Lisboa, onde el-Rei 
jazi.:1 cercado d'el-Rei de Castela, seu adversário. , que «com muitos 
dinheiros (31 .000 Libras Afonsisl e pagando-Jhes grandes soldos. 
constituiu a que foi a primeira grande expedição militar·naval em 
que o país se envolveu. 

Curioso sinal de coesão nacional é que as galês enviadas de Lisboa 
à cata de reiorços .. \'ão encontrar tropas galegas em S. Romão, 
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pitâneal, Farinheira (5). Esrréla e Sangrenta. 

Tamanha ajuda. que largamente excedia as posses do Concelho, 
flCou·se a dever aos ricos homens que avançaram do seu bolso o di· 
nheiro ou os géneros que permitiram, na emergência, uma vez. mais 
salvar Portugal da ameaça hegemónica que Castela tenazmente, 
duma ou doutra maneira, acabaria por impôr à inconformada 
Espaoha (6). 

Por isso logo em 26 de Abril do que seria o ainda mais decisivo 
ano de 1385, vem o Mestre de Avis ,10 Porto testemunhar a sua 
gratidão e para saldar as suas dfvidas dâ à cidade as sisas e rendas dos 
que haviam tomado o partido de Castela. 

Confirmada a nossa independência em Aljubarrota vemos, dois 
anos mais tarde, D.)oào 1 de novo no Porto onde é surpreeodido pela 
chegada, vinda da Galiza, de D. Filipa de Lencastre que da Porta do 
Olival atê ao Paço Episcopal, onde se hospeda. atravessa a cidade 
sobre um manto de verdura e flores. 

Obtidas as Papais dispensas do seu estado religioso, realizam· 
-se, a 2 de Fevereiro de 1387, os esponsais com a notável ingle
sa a quem devemos a ínclita Geração e o estreitar dos laços do 
Porto e de Portugal àquela nação que, enquanto fomos potência 
marítima, vimos. pelo mar, reforçarem-se sempre que por terra 
fomos ameaçados. 

A NOVA DINASTIA E A NOVA POúnCA MARÍTIMA 

Depois de um período de diiiculdades em que o peixe tem de vir 
de Setúbal a «um moia de pão por cada milheiro de sardinha ., a 
acalmia que a nova Dinastia trouxe pem1itiu que, em 1390, as tarace
nas do Porto, junto à Ribeira, se desenvolvessem a tal ponto que no 
século XVI têm de se transferir para os terrenos do adual Museu dos 
Transportes, onde tinham lugar (estas populares e atê corridas de 
touros. 

Eram, alias, aquelas administradas por um almoxarife que determi· 
nava, indusivé, as entregas de farinha , destinadas à cozedura do bis
coito das naus, ieitas por moleiros protegidos por Carta Régia de 
Novembro de 1385. 
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• E missões de serviço público, exercendo a autoridade do 
Estado nas águas de soberania e de jurisdição ou responsa· 
bilidade nacional, assegurando actividades no ãmbito do 
sa lvamento marítimo, da vigilância e da fiscalização, da 
balizagem e da farol agem, do combate à polui ção, da 
oceanografia e da hidrografia, da investigação científica no 
mar e da segurança da navegação, colaborando ainda com 
as autoridades civis no apoio às populações. 

Manter i'hY1 a Marilllm sigllifica lambim estimular o espírito 
da maritimidade, traço de UI/ião da /lossa idelltidade 'Iaciol/a/. 
Neste :;el/tido. COl/tilll/ard a Marj,,11D empelllwda em dilm/gar o 
t'a/ioso aetroo histôrico de que lherdeira, da/ldo a cOllhrcer OS 
feitos dos I/OSSOS al/tepassados e contribuindo. tallto quanto pes' 
sÍL'fI, para honrar a sua memória. 

Ao mesmo tempo. continuará, como incentivo para 
todos, a partilhar com a sociedade os conhecimentos técni· 
cos e científicos que detém, enquanto instituição tradi
cionalmente virada para a investigação do mar e para ou
tras áreas do saber que lhe são inerentes. 

Aiuda JX1rfl I1UlIItmnos vim a Mnrill/Ill , ptrSt'guimos o objectivo 
dr digllificar todos aqueles ql/e tsColI,ual1l as suas fiteiras para, 
atrm>is dela. seroirem Portllgal. No domíllio da fonl111ção, enda vt: 
mais exigmte, i meta já parcialmel/te alcal/çada a urtificação de 
Imbi/itações q/le melllOr pt'Tlllita o acesso ao merendo de trabalho dos 
que segl/em a vida lIaml em rt'gime de cOl/lrato. A reforçada aproxi· 
mação dos estabelecimentos de el/sino superior COIII as universi
dades do País é também uma realidade que em muito COllcorre para 
a dignificação dos mais elevados I/ÍL'fis de fonllação académica. 

A presença da Marinha por todo o Ijtoral do Continente 
e das Ilhas, tem configurado igualmente uma tradição de 
eficácia, que muito tem contribuído para o excelente entro
samento da Marinha com as populações ribeirinhas, em 
especial com as comunidades de profissões ligadas ao mar 
e, tam~ém, com aquelas que o usam para navegações de 
lazer. E uma á.rea onde gostariamos de ver melhoradas as 
infra·estruturas e os meios operativos, umas e outros 
atingidos pela redução dos orçamentos militares, apesar de 
se inserirem numa área de puro interesse público - O 
Sistema da Autoridade Marítima. Refiro -me aos 
Departamentos Marítimos, às Capitanias e seus órgãos de 
apoio de t~o longa e respeitada tradição e ainda de tanto 
potencial futuro, como demonstram também vários exem
plos bem sucedidos noutros países. 

Poro além das missões que, 110 âmbito da política extema do 
Estado, IIOS forem determilladas. a visibilidade da Marinha a nível 
internacional está assegurada pela actllal participação de 1111111 fra
gata da ctasse nVasco da Cama" lia STANAVFORlANT - força 
naval permanel/te da NATO IIOTa o Atlântico - bem como II 

ossllllçâo do comando, ainda 110 corrente 0110, do força europeia 
cOllstifllÍda COIII as Marillhas Francesa. Italiana t Espalll/Ota - a 
EUROMARFOR. 

Por outro lodo, o cOl/lDl/do da STANAVFORLANT, a exercer 
1I0tla/tlmte por Uni COl/tra-Almirol/te Porfl/guis em 2001 ta 
dispol/ibili:ação de ullla fragata Portuguesa a todo o tempo. 
duraute dcr..e meses, repres/fltam compromissos que não deixarão de 
St'T hOllrados ptla Marin/m, estaI/do já a decorrer, JX1TD esse efeito, 
as acções de prt'fX1ração dos meios III/mal/OS e materiais a empelllmr. 

Mas, para manter viva a Marinha, que existe unicamente 
para servir Portugal, será indispensável dotá-Ia continua
damenle e de forma estabilizada, com os necessários recur
sos, nomeadamente os financeiros, uma vez que a com
plexidade dos meios navais a impede de crescer por mobi · 
lização. A sua retracção temporá.ria não pode ser sequer 
equacionada por ser demasiado longo o período de tempo 
necessário para a sua posterior reconfiguração. 

Aos desafios que oldrora se cofocarem à Morin/lU , el/qual/to 
motor do expal/são marítima, cOlltrapãem-st agora outros, lião 
mel/os iII/portantes, /111m MUlldo em que as all/eaças bem ide/ltifi
cadas. deram lI/gar ã proliferação de cOl/flitos e a U/1/ ambiente de 
imeguTallça ã escala ptol/etária. COllflitos que podem ec/odir 
subitamente e descI/volver-se COllluma grande rapidez. UII/a rapi
dez ;'Icollciliável com a morosa formação de uma Marinha. 

Em face da tIVtlUação estratigica já efectuada em sede própria, 
creio ser impe/lsdrel outra opçdo q/lt lião seja IJ de Portugal dis· 
por, em permallincia, de 11m poder Ilat'tl/ minimamellte credÍl'fl, 
quc contribua efica:melllt para a protecção dos interesses 
/laciOl/ais. quer I/a ârea do sell território arquipelágico, quer 
I/ol/tros espaçO!' mais longínquos. De uma Morin/Ia IISf1l1do OS 
IIIt'Smos mares de sempre, carregados de illcertrdls e de adl'frsi· 
dades, que lhe COI/ferem lili/a especialidade que lhe e exc/usiVll t 
que ao mesmo tempo, é el/riqul!ccdora do sistema complexo da 
defesa lIaciOl/al que integra os Irt'is Ramos das Forças Armadas. 

Na época actual em que "gerir a iI/certeza" constituirá um dos 
principni:: drsafios que se colocam às orgalli:nções em geral, a 
MarillllD tem cOllsegltido idelltificar as soluções que se afiguram 
Il111is adl.'quadas. ~ 
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constituem uma Força de Reacção Imediata (3). As 
missões que daí advêm, põem à prova o pesso.ll e 
equipamento, pelo que, a nossa prontidão também é 
testada pela capacidade de resposta a este des.,fio. 

De um modo geral, deve-se ter presente que a 
organização sai beneficiadil com a valorização dos 
próprios militares que a compõem, que muitos dos 
militares estão motivados para participar neste 
desafio e, não menos importante, este tipo de ope
rações tem grande aceitação junto da opinião 
pública. que considera importante a contribuição 
das Forças Armadas do seu I>afs nos esforços de 
paz (4). 

FORMAÇÃO E TREINO NA MARiNHA 

Existe uma oposição quase completa entre os 
princípios da guerra, ou do emprego de forças, e os 
princípios em que se baseiam as Operações de 
Apoio ii Paz. É no quadro dos primeiros que tem lugar toda a for
maç30 militar tradicional. Tomemos o exemplo do princípio da 
surpresa e da incerteza, com O efeito de provocar desequilíbrios 
no adversário e de o forç.1r a atribuir mais recursos, facilitando o 
desgaste - na Operação de Apoio a Paz actua-se com a máxima 
visibilidade possível e procura-se reduzir ao máximo OS fadores 
de incerteza para criar confiança. Assim, as forças militares são 
treinadas em função daqueles princípios, interiorizam comporta
mentos e criam mecanismos de resposta instintivos, por razões 
de sobrevivência e de eficácia, que não estarão conformes com o 
enquadramento operacional totalmente diferente - um dado 
comportamento (por exemplo, progredir com protecção ou em 
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dispositivo ofensivo) pode criar de5confianças e aumentar a inse
gurança nas forças insta ladas no terreno, produzindo o efeito 
contrário ao pretendido. 

Como resulta do enquadramento geoestratégico, a Marinha e 
especialmente a sua Componente Anííbia pode, em tempo de 
paz, ser chamada a desempenhar missões de carácter militar com 
objectivos humanitários ou destinadas ao estabelecimento, con
solidação ou manutençào da paz, importa proceder com elevada 
prioridade à análise e definição da formaç30 e treino (5) adequa
do a proporcionar àqueles mili tares e unidades de forma a 
poderem ser empenhados naquele tipo de operações. 

Nas Forças Armadas, como princípio, a formação naquelas 
operações não deve ser valorizada em detrimento da formação 
normal de preparação de forças para as tarefas a que prioritaria
mente se destinam, mas deve ser integrada de forma equilibrada. 
A formação e o treino para as Operações de Apoio à Paz (6) têm 
nfveis diferentes e são distribufdas normalmente por duas fases: 

• A primeira, a da formação básica é ge neralizada a todo o 
militar ou unidade que potencialmente possa participar em qual
quer tipo daquelas operações, destinando-sc a fornecer os co
nhecimentos genéricos destas operações; 

• Na segunda, procura-se adequar ., formação à operação em 
que se vai participar, fornecendo à força constituída a informação 
especffica; 

• Em qualquer um,' delas, mas mais acentuadamente na 
segunda, tem que se ter em consideração o treino e a formação 

para preparar quem tem tarefas 
de caráCler individual e de 
cerlo modo específicas, tais 
como oficiais de Estado-Maior, 
observadores militare5. policia 
militar, condutores de viaturas, 
informação pública etc; 

O treino individual é funda
mentai para a eficiência da 
força constituída, pois é a base 
de um entendimento de mis
são por parte do militar. 

Tendo em conta o carácter 
multina c ional da parli ci
pação nas Operações de 
Apoio à Paz, a formação 
básica é o primeiro pas!tO no 
qual se tenta garantir a inter
-operabilidade das di versas 
forças porque, assumida
mente, ela abrange os mes
mos aSSUI)tos nos vários pilfs
es que contri buem com 
forças no âmbito das organi-





o Norte ele Portugal e a Marln"a 
o Departamento Marítimo do Norte 

INTRODUÇÃO 

os recursos dos Ocea
nos, bem como a sua 
exploração, apresen

tam-se como factor decisivo 
para as políticas das potências 
tecnológicamente mais avan
çadas. 

As tentativas para regular, 
pela via do Direito Internacio
nal, os conflitos relacionados 
com O USO do mar têm-se mos
Irado pouco eficazes sendo 
exemplo deste facto a recente 
convenção sobre o Direito do 
Mar. 

A regulação dos conflitos 
pela via bilatera l, pressupõe 
uma fo rça negocial , onde o 
Poder Naval tem vindo a ser 
tradicionalmente usado com 
sucesso. 

Os Estados de menor po
tenciai e muito dependentes 
d o mar necessitam assumi r 
uma atitude de defesa activa 
dos seus interesses maríti 
mos, no que respeita ao trans
porte marítimo, aos recursos 
vivos e à preservação do meio 
marinho. 

O tratamento dado pelos 
Estados a este problema varia 
desde as formas mais caracteri
zadamenle militares, até so
luções exdusivamente avis. No 
ent.1nto, um aspecto é comum a 
todos os sistemas: o Estado 
assume, através de um Pool'r 
ou de Um.1 Autoridade, a capela
dade de fiscalizar a aplicílção 
da lei, visando preservar o 
meio marinho nos seus múlti
plos aspectos. 

Em Portugal, optou-se por 
entregar à Marinha o exeródo 
do poder do Estado no mílr, 
através de uma fórm ula mista. 
Nos esP.1Ç05 oceânicos O vedor 
naval assu me a responsabili
dílde de defes.1 dos interesses 
marítimos do P.1Í5, completan
do-se a sua acção em terra 
através das Autoridlldes Marl1i
IIms que constituem um sistema 
da estrutura militar, guarneci
do por militares, miliL1riz.1dos 
e civis, formando um Serviço 
Público que se completa com o 
sector da investigação do mar e 
com órgãos de conselho -
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Comissões - para "reas funda
ment.1is de acção. 

É este, em traços gerais, o 
esboço do Sistema de Auto
ridad e Marítima consagrado 
no Decreto-Lei nO 300/84 de 
07Set. 

ANTECEDENTES 

A origem do Sistema de 
Autoridade Marítima remonta 
ao sécu lo XVI quando o 
aumento do tráfego marítimo 
nos prinap.1is portos nacionais 
leva à criação do cargo de 
Patrão-Mor e mais ta rde o de 
Guarda-mor do Lastro nos de 
mais reduzida importância. As 
SUílS funções estavam ligadas 
especialmente à segurança e 
disciplit'k1 da navegação dentro 
das áreas portuárias e i't fi sca
liz.1çào das condições de na"l .... 
gabilidade dos navios. 

Um Alvará de 03JUN 1797 
redefine as funções do Patrão
-Mor, criando ainda em Usbo.1 
o cargo de Intendel"!.le de Amla
zéns da Guiné e lndia . mais 
tarde designado Inspector do 
Arsel'k11 de Marinha. 

No Porto é criado, em 
27AG01804 o lugar de In
tendente da Marinh a com 
funções idênticas às do 
Inspector do Arsenal de 
Marinha e que podemos con· 
siderar como o antecessor do 
Departamento Marítimo do 
Norte. Foi seu primeiro inten
dente o chefe de divis.'io Luís 
da Mota Feu. 

Nas povoações ribeirinhas do 
Norte foram criados os ca rgos 
de Delegado de Intendência, 
mas as autoridades Ioc.l is não 

lhe reconheciam, por vezes, 
competências para exercerem 
as suas funções. 

Dão-se deste modo os 
primeiros passos pem a criação 
da Autoridade Marítima Local 
Ctt~1 estrutura foi evoluindo ao 
longo do tempo mas manten
do-se no seu essencial. 

O aparecimento do cargo de 
Capitão do Porto remonta ao 
tempo das Lnva5ÕeS Francesas. 

Uma revolta popular em 
Olhão contra as prepotências 
dos ocupantes franceses e 
espanhóis estendeu-se rapida
mente a todo o Algarve obri
gando os invasores a retirar 
pelra o Alentejo. Os pescadores 
de Olhão foram encarregues de 
fazer dlegar a notícia de revolta 
ao Príncipe Regente, no Rio de 
Janeiro, tarefa levada a cabo. 
com sucesso pelo caique NBa", 

Sucesso", embarcação de menos 
de 20 metros de comprimento. 
Como recompenSol o monarca 
atribuiu ao piloto e ao mestre 
da pequena embclrcação a gra
duação em Segundos-Tenentes 
de Annada e a nome,1ção p.1r" 

Capitães dos Portos das suas 
Terras Natal, Olhão e Fa ro. 
Mais ta rde, em 1810, outro 
revoltoso de Olhão é nomeado 
Capitão do Porto deSetllbc11. 

Tal como foram criados, os 
lugares de Capitão do Porto 
correspondiam rn.1is a um títu
lo honorífico do que ao desem
penho efccti vo de funções de 
Autoridade Marítim,1. 

As Capitanias como sedes de 
Jurisdição Marítima ou órgãos 
locais de todo um Sistema só 
foram instituídas em 3 de 
Agosto de 1839 com a publica
ção do "Regulamen to de Po
lícia dos Porlos". São criadas 
Capita nias nos principais por
tos do Continente, Il has Adja
centes e Ultramar, passando os 
Capitães dos Portos, a ser ofici
ais da Armada subordinados 
ao Major-General da Armada 
mas também na dependência 
dos chefes da Di visão Marí
tima a que pertencia a Capi
tania. 

Depois da publicação do Acto 
de Nmregação de 1853, é publica
da a Carta de lei de 27 de Junho 
de 1882 que reordena O fun
cionamento das C.1pit"nias, cri..l 
as suas Delegações Marítim.1$ e 
altera a designação de Divis.'io 
p.lra Departamento Marítimo, 
que ainda hoje se mantém. 
Seguem-se-lhe diversos docu
mentos legislativos que culmi
nam com a promulgação do 
Decreto n~ 8 de I de Dezembro 
de 1892 que é considerado o 
primeiro REglllmll/:nto Geral das 
Capital/ias que vem regulaml'1'l
tM toda a malml da competên
cia dos Chefes de Departa-



mento Marítimo (' dos Capi
tã es de Porl os, tornnndo 
Portugal num dos pa(ses em 
(lU" o conceito de Autoridade 
Maritima tem tradição e 
suporte m,t1fílimo mais ,1I1tigos. 

APÓS a implantação da Rc
plÍblica publica·se uma série 
de diplomas que Tl'Organil."l1ll 
c reestruturam os Departa
mentos Marítimos, as Capi
t.Uti,lS e as suas Delegações, de 
que destacamos a Lei nQ 211 de 
29 de Junho de 1914. Actual
mente os três suportl'S legisla
tivos em (lue nsscnta o Sistema 
de Autoridndc Marítimil 5<10 o 
Decreto-Lei nU 265/72 de 
31JUL (Regulnmento Gera l das 
Capitanias), o Decreto-Lei nC 

300/84 de 07SET que rt-'t."'Stru
lura o Sistema de Autorid.,de 
Marít ima e o Decreto-Lei n~ 
248/95 de 21SET (Estntuto da 
Policia Marítima). 

DEPARTAMENTO 
MARÍTIMO DO NORTE 

Situação 

o Departamento Marítimo 
do Norte e um órgão Regional 
do Sislema de Autoridade Ma
rítima cuja área de jurisdição 
tem inicio na fronteira do rio 
Minhoe vai até Pedrog<"lo. 

Tem sob a sua jurisdição as 
Capitanias dos Portos de 
Caminha, Viana do Castelo, 
Póvoa do Varz im, Vila do 
Conde, LeixÕL'S, Douro, Aveiro 
e Figueira da Foz. 

Está locali7 ... ,do numa região 
de grande importância para as 
actividades marítimas c onde 
podemos encontrar: 

• Importantes estaleiros de 
construção naval metálic.l 
(Viana do Castelo, Aveiro e 
Figueira da Foz). 

• Estaleiros de construção 
naval em madeira (Vila do 
Conde e Aveiro). 

• A frota de pese., do largo, 
regiSt"d" em Aveiro e que é a 
sobrevivente da famos., ~Frota 
Bronca". 

• Import.1lltes concentrações 
de frota de pesca costeira 
(Póvoa de Varzim, Vila do 
Conde e Figueir,l da Foz). 

• Zonas de forte implantação 
de pcsc<1local cm nguas interio
res (Rio Minho e Ria de AVl>iro). 

• Bacias hidrográfic.,s para 
aproveitamento turístico (Rio 
Minho, Rio Douro e Riêl de 
Aveiro). 

Nela se incluem ainda dois 
portos comerciais de grande 
movimento: Leixões e Aveiro, 
cada um deles com mais de 
1500 Il<wios movimentados em 
1997. 

Missão e Atribuições 

Como órgão regional do 
Sistema de Autoridade Ma· 
rítima dependente directa· 
mente do Chefe do Estado
Maior da Armada, o Departa
mento Marítimo do Norte tem 
como finalidade assegurar, na 
rt.'Spt.'Ctiva área de jurisdição, o 
cumprimento das disposiçóes 
legêlis relativêls a: 

- Segurança maritimêl, em 
especiêll no que respeitêl aos 
navios e emba rcações e ao 
tráfego nwitimo e fluvial; 

- Assistência a pessoas e 
embarcações em perigo, com 
vista .1 sêllvaguard" da ,'ida 
human., no mar; 

- Assinal.,mento marítimo; 
- Vigilância e segurança do 

litoral. em p<,rticular no que se 
refere ia área do domínio públi
co lTh,ritimo; 

· Preservação dos fC('ursos 
vivos, em especial no que 
respeita à pesca; 

• Protecção e combate ii 
poluição; 

• Exploração dos recursos do 
leito do mar, rios e lagoas e do 
subsolo marinho; 

- Preservação e protecção do 
património cultural subaquá
tico; 

- Policiamento gemI, vis.,ndo 
a repressão das actividades ilí
citas, sem prejuízo das atri· 
buições próprias de outras 
autoridades; 

- Prestar apoio .1S Capitanias 
dos portos que o integram, em 
meios humanos e lTh,teriais; 

- Superintender as activi
dades das Capit.."lnias; 

- Outras actividades que lhe 
venh.,m a ser cometidas por lei 
especiaL 

Meios Humanos e Materiais 

o Departamento Marítimo 
do Norte ocupa o 2f! andar do 
edifício da Rua da Alfândega nll 

28 no Porto onde também se 
encontra instalada a Capitanin 
do Porto do Douro. 

O Departamento dispõe, 
para cumprimento das suas 
atribuições dos seguintes 
serviços: 

• G.,binCle Administr.,tivo e 
Fin.,nceim 

• Conselho Administrntivo 
• Assessoria juridica 
• Serviço de Vistorias 

o Chefe do Departamento 
Marítimo do Norte é um ca
pitão-de·mar-e-suerra da 
classe de Marinha, que desem· 
penha em acumulação as fun· 
ções de comandante da Zona 
Marítima do Norte, Capitào do 
Porto do Douro e Capitào do 
Porto de Leixões. Fazem ainda 
p.:,rtc da sua lotação 3 oficiais, 
I s<,rgento, 4 praças e I civil, 
olém de um jurista cm regime 
de avença. 
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UNIDADES 
SUBORDINADAS 

Capitania do Porto 
de Caminha 

Cri.,da pcl., carta de ll>i de 27 
de Julho de 1882 tem como área 
de ~Irisdição no n"l<,r desde a foz 
do no Minho até ao Forte do Cio 
e ainda em águ.1S interiores todo 
o rio Minho desde.1 fozatéao rio 
Trancoso e O rio Coura desde a 
Slltl conílueno.l com o rio Minho 
até ii ponte de Vilarde MOUrffi 

Tem na sua depend~ncia a 
Delegação MMítima de Ancora, 
criada em 1919 em face do 
desenvolvimento daquela 
povo.lção. 

A publicação, cm 17 de Maio 
de "1897 do Regulamento de 
Pesca do Rio Minho obrigou a 
destacM para nq ucle rio um 
navio da Annada e pessoalllli
litar pe,ra gMantir a fiscalização 
de actividade pesqueira naquele 
rio intemacional. 

Até 1903 o pes5o.,l da lanch., 
era reforçildo no período de 
maior intensidade de pesca 

(JAN a JUN) com praças do 
Corpo de Marinheiros da Ar· 
lTh,da. 

PosterionnentE' criaram-se e 
guamereram-se postos de fis-
calização da pesca em Seixos, 
Vila Nova de Cerveira, São 
Pedro da Torre, Llpela, Valinha 
e Melgaço, nas margens do Rio 
Minho e Marinhas no rio Coura, 
com um lotai de 53 homens e 
instalou-se a Capitania em 
Caminha. 

Entre 1920 e 1939 foram com
prados ou construídos de raiz 
os postos até então instalados 
em cas.-,s alugadas. 

Estes ed ifícios são os que 
ainda hoje s.'io utili7 ... ,dos na fis-

caliz.,ção da pesca e de outras 
acti vidades i líci tas, com ex
cepção dos de Mari nhas e de 
Melgaço que se encontram 
desactivados. 

A fiSCillização do rio Minho 
ainda hoje é fcita também por 
uma lancha de fiscaliz.:,ção - ., 
"Rio MiIlJIO" - ao abrigo de um 
Acordo Lntemacion.,l. 

Capitania do Porto 
de Viaoa do Castelo 

Criada em 1839, tem como 
área de jurisdição no lTh,r de;de 
o Forte do Cão até à foz do rio 
Alto na Apúlia, e .,inda o Rio 
UITh1 desde a foz até D. Simão, 
e o rio Cávado desde a foz até à 
primeira ponte. 

Tem na sua dependência a 
Delegação Marítimil de Espo
sende, criada em 27 de Julho de 
1882 

Foi seu primeiro Capitão do 
Porto o Tenente Fra ncisco José 
Soares que tomou posseell\ 1839. 

As suas principais infra-es
Iruturas são o edifício dil Ca· 
pita ni il, exe mplar típico de ~ 
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Col pi toln ia do Porto 
do Douro 

Criada em 27 de 1ulho de 
1882 com a designação de 
Capitania do Porto do Douro, 
tinha como Delegação Vila do 
Conde e Póvoa de VMzim e 
mais tarde Leixões, como já 
vimos. 

Mais tarde, com o desen
volvimento das suas Delega
ções, nomeadamen te de Lei
xões, e por força do Decret()-Lci 
nU 38119 de 29DEZ1950, as 
Capitanias do Douro e de 
Leixões passaram a ficar 
reunidas num departamento 
designado por Departamento 
Maritimo do Porto de Douro e 
de Leixões ficando o seu Olefe 
directamente subordinado ao 
Dircctor-Geral de Marinha e o 
C.1pitão do Porto de Leixões ao 
Chefe do Dcp.utamento. 

Mais recentemente e com o 
projecto de navegabilidade do 
Douro, foi criada cm 17 de 
Julho de 1989 a Delegação 
Marítim.1 da Régua. 

Capitania do Porto 
de Aveiro 

Criélda em 1837, sendo o seu 
primeiro Capitão do Porto de 
Aveiro o Director da Alfândeg<l 
Custódio José Duarte da Silva, 
confirmado em funções por 
Decreto de 1837. 

Com a publicação de ReguJa
menta da Polícia do Porto em 
1839 foi nomeado para o lugar 
um oficial da Annada; em 16 
de Fevereiro de 1839 o guarda
-marinha José António da Silva 
e Costa tom.1Va posse do cargo 
até hoje ocup.1do por oficiais da 
Amlada. 

Do seu historial consta que o 
primeiro livro de inscrição 
marítima foi aberto a 1 de 
Fevereiro de 1893 sendo o 
primeiro registo efectuado ii 9 
de Fevereiro do mesmo ano. A 

primeira embarcação registnda 
no novo org.1nismo foi a 28 de 
julho de 1837. 

A Capitania do Porto de 
Aveiro esteve instalada de 1928 
a 1992 num edifício que ainda 
hoje é O ex-libris da cidade de 
Aveiro e que é tal"ez actual
mente das edifícios mais "mI'
rliáticos" face ao problema 
surgido com ,1 sua recuperação 
e a sua classificação como de 
~ ;rltL'Il'SSt plÍblico ~ . 

A Capitania do Porto de 
Aveiro tem uma das mai s 
extensas áreas de jurisdição, 
por estender-se no mar desde 
Cortegaça a Norte, até â Praia 
de Mira a Sul numa extenStio 
superior a 35 milhas e em 
águas interiores por toda a 
bacia da Ria de Aveiro que 
totaliLl uma área de 110 Km: 
de canais e esteiros, para além 
dos 680 Km de extensão das 
suas margens que constituem 
área do Domínio Público Ma
rítimo. A sua jurisdição 
abrange 8 concelhos de 2 dis
tritos, dos quais 5 sedes de 
comarca. 

Tem registada nKlis de 3 (XX) 

embarcações locais que uti
liZelm 110 pequenos desemb.lr
cadouros espalhados pela ria. 

Tem ainda cerca de 70 alvarás 
de piscicultura, e ao longo da 
cosia, 22 comp.1nhas de arte de 
Xávega que operam normal
mente nos meses de Primavera 
e Verão. 

A Capitania do Porto de 
A veiro tem oito Postos Ma
rítimos colocados ao longo da 
Ria e da costa para f1scaliL1Ção 
de actividades de pesca -
Furadouro, Torreira, Varela, 
Chegado, Praia de Mira, 
yaguei ra, Forte da Barra e 
Ilhava - alguns dos quais hoje 
desactivados e servindo de 
residéncias a militares e milita-

Figrmm da Fcr.. 

rizadas que ali prestam sCl'viço. 
Actualmente a Capitania do 
Porto de Aveiro está sediada no 
Forte da Barra (Concelho de 
ilhavo) junto do novo Tcnnin.11 
Portuário Comercial e do novo 
porto de Pesca Costeira cm 
edifício consmlído p<'ra O efeito 
em 1992. O desenvolvimento 
das actividades portuárias bem 
COIllO a necessidade de encerrar 
as instaL1Ç'ÕeS de A\'eiro tomam 
O edifício exíguo para as actuais 
necessidades. 

Como caraderístic" especial 
desta Capi tania está exacta
mente a dispersão de infra
estrutura (22) espalhadas ao 
longo da sua área de jurisdição 
e de que destacamos, p.1ra além 
do edifício da Capitania em 
Aveiro, o Farol da B.1rra com os 
seus 65 metros de altura, e que 
é ponto de visita frequente das 
escolas da região tendo regista
do em 1997 mais de 5 (XX) visi
tantes. 

Capitania do Porto 
da Figueira da Foz 

Criada em 1839 como 
Delegação de Intendência da 
MMinha no Porto, "cio a ser 
seu Primeiro Capitão do Porto 

o 111 Tenente José Joaquim 
Brand,io que tomou posse cm 
29 de Novembro de 1&39. 

A sua área de jurisdição tem 
início a Norte e a Sul da Praia 
de Mira e vai até Pedrogão. 

Instalada num edifício do 
centro da cidade com frente 
p.lra o rio, a Capitania do Porto 
da Figueira da Foz tem ainda 
11<1 sua área a importante foz do 
Cabo Mondego. 

Situada numa zona b.llnear 
de grande importãnci.1, tem no 
campo de segu rança da orla 
marítima uma das suas mais 
importantes tarefas. 

É ainda uma zona de utili7 .. 1· 
ção da arte da Xávega, nomea
damente na sua zona Norte 
(Concelhos de Mira e de Canta
nhede). 

DADOS ESTAIÍ5ncOS 

No quad ro anexo apresen
tam-se alguns dados estatísticos 
relativos às Capitanias depen
dentes do Departamento Mari
timo do Norte e cujo objectivo é 
mostrar, resumidamente al
guns elementos relativos à sua 
actividade. 

CONCLUSÃO 

Apesar da escassez de meios 
materiais e humanos que afec
tam o Dep.lrtamenlo Marítimo 
do Norte e as suas wlicLldes su
bordinadas, o seu pessoal mili
lar, mi!ilarimdo ecivil vem cum
prindo com brio e profissionali.s
mo h.í mais de ISO anos, as mis
sões e tarefas que lhe vão sendo 
cometidos em cumprimepto do 
lema da Marinha. "A PATRIA 
HONRAI QUE A PÁTRIA VOS 
COMrEMPLA !U O 

RCKlriglll!S Pl.7'l.'im 
CFR 
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Smiço (omuniGçõt5 
SCHCE 

ERN AlMlRAN1f RAMOS PEREIRA 
ORGANOGllAMA 

DIRECTOR 
CTEN/ ITEN 

1 

! SK~o dr T râftgo I ! Secçio Manulençio I r Secçio Maootenç.io 

ligadas por um cabo coaxial 
que garante o controlo remo
to dos transmissores e per
mite uma extensão telefónica 
interna. 

Missão e tdreias 

A Estação tem a sua missão 

• • 

definida no artigo 369 do De· 
creto-Regulamentar 39/94 de 
01 de Setembro que consiste 
em: 
a) Assegurar as radiocomuni
cações do serviço móvel mario 
timo, designadamente as ne· 
cessárias ao comando e con· 
trole das unidades navais no 

ERN AlMIRAN1f RAMOS PEREIRA 
LOTAÇÃO 

II 
~ 
• 

2 

DlSTJlJ8UlÇÁO FOR CATfGORIAS 

O Oficiais . Sargentos . Praças . SEN . Civis 
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mar e à condução de ope
rações navais; 
b) Assegurar a transmissào do 
serviço meteorológico e de 
.lvisos aos navegantes; 
c) Assegurar as radiocomuni
cações relativas à busca e sal
vamentO marítimo; 
d) Assegurar as l igações de 
comunicações do serviço 
fixo; 

As tareias decorrentes da 
missão englobam: 

&dÇk RJdiOl1.lI'iJl. 

1) Assegurar o Circuito Coso 
teiro Comum Navio·Terra e 
Terra·Navio em grafia, fonia 
e radioleJeimpressora com os 
navios do dispositivo da 
ZMN; 
2) Distribuir as mensagens 
basegrama destinadas ao NRP 
"Rio Minho" uma vez por 
semana via correio; 
3) Assegurar a escuta perma
nente das írequéncias interna-

cionais de socorro 500KHz, 
2182KHz, e 156,800 MHz 
(canal 1(0); 
4) Transmitir as Informações 
de Segurança Marftima em 
Português e Inglês três vezes 
por dia: 
5) Retransmitir o tráfego for. 
matado para as Capitanias de 
Caminha, Viana e Póvoa de 
Varzim; 
6) Assegurar os circuitos rlxos 
com o ETARf-,1 e com o CClEI· 
XÕES; 

Organização e efectivos 

Esta Unidade e comandada 
por um Capitão-Tenente e é 
guarnecida por um SCH CE 
(Cheie do Serviço de Comu
nicações), um SAI QQ (Chefe 
do Serviço de Apoio), 10 sar
gentos, 31 praças, 5 civis e 2 
mil itares do SEN. 9 

Silva Neves 
u" 



Dia da Marinha () r) 
::.J[) 

As eo ... ....,., • DI •• M."." 
UE ao Domingo fomos junto com 
umas montanhas, as quais são 
mais altas que os homens nunca 
viram, as quais estão sobre a cidade 
de Calecute.u 

ROleiro Anónimo (dito de Álvaro Velho), fi 36 

Nesse Domi%'O, dia 20 de 
Maio de 1498, os navios 
portugueses chegavam e 

fundeavam em (rente ti cidade 
de Calecute, conlad,lndo final
mente com a Ião desejada índia. 
O projecto, que tantos mari
nheiros empenhara ao longo do 
século XV, concrelizava-se final
mente, e a parte fundamenta l da 
missão de Vasco da Cama esla· 
va cumprida. 

Hoje, passados que foram 
quinhentos anos sobre o acon· 

tecimento que uniu a Europa à 
Ásia - e que alterou completa
mente a imagem do mundo - o 
qu e a nossa Marinha co
memora é, antes do mais, o 
exemplo desta missão cum
prida contra todos os trabalhos 
e obstáculos que a ela se opu
nham. É o espírito de abnega
ção e a força da vontade dos 
homens que alcançaram o que 
parecia impossível. 

Os navios portugueses que, 
naquele tempo, foram de Lisboa 

à índia, demomam mais tempo 
na sua viagem, do que gastou 
recentemente uma sonda espa
cial a deslocar-se da Terra até 
Mane. 

Vasco da Gama estava mais 
longe de casa do que esteve o 
Mars Palhfinder, quando recen
temente sulcou o solo marciano 
enviando-nos as imagens do 
"Planeta Vermelho". 

É esta a medida de compara
ção qu e nos poderá faze r 
entender a dimensão da miss.io 
que foi atribuída aqueles mari
nheiros portugueses. cabendo
nos O dever de os lembrar com 
orgu lho, honrando a sua me
rTlÓfia com o nosso esforço, ab
negação e sentido do dever. 

O mesmo sentido do dever 
e de missão que eles tiveram, 
transposto para os desafios 
que se colocam ã Marinha 

Portuguesa, na passagem para 
o Século XXI. 

O Dia da Marinha é por isso 
a grande festa dos marinhei
ros, mas essa festa é também, 
a de todos os portugueses que 
se revêem na gesta dos Desco
brimentos, não como um 
pasmo de contemplação plató
nica das glórias passadas, mas 
como um exemplo e um estf
mulo à capacidade de vencer 
os caminhos difíceis que con
duzem a grandes objecti vos 
do futuro. 
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Este ano, a invida cidade do 
Porto, debruçada sobre as águas 
do Douro e mirando de longe o 
Oceano Atlântico, acolheu a 
Marinha que assim lhe prestou 
uma merecida homenagem por 
1<x1os os seus filhos que dedica
ram a vida ao mar. Hoje o POflO 
apresenta !Xlr lodos os recantos 
da cidade velha - património 
cultural da Humanidade - vestf-
8i05 de um pas~do que a liga 
ao mar, ao comércio mMítimo 
ou. se quisermos ser mais rigo
rosos, a todo o comércio de 
produtos que lhes cheg.lm pelo 
rio, vindos das terras do interior 
ou cio oceano. 

Ê o Porto com duas barras, 
como o definiu o Professor Luís 
Oliveira Ramos: uma virada ao 
oriente, de oode vêm as embar
cações com as pipas do vinho e 
os produtos do campo, indis· 
pensáveis à sobrevivência d.l 
cid,ldei outra virada para o 
Atlântico, por onde enlram os 
navios do alto mar com as mer
cadorias do Mediterrâneo. da 
Flandres e de muilils outras p<l
rill,'Cf'IS diSlantes. 

Como Ycm sendo hâbito, as 
cornernor.lçõe5 envolvem múlti
plas realizações, procurando jun
lar as populações locais à festa 
dos marinheiros, proporcionan
cJo.lhes um.l série de espectácu
los culturais e recreativos, ao 
mesmo tempo que se lhes mostra 

~ 

~ 

• 

um pouco da enorme panóplia 
de actividades em que ii 

M<lrinha está envolvida. 
Domingo, dia 17, começou 

~s 1 I .00h, com ii inauguração 
de uma e>.posição de aCliyi
dades da Marinha no Edificio 
da Alfândega; às 16.00h foi a 

entreg.l formal do salya vidas 
MOuque d .. Ribeira" (uma hom
cn.lgem a uma lendária figura 
da RibcirJ do Porto e do rio 
Douro); às 17.ooh houve uma 
sessão da Academi,l de Ma
rinha no I)alácio da Bolsa, onde 
os Professores Baquero Moreno 
e Oliveir., Ramos proferi.lm 
duas excelentes comunicações, 
respe::liv.lmenle sobre MO Porto 
e o Mar no Portugal Medievo" c 
"As duas B,Hras do Douro"; C 

pelas 21.30h a Banda cl.1 
Armada dava um concerto no 
T caIro Rivoli. 

A esles festejos de Domingo, 
junlar-se-i.1nl os concertos da 
Band.l d.l Arm.1da em Mato
sinhos c em Vila Nova de Gaia, 
cidades que n,jo podiam ficar 
afastadas do espirito popular ii 

que está agregado o dia dJ M<lrj-

"~ ~ • 
• 

• • , 

nha. Em Gaia ficou. também, a 
Sagres, onde recebeu milhares 
de visitantes, e cm Leixões (M..l
tosinhos), a "Vasco da Gama ff e 
"Jacinto Cândido", que merece
ram a mesma curiosidade da p0-

pulação de toda a área do Gr.lo
de Porto. 
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A Mar'nlta na 'or.a,ão 
Prollss'onal C'v" 

As novas formas de gestão de recursos 
humanos e da organização do trabalho 
produtivo concorrem, cada vez mais, 
para a criação de importantes desafios 
no campo de formação profissional. 
A Marinha tem vindo a cooperar com 
entidades civis no campo da formação 
profissional através da sua experiência 
em articulação com o potencial formativo 
dos seus estabelecimentos de ensino, 
designadamente os Grupos nºl e nº 2 
de Escolas da Armada. 

FORMAÇÃO DE CIVIS NO GRUPO N' 1 
DE ESCOLAS DA ARMADA 

Em 1961, no quadro da reorganização do ensino na Armada, 
foi extinta a Escola de Mecânicos fundada em 1935, em Vi la 
franca de Xi ra , e cri ado o Grupo NII I de Escolas da 

Armada, qu e engloba presentemente as Escolas de Abas
tecimento, Electrotecnia e Máquinas. 

O Comandante do G1EA, (MG Viegas Filipe (VF) concedeu 
uma entrevista à Revista da Armada (RA), onde aborda a reali
dade actual da Unidade. 

RA: Agora que a Escola de Alunos Marinheiros foi extinta e a 
formação de recrutas passou para a EF, qual é a situação do 
G1EA? 

VF: Antes de mais, gostaria de agradecer à RA a oportunidade 
que concede ao Gl EA para exprimir perante a nossa corporação 
alguns pontos de vista sobre a realidade aClual desta unidade. 
Embora a ex-EAM conferisse ao G I EA ii visibilidade externa que 
as escolas de formaç~o técnica só parcialmente conseguiram 
transmitir, o cerne da missão da unidade sempre passou, no 
entanto, pelo processo de formação que tem lugar nas escolas 
técnicas aqui sediadas. 

Não podemos esquecer que ao longo de mais de meio século, 
a Marinha encontrou nesta unidade plena resposta para as 
necessidades que se têm colocado no tocante ii formação técni
co-prática, de parte importante do seu pessoal. 

As diferentes fases da evolução tecnológica l)Dr que pas5Qu o 
país e particularmente a Marinha, sempre encontraram resposta 
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pronta por parte das escolas 
deste Grupo, nomeadamente, 
em áreas funcionais tão sen
síveis para a ol>cradonalidade 
da esquadra como a propul
sào, a produção e distribuição 
de energia, a electrónica e a 
logística do abastecimento. 

A extinção da EAM não 
esvaz iou, assim, de conteúdo 
a missào do G I EA, antes cons
titui um estimulo para que a 
nossa identidade, como uni 

dade dedicada à formação, possa sair reforçada, quer no âmbito 
da Marinha, qu er na perspectiva de uma maior ligação à 
sociedade Civil. 

RA: Sendo certo que a Marinha se encontra numa fase de ema
grecimento de efectivos e, como lal, com menores necessidades 
de fomlação, considera existirem condições para o reforço da 
posição do G1 EA no seio do sistema de formação da Marinha? 

VF : Essa é uma questão muito interess.lnte, cuja resposta se cen
tra exactamente no eixo de um projecto que poderá consti tuir 
uma boa alternativa, caso a extinção do ClEA não venha a ser 
decidida em face dos ainda indefinidos, mas certamente avulta
dos, custos que envolvem o reordenamento do parque escolar. 
De (acto, o quadro que se perfila no que respeita aos recursos 
humanos necessários, na categoria de praças, indicia que a 
Marinha venha a recorrer em quantitativos cresceflles a pessoa l 
em regime de contrato. 

Esta circunstância obriga a cuidados acrescidos no tocante à 
reintegração na vida activa dos que não optem pela carreira mi
litar, conforme previsto na legislação própria que regulamenta a 
prestação de serviço em RC 

Esta é, entrE' outras, uma das razões que levam a uma clara 
al)osta da Marinha no sentido de ver reconhecidos junto do 
Ministéri o da Educação (ME) e do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (lEFP), os cursos de cariz técnico·profis
sional ministrados nas escolas do Crupo. 

Por outro lado, o processo de reconheci mento será segura
mente mais facili tado caso seja estimulada a constitu ição de 
parcerias com entidades ligadas ao sector da formação profis
sional, em áreas funcionais com afinid ade com as escolas insta
ladas em Vila Franca de Xira. 

Esta lógica corresponde, estou certo, às orientações do 
Almirante CEMA no sentido de se procurar uma maior identi
dade dos nossos cursos, em particular dos que têm vocação 
profissional vis a vis a estrutura curricular estabelecida para os 
diferentes níveis da for
mação profissional a nível 
nacional. 

RA : Poderá concretizar um 
pouco mais a ideia expres
sa, tipificando essa linha de 
acção? 

VF: A linha de acção apon
tada está subjacent e ao 
processo de parceria ence- F(xnJaçJo fI<I Escola de EJectrotécniJ 





FORMACÃO DE CIVIS NO GRUPO N' 2 
DE ESCÕLAS DA ARMADA 

A convite da Rev ista da Armada, o CMG Si lva Serrano, 
Comandante do G2EA, promoveu a elaboração deste artigo. 

No âmbito da fOl'Tllação, as instituições são confrontadas com a 
necessidade de dar resposta ,'5 constantes evo!uções científi
cas, técnicas e tecnológicas que caracterizam os tempos actu

ais, obrigando ii uma conjugação de esforços, de contactos e de 
cooperação entre as várias entidades que possibilitem o aprofunckl
menta do conhecimento e a rentabilização das suas potencialidades. 

Grupo f'I' Z de Escol,)! d.! i\mWJ (ViSlJ Jffl>d parei,ll) 

A reconhecida qualidade da formação ministrada na Marinha, alia
da à saudável abertura ~ sociedade civil que tem vindo a ser demons
trada, têm proporcionado uma apreciável procura, por parte de 
organismos do Estado e de empresas públicas e privadas, de acções 
de formação e treino nas nossas escolas, as quais têm sido possíveis 
face às capacidades sobrantes que actualmente algumas delas apre
sentam. 

No Grupo N2 2 de Escolas da Armada (G2 EA), a Escola de 
Limitação de Avarias (ELA) e a Escola de Tecnologia de Educação e 
Treino (ETE'D constituem exemplos marcantes deste tipo de relaciona
mento e cooperação institucionais. 

Criada em 1959 (1), a ELA viria a ser integrada no G2EA em 1961, 
aquando da aiação deste grupo de escolas. Tendo por missão a for
mação e treino de oficiais, sargentos e praças da Marinha na pre
venção e combate a incêndios, em defesa NBQ, no combate a r0m

bos e alagamentos, em técnicas de escoramento, salvamento e s0bre
vivência no mar, a ELA alargou recentemente as suas acções de for
mação às áreas de Socorri~ Elementar, Hisiene e Segurança 1'0 
T raballlo e Protecção Ambiental. 

Além de ministrar formação aos militares, militarizados e civis da 
Marinha, a ELA fá-lo também a militares da Marinha dos PALOP, a 
alunos finalistas da Escola Náutica e da Escola Superior de Polícia, a 
oficiais e tripulantes da Marinha rv\ercante, a oombeiros e a civis de 
diversas empresas. O número de formandos, militares e civis, que 
anualmente recebem acções de formação e treino na ELA situa-se 
acima dos I.rês milhares (gráfico I ). O aumento do número de forman
dos foi mais significativo a partir de 1994, em resultado de uma maior 

NÚMERO DE FORMADOS POR ANO 

1994 

• MiliIOlrt'5 

1995 1996 

. Civis 

GrJfico I 
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1997 

Tol.Jt 

j 
.~ 
• 

afluência de militares para cursos 
de actua li zação e treino por 
acção da Flotilha, e de civis !XX" 
acção de protocolos estabeleci
dos em 1994 e 1995. As empre
sas civis que recorrem à for
maçào na ELA (gráfico 2) são de 
diversos ramos de actividade, 
destacando-se, nas industriais, as 
dos sectores mineiro, petrolífero, 
qufmico e naval . e nas de 
comércio e serviços, os grandes 
espaços comerciais. Em 1994 foi 

assinado um protocolo entre a Marinha e a Certitecna, Engenheiros 
Consultores, Lda, segundo O qual esta empresa recorria à ELA para a 
formação prática em combate a incêndios e, em contrapartida. os for
madores da ElA, e pessoal de outras unidades da Marinha, frequen
tavam cursos ministrados pela Certilecna na área da Higiene e 
Segurança no Trabalho, Protecção Ambiental, Segurança Contra 
Incêndios, Segurança na Construção Civil e Obras Públicas e Análise 
de Riscos. Na vigência deste protocolo, fre:luentaram acções de for
maçào na ELA 404 formandos a solicitação da Certitecna, CI1{luanto 
23 oficiais e Sillb>entos da Marinha frequentaram os cursos ministrados 
pela Certitecna, anterionnente identificados. 

Em 1995 foi também assinado um protocolo com a Câmara 
Municipal de Lisbo.l, em que o Regimento de 5.1paclores Bombeiros 
de Lisboa (RSBL) passava a efectuar, na ELA, a fonnação prática de 

T.,..no prJctico de esroramenr05 (fL'J 

combate a incêndios, fonnação em escoramentos e na ârea NBQ, 
contribuindo igualmente para a manutenção dos simul~ do par
que de incêndios. Em contrapartida, os formadores da ELA, e pessoal 
de outras unidades da Marinha, frequentavam cursos de evacuação e 
combate a incêndios em edifícios urbanos ministrados na Escola do 
RSBl. Desde a assinatura desde protocolo receberam fonnação na 
ELA 1044 bombeiros do RSBL, onde se integraram alguns elementos 
das Corporações de Bombeiros Municipais de Leiria, Coimbra, Braga 
e Setúbal. No mesmo periock> frequentaram cursos na Escola do RSBL 
36 sargentos da Marinha. 

Além destes protocolos. nos quais tem um envolvimento directo e 
exclusivo, a ELA participa, juntamente com outros organismos da 
Marinha, noutros protocolos, nomeadamente com a Fernave e o 
Instituto Superior de Qualidade (150). Relacionado com o primeiro 
desces protocolos, a ELA tem efectuado li formação de Il'lc1rinheiros da 
Transtejo em Limitação de Avarias, onde são incluídas noções de 
Higiene e Segurança no Trabalho, Protecção Ambiental e 
Socorrismo. enquanto que no âmbito do segundo, o 150 efectua no 
parque de incêndios os testes para a certiflcaçào de extintores. A ELA 
mantém também um relacionamentô estreito com a Esso Portuguesa, 
empresa que, para além de efectuar a fonnação do seu pessoal na 
escola, colaborou activamente na recente construção do simulador" 
de combate a incêndios em GPL (Gases de Petróleo Liquefeitos). 

O prestígio alcançado pela ELA nos meios civis está claramente 
patenteado nos numerosos convites que lhe são dirigidos para pMtici
par em certames nacionais sobre segurança, de que a SEGUREX, na 













COMEMORA OES DO DIA DA MARINHA 

As comemorações do Dia 
da Marinha 1998. decor
reram na cidade de Ponta 

Delgada entre 16 e 20 de Maio, 
período no qual se verificaram 
vários eventos. 

Neste âmbito, as co
memorações nos Açores, presi
didas pelo Comandante da Zona 
Marítima e Chefe do Departa
mento t.'\arítimo. CALM Montal
vão e Silva constaram do se
guinte: 

Nodia 17e 18 cIeMaio foom 
realizados passeios com duração 
aproximacla de 2 horas ao longo 
da costa Sul da ilha de S. Miguel. 
a bordo da corveta ~Oljvejra e 
Carmo~, para os alunos do ensi
no secundário. 

Em 18 de Maio tiveram lugar, 
na Saia de Ponta Delgada. rega
las de vela (classes OPTIMIST. 

O Dia da Marinha cele
brou-se em Macau. 
com a dignidade habi

tuai, associada desta vez ao Dia 
da Capitania dos Portos de 
Macau (CPM). 

As diferentes actividades 
comemorativas foram desen
volvidas entre os dias 16 e 20 
de Maio, tendo incluido o tradi
cional jogo de futebol entre as 
equipas da CPM e da Polícia 
Marítima e Fiscal (PMF), as re
gatas de Coloane em colabo
ração com o Clube Náutico de 
Macau e as actividades de ca
rácter cultural. 

Nestas destacam·se a apre
sentação publica da nova carta 
de Macau-Hong Kong. editada 
pelo lH a partir de elementos 
compilados pela CPM, a apre
sentação de uma medalha 

Af·re, 

DEposifJo de Um.J CCIItM de 
rl,1 Gr,;mde Guerri. 

lASER, l'EQUIPE e 420) Ofgani
zadas pelo Clube Naval de Ponta 
Delgada. 

De 16 a 20 de Maio, esteve 
patente ao publico uma expo
sição sobre a tv\arinha, no edifí
ciodoClMA. 

No dia 20 de Maio, decor-

reram as cerimónias militares. 
nomeadamente: 
- pelas 10.00 horas uma missa 
pelos marinheiros falecidos, na 
igreja da Fajã de Baixo; 
- pelas 11.30 horas, ern cerimó
nia presidida pelo CAlM 
Comandante da Zona tv\aritima. 

Macau 

comemorativa do Dia da Ma
rinha, o lançamento de um 
livro de poemas da autoria do 
CFR MN Marques Robalo e a 
inauguração de uma exposição 
de pintura de Isabel Rasquinho 
e Herlander Zambujo subordi· 
nada ao tema ·Embarcações~ . 

No Museu Marítimo de Ma· 
cau foi também inaugurada 
uma exposição de trabalhos 
que participaram no Concurso 

Internacional de Ane Iníantil de 
1998, integrado no Dia 
Mundial dos Museus. 

No dia 19 foram apresenta· 
dos cumprimentos oficiais ao 
Encarregado do Governo de 
Macau, Dr. Jorge Rangel. 

No dia 20 ioi cumprida a 
parte mais solena das comemo
rações, com a cerimónia do 
içar da bandeira nacional no 
mastro da fortaleza da Guia ao 

Al.I1ulI5 dos fTldrinhelfOS M;rw/menre em .I.\K"II, fXXiJndo fId r'ott.Jlen di Guid e fId tspliTlMld do .l.1useu M.mlimo 
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qLJe se encontrava acompanhado 
pelo PreSidente da Câmara 
Municipal de Pon!" Delgada, 
teve lugJr a deposiçJo de uma 
coroa de flores no monumento 
aos marinheiros mortos na 
Grande Guerra; 
• pelas 12.00 horas, nas 
Instalações Navais de Santa Rita, 
uma formatura militar onde o 
CAlM Comandante da Zona 
Maritima fez uma alocução e 
procedeu à imposição de con
decorações a militares e civis 
que servem e serviram a Marinha 
na Região Autónoma dos Aço
res; seguiu-se um almoço con
vívio da guamição; 
- pelas 19.00 horas, decorreu um 
"Pôr-do-Sol~ na residência do 
CAlM Comandante da Zona 
M.lrítima dos Açores, para diver
sas entidades civis e militares. O 

som do hino nacional locado 
pela Banda da PSP, a que se 
seguiu uma missa celebrada na 
capela de Nossa Senhora da 
Guia, por alma dos marinheiros 
mortos no mar, ã qual assisti
ram os secretários-adjuntos do 
Governo de Macau para a 

I 
Segurança e Transportes e 
Obras Publicas, respecliva
mente Brigadeiro Monge e Eng. 
Alves de Paula. 

Seguiu-se depois a deposiç~o 
de uma coroa de flores junto da 
estátua de Vasco da Gama, 
uma alocução pelo Capitão dos 
Portos e a imposição de con
decorações, sendo seguida
mente lançada ao mar uma 
coroa de flores. 

À noile realizou-se uma festa 
convivia na esplanada do 
Museu Marílimo de Macau. g 





Ar"."'ca 
co. ,ua.e 500 ano. 

C
onhecemos pouco acer
ca de Gaspar Nicolas 
(ou p<1ra alguns autores 

Nicolau) que se julga ler nasci
do em Guimarães. 

Deixou-nos, todavia, o 
Trotado da pratica Darismetyca, a 
primeira obra impress.1 em lín
gua portuguesa dedicada ao 
estudo da matemática. 

Foi editada por "Germã ga
lharde françes" no ano de 1519, 
precisamente aos quinze dias 
do mês de Novembro. 

No te xto, o aulor 
refere que para elabo-
ração do seu Tratado 
recorreu a um tal 
Lucas de burgo frade dr 
sam jrams;sco, que pa-
rece ter sido Frei Luca 
Paciulo, nascido em 
Borgo (e não Burgo) 
de Sa n Sepolcro entre 
1450 e 1455, falecido 
pouco depois de 1509 

2 

e auto r da SI/ma dr 
Aritmetica, Geometria, Proflor
lia/Ii et Proporlionalita, publi
cada em Veneza no ano de 
1494. 

Além da primeira edição do 
tratado, atrás referida, foram 
publicadas ou tras em 1530, 
1541,1559, 1573,1590, 1592, 
1594, 1607, 1613, 1679, só para 
mencionar as que apareceram 
até ao fim do século XVU. 

o Trotado de Nicolas, dedica
do a D. Rodrigo, conde de 
Tentoga!, é dividido em vários 
capítulos que ensinam arit
mética, desde as quatro opera
ções e geometria, naturalmente 
muito elementar. 

Todavia, todo o ensino é fei
to recorrendo a muitos exem
plos, por vezes, quase repeti
tivos, certamente para que o 
leitor encontre o caso que 
procur.>. 

E este aspecto atinge o 
exagero quando Nicolas, no 
fim do volume, dedica qua-

, 
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renta e nove páginas à liga de 
praia, apresentando nume
rosos casos onde ensina a cal
cular ou ii alterar a composição 
daquele precioso metal. 

Quando trata da multipli
cação, Nicolas mostra-nos um 
algoritmo, que foi usado na 
época, mas que foi abandona
do pela prática do cálculo que 
hoje seguimos. 

Transcrevemos o exemplo 
que ap.1TeCe no TraIndo: . , 

2 

Neste caso, pretende-se mul
tiplicar 769 por 4%. 

Para O efeito o autor cons
trói um quadrado dividido 
em nove pequenos quadra
dos, colocando os algarismos 
dos números que se pretende 

Como se disse atrás, o 
Tratado está cheio de 
exemplos que o autor 
intitula de Pergul1tas e 
que hoje chamamos 
problemas. 

Apresentamos um 
deles ao acaso: 

Uma mulher trazia 
uns poucos de ovos 
para vender e não 
sabia quantos eram e 
um homem quebrou
os todos. 

A mulher eXigIU 
que os ovos lhe fossem pagos 
mas não sabia quantos eram. 

Todavia, quando os meteu 
na cesta, contou-os dois a dois 
e sobrou-lhe um, e foi-lhe s0-

brando um quando OS contou 
três a três, quatro a quatro, 
cinco a cinco e seis a seis. 

Quando os contou sete a sete 
não lhe sobrou nenhum. 

o autor dá-nos a solução que 
nós não reproduzimos para 
dar ao leitor a oportunidade de 
avaliar os seus conhecimentos 
de matemática e compará·los 
com os do tempo de el-rei D. 
Manuel. 

multipli car conforme r-';i;;f::i~ 
indicado. 

Em seguida, divide os 
pequenos quadrados por 
diagonais, onde coloca O 
produto de cada um dos 
pares de algarismos. 

No superior esquerdo 
7x4=28, no seguinte 
6x4=24, e assim sucessi· 
vamente. 

Para terminar faz a s0-
ma em diagonal dos 
algarismos que se escre
veram nos triângulos, do 
mesmo modo como ar-
tualmente terminamos 
uma multiplicação, co
meçando pelo triângulo Frontes/,(dada Edição de 1573 do Uuro 
do canto inferior direito dt Gasf'lr NiroJas. 

Em geometria são também 
mostrados numerosos exemp
los. Escolhemos um deles que é 
apresentado na edição de 1573, 
a mais antiga que possuimos 
na Biblioteca Central da Mari
nha, em que actualizamos o 
texto para maior facilidade de 
leitura. "Uma torre tem a altura 
de 20 braças. 

E está uma escada encostada 
a ela, tamanha como a dita 
torre, e a escada está afastada 
por baixo 12 braças, pergunto 
quanto abaixou de cima. 

Esta é a regra: multiplica 20 
por 20 e S.10 400 e multiplica 12 
em si e são 144, estes tira de 400 
e ficam 256, tira a raiz, que são 
16 p.lra 20 que à torre lhe fal
tam 4 e estas 4 braças se afas
tou de cima e que 16 ficam dali 
para b.lixo". 

Juntamente com este texto é 
apresentada a gravu ra acima 
citada. O 

Esllfcio d05 Reis 
CMG 



MUSEU MEM RIA N.R.P. "A18AeOUH 

Desde 1912 que a Mari
nha possui submarinos, 
e ao longo de todo esse 

tempo muitos porrugueses vive
ram enormes sacriHcios nestes 
"charutos de aço". No entanto, e 
apesar de já terem passado pela 
nossa esquadrilha quatro ge· 
rações de submarinos, das três 
gerações anteriores n~o ficou 
nenhum navio para contar essa 
história já longa de 85 anos. 

Fis- ' -Osulm:m'oo -/u"gonJuteW 

e1qX)SIO 
llJ CM de$ 5c.ienc:es"« de /'Industrie. 110 

piJfqUC temático de u Villete. 

Com o aproximar do fim de 
vida dos actuais submarinos (o 
abate do N.R.P. Albacora está 
previsto para ano 2000), im
põe-se salvar um dos navios 
para futura exposição perma
nente. 

Integrado com o espóliO 
existente de guerra submarina, 
constituirá certamente motivo 
de grande atracção. 

•• P.rfu,. s s 

Fig.) _ A fIOV<J ~escQ(jJhil ~do USS 
'NiJufl/U$', "largada pard fadlildr 
ii enrrad.J dos visitantes. 

Vários países têm conseguido 
preservar e expôr submarinos, 
peças essenciais do legado das 
gerações anteriores e que teste

A iniciativa para salvaguardar 
um dos actuais submarinos já 
está em movimento. Existem 
muitas dificuldades a vencer, 
das quais algumas parecem-me 
merecer uma atençào mais 
cuidada: 

1. A localização, que depen
de de fadores como a existên
cia de um espaço disponfveJ, a 

fragata "O. Fernando II e Gló
ria~ poderá constituir um bom 
auxnio. 

O submarino " Argonaute" 
(fig. 1 ) exposto na Ci lé des 
Sciences el de l'lndustrie, em 
França e o USS "Naulilus H 

(tigs.2 e 3) do Museu do Sub· 
marina em Groton no estado 
do Connecticut. dos Estados 

munham importantes capítulos FigA _ O 5Ubm.lrioo nJS$O U-475, d.1 (/me ·Foxtror-, exposto junto .) Th.Jmes 
da sua história. Barner, em Londres. 

Fi8'; - O 5ubmarino alemão U-505, do tipo IX-C, exposto no MUSL'um of 
5cience dnd Indusuie, em Chicago, Illinois. 

Unidos, são dois exemplos de 
formas diferentes de expôr estes 
navios. Enquanto o primeiro se 
encanta a seco montado sobre 
uns pedestais, o segundo man
tém-se no seu meio natural li
gado a terra por uma prancha 
especialmente adaptada. 

Os submarinos da classe H AI
bacora" estão ameaçados de 

Por todo o Mundo, se bem r-----------------------, 
que com especial incidência 
nos Estados Unidos e na 
Europa, existem submarinos
museu, dos quais se retraiam 
alguns dos mais importantes e 
conhecidos. 

FIg.6 - O 5UlJr!wnno ftlfSO U-995, do rIpo IX-C, exposto em KieI. no mooumentO 
«J$ 5Ubmolrinist~ iJlemJet.. 

exequibilidade de transporte do 
submarino para esse espaço, a 
situação face às necessidades 
logrsticas da exposição. 

2. Os fundos necessários à 
adaptaçao do submarino a 
museu , ao transporte para o 
local definitivo e à construção 
da envolvente museológica. 

morte por desmantelamento, 
após terminarem o seu ciclo de 
vida útil. 

Apesar da longa história dos 
submarinos em Portugal, o nos
so País nunca preservou ne
nhum exemplar. Ainda estamos 
a tempo de evitar que se come
ta novamente esse erro. g 

Fig.1 • O USS ·NilUlilw do MU5eU do Subm.:lrino, junto J Base Naval 
de Croton, no Connecricul. 

A experiência daqueles que 
participaram na recuperação da 

R. Gonçalves 
aEN 
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ENfREVISfA 

Dando continuidade à nossa rubrica 
das entrevistas com militares que tenham mais 
horas de navegação, a RA esteve desta vez 
a conversar com O Sargento Ajudante MQ José 
Alberto Costa, que na data da referência 
(3/11/97), tinha 14300 horas de navegação 
e 8587 horas de imersão. 
O nosso entrevistado tem 42 anos 
e é natural de Resende. Casado e com dois 
filhos, o SAI MQ Costa (AC) desempenha 
actualmente funções na Repartição 
de Sargentos e Praças como Movimentador 
dos MQ's e Mergulhadores. 

Enlre\'ista conduzida pela SlrEN Alexandra BrilO 

RA: Que idade linha quando 
veio para a Marinha~ 

AC: Eu tinha 17 anos quando 
vim para a Marinha, ioi em 
j.1neiro de 1973. Dois anos antes 
tinha vindo para Lisboa para tra
balhar numa oficina de serra
lharia que existia no Martim 
Moniz, mas acabei por alistar
--me na Marinha. 

RA: Como é que foram os 
primeiros lempos passados na 
Marinha? 

mJquina e durante 8/10 horas 
ninguém apareceu para me ren
der e aí sim, enjoei bastante, 
lembro-me que demoramos 16 
horas para chegar a Lisboa. 
Tirando este incidente nunca 
tive quaisquer problemas de 
enjoo. 

RA: Quais os navios em que 
esteve embarcado? 

AC: O primeiro navio em que 
estive embarcado foi na "Oe 
João Belo", em 1974, apesar de 
já ter estado embarcado antes, 
no tempo da recruta, mas foi 
apenas um dia. 

Depois estive na "Honório 
Barreto", em diligencia, estive 
ainda no draga-minas "lagoa", 
mas por pouco tempo e só enlào 

RA: Que tipo de funções dcsem· 
peilhava ii bordo? 

AC: Desempenhav,l fUIl(õe5 de 
conduçào. manutenção e 
reparação de mâquinas. foi ao 
que sempre estive ligado. 

RA: Das comi ssões que fel , 
quais os locais por onde passou? 

AC: Devo dizer que não fiz 
muititS comissões. porque ainda 
como 2SAR íui pdrJ os Subll'\ilri
nos e permaneci lá 12 anos. dai 
que não tenha passado por 
muitos navios, contrariamente 
aos submarinos. pois passei por 
eles todos, apesar de. no 
"Delfim", nunca ter feito pane da 
guarnição. Como elemento da 
guarnição estive no ·Barracuda
durante 6 anos consecutivos, 2 
anos no "Albacora", regress.ando 
depois ao "Barracuda", altura em 
que terminei a carreira de sub
marinista. 

Os locais por onde passei 
foram: Espanha (Mãlaga, 
Carlagenal. França (Toulon, 
Nantes), Inglaterra IPortmouth), 
Escócia IRosyth e Edimbuf'ROl e 
Holanda (Den Helder). De todos 
estes paises o que mais gosfei foi 
da Holanda, gostei muito deste 
p .. ,[s. 

Em navios de superfície estive 
só na Madeira e Açores. 

RA: O que é que lhe cuslava 
mais quando estava em comis
são? 

AC: Foi diíerente daquilo a que 
estava habituado. foi um pouco 
duro, mas foi-se passando. De
poi~ da recruta fui para a Escola 
de Máquinas tirar o curso de 
CM, tendo depois embarcado 
em 1974 na fragata -Cte João 
Belo". Um ano depois (ui para o 
curso de MQ, temlinMlC!o-o em 
14 de Março de 1978. altura em 
que destaquei para ° draga
-minas ~lagoa". 

é que passei para OS submarinos. AC: Lembro-me de uma c.omis-

RA: Quando embarcou pela pri
meira vez leve problemas de 
enjoo? 

AC: Não, tirando uma vez em 
que estive durante alguns dias 
enjoado. Foi em 1978 no "La 
goa" no exercício "Albatroz 78" 
em que fomos dar apOio aos 
mergulhadores na Praia da Bale
eira e uma das lanchas que lJ 
estava, perdeu o ferro junto il 
praia e nós estivemos lá durante 
uma noite com um -malagueiro" 
terrível. Eu entrei de quarto à 
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Na altura estava na Escola de s~o que iiz, estava ,linda nos 
Fuzileiros e estava previsto ir submarinos, em que partimos de 
pilra uma corveta fazer uma co- Lisboa com destino ao Funchal, 
missão aos Açores de 'l/3 meses, P.l'5ámos lá o iim-de-semana e 
e como estava casado hã quatro no Domingo à noite em bar-
meses, decidi ser \'oluntário para cámos uma equipa de iuzileilO!o 
os submarinos. do DAE, e fomos desembarcá-

Estive no "AJbacora" e no -los em Porto $anta. Depois ele 
"Barracuda" entre 1978 e 1990, termos entrado em imersão 
altura em que •• I!!!!!!!!:! 
concorri para o 
Comando da 
Zona Marftima 
do Norte iican
do JX)r lá 3 anos. 

Finalmente e 
para terminar os 
embarques, es
tive entre 1993 e 
1995 no patru-
lha ·Umpo!X>". Subm.!rillO -8.urdCUfl.!" /98/ \IJ~. 

~ 

SAI .uQ Jme ALbeno Co.<Id 
rondet""Ot"ddo pelo AJ.,'I AIJ{he'ro 
do \'d/t> com .J nJf'dJlh.! d> f',1l'ri1O 
f',fll,tlr.J·C/J,;.se. 

seguimos rumo a Plymouth, 
estando 16 dias seguidos em 
imersão, foi o que mais me cus
tou. 

O sistema da ~cam.l quente", 
a fal ta de higiene. pois durante o 
período de imersào banhos não 
hã e a água só é aberta 5 minu
tos antes das refeições. e por 
incrivel que pareça cheguei a 
tomar banho com uma garrafa 
de I,5L de água. 

RA: lembra-se de algum episó
dio passado a bordo que queira 
conlar? 

AC: Lembro-me de uma sillli"IÇãO 
que ocorreu num piltrulha onde 
apanhei um grande susto. À 
entrada da barra de Viana tocou 
a faina e eu fazia a (aina na 
ponte quando o navio adornou 
de tal ordem que cl balsa de ~i
bordo ficou completamente mer
~ulhada na âgua. tive bastante 
receio porque o navio demorou 
a!gum tempo a "endireitar". 

RA: Um dia que deixe a Marinha 
o que irá recordar com mais 
saudade~ 

AC: A Marinha em si! Tudo o 
que passei foi uma sequência de 
coisas que fazem agora parte da 
minha vida e claro, recordo com 
saudade tudo O que vivi. 

Apesar de há 8 anos n30 eQar 
nos submarinos. sinto saudades 
da vida a bordo; do convívio e 
da camaradagem. g 

1-W.mt'l'llO"-J~Jo 
d.l1Wp. Oe s.w ~ "'JÇ.J> d.! DSrl 



AquárIo Vasco da Ga •• 
1898/1998 - 100 anos a divulgara vida aquática 

o Aquário Vasco da Gama foi inaugurado 
a 20 de Maio de 1898, numa cerimónia 
de grande impacto público, na presença 
da Famma Real e numerosas individualidades 
da época. Foi um dos primeiros aquários 
no mundo, sendo a sua construção integrada 
nas comemorações do 4' Centenário 
da, Descoberta do Caminho Marítimo para 
a India. A Comissão Executiva das 
celebrações, desejando perpetuar de forma 
duradoura e com utilidade pública este 
importante acontecimento da nossa história, 
decidiu construir O Aquário Vasco da Gama, 
nos terrenos cedidos pelo Ministério 
das Obras Públicas, na Alameda de Algés, 
junto ao Dafundo. 

A ideia da construção de 
um aquârio em lisbod 
nasceu também da in· 

tluéncia de um conjunto de fac· 
lores internos e externos. Oe 
facto. durante todo o século XIX, 
sobretudo na segunda metade. 
assistiu·se a um crescente inte
resse pelo estudo do rT\c1r, princi
p<1lmenre nos E.U.A. e nalguns 
paises dil Europa. Este interesse 
pela nova ciência que assim 
surgiu, a Oceanografia, manifes
tado nas numerosas viagens e 
expedições científicas realizadas 
e na criação de laOOralórios ma· 
rinhos. teve naturalmente as suas 
repercussões em Portugal. 

Foi no entilnlo a influência de 
O.Carlos de Bragança, rei de 
Portugal""'" 1889 e 1908, 'l'" 

acht l!.'melia 
~ 

Campanhas Oceanograp h icas 

1896 E 1897 

EIJIOSlçJ.o !lU COU!CÇOCS ZOOLOGltlS 

INAVilURAÇAO 
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AquJrio ' \ '''<0 d, ",,~', ,,,'''''' Ao'.,. 
se revelou determinante para a 
construção do Aquário Vasco da 

exposição de seres vivos, com 
características de recreio e 
instrução popular. Gama, 

foi a sua preocupaçAo de 
divulgar a fauna marinha por
tuguesa . aliada) vontade de 

manter \'ivo na memória de 
todos os pomIgueses o acomeci
mento co",eillorado. que estive
ram na base da criaç.\o do Aquá
rio Vasco da Gama. logo na al
tura da inauguração O Rei reali
zou nas instalaçOes cio Aqujrio 
uma exposiçAo com o material 
zoológico recolhido nas cam
panhas oceanogrjficas de 1896 
e 1897 _ 

Inicialmente o principal 
objecti\'O desta instituição era a 

Em 5 de Dezembro de 1899, 
findas as iestas do centenário. o 
Aquârio passou a sef património 

do Estado. existindo uma inten
ção de entregar a sua administra
ção e exploração à Sociedade de 
Geografia de Lisboa. Esta porém, 
exigia ao Govemo um subsidio 
anual para a manutenção do 
Aquãrio o que, entre outras con
dições impostas, acabou por 
impedir a concretização do acor
do. Assim, o Aquário Vasco da 
Gama, sem direcçào técnica e 
praticamente abandonado, atin
giu um tal estado de degradação 
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Encontro e desencontro de culturas 

'
2 Parte 

A r~old Toynbee sintetizou de forma notavel o valor da 
vIagem de Vasco da Gama cujo quinto centenário 
comemoramos. 

Para este grande historiador britânico ela separa decisiva
mente a nossa era em duas idades iundamentais para a evolução 
da cultura e da civilização ocidentais: A idade Pré-Câmica e a 
Idade PÓS-Gâmica. 

A viagem de Vasco da Gama culminou um empreendimento 
que abriu as portas da Europa li globalização de que agora tanlo 
se fala. Iniciativa absolutamente desligada de írontei ras já 
demarcadas, projectou a presença europeia a grande distãncia. 
muito para além dos espaços então conhecidos. 

Descobriram-se terras desabitadas, conheceram-se culturas 
pré-civilizacionais e civilizações em decadência. Mas encon
traram-se também outras antigas civilizações ainda pujantes e 
que mantiveram, até aos nossos tempos, a sua identidade e 
importãncia. Todas elas são asiáticas. 

O vice-reino da índia foi instituído em 1504, como núcleo de 
um Estado, primeira sede permanente de um poder europeu fora 
da Europa. Hoje, paradoxalmente, a globalização é um facto já 
alcançado pela iniciativa das multinacionais, pela mundializa
çAo do sistema íinanceiro, pela instantaneidade da informaçAo, 
pela acçAo das Organizações N30 Governamentais (ONG), pelo 
supranacionalismo das organizações dirigentes do futebol e 
internacionalismo das equipas, pela circulação das pessoas e 
pelo turismo, mas não ainda pela associação de Estados. 

Estes, finda a ordem dos impérios com as descolonizações do 
pós-guerra e terminada a ordem imposta pelo sistema político 
bipolar mundial com a queda do Muro, retomam as tentativas 
de globalização a partir de um processo de regionalização que 
penosamente se vai alargando e aprofundando, baseado em 
interesses económicos, em imperativos de defesa, em preocu
pações de segurança ou, raramente, em motivações culturais. 

Nenhuma outra cultura, para além da europeia, conseguiu 
qualquer processo de globalizaç.\o; todas elas, nos seus limita
dos movimentos de expansão, n.\o ultrapassaram muito o latejar 
irregular e efémero das suas fronteiras terrestres. 

Mas as grandes potências orientais, berços de valores culturais 
distintos, libertas da tenaz da bipolarização e tendo perdido o 
receio do mal maior que não dominavam, o iogo nuclear das 
grandes potências que sistematicamente intervinham, retomam 
agora os seus problemas próximos e procuram recuperar O seu 
prestigio nacional e regional. 

O Japão, tendo o xintoísmo como religiào nacional. aliãs de 
origens muito remotas ligadas ao primitivo Culto da Natureza, 
recebeu, no século V, a influência dos ideais éticos do coniu
cionismo e assimilou, um século depois, princípios da mosofia 
religiosa do budismo. 

Criou, assim, uma cultura própria. Mas, no século VIII foram 
redigidos os principais textos sagrados do xintoísmo, num claro 
esforço para preservar a pureza da religião original , face às 
influências estrangeiras. 

Neste século, o Japão sofreu uma forte intluência da cultura 
ocidental. através de escritos políticos e geopolíticos nas 
primeiras décadas e, nomeadamente, através da presença norte· 
americana, nos últimos 50 anos. 

Certamente que se deverá relacionar o extraordinário desen· 
volvimento do Japão com uma limitada aceitação de alguns va· 
lares, princípios e instrumentos ocidentais, que constituem a sua 
mais recente e muito pequena adição cultural. 
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Mas, tal como no século VIII, começaram a formar-se, em 
meados desta década de 90 , alguns grupos importantes que 
propõem o regresso do Japão às suas raízes asiáticas, anuncian
do insistentemente que se impõe a re-asianaçãodo país. 

Tecer algumas considerações prospectivas sobre a China, por 
limitadas que se pretendam, é uma tareia dificílima. 

A China ê muito resistente, quase impenelrável a qualquer 
processo de aculturaçào. Qual será a linha de comportamento da 
maior potência demográfica do mundo, com mil e trezentos mi
lhões de habitantes, desafiando as potências mais desenvolvidas 
no seu próprio jogo económico e alcançando riqueza. mas man
tendo intransigente e frontalmente uma gama de valores ideológi
cos, políticos e humanos profundamente diferentes dos seus com
panheiros de percurso? E como entrará a China, com estas carac· 
teristicas e apesar da sua abertura ao mundo, no processo de glo
balização em curso, tão iora do controlo dos Estados? 

Estas matérias poderão ficar pa~a outra oportunida~e pois, por 
enquanto, interessa continuar no Indico, limitando a Asia ao vul
garmente designado Sub-Continente Indiano. 

A índia. cedendo território para a formação do Paquistão 
Ocidental e do Paquistão Oriental (hoje Bangladesh) alcançou a 
independência em 1947. foi um longo processo orientado pelos 
ideais universalistas e paciristas de Mohandas Gandi e dos seus 
seguidores, como Rabindranath Tagore, Prêmio Nobel da literatura 
de 1913, que publicou a C~ e o Mundo em 1919, no ano em 
que o 'v\ahatma (Grande Alma) Gancli íoi preso pelos britânicos, 
acusado de aconselhar a desobediência civil contra o Estado. 

O ·primeiro Primeiro-Ministro· Pandita Nero 0947-64), para 
além de também se afirmar pacilista, foi um dos três fundadores 
do movimento dos não-alinhados, com Sukarno da Indonésia e 
Nasser do Egipto. Porém, a história da índia independente, de 
liderança pacifista, é uma história de guerras, internas e exter
nas: A invasão de Goa, Damão e Diu, a intervenção militar na 
guerra de secessão do Bangladesh, as três guerras com o 
Paquistão tendo como causa principal a soberania sobre 
Caxemira (78.932 Km2 da área total de 222.236 Km2 íoram 
entregues ao Paquistão por acordo de 1972), a desastrosa guerra 
de fronteiras c.om a China, a acção armada sangrenta no Punjab 
(Noroeste da India) e as crescentes intervenções directas no Sri 
lanca e nas Maldi\'as. Neru foi também altamente incoerente 
em relação à politica de não-alinhamento. 
. E no ano em que se comemoram os 500 anos da ligação da 
India à Europa, um pequeno grupo de poucas dezenas de india
nos condenaram a viagem do famoso navegador alegando que 
esta tinha aberto as portas a todos os males do colonialismo. 

Mas uma população de mais de 960 milhões dum país que se 
proclama paciíista e idealista, exactamente no mesmo mês, 
exultava porque o seu pais entrava no clube nuclear, porque tal 
capacidade contribuiria para a dissuasão de agressões externas e 
para o fortalecimento da segurança nacional, porque tal sucesso 
cientÍfico lhe poderá facilitar o ingresso no clube restrito dos 
membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, todos eles também potências nuclea.res. enfim, porque 
tal salto técnico-militar poderá conferir à India um lugar de 
prestígio no complexo processo de globalização que foi iniciado 
por Vasco da Gama e do qual entusiasticamente querem hoje 
íazer pane. 9 

António Emílio Ferraz 5acchetti 
\AL\l 



A operaç;\o humanitária na Guiné-Bissau, que nestJ data ainda 
decorre. teve um dos seus pontos mais altos na evacuação de 
cerca de 2.250 refugiados, entre os quais mais de 500 por

tugueses, recolhidos em condições muitO' adver.;as pelo navio por
tuguês pon.l-Contenlorcs ·Ponta de Sagres" que, largando ii I' de 
Junho de Bissau aportou ii Dacar, capital senegalesa, após cerca de 
20 horas de Vi.lj,'eIll. A acç30 do Comandante do navio, Hekler Costa 
Almeida, quer durante a aproxim.1Çào e embarque em Biss"lU, qLJef' 
aind,l durante o tr.l;ecto .11é Dac"r e desembarque dos refugiados, 
mereceu, pelil sua determinação, os mais rasgados elogios. O 
Almirante CEMA enviou·lhe urna carta, enaltecendo a sua actuação, 
tendO' o Comand"nle do "Ponla de Sagres" sido condecClfildo poste
riomletllc pelo Presidente da República corn o colar de oficial da 
Ordell'l da Torre c Espada, do Valor, lealdade e Mérito, em cerimónia 
realizada em & de Julho no Palácio de Belém. 

O Cornandante Helder da COSIa Almeida recebeu indicações do 
seu armador. via rádio, ao princfpio da tarde do dia IOde Junho, 
quando o navio.se encontrava a navegar em direcção a Bissau, quase 
roo limite das águ.1S territoriais da Guiné, para realizar a operação de 
erOO.1rt!IJC dos refugiados no porto de Bissau. 

AI;) fim dl tarde desse dia, chegou :. íoz do rio Geba, leIlOO deddi
eh navegar durante a noite e fundear a cerca de 30 milhas de Bissau, 
esperando pclo amanhecer. 

Na opcraç.'Io de evacuaç30 dos refugiados é também de realçar a 
acçoo levada a cabo pelo CAP. FRAC. da J\t\arinha Portuguesa Fer
nandes de Carvalho, Dirooor Técnico do Projecto de Reestruturação 
da Mlrinha Nacional dl República da Guiné-Bissau (R.G.B.). Este ofi
ciai foi contact.1do pelo Chefe do Estado-Maior da Marinha da R. G. B. 
para, a seu pedido, emoorcar no navio -Ponta de Sagres-, ao largo do 
porIo ele Bissau, para aconselh.:lr o Comandante do navio, em cuja 
miss.."Io a Marinha da R.G,a. também colocava gratlde empenho. 

O referido oficial seguiu numa embarcação serni-rígida, ac(011),.1-
nhado de dois S<lrgentos adjuntos (X)rtuguese5, em direcção ao navio, 
começando então os bombardeamentos visando as instalações da 
Marinha da KG.H. e navios .seneg.lleses que tinham estado a desem
barcar tropas e m,lterial e procediam:' evacuação de refugiados. 
Após o seu emb.lrquc no navio, o Comandante realizou duas tentati
vas de aproximação ao cais, não sendo possível a atracação por não 
existirem condições de segurança. Efectivamente, continuava o perigo 
dos bombardeamentos e também jX)tque os refugiados no cais .se 
encontravam em pânico. Cerca de tres horas depois, foi realizada 
uma terceira tentativa de atracaç30 coroada de êxito, não se registan
do qualquer acç>o de leso a<M.sa. 

O CAP. FRAG. Fernandes de Carvalho e os dois sargentos adjuntos 
IOmaram então, em terra, todas as medidas para que o embarque se 
fizesse na melhor ordem, acalmando e disciplinando o pessoal que se 
encontrava no cais. Foi importante a coIaOOração daqueles militares 
com o pessoal da Embaixada de Portugal, sob a orientação do nosso 
Embaixador em Bissau. 

Posteriormente, o General CEMGFA, General Espírilo Santo, deu 
ordem para este oficial e os dois sargentos adjuntos fazerem o 
acoml)anhamento a bordo cio navio no percurso Bissau- Dac<lr, aju
dando o Comandante e a tripulação nas ligações com os refugiados, 
zelando mesmo pelo seu comportamento e garantindo a sua segu
rança a bordo. 

A tripulaç<1o do navio foi incansável, distribuindo alimentaçào e 
bebidas, com I)rioriclade para as mulheres, crianças e idosos, e con
fortando todos con1 ptllavras de ânimo e encoojamento. 

O Presidente da Republica enviou na altura um telegrama ao 
Conltlndante e :. tripulaç.\o, lido pelo Embaixador em Dacar, JO'l;e 
Preto, felicit..lndo todos os que estiveram envolvidos na operação. 

Na cerimónia de condecoração do Comandante Helder da Costa 
Almeida, o Presidente da República, elogiou mais uma vez o "IJe
rofsmo, .1bneg.1ÇJo c espírito de sacrifício" da tripulação do "Poma 
de Sagres". 

Em II de Junho, la'b'OU de Lisboa para a Guiné-Bissau uma Força 
Naval, conslituída pela fragat.1 "Vasco da Gama-, o navio-reaooste
cecklr "8érrilt, as corvetas ")0.10 Coutinho" e Honório Barreto", bem 
como um destacamento reforçado de Fuzileiros, o DestacamenlO de 
Operações Especiais e uma equipa de mergulhadores-sapadores, 
além de outros militares, englobando cerca de 560 ekmenlos. 

A acção desta Força será ~unamenle ob)ecto de um artigo na 
Revista da Armada. A disponibilização de um navio polivalente, 
como o que a f\.1..1rinlla aponta como necessário para "serviço das 
populaçOes e comunidades portuguesas disseminadas pelo mundo", 
teria permitido acqll.lr uma solução diferente, quanto :. constituição 
da Força Naval, com vant.1geos evidentes. A comprovação, na práti
ca, d,1 necessidade de um meio naval daquela natureza permitir;! 
mclhol" viabilizar a sua aquisição num futuro próximo. 

Nesta ahura, enconlt.1vam-se simultaneamente no mar, com mis
sões atribllfdas, as três fragatas da classe "Vasco da Gama", dispondo 
de quatro helicópteros opemciooais, num total de cinco, J),.1ra além 
dos outros meios navais do dispositivo e da força naval qlle foi consti
tufda. De facto, quando a força naval, integrando o N.R.P. ''Vasco da 
Gama" se movimenlou para Africa, o N.R.P. "Corte Real- encontrava
-se no Reino Unido no "Operalional Sea Training (OST)" e o N.R.P. 
-Álvares Cabrnr mantinha-se integrado na "SIanding Naval Force for 
the Allanlic (STANAVfORLANT)". A elevadíssima taxa de opera
cionalidade assim ak.ançada constituiu sem dúvida, uma realização 
impar, que as marinhas mais modernas I\ào conseguem, normal
mente, <ISliegUrar. De sublinhar ainda, que, ao mesmo tempo, uma 
fragatl da classe "Comandante João Bekf se encontrava integrada na 
"EURQ\.-\ARFQR" no Mediterrâneo. 

Em 26 de Junho O Almirante CEMA em comunicaçào interna :. 
C<>rpO(aç.\o, em que também salientou aspectos que prestigiam o 
Sistema de Defesa do País, declarou: ·Uma vez mais ii Marinha .1fir
mou d StJ" dlgnid..1de de comportamento, ao distanciar-se das especu
lações mediáticas que sobre a operação se têm verificado. Todo o 
processo de decisJo foi conduzido pelas entidades competentes, com 
base 1)()5 e/emcn/os disponíveis e ele acordo com os objectiV05 JX)lrIi
cos traç.lc/os pclo GoI'ef"1)(). Até ,10 momento, recolheram-se ensina
num/os ele grande utilidade par., (,lzer face a situações de idêntic,' 
n.lttlrez.1 qve, /lO ((lturo, venlJJm eventualmente a verificar-se. Em 
sede própria, Jlla/is.lr-.se-.lo as lições aprendidas. 

Estou convicto de Que todos os intervenientes fizeram O seu melhor 
e ninguém mais se csfcxçou tanto p.lra Que tudo decorresse da melhor 
(omlJ, do Que os parlicip.llltes, quer /lO processo de decisão, quer 11<1 
qx'ftlÇJo cm si mesnJ.l·. 9 
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A s cerimónias come· 
morativas do dia 10 
de Junho, dia de Por

tugal , de Camões e das Co
munidades Portuguesas, ini
cia ram-se na Praça do Impé
rio, pelas 09.00 horas, com a 
presença do Presidente da 
República, e das mais altas 
entidades civis e militares. 
Após receber as honras mili
tares das forças em parada, 
envolvendo os três ramos das 
Forças Armadas, o Dr. Jorge 
Sampaio dirigiu-se ao Mostei
ro dos Jerónimos para deposi
tar flores no túmulo de Luís 
de Camões. 

Terminada esta cerimónia, 
O Presidente da República 
embarcou no cais de Belém 
num cata ma rã, dirigindo-se 
para a Porta do Tejo, no cais I 
da EXPO 98, onde desembar
cou cerca das 10.00 horas. 

A cerimónia no recinto da 
EXPO 98, iniciou -se com o 
içar da Bandei ra Nacional, 
junto à Praça do Ce.rimonial, 
sendo o Hino Nacional execu
tado pela banda da G.N.R. 

Depois da apresentação de 
cumprimentos pelos Chefes 
das Missões Diplomáticas I 
acreditados em Lisboa, o 
Presidente da República pre
sidiu no Pavilhão de Portugal 
a uma sessão solene comemo
ra tiva, em que discursou o 

Presidente da Comissão Or
ganizadora das Comemora
ções, Dr. João Benard da 
COSia, seguindo-se a imposi
ção, a diversas personali
dades, de Insígnias das 
O rdens Honoríficas Portu
guesas. 

A cerimónia encerrou com o 
discurso do Presidente da Re-. 
pública a que se seguiu o Hino 
Nacional cantado pelo coro de 
Sanlo Amaro de Oeiras. 

Cerca das 12.30 horas, o 
Presidente da República em

barcou no pat rulha 
"Quanza" para dar 
início à revista naval 
aos navios das Ar
madas Portuguesa e 
Estrangeiras fundea
dos no Tejo. 

As comemorações, 
no âmbito naval, fo
ram assim enrique
cidas com a presença 

de navios de dezasseis Mari
nhas Aliadas e Amigas que 
deram ao Tejo uma moldura 
invulgar. 

Acompanhado pelo ALM 
CEMA, o Presidente. da Repú
blica, a bordo do N.R.P 
"Quanza", passou então em 
revista vinte e cinco unidades 
navais, sob o comando do 
Contra-Almirante Ferreira 
Barbosa, embarcado na fraga
la 'Vasco da Gama~. 

As guarnições dos navios 
estenderam no convés e nas 
pontes, prestando as honras 
da Ordenança, à passagem do 
Presidente da República. 

Terminada a revista naval, 
que demorou cerca de uma 
hora, seguiu-se um almoço a 
bordo do navio-escola "5a
gresH, com di,'ersas entidades 
convidadas, após o que o P~ 
sidente da República regres
sou, a bordo da UAM "Zêzere", 
ao recinto da EXPO 98, de
sembarcando no cais da Porta 
do Tejo. 

Durante a tarde deu-se 
seguimento ao programa das 
comemorações, salientando
-se o encontro do Dr. Jorge 
Sampaio com cerca de 10.000 
convidados de todo o país, no 
Video Estádio da EXPO 98 e a 
visita à fragata "O. Fernando 
II e Glória" - Pavilhão das 
Comunidades Portuguesas. 

Por fim, cerca da meia-noi
te, realizou-se um espectácu
lo de fogo de artifício no rio 
Tejo, em frente à doca da 
EXP09S. !I 
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bases logrsticas que tiverem que 
apoiar operaçOes em curso. Em 
caso de acidenle grave ou 
caláslrofe de que possa resultar 
poluição, a tv\arinha e os oulros 
Ramos das Forças Amladas p0-

dem dar o seu contributo em 
meios humanos e mat(>fiais, nas 
condições estabelecidas no 
despacho 79IMD'I/94. 

O SCPMH eSlá equipado 
com barreiras para a contenção 

INCIDENTES/ ACÇÕES 
EJ'IColIIle (' iocêndio do n,J\"iQ no ICI'-
min,)1 de petroleiros de lei~()e~, 

tr.:lnsportando 80.000 tons de 
petróleo bruto. foram desenvoI~id.Js 
olC{ões de limpeza dos 15 Km de 
(O§ta olfect.Jdol. 

Encalhe do navio c.:megildo com 
1600 lons de produtos quimicos 
COITl urilCterístic;J:s tmicas e de ele-
vada t'lCpIosi\oidade. Foi realizada ,1 

lfasiega pala terra do 100ar da carga 

Enulhe no terminal petroleiro de 
Sines, originando um derrame de 
4S00 tons de crude. Foram desen-
volvidas dur~nte 45 dias operações 
de limpeza dos J5 Km de praias 
ak'Clad.ls. 

Na sequência de um rombo, o pe. 
Iraleiro derramou cerca de 2S 000 
tons de crude. Procedeu-se ~ 

limpeza da (:()Sla i1fectada durame 
60 di.lS. 

Encalhe no terminal petroleiro de 
Sines. originando um derfilme de 
4500 tons de crude. FOf<lrn desen-
.-o/vkUs dUllInle 4S dias oper.JÇlIes 
de limpeza dos 35 Km de- p,~iu 

akc:~. 

IncfodiO e i1fundamento do navio. 
Foi realizada a tra*&a de 500 tons 
de gasóleo e 10 tons de lub,m 
untes. 

Encalhe na entrada do porto, provo
cando um derrame de 3000 tons de 
elUde. Foi realizada a trasfega de 
cerca de 20000 tmu da carga do 
navio e operações de limpeza das 
praias afectadas. 

de produtos poluentes e pro
tecção de áreas sensíveis, recu
peradores e absorventes para a 
remoção de hidrocarbonetos, 
tanques para armazenagem pr0-

visória, mâquinas para a 
limpeza das zonas costeiras 
atingidas por derrames e meios 
de Iransporte para pessoal e 
material. Em 1994, foram 
atribuidas ao SCPMH duas lan
chas para o combate ã poluição 

nos portos, II UMoI "VAZANTE" 
c a UAM "ENCHENTE", man
tendo-se a carência de navios 
Il.lra o combate oceânico. 

Até meados de 1995 os meios 
atriburdos ao serviço de com· 
bale à poluiç30 estiveram inSla· 
lados na Doca do Bom Sucesso, 
encontrando-se actualmente na 
Doca da Marinha e nas Ins
talações N,wais de Alcântara. 

A lotação actual do SCPMH é 
conSlituida por uma equipa de 
3 ofICiais, 4 sargentos e 10 pra
ças. lvJ 1000go destes 25 anos o 
SCPMH foi chefiado pelos se
guintes oficiais Eng- Maquinis
tas Navais: 

Desde a sua criação há 2S 
anos, o SCPMH tem vindo a 
executar uma variada gama de 
intervenções, a maioria das 
quais na área do combate, mas 
muitas outras lambém na área 
da prevenção pela trasfega de 

quantidades apreciáveis de 
hidrocarbonetos ou substâncias 
químicas contidas em navios 
sinistrados. 

Não podendo ser exaustivo, 
por falta de espaço, na enume
ração dos incidentes ocorridos 
nas águas de jurisdição nacio
nal, indicam-se no quadro ao 
lado os de maior dimensão com 
intervenção significativa do 
SCPMH . 

A acção da Marinha no domí· 
nio do combate à poluição 
marinha é fundamental não 
apenas para a defesa dos orga
nismos vivos e salvaguarda da 
saúde pública, conlO ainda para 

a sobrevivência de 
importantes sectores 
económicos que de· 
pendem da qualidade 
das águas do mar, 
como a pesca e as 
actividades ligadas ao 
recreio e turismo. Pa-

tem contribuído e conlinuará a 
contribuir o Serviço de Com
bate à Poluição. O 

Lurs Manuel B. P. Carneiro 
OtCE.\1Q 

lcom J coliJbot"J(.Io 
cU lTfN TS,'" M.lf)·1eniJ (mui 
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(Ex-Arquivo Gerol da Marinha) 

~ ~ 

"Já em 1843, na organização da Secretaria 
de Estado da Marinha, foi considerada 
a existência de um arquivo, a cargo 
de um oficial amanuense. 
A reforma de 29 de Dezembro de 1868 
deu ao arquivo a categoria de repartição, 
que em 1898 passou a constituir a 6' 
Repartição da Direcção-Geral da Marinha. 
Em 1914 aquela Repartição foi 
transformada no Arquivo Geral 
da Marinha". 

F
oi assim que tudo com~ou. A necessidade de guardar e 
conservar todos os arquivos das unidades e serviços do 
então Ministério da Marinha, como também difundir a 

história da Marinha portuguesa e publicar trabalhos de reco
nhecido mérito, contribuiu para a existência de um arquivo que 
reunisse todos estes elementos, dando assim origem ao Arquivo 
Geral da Marinha, criado pelo Decreto-Lei nll 42840 de 10 de 
Fevereiro de 1960, cujas primeiras linhas acima transcrevemos. 

Mas, presentemente, o Arqui vo Geral da Marinha já nâo 
"existe", isto é, ele foi extinto em 1994 (Arr' 41". do D. R. nl! 
35/94 de 1/9) dando origem ao actualmente denominado, 
Arquh'o Central, que até hâ bem pouco tempo, funcionava nas 
Instalações avais de Alcântara. 

ARQUIVO CfN1llAl. 

Com a criação, em 1960, do Arquivo Geral da Marinha· como 
organismo aberto ao publico - regressou à Marinha o conjunto 
documental confiado principalmente à guarda da Biblioteca 
Nacional e posteriormente ao Arquivo Histórico Ultramarino 
(criado em 1930), ao qual se juntou toda a documentação p~ 
duzida e recebida pela Marinha no exercído da sua actividade 
ao longo do século. 

O Arquivo Central, ex. Arquivo Geral da Marinha, é um 
organismo de natureza cultura l, sendo um serviço dentro da 
Biblioteca Central da Marinha, que compreende além do 
Arqw\'o Central, o Arquivo Histórico. 

Arquivisticamente, o Arquivo Central reúne a documentação 
produzida pelos diferentes departamentos e serviços da 
Marinha, também designado por Arquivo Geral. Mais tarde, 
esta documentação sofrerá um processo de avaliação e selecção 
para se faze r a escolha dos documentos que passarão ao 
Arquivo Histórico. 

,!~~~~~ 
UttrO sohrt «msln,,;ia mmd. dalQdo dt T 659 

O Arquivo Central 
integra assim o Arqui
vo Histórico e o Arqui
\'0 Intermédio, con
servando registada a 
memória da Marinha 
nas suas multiplas ac
tividades (navios, pes
soas, organismos, infra
-estruturas, legislação .. .) 
em áreas geográficas 
diversificadas ao longo 
dos últimos 250 anos. 
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~ NacioniJl tU CordOllrU. 

O Arquivo Histórico guarda docu mentos com interesse 
histórico que já não são consultados pela Administração produ
tora (Marinha) no exeródo das suas acti,ridades de gestão, mas 
que foram seleccionados pelo seu valor arquivístico. 

Segundo as palavras do Chefe do Arquivo Central, Coman
dante Adragna Quinta, podemos encontrar no Arquivo "toda a 
docullltlltaçiÜJ respeitante às diversas Unidades de Marinha, como /am
bêm, atrm dn Dirrcção-Ceral de Marinha e respectivas Capitanias, 
documentaçio refermte a en/bareações mercalltes e inscritos miln1imos 

r 

.c 

• 
"i 
~ 

-- ~ -< ;; 
~---------~- -- ~ 

e 
~~ __ ~~ __ ~~~~~ __ ~ __ ~~ __ == __ d ~ 
PlD/lO dt m4$/rfD9ia dIl amlx.mnTII ND/U" 

e a diversas actiuidades económicas ( ciellUfic05 relacionadas com o 
mar. Como 11111 dos polltos importantes a salientar existem Ditfrios 
Nállticos dos nossos 1UT1.';OS e ol/Iros liuros de registo, e aindtl relatórios 
que pmnitem ter o conltecimento das suas actividades. No e/ltanto, i de 
refrrir que desde 1995 fi recepção de q/Ullquer docllrI/entaçio tem ts/ado 
um POIICO parada de-vido à mudallf;a de illsta/ações~. 

Para além de todo este tipo de documentação podemos tam
bém encontrar no Arquivo Intermédio "os processos j"dit'iduais 
enviados pew Direcção de Seroiço do Pessoal, atrares das respectims 
Repartições, de todos os militares que prestaram seroiço IIil Marillha e 
que, futuramente, irão illtegrar o Arquivo Histórico". 

A documentação mais antiga do Arqui\'O Central remonta a 
finais do séc. XVU (1659) e é muito escassa, séc. XVIII (escassa, 
embora apareçam já alguns documentos de finais de mil e sete
centos) formando os sé<. XIX e XX o grande espólio do Arqui\:o. 

Esta escassez, ou mesmo falta de documentos, deve-se a vicis
situdes várias, tais como: o terramoto de 1755, a retirada da 
Família Real para o Brasil, as invasões francesas, documentação 
à guarda da Biblioteca Nacional. a passagem para o Arquivo 
Hlstórico Ultramarino, incêndios, etc. 







NA lUfA Df S. TOME: NA /lHA 00 PiJNCII'f: 
FJroI do Ilhéu das lIolas ·1994 
falol do Ilhéu {~lS CJlxas . 199.J 
F,lIOI de S. Scl"1~113o - 199.J 
FaJolim deAoa Chaves Anl. -1994 
FJlolim de Ana ChaVl'5 PosI . • 1994 
FiUoI tia lagOol Alui - 1997 
Follol de Ponla FUlada . 1997 
Follol do Ilhéu S,lnlol1lo1 - 1997 
Follol de .4.ngolales . 1997 

Furada, da lagoa Azul, do Ilhéu 
Santana e de Angolares, (ver 
fotos). Estes quatro faróis, esta
belecidos em Setembro deste 
mesmo ano, fOf<lm projectados 
l)ara complelar e fechar a rede 
de sinalização miUÍlima da Ilha 
de S. Tomé. 

Esla empresa foi formalmente 
dada por encerrada em Ou
tubro de 1997, em cerimónia 
realizada na fortaleza de S. 
Sebastião, em S. Tomé, quando 
o novo sistema de ajudas 
visuais à navegaç.'io marítima, 
foi oficialmente entregue ao 
Cavemo de S. Tomé e Príncipe, 
pelo Sr. General António Con-

Farol 11.1 Tinhosa Glande 
F.lIol do 80llé do Jóquei 
F~lol dos Mosteilos 
rnlolim de Chmdela 
Farolim d.l ronla da Mma 
farolim de sr' António 
r,lml do Ilhéu Bom Bom 
Farol do fOCinho de ao 

·1995 
· 1995 
·1995 
- 1<)')5 
- 19')5 
· 1995 
. 1996 
- 1'1% 

çalves Ribeiro, Director-Ceral 
de Política de Defesa Nacional 
de Ponugal (ver fotos). 

O novo sistema de ajudas 
visuais à navegação marrtima 
de S. Tomé e Príncipe, edifica
do em qu,ltro fases durante os 
anos de 1994 e 1997, passou a 

folrol do focinho di> C.1o, Prfncipe. 

cenlou ao seu património um 
valioso sistema de ajudas 
visuais ,~ navegação marítima, 
eficiente e adequado às suas 
necessidades. 

Estão a pmtir de agora reali
zadas as condições técnicas 
essenciais, que permitem a S. 
Tomé e Príncipe assegurar ° 
fornecimento de um serviço 
público com os padrões de 
qualidade internacionalmente 
recomend,1CIos, e assim cumprir 
com as recomendações e reso
luções, promulgadas pelas 
organizações internacionais, 
relativas à segurança marítima. 

O número de (arÓis e farolins 
edificados, as suas característi
cas e requisitos operacionais, as 
soluções adoptadas para os sis

,--------------, temas iluminantes e 

,..-..... 

integrar uma rede de sinaliza
ç.'io marítima constituída por 12 
faróis de navegação costeira e 5 
farolins de aproximação e por
tuários . 

Fruto da Cooperaç,~o T écni
co--Militar Portuguesa, o Estado 
de S. Tomé e Príncipe acres-

; 

energélicos e os níveis 
de fiabilidade apresen
tados, fazem do sis
tema de ajudas visuais 
à navegação marítima 
de S. Tomé e Príncipe 
um exemplo não só 
para o contexto afri
cano onde se insere ° 
1),115, mas também para 
o quadro de referência 
que por nomlil é con
stiturdo pelos países 
desenvolvidos. 

A comunidade marí
tima nacional e inter
nacional que utiliza as 
águas de S. Tomé e 
Prfncipe no interior de 
uma faixa de cerca de 
18 milhas náuticas, ou 

que faz a aterragem nos seus 
principais portos, colhe impor
tantes benefícios com a pro
visão deste novo serviço de aju
das visuais à navegação, que 
constitui um contributo funda
mentai para a melhoria da 
segurança marítima, para a efi-

ciência da navegação, l>ara a 
preservação do meio ambiente 
e para a salvaguarda da vida 
humana no mar. 

Finalmente, pelos fins pros
seguidos com as ajudas à nave-
gação - em última instância a 

Farol da lilb'W Azul, S. Tomtl. 

salvaguarda da vida e a preser
vação do meio ambiente, e 
pelo quadro em que surge a 
sua edificação, o da Coopera
ção Técnlco--Milil.lr, a provisão 
deste serviço público para uti
lização pela navegação em 
geral, será necessariamet1le mo
tivo de apreço e de reconheci
mento da comunidade maríti
ma internacional e constituirá, 
naturalmente, um factor de 
prestígio para S. Tomé e Prín
cipe, e p<lra a Cooperação Téc
nico-Militar Portuguesa. O 

Cola Duarte 
crENSEH 
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do Latão e a das Vistas (?) as reorganiza
ções da Brigada Real, da Real Fábrica da 
COrdo.lria e Lonas e ainda a criação dos 
KcommiSSlÍrios fel ... Regulamentos ... • para a 
Administração, a bordo, da Fazenda Real, 
pois os «NC1fJOS Vazos ... eram as Pontt.'S que 
reul/iam os Seus [de Sua Majestade Fidelís
simaJ, Vastos Domínios ... ". 

Lembrando o Hospital Real da Marinha 
e os seus «Laboratório Chímico ... e Dis
pensatório Pharmacêutico» recorda, ácerca 
da operacionalidade da noissa Armada, 
que H ••• os Almirantes Lords S. Vicente ... e 
Nelson no Bloqueio de Moita, dizem tudo ... de 
que resulta o crédito que d40 os Seguradores de 
Lo,ldres aos nossos comboys.» 

Retornando ã Real Sociedade, a sua 

Bento onde, em 1809, fora fundado um 
Observatório Astronómico. 

Actualmente, o Serviço de Documenta
ção Geral da Marinha, naquela cidade 
brasileira, possui a maior parte dos 
manuscritos oriundos da Real Sociedade 
Marítima. 

notável acção passou a ser anualmente _. . 
publicitada em sessões solenes que tive- lose MIma Dan/as Pt'I'ma. 

ram lugar logo a partir de 1800. Um novo Roteiro, integran
do toda a informação disponível, nacional e estrangeira, é 
publicado e, em 1801. inicia-se a correspondência científica 
com «os mais célebres astrónomos , sociedades e academias 
el/rapeias .• 

Um apelo do então Cte Teixeira da 
Mota (8) foi escutado pelo, actualmente, 
Alm Max Justo Guedes (9) a cuja inter
venção se deve o regresso, em 1971, de 
algumas ca rtas do Reino por troca de 
outras do Brasil que cá tinham ficado a 
testemunhar. devido a uma lamentável 
escassez de estudos àcerca do imenso 
trabalho desenvolvido numa tão breve 
vida, que afinal a actividade da 
Sociedade ainda continuara por mais 
algum tempo. 

Assim, de 1809 é publicado ..... um didrio de viagem do grande 
explorador dr. Frallcisco de Lacerda e Almeida (10), oficial da 
Annada e lellte da Academia Real de Guarda-Marinhas que foi o 
primeiro ci~ntista a faur observações astronómicas (Longitudes) 110 

sertões da Africa Central." 
Neste ano tornou-se porém evidente que, mais uma vez, 

todo este esforço de reorganização se iniciara já demasiado 
tarde pois, em resultado de acordos secretos a Espanha, numa 
ofensiva relâmpago, invade-nos e somos forçados a ceder 
Olivença (6) e o embaixador de França consegue, para absur
do gáudio dos seus inimigos, o afastamento do anglófilo 
Ministro da Marinha e Ultramar. 

O "Programa Naval" iniciado por Pombal e continuado por 
Melo e Castro, certamente o mais completo a que os 
Portugueses assistiram, foi assim interrompido. 

Nomeado presidente do Real Erário até 1803, mal sonhava 
que daí a cinco anos voltaria a ser dramaticamente chamado 
a um mais determinante posto porque os ratos da nação, ao 
primeiro sinal de naufrágio, como sempre, cumprem o seu 
destino. 

Foi isto quando, na sua desmedida ambição de unir a 
Europa segundo uma ordem que não respeitando sequer a 
privacidade dos povos não poderia ser senão uma violen
tação, ocorreu (co m contornos de guerra civil) a invasão 
estrangeira que para atingir os seus objectivos, afinal 
intenções imperialistas (7), empunhava então, a par de ali
ciantes e generosos argumentos, nada subtis armas. 

Tendo aconselhado a retirada da Família Real (Novembro 
de 1807) assume então o cargo de ministro dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra e prepara, apoiado, em Londres, pela 
acção diplomática do Conde do Funchal, seu irmão, a possí
vel resistência à repartição de Portugal em três regiões, previa
mente acertada em Madrid durante a passagem para Lisboa , 
em 1805, do general Junot, embaixador de Napoleão. 

Naquela mesma esquadra, sintomática e maioritariamente 
constituída por navios britânicos, embarcou para o Rio, o 
espólio da Real Sociedade, "' .. .11 maior sangria de espicimes car
togrdficos depois de 1iSS .• e que tem sido dada, embora preci
pitadamente, como o termo da actividade desta. 

Em 1808 seguem a cargo de Dantas Pereira, na dupla quali
dade de um dos mais notáveis sócios que a integraram, o 
resto dos instrumentos e mais • ... de mit espicies ... só de carIas e 
pia/lOS manuscritos ...• e de comandante da Real Academia de 
Guarda-Marinhas, o Depósito de Escritos Marítimos, naquela 
fundado em 1 de Abril de 1802. 

Todo este acervo foi, primeiro, enriquecer o Arquivo 
Central Militar do Rio de Janeiro que o previdente ministro 
para o efeito criara em 7 de Abril de 1 8 mas, em 1812, pas
sou de novo à refundada Biblioteca da Companhia dos 
Guarda-Marinhas instalada no magnífico convento de S. 

Descreve o autor a Ira\'essia do continente negro iniciada, 
por incumbência de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a partir 
de Tete e interrompida pelo seu falecimento, perto do Lago 
Moero, em 1802, numa altura em que o Alto Zambeze já tinha 
sido descrito nos diários de Viagem dos pombeiros (II) de 
Honorato da Costa. 

De D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
A Francisco José de Lacerda e Almeida 

«Que faça todas as tmtativas imagilláveis a este efeito, 
ompalldo-se a rreOll/leeer ~ lia Centro de África daqllele 

lado Jlá Montes, qlle possam servir de cabeceiras aos dois 
Rios 5tl1a e ClllltlIe, q/le correlll em sentidos opostos, 
aqueles para o Costa Oritlltal, e este para a Ocidmtal, 

desembocaI/do pOI/CO adiante do Cabo Negro.» 

Arquivos de Angola, n23, vol. I (21-111-1797) 

De livingstone, autor, em ... 1857, duma carta da África Cen
trai, escreveria, em 1880, o Abade Durand, da Sociedade de 
Geografia de Paris, o seguinte:~ '" ... encontrou portanto san/mte O 
que os antigos portugueses ... tinham descoberto, e mais, serviu-se 
das infonnaçÕt!S portuguesas sem sequer ter a 'et1.'dade de o referir • . 

O primeiro estudo de marés (c. 1797) que se fez em Portu
gal, curiosamente, em Quelimane, Moçambique, deve-se tam
bém áquele oficial, então Governador dos Rios de Sena. 

"' ... estlldos de marés na cosIa de Portugal ... pela priml!ira ve:z, no 
país, em bases científicas e de acordo com as recentes teorias de 
Laplace [têm lugar] ... em 1802" segundo .. hllm plano simples, e 
de fâcil execução, o qual será e deverd Sir aperfeiçoado à medida que 
a erperiência fôr mostrando alguns Ê11convmientes, por este ser o 
primeiro ensaio que entre /lÔS se fez em tal 11Ultiria • . 

Interrompida a acth'idade da Sociedade pela primeira 
invasão napoleónica Ounot) e, depois, na sequência da segun· 
da t' da terceira, da administração inglesa, da independência 
do Brasil e da Guerra Civil, quando se pretendeu retomar os 
trabalhos que competiam à Sociedade Real Marítima, . Q 

primeira pedra do «edifíciO. da modema hidrografia portuguesa,., 
preferiu-se a divisão e a dispersão das suas funções e assim 
..... Portugal foi 11m dos primeiros países da Europa Q criar 11m 

Serviço Hidrogrtifico Celltral, illfeliz.mente efémero e que s6 muito 
mais tarde voltaria a aparecer. na forma do actual Instituto 
Hidrográfico. 

Surpreendentemente o primeiro historiador da Sociedade '..: 
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Entre o dia 31 de Julho e o 
dia 3 de AgosIo. a cidade 
de Lisboa. no âmbito das 

comemorações dos quinhentos 
anos da descoberta do caminho 
marítimo para a índia. por 
Vasco da Gama, vai receber 
muitos dos maiores e mais 
belos veleiros que ainda nos 
trazem recomaçOes de grandes 
viagens de avenlUra e de outros 
tempos. 

A regal a organizada pela 
ISTA (lnlemaliooal Sai! Training 
Association). teve inicio em 
Falmoulh no dia 19 de Julho e 
termina em Lisboa. 

O local escolhido para alber
gar estes belos navios será ii 

zona da doca de Alcântara. 
Aliás , este lugar já em 1992 
tinha acolhido os \ eleiros que 
participaram na Grande Regata 
Colombo. 

Este ano sOO esperados mais 
de cem veleiros dos quais cerca 
de vinle são da classe A, os 
navios com mais de 48,8 me. 
tros de comprimento. Portugal, 
ao nível da Marinha lerá a 
maior representaç.\o de sempre 
com a participaç30 do N.E. "Sa
gres~. do N.T.M. ·Creoula", do 
N.E. "VegaO e do N.E. "Polar". 

No dia 3 de Agosto, aquando 

Cutty Sork TolI Ships Roce 

da largada dos navios, na\erá 
um desfile de todos os \eleiros 
no Tejo que serão, a exemplo do 
que aconteceu noutras ocasiões, 
acompanhados por centenas de 
pequenas embarcações dos 
clubes náuticos locais. 

A STA (Sail Training Associa
tion) íoi criada em 1956, tendo 
como principal objectivo pro
mover e íomentar o enlendi
mento, o conhecimento e a 
compreensão entre os jovens 
de diferentes países e culruras, 
através da sua participação em 
regatas e nas mais \ ariadas 
actividades que têm lugar nos De..i;~dosl~~rmIlOTt1oem /99!MpNfIdochReg.JI4CoIombo. 

o PROGUMA DA STA PAU 1998 
16 a 19 julho.. . ... ........ COOCenllaç.\o cm Falmouth 
19.1)1 julho.... ..... .. ............. . ... Regal.&f.&Jmoutlvti~ 
)1 Julho,,) dE>~ ....................... ... ConcentlolÇ.\ocm liWoa 
J • 9 di! Apto ......... .. ..... .. CNlt'lfO cm c~nhla lisbollV'80 
9.1 12 di! ApIo ......... _. . ......... ConcenIloIÇ.\o MI V'80 
12 .1 22 de ~ ._ .... _ .............. _._ .. _ .. .Re&J!i1 V~ln 
22 . 2S de Agosto .............................. Corantraç.)o MI Dublin 

portos que os veleiros visitam. 
A ideia de incrementar a com
preensão mútua entre os jovens 
partiu do senhor Bernard 
Morgan, um solicitador reior· 
mado de Londres, que imagi· 
nou uma forma de criar condi. 
ções para que a juventude de 
diferentes países, raças ou 

( 

'. 

religiões, se pudesse encontrar, 
conhecer e aprender mais uns 
sobre OS outros, através de uma 
competiçào assente numa ami
gável rivalidade. 

Apesar de o senoor Morgan 
não ser um marinheiro, a sua 
ideia acabou por se tomar reali- I 

dade graças aos grandes velei-

ros que, de uma forma ou de 
outra, todos nós imaginamos 
protagonistas de grandes via
gens de aventura por locais 
exóticos e fascinantes. Mas, se 
a ideia inicial era organizar um 
encontro de veleiros e uma 
regala perfeitamente isolados 
no tempo, este projecto, quan
do apresentado ao Lord Moont
ballen, na altura o First Sea 
Lord da Royal Navy, encontrou 
af um apoio inesperado que 
rapidamente se estendeu â 
própria Royal Navy e mesmo 
ao Duque de Edimburgo que, 
mais tarde, ace itou ser o 
patrono da srA. 

Com estes apoios o projecto 
e o sonho de um homem torna· 
ram-se realidade. 

Foi criada a "Sail Training
Ship International Race Com· 
mittee", a organização anteces
sora da STA. 

Portugal, embora muita gente 
desconheça , ficou historica
mente ligado ao nascimento da 
STA. A isto muito se deve o 
grande entusiasmo e empe
nhamento do enUo embai
xador português em Londres, o 
Dr. Pedro Theotónio Pereira, 
que conseguiu que Lisboa fosse 
escolhida para porto de chega
da da primeira regata com ini
cio em Torbay, no sul de Ingla
terra. 

A participação do embai. 
xador na regata com o seu iate, 
o ·Bellatrix", é a prova de que 
esta era uma ideia que ele 
apadrinha\a. Participaram 
nessa regata 21 veleiros de 11 -<; 
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em Durban, nos dias 2 e 3 de Setembro deste ano de 1998, 
cX;lclamcnte 37 anos dCl>ois da I ~ Cimeira, e que a presidência 
do Movimento, por três anos, foi entregue ao Presidente da 
Áfric.l do Sul. Nelson Mandela. Certamente que emoora o nome 
se mantenha, os objectivos da Organização são outros comple
tamente diferentes. 

Voltando ao sub-continente indiano, o neutralismo de Neru 
referia-se à não sul>ordinação 1>oIítica da índia a qualquer das 
grandes potências da época claramente envolvidas no sistema 
politico bipolar. 

Mas nada l>Oderia impedir a índia de defender os seus inte
resses naciona is, mesmo quando eles estivessem em confl ito 
com os de outros membros dos Não Alinhados. 

Na I· Parte desta aná lise, publicada no anterior número da 
Revista da Armada, já se referiram os conflitos em que a índia se 
envolveu com o Pa<!uistào, quer directamente quer por causa de 
Caxemi ra ou do Bangladesh, com a Ch ina ou com o Sri l anca, 
para além da ocupaçào de Goa, Damão e Diu, episódio que 
quase nllnca é referido na literatura estrangeira sobre este assun
to. Nerll viveu até 27 de Fevereiro de 1964, e este ambiente de 
conflito foi uma das contradições da sua vida, se atribuirmos 
algum va lor à divisa que escolheu para caracterizar a sua I>oJíti
ca neutralista e pacifista: · Vive e Deixa Viver~. 

Mas também nllo se poderá estabelecer qualquer relação entre 
o perfodo do seu governo e a frequência dos connitas em que ii 
índia esteve envolvida. 

O não alinhamento não impediu que tanto a índia como o 
Paquistão tivessem muito estreitas relações económicas e mili
tares com os EUA. 

Na guerra de 1965 que OI>ÔS a índia ao Paquistão, o arma
mento de ambos, nomeadamente os aviões de um e de outro 
lado, era todo fornecido pelos Estados Unidos. Como já foi dito, 
o Paquistào pertencia, desde 1955, ao Pacto de Bagdade, conce-

Peixes congeIcrdos e I • . __ ...... 
wge_ e salgados 

bido no ãmbito da política de contensão dos Estados Unidos 
contra a expans.:'\o comunista, a chamada Doutrina Truman. 

O apoio dos EUA ao Paquistão vinha aumentando e a índia 
mudou de atitude, aproximando-se então da União Soviética. 
Por seu lado, o Paquistão, sem perder o apoio dos Estados 
Unidos, arranjou mais um im portante aliado, a República 
Popular da China, o que nada agradou aas EUA e muito menos 
à índia . 

E estas aproximações reforçaram-se até à guerra de secess.io 
do Banglade5h, em fins de 1971. A intervenção militar da fnd ia 
a favor do Bangladesh contra o Paquistão foi decisiva. A índia 
assinou um pacto de amizade por 20 anos com a URSS e os 
EUA protelaram o reconhecimento do BangJadesh até 1972. 
Sem dúvida que as intenções neutralistas e de não alinhamento 
não se sobrepuseram às necessidades impostas pelos interesses 
"ilcionilis e pelas rivalidades regionais. 

Hoje, o peso da bipolarização desapareceu. Mas desaparece
ram também tanto a possibilidade de atribuir as causas das guer
ras ao confronto entre as superpotências, co mo al guns dos 
al>oios que graciosamente vinhilm sendo concedidos às partes 
em conflito. 

E como não se modificaram as mentalidades nem desaparece
ram os antagonismos, índia e Paquistão continuam a cuidar das 
suas próprias guerras e a rearmarem-se, sem se esquecerem que 
existe uma arma mais poderosa do que as restan tes e ainda sem 
defesa, a arma nuclear. 

Mais uma vez se prova que o pior mal não está nas estruturas, 
mas antes no coraç~o e na mente dos homens. O 

António Emílio Ferraz Sacchelli 
VMM 

• 























Isp.,. Cu"ura' d. M.rlnll. d. Ir.sll 
A pouco mais de 
quinhentos metros 
do Museu Naval 
e Oceanográfico, 
e a outro tanto do 
Serviço de 
Documentação 
da Marinha (SOM), 
situa-se no «belo 
edifício das antigas 
docas da AUândega», 
olhando a baía 
da Guanabara, 
o Espaço Cultural 
da Marinha (ECM) 
do Brasil. 

I naugurado em 1996, exibe 
a «belíssima ga/eota de D. 
João VI, exemplar ríllico lias 

Américas", a "'seção de /1fl7.lfga
(ifa, DI/de o público vê II rooll/çifo 
do dall/{lIio hUlI/allo sobre as 
dguas, ... /com/ êll/ase à acção 
dos navegadores portuglleses .. , e 
a .. de arqueologia sl/baquática, 
apreseI/Ia lido valiosíssimo COII
jl/II /o de peças ... de I/avios 
/llIl/fragados 110 costa brasileira 
elltre 1648 e 1916.» em que «A 
ilmviclllação visa dar ao visital/ le 
ideia, II mais próxima possíVI'I, 
da vida II bordo lias emoorcaçõts 
tllltigas, SI/as di[icllldades e des-

coufortos ... /e em que o/ trabalho 
ciclI /rfico de resgate de sítios 
arqllcof6gicos está apresentado, 
em diorama.1I 

Completam o ECM « .. iI Sala 
Alves da Câmara (Embarcações 
Regiollais Brasileiras) e a Sala de 
Exposiçoc'S Temporárias.» 

Ali atracado, o Navio-Museu 
"Bauru», contratorpedeiro que 
pclrticipou na Segunda Guerra 
Mundial, mostra, além do pró
prio navio, iconografia re-
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ferente à sua época. Em breve, 
dois oulros navios-museu 
serão abertos ao público; o sub
marino «Riachuelo» e o rebo
cador «Laurinda Pitta», vetera
no de 1914-18, que transportará 
os visitantes à Ilha Fiscal. 

Nesta ilha, «No histórico 
edifreio gólico-provellçal ... !c/ jjrl 
sillH/ela cOl/stitlli o logolipo do 
ECM, mostram-selos IfUfII/ÇOS 
Iccllol6gicos já cOl/stguidos em 
nosso país pclos cifll/istlfS e /k-

nicos navais IIOS /luíltil,los cam
pos de SI/a actllação, os serviços 
sociais prestados à população 
pela Marillha, especialmente IIns 
ZOl/as ribeirinhas, o tll/xílio à 
navegação comercial (' a com
posição de /l assa esqlllfdrrl e 
forçrls disfritais. » 

Um largo e variado número 
de actividades culturais si'io 
promovidas pelo SOM, her
deiro da Biblioteca de Mari
nha que remonta ao III de 

Ab ril de 1802, quand o .. foi 
criado, em Portugal , o Depósito 
dt' Escritos da Real Academia 
dos Guardas-Maril/ha, o qllal, 
veio pnra o Brasil cm 1808, por 
ocasião da Tral/ smigrnção da 
Fam/1ia Real». 

O sucesso desta aposta da 
Marinha Brasileira mede-se 
pela significativa procura que 
tem ent re jovens e menos 
jovens. g 

Dr. Rlli M. R. Ortigão Neves 
lTEN REr 

BIBUDGRAFIA; 
- Espaço Cu//umt dlf Marwllll, Rio. 
SDM ,derdobnWtl S/ da/a 
- SOUZA ASSIS, Augda FOIIStn/, 
SDM, Rrsumo His/6rico,lW, SDM, 
Na/~ '$/ da/a. 
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Ásia, meio milénio na idade GâmicaÁsia, meio milénio na idade Gâmica
Bomba nuclear, explosão demográfica

3ª Parte
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Se a violência é um dos piores males da humanidade, a Ásia é o
continente mais gravemente doente. Pelo menos é o continente
onde vêm ocorrendo mais conflitos, onde são mais graves os

riscos da sua internacionalização e onde existe maior perigo de esca-
lada na violência. Toda a Ásia, desde Israel ou do Cáucaso, a
Ocidente, até às Coreias ou ao Mar da China Meridional, a Oriente,
passando pelo Iraque, Irão, Afeganistão, Paquistão, Índia e Sueste
Asiático (os Balcãs da Ásia), vive na instabilidade e em sobressalto.

A China tem problemas, que aliás vem enfrentando com habili-
dade, em todos os azimutes: Acaba de negociar a confirmação das
fronteiras com a Rússia e três das Repúblicas da ex-URSS, apoia a
Coreia do Norte na sua situação de isolamento quase único, tem con-
flitos de soberania sobre algumas ilhas com o Japão, luta pela inte-
gração da República da China (Formosa), tem conflito com seis países
acerca da soberania sobre dois arquipélagos do Mar da China
Meridional, entende que nada de importante pode acontecer no
Sueste Asiático (onde tem amigos e inimigos) sem a sua participação,
tem problemas de fronteiras com a Índia, sofre forte contestação no
Tibete e enfrenta atitudes de separatismo na sua região fronteiriça do
Noroeste.

Na Ásia existem importantes civilizações, bem diferentes da civi-
lização ocidental que dominou o mundo até há poucas décadas e
que definiu os princípios em que se fundamentam as mais actuantes
organizações internacionais, nomeadamente a ONU. É na Ásia que
se encontram cinco das oito civilizações indicadas por Samuel
Huntington: confucionismo, islamismo, hinduísmo, eslavo-ortodoxis-
mo e ixintoísmo (ou melhor, civilização japonesa).

E os principais depositários asiáticos dos valores destas civilizações
(China, Índia e Japão) nunca aceitaram pertencer a qualquer organiza-
ção regional. Por outro lado, hoje têm tendência, todos eles, para
procurar recuperar os fundamentos das suas culturas, purificando-os
dos estrangeirismos inúteis e descaracterizadores, e revalorizando
tudo o que melhor os identifica mas que também os distingue. 

Esta evolução, que se vem intensificando, no sentido da afirmação
da diferença, do robustecimento da soberania e da recuperação das
fronteiras culturais sempre mais amplas do que as fronteiras geográfi-
cas internacionalmente reconhecidas, é preocupante porque envolve
países poderosos que, na instabilidade criada, estão mais empe-
nhados em aumentar o seu poder do que em sanar diferendos.

Durante todo o período perturbado da guerra-fria (que fortemente se
sentia na Ásia), em que dominou o equilíbrio pelo terror, foi possível
manter o clube nuclear reservado aos cinco membros permanentes do
Conselho de Segurança da ONU (EUA, URSS, França, Inglaterra e
China). E era importante que as cinco potências se encontrassem fre-
quentemente nesse órgão máximo, onde tinham iguais poderes.

Mas hoje, acabada a guerra-fria, temos, só na Ásia, cinco potências
nucleares “confirmadas e anunciadas” (Rússia, Kasaquistão, China,
Índia, e Paquistão) e mais umas três ou quatro suspeitas de possuírem
ou de quererem possuir armas nucleares (Israel, Iraque, Irão e Coreia
do Norte). E estas potências não pertencem a qualquer fórum onde
possam discutir os seus graves problemas de segurança e defesa; além
disso, alguns governos são ditaduras, e quase todos são instáveis.

As ameaças, as condenações ou as preocupações resultantes das
cinco novas experiências nucleares indianas (três no dia 11 e duas no
dia 13 de Maio de 1998), dos seis ensaios paquistaneses (cinco em 28
e um em 30 de Maio de 1998, para equilibrar os cinco testes indianos
de agora mais o realizado em 1974) e também do ensaio chinês; a
recusa da Índia e do Paquistão em assinar os tratados de Não-
-Proliferação Nuclear e de  Proibição de Ensaios Nucleares; o lança-
mento (em 31 de Agosto e princípios de Setembro de 1998) dos mís-

seis norte-coreanos; o programa paquistanês de fabrico de mísseis de
longo alcance; a fuga de cientistas, de técnicos, de informação e de
material nuclear da Rússia; a suspeita de cooperação no campo da
tecnologia nuclear entre o Paquistão e o Irão, apesar da oposição de
ambos nos apoios que estão a dar às duas partes em guerra no
Afeganistão; o crescendo das graves acusações entre a China e a Índia
quanto às atitudes belicistas mútuas; o apoio expresso da China ao
Paquistão na questão nuclear; o novo Conceito Nacional de
Segurança da Rússia, consagrando a China e o Irão como aliados pri-
mordiais e a confirmação, em Abril de 1997, da Parceria Estratégica
para o Século XXI, entre a Rússia e a China; tudo isto são alguns dos
desenvolvimentos muito recentes que mostram bem a complexidade,
a instabilidade e a tensão das relações internacionais nesta tão vasta e
importante região do mundo.

Mas a Ásia debate-se ainda com um outro problema, dos mais
graves deste fim de milénio. A exploração demográfica, que é acom-
panhada, quase sempre, de fome e miséria. 

Segundo dados da ONU publicados em Setembro de 1998, a Ásia
tem 60,5% da população mundial; as potências nucleares asiáticas
(embora a maioria da população russa seja europeia oriental) têm
43% da população do mundo; e só a Índia e a China têm 37,7% da
população mundial.

A expansão dos povos desta região, em tempos muito remotos, foi
para Sul, como aliás aconteceu em quase todo o hemisfério Norte.

A Índia não tem para onde se expandir e os Estados tributários da
China até ao princípio do século XIX, ou o território abrangido pelas
suas mais amplas fronteiras culturais, com excepção da Mongólia,
são todos densamente povoados. A Sul, o Vietname, por exemplo,
que desde o século IV a.c. tem conflitos com a China, tem mais de
110 milhões de habitantes; mais a Sul ainda, a Indonésia continua a
perseguir a minoria chinesa que vive no seu território (voltou a acon-
tecer na actual crise que provocou a queda de Suharto) e é o quarto
país mais populoso do mundo, com 206,5 milhões de habitantes.

Samuel Huntington pensa que no próximo século as guerras entre
Estados darão lugar às guerras entre civilizações e receia que a coli-
gação das civilizações orientais enfrente a civilização ocidental.

No entanto, parece que será antes de temer um conflito com
origem no Oriente, entre Estados que não se querem submeter ao
controlo dos armamentos e que parecem incapazes de controlar a
exploração demográfica. Segundo as previsões da ONU, em 2025 a
Índia (1.330,2 milhões) e a China (1.480,4 milhões) terão populações
mais próximas, correspondendo a 35% da população mundial.

Se há 500 anos Portugal atingiu o Índico e fez mudar o centro de
gravidade do mundo do Mediterrâneo para o Atlântico, não parece
que o facto de terem recentemente surgido os tigres asiáticos nos
deve levar a concluir que aquele centro de gravidade se tenha deslo-
cado para o Pacífico. Sempre venho afirmando que o peso dos Novos
Países Industrializados dependia apenas de uma situação conjuntural,
bem aproveitada  pelas multinacionais e pelo processo de globaliza-
ção da economia, e não de factores do poder nacional de cada um
deles.

Mas o que se passa com os grandes países continentais é algo que
resulta claramente de desequilíbrios dos factores do poder nacional.
Não há território nem riqueza que sustente a população e não parece
haver nada que contrarie os extremismos nacionalistas dos povos
nem os projectos ambiciosos dos Governos.

António Emílio Ferraz Sacchetti
VALM

�
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Restauro de uma relíquia Aeronáutica 
o Hidroavião “Santa Cruz”

AMarinha criou, em 1917, uma Direcção de Aeronáutica
Naval, tendo o Centro de Aviação Naval de Lisboa, insta-
lado na Doca do Bom Sucesso, como a sua principal

base, complementada mais tarde pelo Centro de Aviação Naval
de Aveiro, em S. Jacinto. Aquela Direcção dependia directa-
mente da Majoria General da Armada, órgão máximo da estrutu-
ra militar da Marinha. 

É justo referir que o entusiasmo de Sacadura Cabral contagia-
va nessa altura largos sectores da Marinha e em especial o seu
Ministro, Comandante Azevedo Coutinho e que as suas su-
gestões tinham levado os responsáveis da Marinha a acreditar na
importância de possuir uma aviação própria.

A seguir ao voo à Madeira, Sacadura Cabral propôs efectuar a
ligação aérea entre Portugal e o Brasil. 

Havia razões políticas muito fortes para esta iniciativa. 
O Brasil comemorava o Primeiro Centenário da sua

Independência e Portugal via no Brasil o país irmão que acolhia
generosamente os nossos emigrantes. 

A projectada viagem aérea iria estreitar ainda mais os laços
que uniam as duas Pátrias Irmãs e estimular o patriotismo
nacional.

Sacadura Cabral e Gago Coutinho deram início à viagem que
ficou conhecida por 1ª Travessia Aérea do Atlântico Sul, em
Lisboa a 30 de Março de 1922, utilizando o célebre avião
“Lusitânia”, com escalas nas Canárias e ilhas de Cabo Verde, o
qual, a 18 de Abril na etapa Cabo Verde Penedos de S. Pedro ao
amarar junto destes, partiu um dos flutuadores e acabou por se
afundar, tendo os escaleres do cruzador “República” salvo os
intrépidos aviadores.

O Governo fez então seguir para Fernando Noronha a bordo
do navio brasileiro “Bagé” o F16, que uma vez experimentado,
reiniciou a viagem em Fernando Noronha, a 11 de Maio de
1922, vindo a sobrevoar os Penedos, e na viagem de volta a
Fernando Noronha teve falha de motor e amarou no oceano,
ficando a flutuar diversas horas até que os aviadores foram
salvos pelo navio inglês “Paris City”.

Após o desaparecimento do segundo aparelho entre os
Penedos  e Fernando Noronha, o Governo, pressionado pela
opinião pública e instado pelos aviadores Sacadura Cabral e
Gago Coutinho, decidiu enviar o último avião disponível na
Aeronáutica Naval, o Fairey 17, acabado de montar e que
seguiu embarcado no cruzador “Carvalho Araújo”, que tendo

saído de Lisboa a 22 de Maio de 1922 chegou a Fernando
Noronha a 3 de Junho de 1922. Após os ensaios, logo largou o
avião de Fernando Noronha a 5 de Junho de 1922, tendo termi-
nado a histórica viagem no Rio de Janeiro a 17 de Junho de
1922. A apoteose, que se seguiu, foi extraordinária e a esposa do
Presidente brasileiro baptizou o nosso aparelho, já a bordo do
“Carvalho Araújo”, com o nome de “Santa Cruz”, que conservou
até hoje.

Regressado do Brasil o “Santa Cruz” voltou ao serviço no
Centro de Aviação Naval de Lisboa no Bom Sucesso e em 1927
foi enviado para Macau com outros dois aviões Fairey, encar-
regando o 1TEN José Cabral de ali construir um Centro de
Aviação Naval. 

Este oficial terá pilotado o “Santa Cruz” nas escassas saídas
efectuadas. Em 1930 a Aeronáutica Naval ordenou que fosse
mandado para Lisboa, para ser conservado como relíquia da
nossa Aviação Naval, tendo sido então restaurado, passando a
constituir património do Museu da Marinha, onde só descansou
em 1962, pois esteve armazenado em diversos locais e partici-
pado na Exposição Internacional de Aeronáutica, em 1935, na
Exposição do Mundo Português, em 1940, e na celebração do
37º aniversário da Travessia Aérea do Atlântico Sul, em 1959.

Por fim, interessa referir que o “Santa Cruz” é o único exem-
plar de Fairey III existente no mundo e que o seu motor um
EAGLE VIII da Rolls Royce é um dos raros exemplares ainda
conservados, apesar do grande número de motores deste tipo
produzidos. Estes elementos são mais do que suficientes para
considerar esta peça de alto valor museológico, para além do
valor histórico e simbólico que lhe está associado.

Tal como os homens, certos objectos, sejam navios ou aviões,
parecem predestinados. Veja-se o caso da fragata “D. Fernando
II e Glória” ou do hidroavião “Santa Cruz”. Destinado a ser um
normal aparelho da nossa Aviação Naval é hoje o objecto de
justa veneração pelo papel histórico que desempenhou e tam-
bém pelo seu valor museológico.

Quando , em 1997, se prepararam as comemorações dos 75
anos da viagem Lisboa – Rio de Janeiro, dois oficiais da FAP
apresentaram o projecto de realizar, em réplicas do “Santa
Cruz”, um voo semelhante ao efectuado por Sacadura Cabral e a
que puseram o nome de Projecto “Lusitânia 75”. 

Angariaram patrocinadores, fizeram contactos com as enti-
dades oficiais e através dos apoios conseguidos, obtiveram a
concordância da Direcção do Museu da Marinha para permitir a
desmontagem de partes do “Santa Cruz”, afim de se obterem os
elementos para a reconstituição dos desenhos da sua cons-

O hidro-avião “Santa Cruz” em Macau.

Motor Rolls Royce - Eagle VIII do “Santa Cruz”. ✎



trução, o que permitiria a preparação das réplicas pretendidas.
Foi encarregada desse trabalho a empresa inglesa “Historical
Flights”, associada a outra empresa, a IMC Aerospace, que se
encarrega dos aspectos técnicos e industriais. E assim foram
desmontados o hélice e o motor, retiradas as asas do lado direito
e a tela que cobria todo o lado direito da fuselagem.

Entretanto, os apoios verbais das entidades oficiais não se
concretizaram, ficando o Director do Museu da Marinha sem
meios para concluir os trabalhos e a empresa inglesa com encar-
gos e sem cobertura para eles.

Entretanto, surgiu um “grupo de boa vontade” disposto a aju-
dar o Museu na recuperação do “Santa Cruz”, tendo o Grupo de
Amigos do Museu da Marinha (GAMMA) assumido a respon-
sabilidade de apoiar o Museu no restauro do avião.

No dia 19 de Fevereiro foi assinado um Acordo entre o Museu
e a IMC Aerospace, com o GAMMA como apoiante, destinado a
regular o restauro do “Santa Cruz” pela IMC, pelo custo total de
30 000 contos, no prazo de 1 ano.

Foram efectuados contactos com diversas entidades pelo
GAMMA para obtenção de apoio financeiro ao restauro do
avião.

Os trabalhos de restauro iniciaram-se em 9 de Março findo,
pelo pessoal contratado pela IMC, tendo-se constituído um
grupo de apoio técnico aos trabalhos de restauro, que aconselha
a Direcção do Museu quanto à orientação dos trabalhos.

Verificou-se que o mau estado de conservação de algumas
partes do aparelho poderia pôr em risco a sua integridade.
Particularmente preocupante o estado da tela, das madeiras das
estruturas principais, em parte carunchosa e em parte esmagada
e a oxidação da maior parte dos elementos metálicos. 

O motor era outra preocupação, mas a “Rolls Royce”, seu fa-
bricante, veio assegurar a sua recuperação.

Face à situação descrita, não restavam dúvidas que o “Santa

Cruz” deveria ser restaurado, tendo sido definidos como
critérios: manter e preservar os materiais primitivos na maior
extensão possível; utilizar novos materiais em tudo idênticos aos
primitivos; realizar os trabalhos de restauro no próprio Museu,
para permitir a continuação das visitas.

Prevê-se que os trabalhos da restauro da estrutura do avião
terminem durante o mês de Novembro de 1998, estando ainda
por definir a data de aprontamento do motor.

Resta dizer que o objectivo final do restauro é o de conservar
por tempo indefinido  o “Santa Cruz”, como peça de Museu.
Não se trata, portanto, de o fazer voar de novo, embora se admi-
ta que o motor possa, excepcionalmente, ser posto a trabalhar.

Para fazer face aos elevados encargos deste restauro são
necessárias mais contribuições financeiras. 

Serão, pois, bem acolhidos todos os donativos daqueles que
queiram associar-se ao trabalho meritório que está a ser levado a
cabo pelo Museu de Marinha, na preservação de um hidroavião
que significa a gesta gloriosa de tão ilustres marinheiros. 

Cruz Júnior
VALM  Pil. Av.

�

NO CASO DE DESEJAR ENVIAR PELO CORREIO 
A SUA CONTRIBUIÇÃO, PODE FAZÊ-LO PARA:

Almirante Fausto Brito e Abreu
Presidente da Direcção do Grupo de Amigos 

do Museu de Marinha

Fábrica Nacional de Cordoaria – Rua da Junqueira
1300 LISBOA



Oitenta anos sobre a morte 
de Carvalho Araújo

REVISTA DA ARMADA • NOVEMBRO 98 7

No passado dia 14 de
Outubro, completaram-
-se oitenta anos sobre o

combate do navio “Augusto de
Castilho” (1) com o submarino
alemão “U-139”. Poucos dias
faltavam para que fosse assinado
o armistício que pôs fim à Pri-
meira Grande Guerra com a der-
rota alemã (11 de Novembro de
1918), mas os temíveis submari-
nos ainda apareciam no Atlânti-
co e afrontavam a navegação,
constituindo o principal perigo
com que se defrontava a Ma-
rinha Portuguesa, desde que o
país entrou no conflito. Evoca-
mos, por isso, a actuação do
primeiro tenente  Jorge  Botelho
de Carvalho Araújo, como co-
mandante de um pequeno navio
que, com a sua actuação herói-
ca, salvou um paquete com 206
passageiros do ataque de um
submarino inimigo; mas achá-
mos por bem recordar o que foi
a Primeira Grande Guerra, as
condições em que começou e
decorreu, a forma como Portugal
nela entrou e alguns aspectos do
que foi a actuação da nossa
Marinha.

A PRIMEIRA 
GRANDE GUERRA

A Primeira Guerra Mundial (a
par, talvez, com a Revolução
Francesa) deve ser dos aconteci-
mentos históricos mais estudados
e sobre os quais se produziu

parecia uma verdadeira vertigem
acompanhada por uma espécie
de desejo, meio escondido meio
visível, de experimentar o que as
inovações tecnológicas iam
fornecendo, no que respeita a
equipamento militar. 

Devemos lembrar-nos que se
tinha passado por uma fase de
enorme desenvolvimento indus-
trial e que isso tinha tido as suas
consequências na produção de
ligas metálicas, de novas tec-
nologias, de novas máquinas,
etc., levando a que a artilharia
tivesse mais alcance e mais pre-
cisão; que se desenvolvessem
armas de grande destruição,
como as metralhadoras; e que os
navios tivessem melhores cou-
raças, mais velocidade, melhores
peças, e melhores equipamentos
de avaliação de distâncias e de
pontaria; enfim, uma série de
questões que resultavam de uma
verdadeira explosão tecnológica,
nunca antes experimentada.

Mas, paralelamente a tudo
isto, a Europa passara, no último
século (depois da Revolução
Francesa e das guerras que lhe
sucederam), por grandes convul-
sões sociais que não podem ser
desprezadas, gerando tensões

mais historiografia. Muitas cau-
sas, de vária ordem, são apon-
tadas para explicar como é que
quase todos os países da Europa
se lançaram num confronto,
cujas consequências foram dra-
máticas para quase todos. 

É vulgar apresentar como
marca fundamental do início
desta guerra (o incidente directo),
o assassinato do arquiduque
Francisco Fernando, em Serajevo
(28 de Julho de 1914), mas, é
óbvio que tudo começou muito

mais cedo. 
O ambiente político

internacional durante
a primeira década do
século XX (ou mesmo
alguns anos antes),
tem todas as carac-
terísticas de um está-
dio pré-conflito, e as
tensões existentes
pareciam não ter ou-
tra resposta que não
fosse uma preparação
sistemática para uma
grande guerra. 

É impressionante a
forma como os princi-
pais estados embar-
caram numa corrida
ao armamento que

políticas entre estados que não
tinham o mesmo grau de desen-
volvimento nem partilhavam as
mesmas aspirações e carências.
Aliás, são quase sempre estas
discrepâncias que permitem a
predisposição para a guerra. 

Na verdade, podíamos citar
muitos outros fenómenos políti-
co-sociais que, de uma maneira
ou doutra, tiveram uma impor-
tância no desencadear do confli-
to, mas não iremos perder-nos
num emaranhado de causas, que
transcendem os objectivos deste
pequeno artigo.

Os factos que, de forma mais
directa, deram origem à guerra
tiveram lugar nos Balcãs. 

Precisamente no mesmo local
onde ainda ocorrem todos os
problemas que resultaram da
dissolução da Jugoslávia de Tito,
e que separaram o seu território
em múltiplas repúblicas inde-
pendentes ou aspirando pela in-
dependência: a Eslovénia, a
Croácia, a Bósnia, a Servia, o
Montenegro e o Kosovo. 

Na altura, a Europa central era
dominada por dois potentados
imperiais de grande poder, que
eram  a Alemanha do Kaiser
Guilherme e a Áustria-Hungria

Oitenta anos sobre a morte 
de Carvalho Araújo
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com o submarino alemão “U-139” (aguarela 
de Martins Barata).
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de Francisco José. Não vale a
pena recuar muito no tempo,
mas importa salientar que a Ale-
manha, tinha derrotado a França,
anexando a Alsácia-Lorena,
alguns anos antes, e a Áustria
disputava com a Rússia os ter-
ritórios dos Balcãs, sucessiva-
mente abandonados pelo Impé-
rio Otomano, em regressão. 

Neste aspecto o governo de
Francisco José parecia tomar a
dianteira e, aparentemente ia ga-
rantindo a fragilidade desta área,
jogando com os sentimentos
nacionalistas locais. 

Em 1913, quando o Império já
tinha anexado a Bósnia, e depois
da última guerra balcânica, que
levou a um enorme crescimento
da influência sérvia na região, as
relações desta com a Áustria
deterioraram-se dramaticamente.
Digamos que Francisco José só
esperava uma oportunidade para
retomar o ascendente que já
tivera sobre a Sérvia e esta fervi-
lhava de exaltação nacionalista.
Assim compreendemos melhor
como é que o atentado ao arqui-
duque Francisco Fernando teve
tanta importância. 

A Áustria tomou-o por uma
agressão sérvia (porque foi
cometido por um estudante
sérvio) e lançou-lhe um ultima-
tum humilhante. Os sérvios acei-
taram quase todas as suas
cláusulas, mas os austríacos não
se deram por satisfeitos e
atacaram Belgrado. 

A partir daí, temos que a
Rússia de Nicolau II apoiou a
Sérvia (solidariedade eslava), a
Alemanha apoiou a Áustria-
Hungria, a França apoiou a Rús-
sia, e estava começada a Guerra
que duraria quatro anos. A Grã-
Bretanha acabaria por entrar

também, quando a Alemanha
invadiu a Bélgica.

Portugal entrou na Primeira
Guerra, quando, em 23 de
Fevereiro de 1916, a pedido da
Grã-Bretanha e ao abrigo da
aliança luso-britânica, o governo
português apreendeu todos os
navios alemães que estavam em
portos nacionais. A 9 de Março a
Alemanha declarava guerra a
Portugal.

Não vamos aqui analisar
todas as circunstâncias que fiz-
eram com que Portugal tomasse
esta atitude, passados que eram
dois anos sobre o início do con-
flito. Aliás as opiniões dos
historiadores degladiam-se entre
múltiplas hipóteses e alternati-
vas, mas parece haver um certo
consenso, quanto à existência
de uma conjuntura interna-
cional que não nos perdoaria
uma não tomada de posição
clara e interventiva. Mas a
questão mais importante não se

resumia ao entrar ou não entrar
na guerra: o facto é que o país
não estava nada preparado para
o que se ia passar, e as con-
dições em que os soldados por-
tugueses marcharam para a
Flandres, ou os meios com que,
no mar, defrontaram os seus

valor táctico e que ninguém
sabia bem como usar: o submari-
no. O primeiro grande ataque
feito por um submarino, deu-se
em 22 de Setembro de 1914,
afundando de uma só vez três
cruzadores britânicos. 

A partir de então, esta nova
arma viria a ter uma importância
fulcral para o tipo de guerra
naval desenvolvido pelos ale-
mães. Sobretudo, quando depois
da batalha da Jutlândia, a Royal
Navy lhes impôs um bloqueio
naval, quase só os submarinos
conseguiam passar para o
Oceano Atlântico, ameaçando
constantemente todos os navios
aliados.

Foram estes submarinos ale-
mães que, desde o arquipélago
de Cabo Verde até ao cabo Finis-
terra, por diversas vezes, ataca-
ram e combateram com navios
portugueses.

O COMBATE DO “AUGUSTO
DE CASTILHO” E A MORTE 
DE CARVALHO ARAÚJO

Sem dúvida nenhuma que o
mais dramático dos combates
navais travados pelos portugue-
ses, durante este conflito, foi o
que opôs o patrulha “Augusto de
Castilho” – comandado por Car-
valho Araújo - ao “U-139”,
quando navegavam entre a
Madeira e os Açores.  

O comandante alemão era o
capitão tenente Lothar Von
Arnauld de La Perière, nem mais
nem menos do que o mais bem
sucedido comandante de sub-
marinos de todos os tempos,
com 194 navios afundados, tota-
lizando 454 000 toneladas. 

De seguida daremos uma
relação cronológica do combate,
acrescida das características dos
respectivos navios envolvidos.

votados pelo parlamento, e as
verbas inscritas nos anos
sequentes foram insignificantes,
e em relação às necessidades do
país, mesmo sem contar com a
entrada na guerra. 

De forma que, uma boa parte
dos navios que se destinavam a
combater no Atlântico eram
unidades requisitadas e armadas
precariamente, como aconteceu
com o “Augusto de Castilho”.

A GUERRA SUBMARINA

Pouco depois de Portugal ter
entrado na guerra, a Alemanha e
a Grã-Bretanha defrontaram-se
numa violenta batalha (Jutlândia)
que acabou sem uma vitória
clara para qualquer das partes,
mas a perda de navios foi muito
mais dolorosa para os alemães
do que para os ingleses. 

No entanto, os germânicos
manobravam com especial mes-
tria uma arma que, antes desta
guerra, não parecia ter grande

inimigos foram muitíssimo
escassos. A Marinha passava
por uma crise tremenda, que se
vinha agravando desde o século
XIX, e que era o corolário de
uma ruinosa situação financeira
do Estado.

Todos os planeamentos de
reapetrechamento da Marinha,
até 1914, não chegaram a ser

O combate do caça-minas “Augusto de Castilho” com o submarino Alemão 
“U. 139” na madrugada de 13 para 14 de Outubro de 1918, na linha 
Madeira - Açores.

O submarino-cruzador alemão “U.139” (à proa e à popa as suas peças de 15 cm).

Rombo de uma granada de 15 cm na proa do “Augusto de Castilho”, vendo-se
ainda o primeiro  nome quando pesqueiro, “Elite”; na proa, a peça de «brincar»
que disparava sobre o “U. 139”.
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1000 – Uma parte dos sobre-
viventes do “Augusto de Casti-
lho, embarca numa baleeira e
parte a caminho dos Açores,
usando uma pequena vela. Che-
garam à ilha de Santa Maria,
alguns dias depois.

1100 – O oficial artilheiro
alemão vai a bordo do navio
português para lhe retirar as
peças e preparar o seu afunda-
mento. Apercebendo-se do
corpo do comandante, arriou a
bandeira nacional e cobriu o seu
corpo com ela. 

Os restantes sobreviventes do
“Augusto de Castilho” recebem
tratamento a bordo do submari-
no e são abandonados num
pequeno bote que vai a remos
até S. Miguel (200 milhas a
remos, em seis dias).

1800 – O “Augusto de Castilho”
é afundado.

O Comandante Von Arnauld
de La Perière obtinha uma
Vitória de Pirro, afundando um
pequeno arrastão transformado
em patrulha e não conseguindo
alcançar o paquete S. Miguel,
cuja carga, certamente, lhe inte-
ressaria muito mais. Alguns anos
mais tarde diria numas memórias
suas: 

«Ao largo dos Açores o U-139
travou o seu último combate, e
bem rijo ele foi! Avistámos um
grande vapor escoltado por uma
canhoneira portuguesa. Demos-
-lhe caça, mas o vapor era muito
veloz. A canhoneira atacou-nos.
Era um antiquado e mísero bar-
quito sem peças capazes de
competirem com as nossas e

23OUT18 1600 – O “Augusto
de Castilho” zarpa do Funchal,
escoltando o paquete S. Miguel
que transportava 206 pessoas a
bordo.

24OUT18 0200 – O U-139
avista os dois navios portugueses
e coloca-se na sua esteira, pre-
parando-se para os atacar pela
manhã.

0615 – O submarino alemão
abre fogo sobre o “Augusto de
Castilho” e Carvalho Araújo
manda largar uma cortina de
fumo, ao mesmo tempo que
ordena postos de combate e
que lança um SOS. 

Os dois navios portugueses
tomam a velocidade máxima. O
fogo do navio português não
alcança o inimigo (estava fora
do seu alcance) mas as granadas
inimigas caem perto do S.
Miguel.

0645 – As caixas de fumo ti-
nham acabado e a distância
entre o patrulha e o “U-139” era
de cerca de 6000 metros.

0705 – O submarino aproxima-
-se, perigosamente do S. Miguel,
e Carvalho Araújo manda EB
leme guinando para cima do
submarino disparando as suas
peças.

0715 – O comandante alemão,
guina também para sul, procu-
rando manter-se fora do
alcance das peças do “Augusto

de Castilho”, e continua a fazer
fogo. O S. Miguel afasta-se
cada vez mais.

0730 – A distância entre o sub-
marino e o paquete era já cerca
de onze milhas, mas as suas
granadas começam a cair ao pé
do patrulha e ferem de morte o
Aspirante Mota Freitas.

0745 – Carvalho Araújo decide
afastar-se em direcção aos
Açores, por achar que o S.
Miguel já está a salvo, mas o
submarino continua a fazer fogo
e já não é possível escapar-lhe.

0800 – As munições do “Au-
gusto de Castilho” estão a aca-
bar e Carvalho Araújo decide
voltar a guinar para cima do
“U-139” fazendo fogo com a
peça de vante, até acabar as
munições, manobrando depois
o navio para usar a peça de ré.

0815 – As munições do navio
português estão esgotadas e o
comandante manda içar e arriar
a bandeira até meio mastro, em
sinal de rendição, mas o sub-
marino continua a fazer fogo.
Carvalho Araújo é atingido mor-
talmente por um estilhaço de
granada. 

Devido a um mau funciona-
mento na espoleta de uma
munição, uma granada rebenta
à boca do cano de uma das
peças de 150 milímetros do
submarino, que para de fazer
fogo.

tinha uma guarnição por metade
da do nosso navio. 

Nunca vi uma luta mais va-
lente do que a sustentada por
aquele pequeno calhambeque.
Os portugueses combatiam co-
mo demónios, disparando gra-
nadas umas atrás das outras
com as suas pequenas peças de
brincar, enquanto nós os var-
ríamos da popa à proa. 

Catorze dos quarenta homens
da guarnição jaziam mortos no
convés e a maior parte dos
restantes encontrava-se ferida
antes que o navio se rendesse». 

Que melhor homenagem
poderia receber Carvalho Araújo
e os portugueses que com ele
estavam, do que estas palavras
ditas pelo seu inimigo?

Efectivamente, a tripulação do
“Augusto de Castilho”, com as
suas pequenas peças de arti-
lharia, tinha segurado um sub-
marino cruzador de enorme
capacidade militar e tinha
cumprido a sua missão de prote-
ger o paquete S. Miguel. Isso só
foi possível graças à coragem e
espírito de sacrifício de toda a
sua guarnição comandada por
um homem de invulgar carácter,
que era Carvalho Araújo. 

J. Semedo de Matos / CTEN FZ

Dionísio Varela / CTEN

�

ATLÂNTICO NORTE
14 DE OUTUBRO DE 1918

U - 139
Era um submarino de grandes 

dimensões, designado  por submarino
cruzador, projectado para operar 
a grandes distâncias da sua base.

Deslocamento: 1930 toneladas 
à superfície, e 2483 em imersão.

Velocidade máxima: 16 nós 
à superfície, e 8 nós em imersão.

Autonomia: 12630 milhas a 8 nós, 
à superfície, e 53 milhas em imersão 
a 4,5 nós.

Armamento: 19 torpedos 
para 6 tubos, e duas peças de 150 
milímetros.

“AUGUSTO CASTILHO”
Antigo arrastão armado em patrulha com a montagem 

de duas peças de artilharia.

Velocidade máxima: 10,5 nós.

Armamento: Uma peça de artilharia de 65 milímetros a vante e outra
de 47 milímetros a ré, com um alcance máximo de 3500 metros.

São Miguel
(0815)

Augusto de Castilho (0815)

2’

Augusto de Castilho (0615)

São Miguel (0615)

U-139 (0815)

U-139 (0615)

São Miguel

2’ (aprox.)

Augusto 
de Castilho

U-139

CTEN Lothar Von Arnauld 
de La Perière

NOTAS:
(1) É vulgar designar o “Augusto de
Castilho” por Caça-Minas, no entanto,
pelo tipo de armamento e pelas 
missões que desempanhava, crê-se
que estava preparado para Patrulha.

Posições Iniciais (0615)



Coordenação dos novos Faróis e Farolins 
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No seguimento da assi-
natura do protocolo de
cooperação estabelecido

entre os governos de Portugal e
da República Democrática de
São Tomé e Príncipe (RDSTP),
e integrado no programa qua-
dro da Cooperação Técnico-
-Militar Portuguesa, foi criado o
Sub-Projecto 2C “Ajudas à Na-
vegação”.

A fase de execução deste
sub-projecto teve início em
1993, tendo sido entregues em
20 de Setembro de 1994, os
primeiros faróis e farolins na
Ilha de S. Tomé. Em 30 de Ou-
tubro de 1997 foram oferecidos
ao Governo da RDSTP os últi-
mos faróis, tendo-se terminado
com esta entrega a parte de
identificação do projecto de si-
nalização marítima.

Com o objectivo de se ob-
terem as coordenadas das aju-
das à navegação criadas pelo
projecto de cooperação técni-
co-militar referido, foi solicitado
pela Direcção-Geral de Política
de Defesa Nacional, ao Estado-
-Maior da Armada, a colabo-
ração do Instituto Hidrográfico
(IHPT).

Para a execução dos traba-
lhos solicitados, o IHPT deslo-
cou no período de 11 de Feve-
reiro a 4 de Março de 1998, um
grupo de trabalho da Divisão

de coordenadas WGS84 em co-
ordenadas locais.

Com o objectivo de se obter
um conjunto de observações
que permitissem uma ligação
da rede local WGS84 à rede
mundial do mesmo sistema, foi
construído, na muralha NE da
Fortaleza de S. Sebastião, um
pequeno pilar que permitiu a
fixação dum suporte de antena
GGPS. Neste ponto foram efec-
tuadas observações que abran-
geram um período de nove dias
consecutivos. Estas observa-
ções, em conjunto com os da-
dos obtidos nas estações fixas
de observação contínua GPS,
da rede do Internacional GPS
Geodynamics Service, irão per-
mitir a ligação à rede mundial.
Esta ligação cria linhas de base
de comprimentos de vários mi-
lhares de quilómetros, envol-
vendo cálculos efectuados em
software especializado, não
estando ainda concluídos. A
elaboração desta ligação vem
confirmar a capacidade do
IHPT de obter, com os equipa-
mentos agora utilizados, novas
redes locais WGS84 ajustadas à
rede mundial em qualquer
parte do mundo.

Esta acção, realizada num
país de parcos recursos, como a
RDSTP, obrigou ao transporte
de grandes quantidades de
material a fim de salvaguardar o
necessário apoio logístico. 

Devido ao facto do único
acesso possível à maioria dos

INSTITUTO HIDROGRÁFICO

Coordenação dos novos Faróis e Farolins 
da República Democrática de São Tomé e Príncipe

de Hidrografia, dirigido pelo
CTEN SEH Matos Madrugo, e
do qual faziam parte os CTEN
SEH Abílio Matias, 1TEN Mo-
reira Pinto, técnico-adjunto de
hidrografia Neves Vieira, 1SAR
M Loureiro Almeida e CAB T
Vieira Afonso. O Director-
-Técnico do sub-projecto,
CTEN SEH Cola Duarte, acom-
panhou toda a missão. Esta mis-
são permitiu a actualização das
cartas náuticas oficiais (CNO)
nº 321 a 323 da RDSTP.

Para a realização do trabalho
de coordenação dos faróis e fa-
rolins, foram utilizados métodos
clássicos, ou seja, partindo de
pontos de coordenadas conhe-
cidas foram medidos ângulos
horizontais ou azimutais, ângu-
los verticais ou zenitais e dis-
tâncias, tendo-se utilizado teo-
dolitos electrónicos e distan-
ciómetros de luz infra-vermelha
para as respectivas observa-
ções. 

Nos locais em que não era
possível a utilização de méto-
dos clássicos, foi utilizado o
Sistema de Posicionamento
Global Geodésico (SPGG/
GGPS), que utiliza a conste-
lação de satélites do sistema
GPS e receptores de dupla fre-
quência. Estando um dos recep-
tores instalado num ponto de
coordenadas conhecidas, são
obtidas com uma exactidão mi-
limétrica as coordenadas das
restantes estações.

As redes geodésicas que ser-
viram de base aos trabalhos
realizados nas duas ilhas, S.
Tomé e Príncipe, foram estabe-
lecidas em períodos diferentes,
tendo existido algumas altera-
ções no caso da rede da Ilha de
S. Tomé.

Assim, em 1918, sob a direc-
ção do, ao tempo, CMG Gago
Coutinho, foi calculada a rede
geodésica da Ilha de S. Tomé,
no elipsóide de Clarke (1866)
com datum no marco Pico. 

Foi também criado um siste-
ma de coordenadas cartesianas
mantendo o mesmo datum.
Posteriormente, a Missão Hi-

drográfica de Angola e S. Tomé
(MHAST) recalculou as obser-
vações efectuadas, no elipsóide
internacional, tendo alterado a
origem para o marco Fortaleza.
Em 1951 foi criado um novo
sistema de coordenadas carte-
sianas, com origem no marco
Fortaleza, para  a execução dos
levantamentos hidrográficos da
Baía de Ana Chaves e de Fer-
não Dias. Por fim, em 1955, a
MHAST decidiu que o sistema
de coordenadas locais da Ilha
de S. Tomé, deveria ter como
origem o marco Pico, tendo
sido nesta rede que se base-
aram os cálculos das observa-
ções clássicas agora efectuados.

A rede geodésica da Ilha do
Príncipe foi estabelecida nos
anos de 1929-30, sob a direc-
ção do, ao tempo, CTEN João
Capelo, tendo os cálculos se
baseado no elipsóide Interna-
cional com datum no marco
Papagaio. Foi também criado
um sistema de coordenadas
cartesiano com o mesmo da-
tum. Os cálculos nas observa-
ções clássicas agora realizados,
na Ilha do Príncipe, foram ela-
borados com base nesta rede.

Conforme já referido ante-
riormente, foram efectuadas
observações GGPS em algumas
ajudas à navegação bem como
em vários marcos de ambas as
ilhas, tendo-se obtido uma rede
local WGS84. Estas obser-
vações permitem ainda obter os
parâmetros de transformação

Marco geodésico com sistema GGPS montado.

Coordenação de farolim.



Marco geodésico envolvido por densa vegetação.

Acesso ao farolim do ilhéu Santana.

faróis ser por mar, foi neces-
sário recorrer ao aluguer de
embarcações particulares, uma
vez que a embarcação semi-
-rígida disponibilizada pelo
Ministério da Defesa da RDSTP
se mostrou em alguns casos
inadequada, criando riscos ele-
vados, pois os desembarques
eram efectuados em zonas de
rochas vulcânicas. 

No período em que se dispôs
de embarcação, as más condi-
ções de mar encontradas não
permitiram o acesso a duas das
estruturas, o que obrigou à uti-

Portugal, e o empenho e a ac-
ção da Cooperação Técnico-
-Militar Portuguesa, foi possível
estabelecer a nova rede de
Ajudas à Navegação da RDSTP,
sendo indiscutível que esta rede
constitui um assinalável factor
de desenvolvimento local, que
vem contribuir para que as
comunicações por via marítima
sejam mais seguras.

A realização desta missão,
para a obtenção de coorde-
nadas das ajudas à navegação,

vai permitir a actualização das
CNO e de outras publicações
internacionais, alargando assim
o conhecimento destas ajudas
na comunidade marítima
nacional e internacional, o que
constituirá um factor de prestí-
gio para S. Tomé e Príncipe e
Portugal.

Moreira Pinto
1TEN

lização de soluções alternati-
vas para a obtenção das res-
pectivas coordenadas. 

Os marcos geodésicos, duma
forma geral, estão preservados
mas, apesar disso, as observa-
ções efectuadas revestiram-se
de grandes dificuldades, em
alguns casos inultrapassáveis
para as observações clássicas,
devido à inacessibilidade a
alguns marcos, e pela sua não
intervisibilidade noutros casos,
devido à densa vegetação que
os rodeia. 

Com o suporte financeiro de

�



Um dicionário de números
T odos nós sabemos que um dicionário é um livro indispen-

sável no nosso dia a dia. Nele se encontram, por ordem
alfabética, as palavras de um idioma com os seus signifi-

cados ou a tradução noutra língua.
Todavia, se as palavras têm, como vimos, lugar próprio num

dicionário, o mesmo não sucede com os números. E estes, não
são menos importantes pois, de facto, não é possível viver sem
eles. Com eles se conta e se mede. Com eles se faz o cálculo do
edifício onde vivemos ou da ponte que, com toda a segurança,
atravessamos. Sem eles, queremos dizer, sem os números, as ciên-
cias não teriam progredido, as indústrias estariam no nível do pas-
sado longínquo e, se tudo isso
acontecesse, não poderíamos
desfrutar os benefícios que
hoje experimentamos.

Toda esta arenga para lem-
brar que, se não faltam dicio-
nários convencionais, isto é, de
palavras, o mesmo não sucede
com os dicionários de núme-
ros, que não há. Que não ha-
via. Há alguns anos atrás, foi
publicado um dicionário deste
tipo, onde vêm ordenados, em
ordem crescente do seu valor,
os mais importantes ou cu-
riosos números da imensidão
existente.

Os números têm uma faceta
que gostaríamos de realçar.
Ao contrário das palavras não
admitem sinónimos. Têm só
uma face. Poderíamos dizer:
uma só palavra. Todavia,
quanto ao antónimo, admiti-
mos que poderá ter, em nu-
merologia, uma figura equi-
valente: o inverso, que corres-
ponde a 1/n.

O dicionário que temos na
nossa frente, da autoria de
David Wells, foi publicado,
em 1986, por Penguin Books,
e tem por título Dictionary of
curious and interesting num-
bers. Dele vamos extrair al-
guns exemplos, onde salienta-
remos as características mais
interessantes, procurando usar
uma linguagem leve, pois temos perfeita consciência que os nú-
meros só são atractivos quando correspondem a uma cifra cho-
ruda na nossa conta de banco.

ZERO

Começamos mal! Será que o zero é um número? Ou é apenas
a sua ausência? Não vamos entrar nesta controvérsia mas apenas
chamar a atenção do leitor para o facto do zero ser um jovem
imberbe, pelo menos em relação a todos os dígitos, e por isso
merece toda a nossa maior simpatia. Efectivamente, nasceu em
parte incerta, falou árabe, mas só entrou na Europa quando um
tal Leonardo de Pisa (c.1170-depois 1240) escreveu e divulgou o
seu Liber Abaci, nos primeiros anos do século XIII.

Mas para além de imberbe, o zero tem uma vida amargurada,
uma dolorosa existência. O seu valor depende do lugar que
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ocupa. Tão depressa é extremamente adulado porque enriquece
os seus companheiros, como é completamente ignorado mesmo
despresado, passando a ser um verdadeiro zero à esquerda.

1

A unidade pode não ser, não é mesmo, um grande número,
mas é sem dúvida o mais usado, o mais frequente. Início de todos
(ou quase todos) os sistemas de contagem, tem honras especiais
no palanque do nosso quotidiano. De facto, quem é que não luta,
não atropela para alcançar o seu lugar? E uma vez instalado,

quem o quer abandonar?
Este apetecido número tem,

todavia, uma característica que
lhe confere a maior respeitabi-
lidade. Ao contrário de todos
os outros, é íntegro, incorruptí-
vel. Não se divide. Quando,
porém, a isso é forçado, frac-
ciona-se e morre ao abandonar
o mundo dos dígitos - R.I.P.
(“Requiescat in pace”).

1.61803 39887 49894 
84820 45868 34365 

Este não é um número ter-
reno. É conhecido pela divina
proporção. O seu valor, que
corresponde a ,foi usado
pelos geómetras e pintores do
passado. Euclides (c.300 AC)
refere-se à divina proporção,
mas no célebre papiro Rhind,
de 1500 AC, já chama sagrada
a esta proporção. A sua mais
notável aplicação aparece-nos
nas duas maiores pirâmides de
Gizé: Quéops e Quéfren,
onde aquele valor é pratica-
mente igual à relação entre a
altura de cada uma das faces e
a metade da largura da base.

2

Este número, que deu
origem ao sistema binário
inventado pelo matemático

Leibniz (1646-1716) e que associava o 1 a Deus e o zero ao
nada. Todavia, sabe-se que este sistema já tinha sido referido
pelos chineses (o que é que estes orientais não descobriram no
passado?).

A sua consagração deve-se, porém, ao uso nos computadores,
onde 87=1010111. O que nos indigna é que no sistema de base
2 este número nunca aparece. Mas surge com toda a força na
fórmula física mais terrível que existe. Referimo-nos, natural-
mente, à fórmula E=mc2, que Albert Einstein (1879-1955)
deduziu e que esteve na base das duas maiores destruições pro-
duzidas pelo homem (neste caso, homem não merece H).

3.14159 26535 89793 23846 26433 83279

� é, sem qualquer dúvida, o mais famoso de todos os
números. É a relação entre o perímetro da circunferência e o seu

Um dicionário de números

5+1�
2
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diâmetro e, também, a área do círculo de raio igual à unidade. �
é irracional (não pode ser expresso pelo cociente de dois
racionais) e transcendente (não pode ser raiz duma equação
com coeficientes inteiros).

Para atingir o valor acima indicado, o � fez uma longa viagem
através dos séculos.Os Babilónios, cerca de 2000 AC,
avaliaram-no entre 3 e 3 1/8. 

Para os Egípcios, o escriba Ahmes, no já atrás referido papiro
Rhind, diz que a área do círculo é 8/9 do seu diâmetro o que faz
� igual a (16/9)2 ou seja 3.16049, o que já não é nada mau.
Arquimedes (c.287-212 AC) mede o seu valor entre 3
10/71=3.14085 e 3 10/70=3.1416. Em 1592, o valor de � deixa
de ser calculado por medição e passa a ser obtido por uma fór-
mula, que se deve a Francois Viète (1540-1603), o pai da álge-
bra moderna. 

Até que, em 1673, Leibniz, deduz o valor de � a partir de uma
série infinita, cujo rigor depende do número de termos utilizado:

�/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9- .....
Depois começou a calcular-se o valor de � com grande apro-

ximação. Johannn Dase (1824-1861) chegou aos 200 decimais.
William Shanks (1812-1882), em 1853, atinge 707, mas vem a
descobrir-se que o cálculo está errado a partir do 528º decimal.
Porquê este esforço? Procura de repetição de uma dízima ou
simples desafio? Em 1949 já se chega a 2037 decimais e, em
1967, um grupo de matemáticos em França atinge 500 000. Mas
merece deixar registado os nomes de  dois japoneses, Yoshiaki
Tamura e Tasumasa Kanada, que em 1983 calcularam
16.777.216 decimais! Não compensa ir mais longe. A dízima
aposta em não se repetir.

Se algum dos leitores quiser prestar homenagem a este famoso
�, decorando-lhe o seu valor, apresentamos uma quadra em que
o número de letras de cada uma das palavras corresponde aos
sucessivos decimais até ao 30º. O poeta teve que ficar por aqui
porque o 32º é zero.

Que j’aime à faire apprendre un nombre utile aux sages
Immortel Archimède, artiste, ingénieur
Qui de ton jugement peut priser la valeur?
Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.

5

Num triângulo rectângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à
soma dos quadrados dos catetos. Enunciado por Pitágoras, aí por
540 AC, é o teorema, mais conhecido da geometria. O mais
pequeno triângulo, com os lados em números inteiros tem 5 por
hipotenusa: 32+42=52

6

É o primeiro número perfeito, o que quer dizer que é igual à
soma dos seus factores: 6=1+2+3. Esta definição deve-se a
Euclides.

10

Apesar de ter sido sugerido pelo filósofo grego Aristóteles
(384-322 AC), dado que temos 10 dedos, muito úteis para con-
tar, o sistema que prevaleceu através dos tempos foi o duodeci-
mal, porque o número 12 é divisível por 2, 3, 4 e 6 enquanto no
sistema decimal 10 só tem os factores 2 e 5, mas, felizmente,
possui outras grandes vantagens.

O impulso definitivo dado ao sistema de base 10, deve-se aos
sábios de Napoleão que estabeleceram o Sistema Métrico
Decimal o qual, apesar de muitas resistências, especialmente
devidas aos hábitos de séculos de utilização das medidas tradi-
cionais, conseguiu (praticamente) a sua universalidade.

13

Tradicionalmente, é o número aziago por excelência. Admite-
-se que resulta do número de lugares da Última Ceia, mas parece
que esta superstição só começa na Idade Média. Existe uma
palavra para designar o medo do número 13: triscaidecafobia.

16

Um quadrado mágico é aquele onde as colunas, linhas e dia-
gonais tem a mesma soma. O mais pequeno quadrado mágico
tem 3x3=9 casas mas o de 4x4=16 casas foi imortalizado pelo
grande desenhador que foi Albrecht Durer (1471-1528) que
curiosamente conseguiu incluir na linha inferior do quadro a
data da sua feitura: 1514.

60

A base dum dos mais antigos sistemas de contagem. Foi usado
pelos sumérios 3500 AC. É provavelmente responsável pelos
360 graus em que é dividido o círculo, assim como a subdivisão
do grau e da hora em minutos e destes em segundos.

220 E 284

Estes dois números são chamados amigos. Quer isto dizer que
cada um deles é igual à soma dos divisores do outro. Este par é
o primeiro de alguns que já foram encontrados ao longo dos
tempos e, parece, que Pitágoras já o conhecia. Neste caso, os
divisores de 220 são o 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44 e 55, que
somados dão 284. Por outro lado, 284 tem 1, 2, 4, 71, 142
como divisores cuja soma é 220.

1 634

Um curioso número: 1634=12+62+32+42

3 435

Outro, na mesma linha do anterior: 3435= 33+44+33+55

142 857

Este é o número cíclico. Obtém-se dividindo a unidade por 7.
Assim 1/7=142857 142857 142857 ... e, esta dízima, já mostra
a sua interminável repetição. 

Multiplicado pelos dígitos de 2 a 6 apresenta sempre os mes-
mos algarismos, sempre pela mesma ordem. 

Exemplo: 142 857x3=428 571

12 345 679

Multiplicado por um número de dois dígitos cuja soma seja 9,
o resultado tem todos os algarismos iguais: 12 345 679x27=333
333 333. O leitor que experimente os outros.

999

Podíamos continuar a apresentar outros casos interessantes.
Terminamos, porém, por esta notação que permite escrever ape-
nas com três dígitos um fabuloso número, que C.A. Laissant
mostrou, em 1906, ser constituído por 369 693 100 dígitos!

A. Estácio dos Reis
CMG REF

�
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Inspecção final do treino avançado
NRP “Corte Real” - 98

1ª Parte

Inspecção final do treino avançado
NRP “Corte Real” - 98

C ompreendemos então que saíramos a barra, que navegá-
vamos já no oceano e que, abandonada a propulsão a
Diesel, aquelas 3.180 portentosas toneladas já iam, à

força de Turbinas de Gás, a uma velocidade nervosa e visivel-
mente ganha.

Enquanto eram recolhidas as mangueiras que nas amuras
estavam prontas a manter afastadas do casco, à força dos seus
potentes jactos de água, as temidas minas flutuantes, soou pelos
altofalantes a voz de «Dar volta aos postos de canal dragado (2)!»

Só então o pessoal que não estava directamente envolvido na
operação foi autorizado a descer abaixo da linha de água.

Os que tiveram de permanecer no seu interior puderam então
abandonar a postura determinada (surpreendentemente, deita-
dos no pavimento e espalhados pelo navio!) pois ao longo dos
canais dragados, onde os fundos são menores, a ameaça mais
temida, a das minas, recomenda que o navio, para reduzir o
ruído, se desloque a muito baixa velocidade e que, para reduzir
os efeitos de um eventual rebentamento, o pessoal se encontre o
mais disperso possível e numa posição que melhor suporte o
violento impacte.

Quando, uma hora antes, no pequeno cais de Porto Brandão
envergáramos os cintos de salvação que nos aguardavam e
fomos embarcando, primeiro o mais moderno, e, com um méto-
do lógico, nos fomos distribuindo pela embarcação, um insu-
flável de casco semi-rígido, que nos levaria ao N.R.P. (Navio da
República Portuguesa) «Corte Real», pela economia das palavras
trocadas e pela precisão das mensagens transmitidas para bordo
da Fragata, tivemos a primeira impressão de profissionalismo
com que haveríamos de desembarcar seis árduas horas depois.

Vencida a distância que nos separava do navio e desde que
galgados, após o nosso anfitrião, os cerca de quatro metros de
escada de quebra costas a que a embarcação atracara, sentimos
que vivíamos num mundo que, respeitando as tradições da sua
linguagem e do seu cerimonial, convivia intimamente, sem
descontinuidades na sua secular cultura, com a mais avançada
tecnologia que lhe impunha, ela própria, os seus novíssimos ri-
tuais.

O abrir e fechar das portas das antecâmaras de acesso à pres-
surizada “Cidadela”, a prevenir a entrada de poeiras radioactivas e
de contaminação química e biológica, foi o primeiro teste-
munho de que uma cultura fortemente estruturada assimilara

sem hesitações as novas
regras de jogo. Guiados
através de corredores,
abrindo e fechando de
imediato portas estan-
ques, em obediência à
política de estanqueidade
estabelecida, atingimos a
escada que nos levou à
Ponte de Comando, de-
pois de, com idênticos
cuidados, abandonarmos
a “Cidadela”.

Como por todo o lado
por onde passáramos sur-
preendeu-nos uma estranha
atmosfera de mistério …

Nenhum dos homens
(não tínhamos ainda pes-
soal feminino (3) embar-
cado nestes navios) da
Guarnição mostrava mais
que os seus olhos sob

uma máscara branca enfiada até ao pescoço, um rasgão, reve-
lando olhares atentos, sobre uma rede que lhes permitia respirar
e fazer-se ouvir.

As mãos resguardadas por luvas brancas do mesmo tecido, à
prova de fogo, e as calças metidas dentro das meias sublinham
uma filosofia de protecção pessoal na vertente da “Batalha
Interna”.

Esta tem como objectivo assegurar a máxima capacidade no
cabal apoio ao desempenho do navio no combate às diversas
ameaças que na “Batalha Externa” terá de enfrentar.

A plena integração das duas vertentes garantirá não apenas
que o navio está pronto para combater mas sobretudo que está
apto para vencer o combate. Este é o objectivo do PLANO DE
TREINO AVANÇADO em que toda esta máquina de guerra foi
envolvida durante um mês.

É, como um todo, enquanto Unidade Naval, e como parte,
enquanto Task-Force, que os 180 homens que guarnecem este
Escoltador Oceânico da Classe «Vasco da Gama» vão ser, pe-
rante o Almirante Comandante da Flotilha (4), sujeitos a uma ri-
gorosa  Inspecção Final.

Por isso os únicos rostos vísiveis serão os dos cerca de trinta
Oficiais, Sargentos e Praças da Equipa de Avaliação, que aju-
darão na identificação de fragilidades e na implementação das
necessárias medidas correctivas sob a orientação de três Oficiais
Superiores que farão a ligação ao FOST (Flag Officer Sea
Training) da britânica Royal Navy no respeitante ao treino
operacional destas fragatas  e do navio reabastecedor,  NRP
«Bérrio», à semelhança das armadas que querem testar os seus
créditos a nível internacional.

Integrados na Força, constituída pelas fragatas «Vasco da
Gama» e «Comandante João Belo» e pela corveta « Baptista de
Andrade», que nos aguardava e que tinha por missão escoltar
uma importante unidade (físicamente representado pelo N.R.P.
«Bérrio») ao largo da fictícia costa dum país distante, assumido,
na circunstância, como hostil e dispondo duma Esquadra real e
bem caracterizável, deu-se então início ao combóio sob

NRP “Corte Real”.

Depois de galgar triunfante a primeira onda 
a sério, o navio afundou a proa até quase ao
beque (1). Então uma enorme gerbe de espuma
branca ao desabar fustigou, de passagem, 
o castelo deixando que a suave briza arrastasse
até às asas da ponte uma fina surriada.
Encharcados, um fuzileiro, que no seu 
uniforme camuflado, manteve um inequívoco
porte militar, e um marinheiro continuaram, 
de binóculos empunhados, a prescrutar 
a superfície do mar, cada vez mais escura 
e agitada, em busca de eventuais minas
à deriva.
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condições de multi-ameaça, navegando ao longo de um triângu-
lo isósceles cujo vértice mais ponteagudo acabáramos de cruzar.

Daí para diante tudo o que vier a ocorrer, isolada ou simul-
taneamente, acontece em função dos desenvolvimentos retira-
dos da experiência registada ao longo da Guerra das
Falklands/Malvinas e ao sabor dum guião prévia e secretamente
preparado pela Equipa de Avaliação, numa sequência e combi-
nação de eventos que irá apanhar de surpresa uma Força nave-
gando em Postos de Combate e de modo a permitir avaliar os
resultados  do Plano de Treino Avançado a que a «Frareal»
vinha sendo submetida.

E todas as ordens de comando, segundo uma terminologia
aprovada, serão cronologicamente registadas numa prancheta (5) …

No que respeita à «F332» (6), neste troço, ao longo da costa,
fomos inesperadamente atacados por uma bateria costeira de
mísseis que determinou uma resposta imediata da nossa arti-
lharia de 100 mm que a neutraliza sem, no entanto, conseguir
evitar que ocorra um primeiro impacte simulado pelo rebentar
de uma granada, lançada da Ponte,
10 segundos depois do início do
ataque. Além de emprestar algum
realismo à si tuação, permite à
Equipa de Avaliação desencadear
simulações de incêndios e alaga-
mentos em vários compartimentos e
avarias em diversos equipamentos,
causados por impacte directo ou por
estilhaços.

Simultaneamente as diversas
equipas de Limitação de Avarias,
constituídas por dois homens, dão
início à imediata inspecção das
respectivas zonas de responsabili-
dade de modo a vasculhar todo o
navio e a comunicarem todas as
ocorrências, nomeadamente os feri-
dos,  à Central  de Controlo de
Máquinas e de Limitação de Avarias
(LA). Neste caso pontual foram as
host i l idades na Batalha Interna
abertas com a Externa já encerrada.

No Centro de Operações (CO), sob
o atento olhar e de cronómetros em
punho, vão sendo avaliados o rigor e
a rapidez com que as informações
chegam ao comandante, assim como
a eficácia na aplicação das medidas
adequadas aos objectivos de comando por ele ordenadas. Ao
longo da Inspecção diversos tipos de incidentes «injectados»
movimentarão as equipas de LA que, devidamente equipadas,
terão de penetrar nos compartimentos «atingidos» em zonas
diversificadas do navio por forma a poder identificar os procedi-
mentos específicos de cada área, permitindo assim, que se
avaliasse a  sua «endurance» sob o efeito do cansaço que se irá
acumulando.

Em locais remotos destes, porém, impôr-se-á a imediata
adopção de medidas alternativas que face a limitações com
origem directa ou indirecta, muitas vezes decorrente da própria
acção correctiva, permitirão a continuação da Batalha Externa
em que o navio estiver envolvido, seja uma acção Anti-
-Submarina ou um ataque Aéreo ou um combate de Superfície
contra outros meios navais ou contra costa, como acabara de
ocorrer.

Os incêndios, simulados por granadas de fumo que de todos
oculta a suposta causa, exigem, a partir de um perfeito conheci-
mento prévio do navio, um diagnóstico preciso que determinará
para cada tipo de fogo a correcta e atempada selecção de meios
de combate e uma rápida e bem coordenada intervenção local.

Os alagamentos simulados com realismo semelhante a partir

das canalizações do próprio navio podem também ser de diversa
proveniência; causados por simples rombos no costado, acima
ou até abaixo da linha de flutuação, pela ruptura de canalizações
de água, de combustível ou de vapor sob pressão e podem ocor-
rer para o interior dos compartimentos, uns mais sensíveis que
outros, paióis (7) ou até tanques de combustível ou da aguada e
tanto podem ser lentos como rápidos e de pequena ou grande
dimensão, determinando intervenções adequadas a cada caso.

O autocontrolo de cada membro da equipa e a autocoorde-
nação de todas elas são tão fundamentais como, identicamente
imperativa é uma rigorosa troca de informações (muitas vezes
por vias alternativas) entre os principais centros de decisão; a
Ponte, a Central de Máquinas e LA, e o nevrálgico Centro de
Operações que permitam ao Comando, num quadro geral,
decisões prontas, oportunas e inequívocas no campo da
sobreposição das “Batalhas Interna e Externa” em que se joga o
êxito da missão e a sobrevivência do próprio navio.

Para que o realismo seja assegurado, o guião introduz con-
tratempos e mesmo avarias nos meios
que as próprias equipas irão utilizar
nas diversas situações em que terão
de intervir.

No caso das avarias eléctricas,
electrónicas e hidráulicas compete às
Equipas do Departamento de Armas e
Electrónica (DAE) detectá-las, desco-
brir-lhes as causas e proceder tam-
bém de acordo com uma economia
de tempo e de meios que traduzam a
eficiência e garantam a eficácia da
complexa máquina que é um navio
de guerra e, em particular, qualquer
das três fragatas desta classe.

Claro que quando as avarias têm,
elas próprias, consequências em pon-
tos afastados do navio, elementos da
Equipa de Avaliação são previamente
deslocados para os pontos onde de-
verão surgir as equipas de bordo, de
modo a recolher todos os desvios aos
procedimentos previstos para cada
caso, quer para efeitos de avaliação
quer de posterior correcção, pois o
objectivo é atingir e assegurar a
manutenção de um nível de eficiên-
cia para o qual cada membro da

Guarnição se começa a preparar
muito antes (8) de destacar para bordo deste tipo de fragatas.

Uma avaria nas linhas de transmissão de energia eléctrica ou
hidráulica pode originar alterações profundas na operação de
certos equipamentos ou mesmo armas com perda parcial da sua
capacidade combatente que em situação extrema poderá mesmo
determinar o, mais ou menos prolongado, afastamento do navio
até que seja restabelecido um mínimo de operacionalidade para
voltar a participar na acção interrompida.

Assume-se claramente que em combate, a prestação do navio
não está apenas dependente dos operadores das suas armas. Nas
unidades navais cada membro da guarnição é um combatente,
seja a sua função manter a melhor capacidade propulsora,
fornecer os sobressalentes que recuperam os sistemas degrada-
dos, alimentar toda uma guarnição ou tão só recuperar um feri-
do porque em combate todos exercem cargos chave na estrutura
de bordo, na medida em que contribuem de forma determinante
para o desempenho do navio.

O espírito de combate resultante de enfaticamente se juntar
aos tradicionais ambientes aéreo, de superfície e submarino o
ambiente interno, melhora o desempenho da guarnição que,
ganhando em eficiência, mais eficazmente contribuirá para o
sucesso do navio.

Centro de Operações “CO”.

✎
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mite uma melhor leitura das
imagens Radar, Sonar e Vídeo
que chegam de várias fontes,
foi comandada a intervenção
contra a bateria de costa que
nos havia alvejado.

A posição dela foi neste ca-
so adquirida visualmente na
asa BB da Ponte por um Vigia
que observando a linha de
costa se apercebeu do disparo
e que apontou os seus binócu-
los, montados em pedestais
ajustáveis que transmitem as
coordenadas de tal maneira
que apontados, entretanto, os
Radares de Tiro equipados
com câmaras de TV, permitem
mostrar no CO, em monitores
situados sobre os Operadores,

o Alvo e as suas rigorosas coordenadas.
Isto permitirá uma rápida Aquisição Radar do Alvo e, assim

que for ordenado, activar a Direcção de Tiro seleccionada de
modo a iniciar-se de imediato um Fogo certeiro, como foi o
caso, apesar das avarias causadas no Sistema de Alimentação da
Peça ter baixado o seu ritmo de fogo de oitenta tiros por minuto
(11), em Automático, para o de Carregamento Manual.

Dr. Rui Manuel Ortigão Neves
1TEN REF
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Além do Oficial de Ope-
rações para a “Batalha Externa”
e do Chefe do Departamento
de Armas e Electrónica, para a
“Batalha Interna” (que estabe-
lece a ligação com o Chefe do
Departamento de Propulsão e
Energia na Central de Máqui-
nas e de Limitação de Avarias)
o Comandante tem como aces-
sores principais, ainda e como
seria de esperar, o seu Oficial
Imediato.

Este é quem regularmente
lhe trás a imagem recolhida
num percurso permanente
pelo navio, no exercício duma
função designada por “Rover”
e que consiste em circular
pelas áreas afectadas por inci-
dentes levando a todo o navio não só uma grande capacidade
de interpretar situações, de integrar esforços e de tomar decisões
de comando como afinar a troca de informação.

Claro que assim que iniciámos a navegação em águas profun-
das, face à ameaça submarina de que a «Intelligence» dera notí-
cia, forjada pela Equipa de Avaliação, o Comandante abando-
nou a Ponte, aonde se deslocara, e tomou posição no Centro de
Operações, algures na “Cidadela”.

Aquele é organizado em torno de duas enormes Consolas de
Decisão, dispondo cada uma de um Monitor «PPI» (9), destinada
uma às operações de superfície e anti-submarinas, onde se insta-
la o Comandante e o seu Oficial de Operações, a qual segundo
as velhas tradições ou então por pura coincidência se encontra a
bombordo (10), e outra à defesa anti-aérea de que se ocupam os
dois Oficiais Artilheiros.

Em torno destas consolas e encostadas às anteparas seguem-se
numa sequência que tem a sua lógica, os centros nevrálgicos
operacionalmente envolvidos, dispondo de consolas com
funções de compilação dos panoramas aéreo, de superfície, de
guerra electrónica e sonar e consolas de controlo das armas.

Tudo o que diz respeito à Artilharia e Mísseis a um bordo, e
no outro o que respeita às armas Anti-Submarinas, dispondo a
respectiva Detecção Sonar de um pequeno espaço anexo.

A situação em torno do navio é aí tratada e aí é concentrada toda
a informação que pode internamente afectar a sua operacionalidade
ao longo das acções que se estiverem a desenvolver.

Uma equipa de vinte e sete oficiais, sargentos e praças enver-
gando auscultadores e microfones, desempenham as suas
funções com o perfeito conhecimento do seu papel no conjunto
da equipa que dá permanente acessoria ao Comandante, em
Postos de Combate, ou a um Oficial de Quarto, numa circuns-
tância de ameaça mais remota e, consequentemente, num
menor Grau de Prontidão para Combate.

Assim, poder-se-á navegar com metade da Guarnição de
Serviço, isto é, a Bordadas, ou em situação normal de paz, com
apenas um quarto a guarnecer postos essenciais à mera nave-
gação ficando o restante pessoal livre para as inúmeras tarefas
que a manutenção de um vaso de guerra requer e que podem ir
da execução das rotinas a que todos os equipamentos devem ser
sujeitos até às mais banais tarefas de conservação dos exteriores
e interiores dum habitat mergulhado numa atmosfera salina tão
corrosiva quanto saudável. Claro que a navegar as Máquinas
nunca descansam.

E as Cozinhas só em grandes fabricos …
O treino ocupará grande parte desse tempo disponibilizado, já

que a acção não tem hora de exibição previamente marcada e
tanto a música como a coreografia são impostas de fora e rara-
mente se repetem. Do Centro de Operações, num ambiente
intencionalmente escurecido que convida à concentração e per-

BIBLIOGRAFIA:
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NOTAS:
(1) Parte saliente da roda de proa ao nível do castelo onde antigamente se colocava 
a «carranca» ou figura de proa.
(2) Com toda a oportunidade, pois actualmente a Armada não dispõe de Draga Minas.
A longa escola que, graças às Esquadrilhas de  Draga Minas Oceânicos (USN) e
Costeiros (USN e UK/RN), constituiu a antiga Flotilha de Draga Minas perdeu-se 
e com ela a defesa do vasto e estratégico estuário do Tejo, missão de imperativo 
interesse nacional que foi simultaneamente um dos compromissos navais de Portugal
no âmbito da NATO. A minagem de um porto é o mais económico e eficaz acto 
de agressão ao seu tráfego. No caso de Lisboa …
(3) O problema da onerosa e imprevisível adaptação de instalações conduziu a que
algumas Armadas levassem às últimas consequências a indiscriminação dos sexos.
Todas as instalações são, em absoluto, comuns.
(4)Flotilha é, actualmente, o conjunto de todas as unidades navais da Armada.
(5) Esta prática, via UK/RN, chegou a ser proposta, sem sucesso, em Portugal, entre
1962-67.
(6) Número atribuído no seio da NATO (North Atlantic Treaty Organization)
(7) Na Marinha, Paióis são todos os locais onde se arrumam mantimentos ou objectos
necessários ao serviço de bordo e não apenas os de munições.
(8) Numa sequência de cursos que por uma ou outra razão ocupam oficiais, sargentos
e praças entre quatro e seis meses ininterruptos por vezes em acumulação com tarefas
nas suas unidades de origem. Na década de sessenta, durante o salto tecnológico 
que autonomizou a armada francesa, um terço dos seus efectivos frequentava cursos 
de actualização.
(9) PPI, Plan Position Indicator.
(10) Também nos aviões que dispõem de dois pilotos, o piloto comandante tem 
os seus comandos a BB e o copiloto a EB.
(11) A cadência de fogo destas peças foi melhorada de sessenta (Fragatas da Classe
«COM . João Belo») para oitenta tiros por minuto.

Aterragem do Heli no navio.

�
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INTRODUÇÃO

Com atribuição à Marinha
(Fuzileiros e Mergulha-
dores) da missão de segu-

rança próxima (socorro e sal-
vamento) da área molhada con-
tígua à Frente Rio da EXPO 98,
em que o vector principal foi a
salvaguarda da vida humana,
aquelas instituições ficarão liga-
das de forma indelével à EXPO
98, a última deste século, até
porque o tema da exposição
“OS OCEANOS, PATRIMÓNIO
PARA O FUTURO” está profun-
damente relacionado com elas. 

Assim, este artigo tem por ob-
jectivo dar a conhecer a partici-
pação dos Fuzileiros e Mergu-
lhadores na EXPO 98. 

A EXPO 98

A EXPO 98 cumpriu os objec-
tivos da sua realização, de
mostrar Portugal aos Portugueses
e ao Mundo e fazer notar que os
Oceanos são uma fonte de
desenvolvimento e de aproxi-
mação de Povos e Nações.

O número de países (cerca de
160) e organizações interna-
cionais nesta última Exposição
Mundial do século fizeram dela,
de forma destacada, a mais par-
ticipada de todas as exposições.

DESCRIÇÃO GERAL 
DO RECINTO

O recinto, onde decorreu a
EXPO 98, teve uma frente ribei-
rinha com cerca de 2 Km de
extensão e ocupou uma superfí-
cie aproximada de 70 ha, dos

quais 10 ha são relativos à Doca
dos Olivais. O recinto era veda-
do, e o horário de abertura ao
público visitante foi das 9h00 às
3h15 ou 5h30, embora se man-
tivesse em funcionamento
durante 24h/dia.

Concebido essencialmente
para a circulação pedonal, a
elaboração do projecto teve em
consideração estes factos, para
que fosse de leitura imediata e
fácil memorização.

Para além dos pavilhões da
Organização, onde foi desen-
volvido o tema da Exposição e
que se distribuíam na zona cen-
tral do Recinto, existiam os pavi-
lhões dos diversos participantes.
que foram agrupados em diver-
sas áreas (Fig. 1).

A água, que constituiu o ele-
mento chave da EXPO 98, teve
um função lúdica e estética,
além de contribuir para o confor-
to e beleza ambiental. Assim,
existiam jogos de água, em
fontes e lagos, que estavam inte-
grados em alamedas, largos e
jardins.

A Exibição Náutica foi uma
exposição de embarcações ao ar
livre, cujo objectivo principal foi
o de estender a animação da
EXPO 98 até à zona privilegiada
do recinto e que estava fisica-
mente mais próxima da temática
dos Oceanos: o Mar da Palha, a
Doca dos Olivais e o Porto de

Para o efeito foram constituí-
das cinco unidades operacionais
básicas – Público, Serviços
Técnicos, Actividades Comer-
ciais, Pavilhões e Espectáculos,
Participantes e Relações Públicas
– duas unidades operacionais de
apoio- Segurança e Centro de
Operações de Controlo (COC) –
e duas unidades de “Staff” – Pla-
neamento de Meios Humanos
Formação e Voluntariado e
Controlo Orçamental e Contra-
tação.

SEGURANÇA

Como os Fuzileiros e Mergu-
lhadores foram atribuídos à
Direcção dos Serviços de Segu-
rança (DSS), e tendo em conta o
âmbito deste artigo iremos anali-
sar, entre as unidades referidas,
apenas, a Segurança.

À unidade de Segurança
competia assegurar, por meios
próprios e em colaboração com
as competentes Autoridades do
Estado Português, a protecção
dos seus visitantes e participan-
tes, bem como dos bens nela
instalados.

A Segurança da Exposição te-
ve em consideração os seguintes
aspectos:
• A elaboração e execução do
Plano Geral de Segurança da
EXPO 98, compreendendo tam-
bém a sua zona envolvente e
avaliação contínua das situações
de risco;
• A ligação com a Autoridade
Coordenadora de Segurança,
constituída por todas as Auto-
ridades e Instituições com res-

recreio. A Exibição Náutica per-
mitiu, igualmente, aos países par-
ticipantes a extensão da sua pre-
sença pelo recinto da EXPO 98,
proporcionando a possibilidade
de se verem representados por
embarcações dos seus países.

FUNCIONAMENTO 
DA EXPO

Para os visitantes se sentirem
satisfeitos com a EXPO 98 tor-
nou-se fundamental definir,
coordenar e implementar a
actividade de todos os interve-
nientes na Exposição (partici-
pantes, concessionários, ope-
radores públicos, etc).

Para tal foi necessário disponi-
bilizar um conjunto de activi-
dades, que se transformaram em
serviço ao público visitante e, em
complemento, gerir toda a estru-
tura humana e material que deu
suporte à Exposição, pois um
evento como a EXPO 98 reves-
tiu-se de alguma especificidade,
visto tratar-se de um espaço
dimensionado para 150 000 visi-
tantes diários. 

E é dentro desta perspectiva
que se colocou a operação da
EXPO 98, sendo a Direcção
Geral de Operações a unidade
responsável pela gestão e fun-
cionamento do recinto.

A acção dos Fuzileiros e Mergulhadores
na EXPO‘98

EXPO’98

“…Pela universalidade do seu âmbito, 
do seu objectivo, do seu tema e da sua 
mensagem a EXPO 98 é um símbolo 
do futuro e da nossa determinação 
em o tornar melhor para todos 
os seres humanos…”

Dr. Jorge Sampaio
Presidente da República

MISSÃO
Em colaboração com a Unidade de Segurança do Parque

EXPO 98, assegurar um dispositivo de prevenção, dissuasão,
detecção e alerta na Área molhada contígua à Frente Rio,
afim de garantir a integridade dos participantes e visitantes.

Posto de observação e controlo (POC) (Edifício do anfiteatro da Doca).
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Foi uma das situações que,
gerou alguma polémica e demo-
rou algum tempo a encontrar
uma solução adequada e exe-
quível, tendo sido resolvida dias
antes do ensaio geral (09 de
Maio de 98), com uma decisão
tomada ao mais alto nível (1),
atribuindo esta missão (ver caixa)
de socorro e salvamento à Mari-
nha (Corpo de Fuzileiros e Mer-
gulhadores), durante o período
de realização da EXPO 98 (22
de Maio a 30 de Setembro). 

O pessoal e meios atribuídos
ficaram na dependência da Di-
recção dos Serviços de Segu-
rança (DSS) do Parque EXPO 98
(2), cuja responsabilidade de
coordenação foi, entretanto,
atribuída ao oficial Fuzileiro con-
tratado pelo Parque EXPO 98.

Tendo em conta a avaliação
de riscos efectuada, foi elabora-
do um Plano de Segurança e Sal-
vamento da Frente rio/Área Mo-
lhada (30 de Março), no âmbito
da DSS que, posteriormente, e
após solicitação, foi apresentado
ao Comando do Corpo de Fuzi-

ponsabilidade na Segurança
Nacional e Serviços de Protec-
ção Civil;
• A produção dos Planos de
Contingência e de Emergência e
das respectivas comunicações

Assim, podemos considerar
que a estrutura da segurança do
Parque EXPO teve níveis dife-
rentes:
• Autoridade Coordenadora de
Segurança (ACS), que integrou as
Autoridades e Instituições com
responsabilidade na Segurança
Nacional (Dec-Lei nº 353/97, de
13 de Dezembro);
• Autoridades de Segurança
Nacionais (PSP, PJ, SEF, GNR,
Capitania do Porto de Lisboa,
Reg. Sap. Bombeiros, etc..);
• Centro de Operações e Contro-
lo (COC) da Direcção Geral de
Operações onde estava centra-
lizada toda a informação neces-
sária à conduta das operações;
• Unidade de segurança que
tinha como base da sua estrutura
a DSS, constituída pelo Serviço
dos espaços abertos, o Serviço
das Áreas cobertas, os Serviços
técnicos de segurança e o Servi-
ço de controlo e procedimentos
e cujas tarefas atribuidas foram
executadas por elementos de
empresas de segurança privada
contratadas para o efeito;
• Sistemas de segurança dos par-
ticipantes.

A EXPO 98 foi uma nave mag-
nífica, ancorada no Tejo, que
generosamente nos convidou a
descobrir as maravilhas oceâni-
cas, espaços terrestres, urbanos e
rurais, caminhos do futuro cientí-
fico e tecnológico; portanto, a
própria localização e configura-

ção do recinto, onde a água foi o
elemento chave, apresentava ris-
cos que tiveram de ser conveni-
entemente avaliados e cobertos.

SEGURANÇA DA FRENTE RIO 
E ÁREA MOLHADA

A Segurança da Frente Rio e
Área molhada contígua ao recin-
to foi um dos aspectos delicados
e uma das componentes impor-
tantes do sistema de Segurança
do Parque EXPO 98. Com efeito,
considerando que existiam riscos
no âmbito da Segurança Maríti-
ma, tendo em conta a contigui-
dade do recinto da Exposição
com o rio Tejo, assim como as
suas características, os espectácu-
los programados, a concentração
de pessoas em vários locais junto
ao rio, a contingência de quedas
à água tinha uma elevada proba-
bilidade de ocorrer durante o
período de realização da EXPO
98, como aliás aconteceu, mas
felizmente sem perda de vidas
humanas (ver caixa – acções de
salvamento).

leiros (CCF) e Comandante do
Destacamento de Mergulhadores
nº 1 (DMS1), tendo servido co-
mo linha orientadora para pre-
parar o Plano de execução da
missão (3) apresentado ao Co-
mando Naval (CN) em 15 de
Maio pelo CCF e que foi aprova-
do pelo VALM Comandante Na-
val (COMNAV) (4).

O empenhamento dos Mergu-
lhadores foi também definido
pelo CN. 

Convém salientar que, entre-
tanto, a DSS teve conhecimento
da existência de um plano elabo-
rado em regime de consultoria
externa que, posteriormente foi
enviado para a Capitania do
Porto de Lisboa para eventual
aprovação.

No entanto, importa referir
que, antes daquela tomada de
decisão e tendo conhecimento
do elevado desempenho dos
Fuzileiros em missões com cara-
cterísticas semelhantes, no âm-
bito nacional e internacional,
reconhecendo as suas potencia-
lidades e considerando que não
existia uma alternativa credível
que oferecesse garantias de
eficácia funcional para a exe-
cução da missão em causa, foi
solicitado à Marinha, pelo Par-
que EXPO 98, o apoio dos Fuzi-
leiros na segurança próxima da
Área molhada. É de registar a
excelente colaboração e apoio
dado pela Direcção Geral de
Operações e a Direcção dos
Serviços de Segurança, que per-
mitiu activar e operacionalizar,
num curto espaço de tempo, a
Segurança da Frente Rio e Área
molhada.

AM1

AM2

AM3

NS

A, B, C, D

MG

Sul da marina até à eclusa

Da eclusa até à porta do Tejo
e Doca dos Olivais

Da porta do Tejo (inclusive) 
até à Torre Vasco da Gama

P. de desembarque 
(principal / alternativo)

Posto de observação e controlo

Nadador salvador
Graus de prontidão de acordo 
com os estados de segurançaMergulhadores

Bote dos Mergulhadores num exercício de salvamento.

Fig. 1

POC
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patrões de uma das suas unida-
des, designada por Unidade de
Meios de Desembarque (UMD).

GRAUS DE PRONTIDÃO
OPERACIONAL

A intensidade das medidas a
tomar e os diferentes graus de
prontidão operacional do pes-
soal e meios empenhados eram
regulados de acordo com esta-
dos de segurança que foram
definidos tendo em conta o fun-
cionamento da EXPO 98 (Fig. 1).
O pessoal teve um grau de pron-
tidão elevadíssimo podendo
referir, como curiosidade, que o
empenhamento diário era de
18H/dia (09H00/03H15), com
2H de serviço por turno, efec-
tuando cerca de 400 horas de
navegação por semana (soma-
tório dos diversos meios pelos
sectores definidos), o que totali-
zou cerca de 7000 horas.

Desde o início de Julho, foi
também activado um dispositivo
de reforço (Quintas, Sextas e Sá-
bados) entre as 03H15/05H30,
no âmbito da actividade da
Praça Sony (Noites Longas).

Sem dúvida, que foi um tra-
balho desgastante e consequen-
temente muito exigente, quer a
nível físico, quer psíquico; refira-
-se, a titulo de exemplo, que a
actividade desenvolvida exigia
um alto consumo de água para
evitar desidratação (cerca de
3lt/homem/dia – 40lt diaria-
mente para todo o grupo).

CENTROS DE CONTROLO

A Direcção Geral de Opera-
ções teve um Centro de Opera-

Praças) apoiados pela UAM
“SAVEL” e um bote pneumático.

Por razões de organização
interna, foram constituídos dois
grupos de Fuzileiros e quatro
equipas de Mergulhadores sendo
efectuadas rendições semanais.

Os Fuzileiros empenhados
pertenciam à estrutura do CCF,
sendo os botes e respectivos

Fuzileiros: Seis equipas de bote,
cada uma constituida por patrão
e proeiro habilitado com o curso
de nadador salvador, num total
de 14 homens (02 Sargentos e 12
Praças) e seis botes pneumáticos
Tipo III preparados especifica-
mente para esta missão.
Mergulhadores: Uma equipa de
Mergulhadores (01 Sargento e 03

ARTICULAÇÃO DOS CENTROS DE CONTROLO
Plano de contigência - Quedas ao Rio

UNIDADE EMERGÊNCIA 
MÉDICA

ACS
(POLÍCIA MARÍTIMA)

ALERTA

CEGUR
*(G906) 

COC

EMERGÊNCIA
(MAR 333)

POC

FUZILEIROS 
Botes / N. Salvadores *(G906) 

MERGULHADORES
*(G906) 

* Chamada Grupo Emergência pré-programada em chamada dedicada         ------- Coordenação em situação de emergência

ACÇÕES DE SALVAMENTO
• Em 050245JUN foi recuperada uma jovem (nacionalidade espanhola),

junto ao pontão fixo, sem necessidade de intervenção médica.

• Em 19JUN foram recuperadas 36 pessoas durante a realização da 
regata no âmbito das comemorações do Dia de Macau também 
sem necessidade de intervenção médica.

• No dia 02JUL foi recuperado um indivíduo (nacionalidade inglesa) 
no enfiamento da porta fluvial, com evacuação para a Unidade de 
Emergência Médica periférica (Sul).

• No dia 21JUL foi recuperado um indivíduo (nacionalidade espanhola)
na área de Exibição Náutica, junto à Estação do Teleférico, com    
evacuação para a Unidade de Emergência Médica periférica (Sul),  
tendo sido posteriormente transportado ao Hospital.

• Em 25AGO foi recuperado um jovem (nacionalidade portuguesa)  
na área molhada da marina, junto ao passeio dos navegadores, não 
tendo sido necessário evacuação para a Unidade de Emergência 
Médica periférica (Sul).

• Em 30SET, logo após terminar o fogo de artifício comemorativo do 
encerramento da EXPO 98, foram recuperados dois indivíduos na 
área molhada entre a Porta Tejo e a Torre Vasco da Gama, com 
evacuação, de um deles, para a Unidade de Emergência Médica.

MEDIDAS DE PROTECÇÃO
PASSIVAS E ACTIVAS

Qualquer sistema de segu-
rança deverá contemplar medi-
das de protecção passiva (pre-
venção/dissuasão) e medidas de
protecção activa (capacidade de
intervenção). Para além das
medidas de segurança passiva
que foram aplicads (Vedações,
meios de salvamento, monito-
rização dos pontos críticos,
capacidade de avaliar/corrigir
comportamentos de risco), foi
necessário implementar um sis-
tema de recuperação imediata
com pessoal/meios especializa-
dos para intervirem rapidamente
em caso de queda ao rio.

ÁREA 
DE RESPONSABILIDADE

O sistema de Segurança próxi-
ma compreendeu toda a Área
molhada contígua à Frente Rio,
desde a Torre Vasco da Gama à
ponte cais da Exibição Náutica
com um comprimento de cerca
de 2 Km e a Doca dos Olivais
que tem uma área com cerca de
10 ha. A Área molhada, uma
faixa com cerca de 100 m de
largura, foi dividida em três sec-
tores, onde actuaram os meios
atribuídos (Fig. 1).

DISPOSITIVO

O dispositivo activado foi cons-
tituído por dois sistemas impor-
tantes que estiveram perfeita-
mente interligados e que foram
complementares:
• Sistema de detecção/alerta
• Sistema de socorro 

e salvamento

Assim, a actividade de vigi-
lância na Frente Rio (detec-
ção/alerta) foi assegurada pelos
vigilantes do Parque EXPO e a
intervenção imediata na Área
molhada (socorro e salvamento)
garantida pelos Fuzileiros e
Mergulhadores. 

Assim  como meios de salva-
mento disponibilizados pelo
Instituto de Socorros a Náu-
fragos - ISN (durante algum
tempo esteve atribuída uma via-
tura especial apetrechada com
meios de socorro e salvamento
adequados para os diversos
tipos de situações). 

Para garantir o êxito desta mis-
são, os Fuzileiros e Mergulhadores
disponibilizaram em permanência
o seguinte passoal e meios:

DETECÇÃO

Botes dos Fuzileiros em acção num dos sectores da Área Molhada

Fig. 2
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das ao rio.  Assim, este Centro
de Controlo Local foi instalado
junto à Doca dos Olivais (edifí-
cio do Anfiteatro da Doca) e era
essencialmente constituído por
um posto de vigia e uma sala de
operações, de onde foi coorde-
nada toda a actividade, tendo
para o efeito sido activadas ba-
ses rádio de emergência, assim
como a necessária Carta de Si-
tuação.

Para além disso aquelas insta-
lações foram convenientemente
apetrechadas para servirem de
Ponto de Apoio ao pessoal.

Estes centros de controlo para
cumprirem as suas tarefas, com
eficiência, tinham que ter neces-
sariamente uma determinada
articulação como poderá ser
observada na (Fig. 2).

TREINO E ADESTRAMENTO

Para garantir a eficácia fun-
cional realizaram-se exercícios
(diurnos/nocturnos) com uma
grande regularidade. O objectivo

destes exercícios foi o de testar
as medidas preventivas e de
reacção (procedimentos) tendo
em conta o Plano de contingên-
cia de quedas ao rio e manter,
elevados, os níveis de concen-
tração e motivação do pessoal.

CONCLUSÃO

Os militares empenhados
nesta missão são homens com
um conjunto de qualidades
excepcionais, cujo profissionalis-
mo e empenhamento extra-
ordinário, reconhecido em diver-
sas ocasiões pela Administração
do Parque EXPO 98 e pelo
próprio Comissário Geral no dis-
curso de encerramento, e tam-
bém pela carta dirigida ao
Almirante CEMA reconhecendo
a inestimável acção prestada
pelo Estado-Maior-Armada,
destacando dentro de todos os
elementos da Armada, especial-
mente “...os Fuzileiros e Mergu-
lhadores que, de forma exem-
plar, garantiram a dificilima se-
gurança em toda a Frente Rio“.
Isto vem demonstrar que as For-
ças Armadas em geral e a Mari-
nha, em particular, está vocacio-
nada para as novas missões, nas
quais se incluem as de interesse
público e consequentemente são
instituições que devem merecer
o maior respeito por parte dos
portugueses, constituindo motivo
de orgulho para todos nós.

Esta missão constituiu uma
experiência única e muito gratifi-
cante para todos os militares en-
volvidos, quer a nível pessoal,
quer profissional. De salientar o
excelente espírito de equipa e
camaradagem entre os Fuzileiros
e Mergulhadores, que foram
determinantes para o sucesso da
missão e para a boa imagem da
instituição transmitida aos parti-
cipantes e visitantes.

Para além do cumprimento da
missão principal, aqueles mili-
tares demonstraram total dispo-
nibilidade em diversos tipos de

apoio prestados a várias enti-
dades e actividades no âmbito
do funcionamento da EXPO 98
que foram justamente reconheci-
das (ver caixa – apoios prestados
durante a EXPO 98)

A actividade desenvolvida
pelos Fuzileiros e Mergulhadores
despertou grande interesse na
Comunicação Social, tendo
surgido várias noticias e referên-
cias elogiosas, destacando-se
duas reportagens efectuadas pelo
Diário de Notícias e Público
(28/07/98) e duas reportagens da
RTP, em directo (05/08/98), e em
deferido (programa “Cais do
Oriente”) em 30/09/98.

Hoje com a EXPO 98 reto-
mamos o processo de comunhão
entre as diferentes civilizações e
partilhamos com a Humanidade
um património Universal. 

Como alguém disse: “…Este é
o ano de Portugal. Um ano de
portugueses mais orgulhosos em
ser portugueses. Há 500 anos
demos novos mundos ao Mun-
do, partilhando descobertas, co-
nhecimento e culturas…”.

Neste sentido, a EXPO 98 foi
um factor de união de todos os
portugueses e de afirmação das
nossas capacidades para enfren-
tar os desafios do novo milénio.

Assim, os Fuzileiros/Mer-
gulhadores ao serviço da EXPO
98, numa missão com estas ca-
racterísticas, em que o principal
vector foi a salvaguarda da vida
humana, sentem-se duplamente
orgulhosos.

José Manuel C. Neto Simões
1TEN SEF

�

ções e Controlo (COC), situado
no edifício administrativo, que
acompanhava o desenvolvimen-
to de todas as acções e intervi-
nha quando necessário; para
além disso, estava previsto fun-
cionar como “Centro de Gestão
de Crise” em situação de emer-
gência grave.

A Unidade de Segurança
(DSS) dispunha de um Centro de
Coordenação de toda a activi-
dade de Segurança (CEGUR), de
onde era efectuada a gestão dos
planos de contingência específi-
cos e que foi, simultaneamente,
o posto director das redes de
comunicações da Segurança.

Para a coordenação e supervi-
são da actividade dos Fuzileiros
e Mergulhadores houve ne-
cessidade de activar um Posto
de Observação e Controlo
(POC), tendo em conta a especi-
ficidade da missão e a necessi-
dade de operacionalizar o sis-
tema para a gestão de situações
de emergência previstas no
Plano de contingência de que-

NOTAS:
(1) MDN (Mensagem 
de GABDEFNAC 234 CG/19MAI98).
(2) CEMA (Mensagem 
de GENERALMAR 053 CEM/
12MAI98).
(3) CCF (Mensagem 
de COMCORPFUZMAR 056
OP/16MAI98).
CN (Mensagem de COMNAV 3154
CEM/16MAI98).
(4) CN (Mensagem de COMNAV 
3234 CEM/19MAI98).

APOIOS PRESTADOS NA EXPO’98
• Apoio a regatas organizadas por diversas entidades, junto à frente 

ribeirinha e na área de responsabilidade atribuída, das quais se 
destacam a regata dos “Barcos – Dragão” no âmbito do Dia de 
Macau, a regata EXPO e a travessia em caíaque de Mar (Montijo – 
EXPO).

• Apoio diário no acompanhamento do Pontão flutuante com o 
“rinoceronte” no âmbito do espectáculo Peregrinação, destacan
do-se a evacuação de artistas embarcados, em virtude da avaria 
de embarcação.

• Apoio diário no acompanhamento da embarcação “BELMAR”, no 
âmbito da programação de espectáculos.

• Apoio à Procissão de embarcações de pesca no dia Nacional da 
Santa Sé.

• Apoio à SIEMENS na montagem de tomada de água para o pavilhão
da Utopia.

• Apoio ao gabinete de fotografia da EXPO e à TELE-EXPO.

• Apoio na entrada e saída de embarcações da área da Exibição 
Náutica.

• Apoio à Brigada especial da PSP (Subsolo) na vistoria de túneis 
de acesso ao recinto ao longo da frente ribeirinha.

• Apoiop ao reboque de bote semi-rígido da Polícia Marítima.

• Apoios diversos na recuperação de objectos caídos à água 
(relógios, máquinas fotográficas/vídeo, óculos etc.), dos quais 
se destaca um medalhão de valor inestimável do grupo folclórico   
da Macedónia.

Botes dos Fuzileiros em acção num dos sectores da Área Molhada.

Botes dos Fuzileiros em exercício de salvamento (nadador salvador).
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Uma nova fase
A MARINHA JOANINA (1)

Faleceu o infante D. Henrique a 13 de Novembro de 1460,
deixando muito bem lançada a actividade marítima por-
tuguesa, em todo o Atlântico Norte e ao longo da costa

africana. As explorações tinham chegado à Serra Leoa, estava
descoberta uma parte do arquipélago de Cabo Verde e o comércio
ganhava uma dimensão apreciável, consolidada com a criação da
feitoria de Arguim, cuja fortaleza se começara a construir em 1455.
Por testamento, o Infante deixara uma grande parte dos seus bens
ao sobrinho D. Fernando (irmão de Afonso V), mas tudo o que
dizia respeito aos negócios e explorações marítimas em África
ficaram nas mãos da própria coroa que, por razões de vária ordem,
não manteve o ritmo que tiveram até aí. 

Em 1460 encerrou-se, pois, um ciclo da História dos
Descobrimentos Portugueses, aqui tratado numa sucessão de 16
artigos com o título Marinha Henriquina. Começaremos agora
uma série a que chamaremos de Marinha Joanina, apesar de que
os primeiros capítulos abordarão acontecimentos que antecedem
alguns anos o tempo em que o futuro D. João II tomou conta dos
assuntos marítimos portugueses. A Marinha Joanina, apesar de
tudo, englobará um período largo, anterior ao joanino propria-
mente dito. Incluirá a fase transitória – para alguns um pouco
cinzenta - que decorreu entre a morte de D. Henrique e o surgimen-
to do príncipe D. João na governação dos “trautos da Guiné”: os
tempos em que D. Afonso V preferiu concentrar os seus esforços
em conquistas no Norte de África, e em que a política portuguesa
atravessou períodos algo complexos que pouco favoreciam as via-
gens atlânticas.

Na nossa Marinha Joanina ficará incluida toda a época que vai
desde a morte do infante D. Henrique até ao final do reinado de D.
João II, em 1495. Falaremos das guerras africanas de D. Afonso V e
de alguns factores externos que as determinaram; falaremos da
forma como o príncipe D. João, ainda jovem mas já com grande
lucidez política, tomou conta dos negócios ultramarinos e passou a
controlar as navegações para o Guiné; falaremos de como acabou
por sobrepor as suas ideias às de seu pai, impondo uma política

que se virava para a exploração dos oceanos, procurando alcançar
os confins da África e a passagem para o Oceano Índico. E é por
tudo isto que se justifica a opção pelo título Marinha Joanina. 

Os factos mais significativos das explorações marítimas por-
tuguesas, após a morte de D. Henrique, são aqueles que ocorreram
quando dominou a acutilância política de D. João II.  Foi ele que
entendeu a possibilidade dos portugueses alcançarem a Índia de
onde vinham mercadorias ricas, até aí transportadas para a Europa,
através da Arábia e do Mar Mediterrânico. Como veremos, este
salto qualitativo só foi possível quando se criaram condições políti-
cas apropriadas, e quando o progresso técnico e o avanço da náuti-
ca permitiram a passagem do Equador e o reconhecimento da costa
africana para sul, até passar o Cabo da Boa Esperança. 

Os próximos capítulos da Marinha Joanina, começarão por abor-
dar a opção africana de Afonso V com as suas condicionantes e os
episódios mais marcantes. Depois teremos que ver quais foram os
aspectos de política interna e externa que trouxeram à ribalta o
príncipe D. João, e como ele conseguiu sobrepor a protecção do
comércio ultramarino aos conflitos ibéricos em que seu pai se
envolvera. Seguem-se os episódios por que passou a exploração da
costa africana transpondo o Cabo da Boa Esperança e alcançando o
Oceano Índico.  Finalmente, importa abordar como, neste percurso,
surgiu o que é costume designar por Plano da Índia: uma ideia do
Príncipe Perfeito, que condicionou uma série de atitudes políticas
por ele tomadas. De uma forma geral, no estudo desta fase dos
Descobrimentos Portugueses, percebemos muito bem qual foi o
papel do mar (e, particularmente, do Oceano Atlântico) no desen-
volvimento do país; mas, mais do que isso, podemos entender a
forma do rei usar a sua Marinha  como intrumento da política
externa do Estado Português, e como ela foi o elemento chave para
alcançar determinados objectivos nacionais.

J. Semedo de Matos
CTEN FZ

D. João II, desenho a tinta da china de João Carlos Gomes (Museu de Marinha).

�

O mostrengo que está no fim do mar
Na noite de breu ergueu-se a voar;

À roda da nau voou três vezes,
Voou três vezes a chiar,

E disse: «Quem é que ousou entrar
Nas minhas cavernas que não desvendo,
Meus tectos negros do fim do mundo?»

E o homem do leme disse, tremendo:
«El-Rei D. João Segundo!»

«De quem são as velas onde me roço?
De quem as quilhas que vejo e ouço?»
Disse o mostrengo, e rodou três vezes,

Três vezes rodou imundo e grosso,
«Quem vem poder o que só eu posso,

Que moro onde nunca ninguém me visse
E escorro os medos do mar sem fundo?»

E o homem do leme tremeu, e disse:
«El-Rei D, João Segundo!»

Três vezes do leme as mãos ergueu
Três vezes ao leme as reprendeu,

E disse no fim de tremer três vezes:
«Aqui ao leme sou mais do que eu:

Sou um povo que quer o mar que é teu;
E mais que o mostrengo, que me a alma teme

E roda nas trevas do fim do mundo,
Manda a vontade, que me ata ao leme,

De El-Rei D. João Segundo!»

Fernando Pessoa, Mensagem
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OSistema de Formação
da Marinha (SFM) ba-
seado, doutrinariamen-

te, no modelo de abordagem
sistémica, comum a muitas ou-
tras Marinhas da NATO (1) e da
União Europeia (U.E.), procura
harmonizar os requisitos de for-
mação (perfis de formação) de
âmbito interno com aqueles que
são adoptados para o exercício
de profissões civis, ajustando-se
aos desígnios das qualificações
profissionais na U.E. e das ori-
entações superiores para os
quadros e profissionais da Ad-
ministração Pública. 

Os elevados níveis tecnológi-
cos dos sistemas que equipam
muitos dos navios e unidades
da Marinha, bem como os cor-
respondentes padrões de de-
sempenho requeridos ao pesso-
al, determinam uma formação
profissional exigente e de quali-
dade, na sua quase totalidade
para “consumo próprio”. O cus-
to de um tal sistema é, em ter-
mos humanos, materiais e fi-
nanceiros, muito elevado. 

Com oportunidade pois, o
Almirante Vieira Matias decide
sobre o projecto de reestrutu-
ação do sistema de formação
que, sob a orientação do VALM
Castanho Paes (SSP), deverá ser
concretizado por um grupo de INTERVENÇÃO PERMANENTE

COM OUTROS 
DESENVOLVIMENTOS

Os acertos de forma, que não
de princípio, a efectuar deverão
consubstanciar-se  com a con-
cretização dos projectos em
curso relativos aos Reordena-
mento do Parque Escolar (RPE),
Lotações na Marinha (GPLM),
Reestruturação do Sistema de
Formação de Marinha (RSFM),
no sentido da modernização
das suas estruturas (regula-
mentares, organizativas, insta-
lações, equipamentos, etc.) e do
reforço da qualidade através da
reformulação da referida ASF,
como forma de manter a
Marinha na “linha da frente”
dum tipo de formação que lhe é
indispensável, e é estratégica ao
nível do país e da Instituição.

A RSFM será executada, sob

Reestruturação do sistema 
de formação da Marinha - RSFM

Sub-Projectos Jan 99 Jul 99 Jan 00 Jul 00

projecto a que preside o CALM
Leitão Rodrigues (DSF) e que é
constituído pelos  CMG AN
Almeida de Moura, CFR Neves
de Almeida; CFR EMQ Lopes
da Costa e CTEN AN Neves
Agostinho. 

Este grupo é secretariado pe-
lo 1SAR MQ Lopes Morgado. 

A forma de resolver esta
necessidade foi decidida ser
executada através de grupos de
trabalho responsáveis por sub-
-projectos e que trabalharão
com um plano de acção próprio. as primeiras jornadas formati-

vas da RSFM,  que congrega-
ram cerca de setenta oficiais de
diversas Unidades e Organis-
mos da Marinha, sob a direcção
do Presidente daquele grupo de
projecto.

Que o trabalho seja profícuo e
que cada um encare este mo-
mento como um desafio à sua
própria participação e como
uma oportunidade para indi-
vidualmente ou colectivamente
contribuir para o processo de
mudança em curso.  

(Colaboração da DSF)

NOTAS:
(1) No preciso momento em que, 
o grupo de trabalho de educação 
e treino daquela organização se prepara
para reflectir e aprovar uma evolução do
modelo de abordagem sistémica, visando
a sua articulação com o modelo 
de qualidade na formação.

forte influência da revisão em
curso do EMFAR, da aplicação
da nova Lei de Programação
Militar e da profissionalização
das Forças Armadas.

O QUE JÁ SE FEZ!

Em 29 de Julho o VALM  SSP
produzia um despacho de con-
cordância com o Plano de
Acção que o Grupo Coorde-
nador lhe propusera e acrescen-
tava que esse plano de acção
devia envolver (mobilizar)
todos os participantes.   

Foi assim que no passado dia
10 de Setembro, no G2EA, se
passou à acção no que diz
respeito a este projecto. Na ver-
dade, nesse dia, realizaram-se

A1      GLOSSÁRIO
A2 REG. SFM
A3 ESTAB. ENSINO
A4 CURSOS   
A5 GESTÃO FORM. 
A6 PROCESSO FORM.
A7 MANUAL QUALIF.
A8 CERTIFICAÇÃO  
B1 FGC
B2 FTB
B3 FTE
B4 PADRÕES PROF.
B5 FCS
B6 FORM. P/ MILIT. CIVIS 
C1 ED 
C2 SIMUL. MULTI.
C3 INTER/INTRANET
C4 CFR
C5 INFORMATIZAÇÃO

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO
(Sequência de actividades dos Sub-Projectos)

X
X
X
XX

X
X
X
X

X
X

X ®
X

® X
® X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

“A profissionalização nas Forças Armadas será a resposta válida a este
enorme desafio (a mudança), mas só é possível ter sucesso na sua implan-
tação se a ela estiverem associados novos modelos de formação, o que vai
exigir uma reflexão profunda sobre todos os estabelecimentos de ensino a
diversos  níveis tutelados pelo Ministério da Defesa Nacional, designada-
mente sobre a sua missão, organização funcional, estruturas curriculares,
novas metodologias de ensino e actividades de investigação, desenvolvi-
mento ou demonstração, em ligação efectiva às unidades operacionais e ao
mundo empresarial e de serviços”, (Ministro da Defesa Nacional, Profº Drº
Veiga Simão).

O preâmbulo do despacho do Alm. CEMA a que aludimos explicita que,
“considerando a necessidade de adaptar o Sistema de Formação da
Marinha (SFM) às novas realidades identificadas  e caracterizadas no semi-
nário organizado pelo Direcção do Serviço de Formação, em Maio de 1997,
subordinado ao tema “A Reestruturação do SFM”, designadamente a cria-
ção de novas classes para Sargentos e Praças, a elevação dos níveis
académicos e a implementação de níveis de qualificação profissional para o
ingresso e progressão nas carreiras, a profissionalização das Forças
Armadas, os incentivos ao pessoal RV/RC, a redução de efectivos, os cons-
trangimentos financeiros, a rápida evolução tecnológica, e outros decor-
rentes de abertura da Marinha ao exterior, importa reestruturar o SFM. Esta
reestruturação deverá efectuar-se por forma a envolver o universo de todo
o pessoal, duma forma contínua e multidisciplinar, visando, não só, as
necessidades da Marinha enquanto organização, mas também, a valoriza-
ção constante  dos seus recursos humanos, …”

O leitor identificará, sem dificuldade, concordância entre estes dois do-
cumentos, numa perspectiva de mudança acentuada, rápida, e a acontecer a
relativamente curto prazo. Isto também é para si!

�

Jul 98
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Durante a Exposição
Internacional de Lisboa -
EXPO 98 – o Ministério da
Cultura, através do Centro
Nacional de Arqueologia
Náutica e Subaquática do
Instituto Português de Ar-
queologia, e o Comissariado
da EXPO 98, com a colabo-
ração da Academia de
Marinha, decidiram organi-
zar, de 7 a 9 de Setembro,
um Simpósio subordinado
ao tema em título.

As sessões foram reali-
zadas no auditório da Aca-
demia de Marinha, sendo a
sessão de abertura presidi-
da pelo Ministro da Cultu-
ra, com a presença do Almi-
rante CEMA, do Director
do Centro Nacional de Ar-
quelogia Náutica (CNANS),
Dr. Francisco Alves, da
Comissária do Pavilhão de
Portugal na EXPO, Dra.
Simoneta da Luz Afonso, e
do Professor George Bass
da Universidade do Texas,
bem como de muitos convi-
dados e intervenientes no
Simpósio.

Na abertura protocolar
usou da palavra o Presi-
dente da Academia de Mari-
nha, CALM Rogério d’ Oli-
veira que a dado passo da
sua intervenção salientou:

A arquitectura naval foi pois,
a par de outras ciências como a
náutica, a marinharia e a car-
tografia, um dos pilares em que
assentou a epopeia marítima, e
a sua história é fundamental
para o completo conhecimento
daquele fenómeno.

Ora o conhecimento da Histó-
ria da Arquitectura Naval não
dispensa o estudo da Arqueo-
logia Naval.

Literalmente esta é um ramo
de Arqueologia geral, ciência
que estuda o desenvolvimento
do homem através dos objectos e
restos materiais por ele manu-
facturados ou usados, com o
ulterior objectivo de contribuir
para a sua história.

... Mas este simpósio não se
limita a este campo científico.
De facto aproveita-se a oportu-
nidade para dedicar a primeira
sessão a um aspecto prioritário
desta matéria: a protecção do
património cultural subaquáti-
co com vista à Conferência
Geral da Unesco em Outubro
de 1999, com a participação do
ICOMOS (Internacional Coun-
cil of Monuments and Sites).

A Academia de Marinha
sente enorme orgulho e satis-
fação em acolher um elenco de
tão ilustres participantes e em
colaborar com o Instituto
Português de Arqueologia
através do
Centro Nacio-
nal de Arque-
ologia Náutica
e Subaquática,
a quem endere-
ça as mais vi-
vas felicitações
por esta inicia-
tiva de tão alto
significado e
largo alcance
científico.
E a Concluir:

A importân-
cia deste evento
é ainda mais valorizada pela
presença nesta sessão de S. Exa.
o Ministro da Cultura, con-
ferindo-lhe assim o fulgor e
solenidade dos grandes rituais.

A Academia de Marinha
sente-se privilegiada com a
primeira visita do Ministro da

Cultura, e este sentimento não
emana só do brilho que a pre-
sença de S. Exa. confere a esta
sessão, mas sim de um funda-
mento mais duradouro.

Efectivamente a actividade da
Academia de Marinha desen-
volve-se no âmbito da cultura
marítima, seja no campo de
História, seja nas Artes e
Ciências associadas ao mar.
Não obstante a sua tutela se

situar na Mari-
nha, logo Mi-
nistério da De-
fesa Nacional, a
sua relação fun-
cional com o
Ministério da
Cultura é na-
tural, inevitável
e imperativa,
dado que a cul-
tura marítima
foi no passado e
deve ser no fu-
turo, mais do
que qualquer

outra, parte fundamental da
identidade da Nação portugue-
sa. O interesse pela cultura
marítima revelado pela pre-
sença de S. Exa. neste caso,
reforça as perspectivas de
colaboração entre a Academia
de Marinha e os organismos do
seu Ministério, de que este
simpósio é um louvável exemp-
lo. A presença do Almirante
CEMA já nos é familiar, nem
podia deixar de o ser dado o
enorme interesse de S. Exa.
pela área cultural da Marinha. 

Mas nem por isso a Aca-
demia de Marinha deixa de se
sentir honrada com a sua pre-
sença, que constitui sempre o
mais forte estímulo para o tra-

balho em que nos empenhamos.
A encerrar a sessão de aber-
tura, usou da palavra o
ministro Manuel Maria Car-
rilho, após intervenções do
Director do CNANS e da
Comissária do Pavilhão de
Portugal, salientando a im-
portância do estudo da
Arqueologia Naval, ramo
do conhecimento a que Por-
tugal dera pouco valor e im-
portância até recente data.
Destacou os trabalhos de
pesquisa e investigação de-
senvolvidos neste campo
que, mercê do esforço e de-
dicação dos elementos do
CNANS, designadamente
do seu Director, conduzi-
ram as actividades arque-
ológicas a conhecerem pro-
gressos notáveis, como o
demonstra a organização e
realização deste Simpósio,
com a presença dos maiores
especialistas a nível mundi-
al. O Ministro da Cultura
salientou que o actual
Simpósio iria incluir uma
sessão de informação e
debate sobre o projecto de
Convenção da UNESCO
sobre a protecção do patri-
mónio cultural subaquático,
que será submetido à Con-
ferência Geral da  UNESCO
na sua 30ª sessão que decor-
rerá em Outubro / Novem-
bro de 1999.

O Simpósio incluiu uma
conferência de imprensa na
tarde do dia 9 de Setembro,
seguida de uma visita ao
Pavilhão de Portugal na
EXPO 98, encerrando com
um cocktail para os interve-
nientes e convidados.

SIMPÓSIO INTERNACIONAL
ARQUEOLOGIA DOS NAVIOS 

MEDIEVAIS E MODERNOS DE TRADIÇÃO IBERO-ATLÂNTICA

O  Presidente da Academia de Marinha usando da palavra na sessão 
de abertura.

O Ministro da Cultura no decurso
da sessão de abertura.

A mesa da presidência na abertura protocolar do seminário.
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INSTITUTO HIDROGRÁFICO

gante, no planeamento ou na
concretização das suas via-
gens.

Por sua vez, a série de
“Cartas Náuticas Oficiais
para a Navegação de Recreio”
é constituída por um total de
12 cartas agrupadas em 4
zonas: cobrindo a costa sul de
Portugal Continental. 

O seu objectivo é, tal como
o do Roteiro, satisfazer as
necessidades dos navegantes
de recreio.

exclusivamente dedicadas à
navegação de recreio: o
“Roteiro para a Navegação de
Recreio” e as “Cartas náuticas
oficiais para a navegação de
recreio”.

O “Roteiro para a Nave-
gação de Recreio” pretende,
através da utilização de uma
linguagem simples, acompa-
nhada de várias ilustrações,
proporcionar um conjunto de
informações náuticas de utili-
dade prática para o nave-

IH EDITA O “ROTEIRO PARA A NAVEGAÇÃO DE RECREIO” 
E AS “CARTAS NÁUTICAS OFICIAIS PARA A NAVEGAÇÃO DE RECREIO”

Inserida na missão do
Instituto Hidrográfico (IH)
está a competência de garan-
tir a segurança da navegação
em águas territoriais por-
tuguesas através nomeada-
mente, da difusão de infor-
mações essenciais a quem
navega por profissão, lazer
ou desporto.

Foi neste contexto que o IH
editou desde o dia 9 de Julho
de 1998, duas publicações

CRUZEIRO OCEANOGRÁFICO GAMINEX

Dando continuidade às
acções de colaboração exis-
tentes entre o grupo de
Geologia Marinha da Divisão
de Oceanografia do IH e a
Universidade de Bordéus I
(ao abrigo do projecto eu-
ropeu OMEX II, fase II), foi
realizado, entre os dias 8 e 20
de Julho, o cruzeiro científico
GAMINEX (acrónimo de

Galicia-Minho Exchange) a
bordo do navio oceanográfico
“CÔTES DE LA MANCHE”
(Chefe de Missão Jean-Marie
Jouanneau).

Tendo sido ocupadas 38
estações  distribuídas pela
plataforma continental galega
e minhota, foram efectuadas
81 operações de colheita de
sedimentos.

CAMPANHA OCEANOFRÁFICA 
ARCANE 98

Na sequência da campanha
oceanográfica ARCANE 97,
realizou-se a bordo do navio
oceanográfico “THALASSA”,
a campanha ARCANE 98, da
responsabilidade do IFRE-
MER/SHOM (França). 

Esta campanha decorreu de
23 de Junho de 1998 a 21 de
Julho de 1998 com partida de
Saint-Nazaré e chegada a
Brest.

O Projecto ARCANE tem
como objectivo o estudo da
dinâmica da zona de intergiro
do Atlântico NE, processos de
transporte e de circulação da
água mediterrânica e central,
bem como a caracterização
das correntes sobre a vertente
continental a Oeste e a Norte
da Península Ibérica.

Como entidade cooperante,
o Instituto Hidrográfico par-

ticipou com um
elemento da Di-
visão de Oceano-
grafia, elemento
esse que já tinha
participado na
campanha AR-
CANE 97 e, por
convite do Chefe
da Missão, Dou-
tor Bernard Le
Cann, voltou a
ingressar na equi-
pa científica.

PLATAFORMA CONTINENTAL DE PORTUGAL TEM COMISSÃO INVESTIGADORA
Tendo participado desde o

início nas negociações da
Convenção das Nações Uni-
das sobre o Direito do Mar
(CDUDM), concluída em Mon-
dego Bay em 10 de Dezembro
de 1982, Portugal aprovou e
ratificou a CNUDM e o Acordo
Relativo à Aplicação da Parte
XI (ARAP-XI).

A CDUDM estabelece um
novo quadro jurídico para o
direito do mar, com impor-

tantes alterações relativamente
à anterior Convenção, no-
meadamente nos critérios de
delimitação e jurisdição sobre a
plataforma continental.

Ao ratificar a Convenção,
Portugal assumiu responsa-
bilidades num dos territórios
marítimos mais extensos da
Europa (o terceiro a seguir ao
da Rússia e ao da Noruega),
salientando-se entre outras, a
obrigação de gerir os seus

recursos de uma forma sus-
tentável.

Desta forma, como o objec-
tivo de estudar a possibili-
dade de alargamento da
plataforma continental de
Portugal, a Resolução do
Conselho de Ministros nº
90/98 criou uma comissão
interministerial, cuja activi-
dade é exercida em articu-
lação com a Comissão Ocea-
nográfica Internacional, com

o objectivo de investigar e
apresentar uma proposta de
delimitação da referida pla-
taforma. 

A Comissão é presidida pelo
Director-Geral do Instituto Hi-
drográfico e dela fazem parte
um representante dos Minis-
térios dos Negócios Estran-
geiros, um representante  do
Ministério da Economia e um
representante do Ministério da
Ciência e Tecnologia.



Realizou-se no passado dia 21 de Outubro no Gabinete do
Almirante CEMA a cerimónia da tomada de posse do
novo Director da R.A.

O CALM EMQ RES Luís Augusto Roque Martins substitui o
CALM João Manuel Velhinho Pereira Nobre de Carvalho que
desempenhou desde 27 de Outubro de 1997 as funções de Di-
rector da R.A.

O Almirante Vieira Matias proferiu uma breve alocução, pe-
rante numerosos Oficiais Generais da Armada, Directores de
Serviços, sargentos e demais convidados, civis e militares, donde
salientamos: 

Manter informados os elementos da guarnição sobre a respectiva uni-
dade e sobre os objectivos a alcançar, constitui uma tradição na Marinha e
continua a ser condição indispensável para que cada elemento dessa
guarnição possa participar empenhadamente no cumprimento das mis-
sões. Só assim é possível alcançar o sucesso e só assim se pode instalar o
sentimento de satisfação pelo dever cumprido, o orgulho na sua unidade e
o consequente bem-estar.

Por outro lado, nos tempos conturbados que hoje vivemos, resultantes
de fenómenos que não pretendo agora analisar, mas que se relacionam
com as sucessivas transformações da sociedade e com a rápida evolução
tecnológica, a “informação” assume uma importância cada vez maior.

Com a experiência feita no nosso labor naval e ciente de que não pode-
remos deixar de acompanhar o ritmo das mudanças que afectam o Mundo
circundante, tenho apelado a todos os que comigo servem a Marinha no
sentido de estimular a comunicação interna.

Nesse sentido e entre outras medidas, elaborei a directiva sobre
“Comunicação na Marinha”, tendo publicado “Cartas do CEMA” e te-
nho mantido permanentemente informados os meus colaboradores nos
níveis mais elevados, sobre tudo o que poderá condicionar a nossa
actividade.

Neste quadro, tenho também atribuído grande relevo ao papel que cabe
à Revista da Armada que, sendo órgão de comunicação oficial da
Marinha, tem por finalidade essencial contribuir para o fortalecimento do
espírito de corpo dos seus servidores, divulgando interna e externamente
os êxitos das nossas realizações, as novidades que nos respeitam, tudo o
que, de facto, nos pode dignificar e prestigiar.

Novo Director da Revista da Armada

Reconheço que essa informação só poderá ser divulgada pela Revista se
ela chegar à sua redacção. 

E, muito embora seja incessante o seu esforço na recolha de dados, a
informação terá também que fluir na sua direcção por iniciativa dos diver-
sos organismos e unidades, já que o objectivo a alcançar, é de âmbito glo-
bal. Assim, renovo o meu apelo para que, em todos os sectores da
Marinha, se reforce o empenho em colaborar com a Revista da Armada na
sua revelante missão.

Referindo-se ao anterior Director da Revista da Armada CALM
Nobre de Carvalho, o Almirante CEMA elogiou os excelentes
serviços que, uma vez mais, prestou à Marinha, e que apesar de ter
sido relativamente curto o período em que exerceu as suas
funções, realizou um trabalho intenso e muito louvável, tendo a
R.A. produzido artigos de elevada qualidade em que se fizeram
notar a sua competência, espírito de iniciativa e dedicação, con-
tribuindo de forma notável para a consecução do objectivo pri-
mordial a que anteriormente aludira.

Ao novo Director, CALM Roque Martins dirigiu palavras de
apreço pelo seu já reconhecido dinamismo e competência, mani-
festando-lhe a sua inteira confiança quanto à forma como irá zelar,
persistentemente, para que a família naval se possa continuar a
orgulhar da sua Marinha e, também, da sua Revista da Armada.

O novo Director, ao fazer uso
da palavra, destacou, em parti-
cular, o prestígio já alcançado
pela R.A., salientando a dado
passo:

A Revista, constitui como todos
nós sabemos, o principal veículo
informativo das actividades da
Armada. 

E aqui há que realçar o relevo que
deverá merecer permanentemente a
acção operacional, pela grande
importância que ela tem para a
Marinha, mas também serão rele-
vantes as que dizem respeito ao pes-
soal, material, a parte financeira e
de gestão, o serviço público e toda
uma área cultural envolvente. 

A Revista espera continuar a
receber a colaboração dos Comandos
e Organismos no espírito da directi-
va 5/97 do Almirante CEMA.

O novo director afirmou que
a R.A. continuará a ser um elo
muito importante para toda a
família naval, e indicou algumas
das medidas que tenciona pôr
em prática. �
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O novo Director nasceu em Guimarães em 1939 e fez os
seus estudos liceais em Lisboa no Liceu Passos Manuel.

Entrou na Escola Naval em 1958, tendo sido promovido
a guarda-marinha em 1962.

Fez toda a sua carreira de oficial subalterno em navios
operacionais, com comissões no Ultramar em Cabo Verde,
S. Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. A sua última
comissão de embarque foi efectuada no NRP “Comte.
Hermenegildo Capelo” onde fez parte da primeira
guarnição.

Como oficial superior começou por desempenhar
funções em 1971 na Direcção das Construções Navais, sec-
tor de manutenção. Em 1977 passou para o Gabinete de
Estudos da Direcção Geral do Material Naval onde desem-
penhou funções de Chefe da Divisão de Mecânica. 

Entre 1984 e 1990 prestou serviço no Arsenal no Alfeite,
onde desempenhou funções de Director Fabril. Em 1989,
em acumulação, presidiu à Comissão das Comemorações
dos 50 anos do Arsenal no Alfeite.

Promovido a Contra-Almirante em 1990 foi Chefe do
Gabinete de Gestão do Material.

Entre 1991 e 1993 foi delegado do Ministério da Defesa
Nacional no “Stearing Committee” do Projecto dos Draga-
-Minas (NL-BE-PO).

Em 1993 foi nomeado presidente da Comissão
Instaladora da Direcção  de Análise e Métodos de Apoio à
Gestão. Dirigiu a DAMAG de 1 de Janeiro de 1994 a 16 de
Janeiro de 1998, data em que atingiu o limite de idade para
passar à Reserva da Armada.

Como oficial superior frequentou numerosos cursos e es-

tágios, tanto em Portugal como no
estrangeiro, relacionados com a sua
especialidade e as funções que
desempenhava.

Frequentou o Curso Geral Naval
de Guerra (1972), o Curso Superior
Naval de Guerra (1985) e o Curso de
Defesa Nacional (1991).

Fez parte da Direcção da
Associação dos Auditores dos
Cursos de Defesa Nacional no biénio 1992-93. 

Desde 1993 é Vogal do Conselho Superior de Disciplina
da Armada.

Em 21 de Fevereiro de 1994 foi eleito membro correspon-
dente da Academia da Marinha na Secção de Artes, Letras e
Ciências.

A sua folha de serviços tem averbados numerosos lou-
vores e as seguintes condecorações:
- 2 Medalhas militares de Serviços Distintos – Prata
- Medalha de mérito militar de 2ª classe
- Grau de cavaleiro da Ordem Militar de Aviz
- Medalha de ouro de comportamento exemplar
- Medalha de prata de comportamento exemplar
- Medalha Comemorativa das Campanhas das Forças Ar-
madas Portuguesas com a legenda “Cabo-Verde 1965-1966”.
- Medalha Comemorativa das Campanhas das Forças
Armadas Portuguesas com a legenda “Ultramar
1969/70/71”.
- Medalha Comemorativa do V Centenário da morte do
Infante D. Henrique – Prata.

NOVO DIRECTOR

Novo Director da Revista da Armada
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(França, Itália, Portugal e Es-
panha), altas entidades da
NATO, UEO, e Adidos Mili-
tares às Embaixadas acredi-
tadas em Portugal. No local
da cerimónia estiveram tam-
bém atracados 4 navios de
guerra, um de cada país par-
ticipante.

O cargo de comandante da
EUROMARFOR é desempe-
nhado por períodos de um
ano pelos Comandantes Ope-
racionais Navais (ALFLOT,
CECMED, CINCNAV e
COMNAV) das Marinhas
participantes (França, Espa-
nha, Itália e Portugal). 

O VALM Reis Rodrigues é
o primeiro Almirante por-
tuguês a assumir o comando
desta força.

Ibero-Atlântica (CINCIBER-
LANT), assumiu o comando
da Força Naval Europeia, a
EUROMARFOR, sucedendo
ao seu homólogo italiano, o
Vice-Almirante Paolo Giar-

dini. A cerimónia, que decor-
reu no Cais de Alcântara,
teve como convidado de
honra o Ministro da Defesa
nacional e foi presidida pelo
Chefe do Estado Maior Ge-
neral das Forças Armadas e
membro do Comité Inter-
ministerial de Alto Nível
(CIMIN), órgão que exerce a
direcção político-militar da
EUROMARFOR, e integra os
Chefes de Estado-Maior
General das Forças Armadas
e os Directores de Política dos
Ministérios dos Negócios
Estrangeiros e dos Minis-
térios da Defesa dos quatro
países.

Participaram na cerimónia,
para além dos Embaixadores
e altos dignatários das Mari-
nhas dos países membros

No passado dia 9 de Outu-
bro, o VALM Alexandre Reis
Rodrigues, Comandante da
Esquadra Portuguesa (Co-
mandante Naval) e Coman-
dante em Chefe da Área

CERIMÓNIA DE ENTREGA DO COMANDO DA EUROMARFOR

importância da atenção e deci-
sões do Almirante Vieira Ma-
tias no desenvolvimento de se-
gurança e estabilidade do Me-
diterrâneo, no estreitamento
dos vínculos fraternos entre
Portugal e Itália que tem raíz
profunda na cultura comum
dos 2 países latinos e nos nu-
merosos acordos bilaterais de
cooperação. Sublinhou ainda as
relações de amizade e colabo-
ração entre as duas Marinhas,
reforçadas pelo facto de ambas
pertencerem à NATO e à Força
Marítima Europeia (EURO-
MARFOR).

No passado dia 28 de Julho
decorreu a bordo do veleiro ita-
liano “Amerigo Vespucci”, uma
cerimónia protocolar de imposi-
ção da medalha de ouro de Mé-
rito da Marinha italiana ao Al-
mirante Nuno Gonçalo Vieira
Matias (CEMA), pelo seu ho-
mólogo, Almirante Umberto
Guarnieri. A esta cerimónia es-
tiveram presentes, para além de
diversos oficiais das Marinhas
portuguesa e italiana, o Em-
baixador Catallano Di Melilli.
No seu discurso que procedeu à
imposição da medalha, o Almi-
rante Guarnieri salientou a

CEMA CONDECORADO COM A MEDALHA DE OURO DE MÉRITO DA MARINHA ITALIANA

agradecendo todo o apoio
prestado pela corveta “Pe-
reira d’Eça”.

O N.R.P. “Pereira
d’Eça” manteve-se
em apoio próximo
junto do rebocador
sinistrado até à che-
gada do rebocador
“LUTAMAR” da
mesma empresa,
tendo-se retirado
após verificar que o
reboque estava a
ser efectuado em
condições de se-
gurança. O Armador, Co-
mandante e Tripulação do
rebocador “JAGUAR” gratos

pela assistência prestada,
dirigiram uma carta ao Al-
mirante Comandante Naval

Na madrugada do passa-
do dia 23 de Agosto foi rece-
bido pelo MRCC LISBOA
um pedido de socorro e as-
sistência ao rebocador “JA-
GUAR”, da empresa RE-
BONAVE, que se encontrava
a 120 milhas a W do porto de
Lisboa. 

O rebocador “JAGUAR”
teve um incêndio no quadro
eléctrico, tendo como conse-
quências uma capacidade
muito reduzida ao nível das
máquinas e da produção de
electricidade.

BUSCA E SALVAMENTO
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sua inspecção, constatando-se
que o pesqueiro indiciava ter
estado recentemente a pescar
e que não estava autorizado a
pescar na ZEE Portuguesa,
encontrando-se, assim em
situação ilegal (tendo o
próprio mestre confirmado
ter acabado de recolher as
suas artes e que não possuía
autorização para pescar em
águas portuguesas).

O Comandante do NRP
“SAVE” ordenou o apresa-
mento da referida embar-
cação que passou pela
selagem das artes e do pesca-
do existente a bordo, tendo de
seguida sido conduzida para
o porto de Viana do Castelo e
entregue às autoridades marí-
timas. 

Na madrugada do dia 28
de Agosto, o navio patrulha
“SAVE”, da Marinha de
Guerra Portuguesa, em mais
de uma das suas missões de
fiscalização da ZEE Portu-
guesa, efectuou o apresamen-
to de uma embarcação de pes-
ca espanhola de nome “BA-
LOEIRO”, numa posição acer-
ca de 4 milhas a Noroeste de
Viana do Castelo.

Esta embarcação, ao ser sur-
preendida pela presença do
navio de guerra, foi apres-
sadamente recolher uma das
suas embarcações auxiliares
para colocação e recolha de
artes de pesca. Foi-lhe orde-
nado preparar-se para receber
a equipa de vistoria e
instantes depois iniciou-se a

FISCALIZAÇÃO DA PESCA

rumos para uma sociedade sem
valores a que uns chamam de
época pós-moderna, outros de era
do vazio, outros ainda de nova
idade média.

A Marinha, então como hoje,
foi útil, mas não mereceu dos
políticos a atenção correspon-
dente ao seu valor, como factor
do poder nacional. 

Hoje, como então, o cumpri-
mento das missões que lhe foram
determinadas tem exigido dos
chefes uma grande consciência
nacional e muito engenho, e tem
exigido de todos um notável
espírito de sacrifício, elevado sen-
tido do dever e muita dedicação.

Da sua exposição citamos a
concluir:

... Após o tornado napoleónico,
não se definiram ameaças, tal
como hoje também não se
definem, após o fim do confronto
nuclear expresso, vivia-se então
a paz Britânica, assim como hoje
se vive o unilateralismo ameri-
cano; no mar, aceitava-se a
divisa “Britannia Ruled the
Waves”, tal como hoje a comu-
nidade internacional vai aceitan-
do que, dominando o mar e a
partir do mar, os EUA se impo-
nham à Líbia, à Granada, ao
Panamá, ao Iraque, ao Sudão ou
ao Afeganistão. A política da

canhoneira mantém-se, mas
agora com mísseis.

Então, os Estados estavam
interessadamente envolvidos na
construção da Civilização
Industrial, enquanto hoje se
enfraquecem nas regionalizações
para que outros construam a
Civilização da Globalização.

Às Companhias Majestáticas
de ontem, correspondem hoje as
grandes multinacionais.

Então, procuravam-se novos
rumos para adaptar a sociedade
aos novos valores consagrados
nas Constituições americana e
francesa. 

Hoje procuram-se novos

Realizou-se no passado dia
18 de Setembro, no Padrão
dos Descobrimentos, em
Belém, uma palestra pro-
movida pela Câmara Muni-
cipal de Lisboa e pelo Grupo
de Amigos do Museu de
Marinha, subordinada ao te-
ma “A Marinha no tempo da
Fragata “D. Fernando II e
Glória”, proferida  pelo Vice-
-Almirante António Ferraz
Sacchetti. 

O orador ao longo da sua  ex-
posição descreveu, para além
das vissicitudes da construção
do navio, o tempo em que a fra-
gata exerceu a sua actividade
operacional e em que se man-
teve no serviço efectivo dos
navios da Armada.

Realçando alguns dos
aspectos mais significativos
da vida do navio, traçou a
panorâmica do poder naval
de então, a sua evolução, a
vida política e económica do
Portugal da época, as lutas
liberais, a revolução industri-
al e o nascimento do vapor. 

O orador referiu  ainda o
que em sua opinião conside-
rou como a ponte entre o que
se passava na comunidade
internacional da época e os
actuais valores da sociedade
moderna e a Civilização da
Globalização.

A MARINHA NO TEMPO DA FRAGATA “D. FERNANDO II E GLÓRIA”
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CADETES DA ESCOLA NAVAL, 
DE VISITA À BASE NAVAL DE NORFOLK

Seis cadetes da classe de
Administração Naval e dois
da classe de Marinha, acom-
panhados pelo professor de
Logística Naval, Capitão de
Fragata AN António José
Ravasco Bossa Dionísio, visi-
taram a base aero-naval de
Norfolk, nos Estados Unidos
da América. 

A razão essencial desta
viagem foi o contacto com o
Centro de Abastecimento da
referida base, embora a visita
se alargasse a outros departa-

mentos e, neste caso particu-
lar, ao porta aviões nuclear
USS Enterprise (CVN 65), que
se encontrava estacionado na
Base.

Os conhecimentos colhidos
ou consolidados, durante
uma estadia de quinze dias
na base americana, foram de
extremo interesse para a for-
mação dos futuros Oficiais da
Armada.

VIAGENS DE INSTRUÇÃO DOS CADETES
As viagens de instrução dos

cadetes da Escola Naval têm a
finalidade específica de comple-
mentar a formação teórica, mi-
nistrada ao longo do ano lecti-
vo, com uma prática de vida no
mar. É aqui que os futuros
Oficiais da Armada começam a
experimentar uma rotina diária
semelhante à que vão ter quan-

os do terceiro – embarcados na
“Sagres” – praticam navegação
astronómica e todas as tarefas
inerentes ao navio específico
que é a “Sagres” (ver número
anterior da RA); e os do quarto
ano integram-se nos serviços de
bordo inerentes às suas classes,
participando em exercícios de
diversa ordem.

do acabarem os seus cursos, e
vierem a embarcar nos dife-
rentes navios. Começam a
adaptar-se à vida no mar, com
todas as dificuldades que isso
lhes poderá trazer, e experimen-
tam todos os conhecimentos
que, durante o ano lectivo lhes
foram ministrados na Escola.
Mas, para que elas possam cor-

responder aos objectivos a que
se destinam, a vida a bordo e as
tarefas a desempenhar pelos
cadetes, têm de ser cuidadosa-
mente programadas, correspon-
dendo ao nível de conhecimen-
tos que cada curso tem. Para os
cadetes do segundo ano é fun-
damental a adaptação ao mar e
a prática de navegação costeira;

ESCOLA NAVAL

A Escola Naval está disponível em:
www.escolanaval.pt

CURSO “C/ALMIRANTE PEREIRA DA SILVA”
Julho, havendo ocasião para
visitar vários portos nacio-
nais (desde Viana do Castelo
a Lagos) e alguns espanhóis
(Marin e la Coruña).

Os navios de serviço SAR
que participaram na instru-
ção dos cadetes foram os
NRP “General Pereira d’Eça
e NRP “Comandante João
Belo”.

dois grupos, embarcando,
um deles, nos dois veleiros
do agrupamento da Escola

Naval (NRP “Vega” e
NRP “Polar”), e outro no
navio de serviço SAR. 

Naturalmente, que a
natureza dos dois tipos
de embarque é bastante
diferente, mas, em am-
bos os casos, é possível a
prática de navegação cos-
teira, exercitar as regras
para evitar abalroamen-

tos no mar e o reconheci-
mento da balizagem. 

Com a rotação dos dois
grupos (troca feita em Lei-
xões), esta diversidade é vi-
vida por todos os alunos e o
resultado final da viagem de
instrução acaba por ser
muito rica em situações con-
cretas, que resultam numa
notável experiência para os
futuros Oficiais da Marinha.

As viagens decorreram
entre 20 de Junho e 30 de

CURSO “COMANDANTE DANTAS PEREIRA”
Os cadetes do curso “Co-

mandante Dantas Pereira” (4º
Ano) embarcaram nos NRP
“Baptista de Andrade” e NRP
“Oliveira e Carmo”, constituí-
das na TU 210.16.01, cujo
Comandante foi o Capitão de
Fragata Tavares de Almeida. 

Os navios saíram da Base
Naval a 29 de Junho último e
regressaram a 7 de Agosto,

tendo passado pelos portos
de Melilla, La Coruña, Ams-
terdão, Oslo e Bremerhaven.

Vários exercícios foram
efectuados, e apraz-nos des-
tacar que, numa acção SAR,
efectuada ao largo de Me-
lilla, foram salvos sete tripu-
lantes de uma embarcação de
pesca que se encontrava a
arder.

Os cadetes do curso C/Al-
mirante Pereira da Silva
(2ºano) foram divididos em

Exercicio com navio espanhol.

NRP “Polar”.
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NAVIOS ESTRANGEIROS
Entre os dias 22 e 29 de

Agosto, esteve atracado no
cais da Rocha Conde de Óbi-

dos, em Lisboa, o “DANNE-
BROG”, o iate real perten-
cente à Marinha dinamar-

quesa.
Este iate tem como

características um
comprimento de 80
metros e um desloca-
mento de 1238 to-
neladas.

A sua guarnição é
formada por 9 ofici-
ais, 7 sargentos e 36
praças.

“DANNEBORG”

Entre os dias 7 e 11 de Se-
tembro, estiveram atracados
no cais da Rocha Conde de
Óbidos os navios que inte-
gram actualmente a STA-
NAVFORLANT, são eles:
• FGS FFG “BAYERN”
• HMS “LANCASTER”
• HNLMS FFG “JACOB

VAN HEEMSKERCK”
• SPS FFG “CATALUNA”
• HMCS FFG “MONTREAL”
- O “BAYERN” pertence à clas-
se  Brandenburg, tem 138.9 me-

tros de comprimento e um des-
locamento de 4490 toneladas.
- O “LANCASTER” pertence à
classe Duke, tem 133 metros de
comprimento e um desloca-
mento de 3500 toneladas.
- O “VAN HEEMSKERCK”
pertence à  c lasse com o
mesmo nome,  tem 130.5
metros de comprimento e
um deslocamento de 3750
toneladas
- O “CATALUNA” pertence à
classe Baleares, tem 133.6 me-

tros de comprimen-
to e um desloca-
mento de 3015 tone-
ladas.
- “MONTREAL”
pertence à classe
Halifax, tem 134.1
metros de compri-
mento e um des-
locamento de 5235
toneladas.

“ LANCASTER”, “BAYERN”

Em visita de rotina esteve
também em Lisboa entre os dias
5 e 10 de Setembro, o “MAR
CARIBE”, um navio da Mari-

nha espanhola. O “MAR CARI-
BE” tem 53.8 metros de compri-
mento e um deslocamento de
1860 toneladas.

“MAR CARIBE” O navio “LIBERTAD”, que
pertence à Marinha da Ar-
gentina, esteve em Lisboa em
visita de rotina entre os dias
24 e 30 de Setembro, tendo
atracado no cais da EXPO. 

Este navio tem 103.7 me-
tros de comprimento e um
deslocamento de 3.765 to-
neladas. A sua guarnição é
composta por um total de
299 elementos.

Aproveitando a presença
em Lisboa daquela unidade,
a Marinha Argentina prestou
homenagem aos Navegadores Portugueses no dia 29 de
Setembro, durante uma cerimónia realizada junto do
Padrão dos Descobrimentos, em Belém, na qual partici-
param o Embaixador da Argentina em Lisboa, e o CALM
Silva Santos, em representação da Marinha portuguesa,
além do Comandante do “LIBERTAD” e de uma deputação
de oficiais e cadetes argentinos.

O Embaixador da Argentina em Lisboa e o Comandante
do navio, procederam à deposição de uma coroa de flores
na base do monumento, a que se seguiu a execução dos
hinos nacionais dos dois países, interpretados pela Banda
da Armada.

MARINHA ARGENTINA HOMENAGEOU 
NAVEGADORES PORTUGUESES

De visita a Lisboa esteve
entre os dias 29 de Setembro e
2 de Outubro, o “VIGILAN-
TE”, um navio da Marinha de
Cabo Verde. 

Com um comprimento de
52 metros e  um desloca-
mento de 340 toneladas, o
“VIGILANTE” tem uma
guarnição composta por 11
elementos.

“VIGILANTE”

Em visita de rotina estive-
ram também em Lisboa entre
os dias 16 e 20 de Outubro, 5
navios da Marinha Francesa.

Pertencentes à classe “D’Es-
tienne D’Orves” estes 5 navios
de nome “SECOND MAITRE
LE BIHAN”, “DROGOU”,
“JEAN MOULIN”, “LIEU-

TENANT DE VAISSEAU LE
HÉNAFF” e “LIEUTENANT
DE VAISSEAU LAVALLÉE”,
têm 80 metros de comprimento
e um deslocamento de 1250 to-
neladas. 

As suas guarnições variam
entre os 8 oficiais, 60 sargentos
e 29 praças.
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Escrever sobre o tema em
epígrafe é, em primeira
análise, escrever sobre o

papel educativo e social que a
Marinha tem desenvolvido
junto da população militar e
civil. 

As actividades físico-des-
portivas têm sido frequente-
mente entendidas segundo
uma perspectiva redutora,
dimensionando excessiva-
mente uma das vertentes sob
a qual podem ser analisadas.
As vertentes utilitária e des-
portiva, assim como a ocupa-
cional e a terapêutica têm um
papel social importante, não
sendo aconselhado menospre-
zar nenhuma delas. 

Tentaremos demonstrar, nas
linhas que se seguem, como a
Marinha tem contribuído para
a incorporação de conceitos
que favorecem a compreensão
e a generalização da prática da
natação no contexto das activi-
dades físicas.

Meio a sério, meio a brincar,
houve quem afirmasse que
para ser marinheiro não era
preciso “saber nadar”. 

Era uma afirmação jocosa
baseada no pressuposto da
existência de navios, embar-
cações e medidas adequadas
que garantiam a segurança
dos que prestavam serviço na
Marinha, mas que também
poderia funcionar como des-
culpa face ao elevado número
de elementos que “não sabiam
nadar”.

Um documento datado de

1969 exprimia a situação da
seguinte forma: “O problema
da natação da Armada tem
merecido especial cuidado da
parte desta Repartição, dada a
gravidade que ele assume,
quer pela quantidade de indi-
víduos que continuam a não
dar as garantias mínimas de
segurança, quer pela sua
repercussão no treino físico
do pessoal, quer ainda pela
precaridade de meios que a
Armada dispõe para ministrar
o seu ensino.” 

Com efeito, segundo o
mesmo documento, apenas
40% de praças que termi-
navam a instrução militar
básica (ITE), revelavam falta
de segurança em natação. 

Outro documento elabora-
do em 1973 é mais drástico, ao

de educação Física e as neces-
sidades operacionais de fu-
zileiros e mergulhadores entre
outros, também contribuiram
para a necessidade da gene-
ralização da instrução a todos
os que prestam serviço neste

Ramo das Forças Armadas.
Mas “Roma e Pavia não se fize-
ram num dia” diz o ditado...

À medida que a necessi-
dade de generalizar o ensino
da natação a todos os elemen-
tos que fazem serviço na
Armada se fazia sentir, o
corpo de técnicos especializa-
dos em Educação Física que
prestam serviço na Marinha,
quer em serviço militar obri-
gatório, quer em regime de
contrato, assim como os Ofi-
ciais especializados em Edu-
cação Física ajudaram a incul-
car uma cultura física em que
“saber nadar” era uma com-
petência que qualquer cida-
dão deveria possuir. 

Face a acções concertadas e
persistentes, este “saber” pas-
sou a estar em pé de igual-
dade com o “saber ler e escre-
ver”. Mas, para passar da
intenção à concretização era

afirmar que apenas 2% dos
indivíduos que terminaram o
período de treino básico (PTB)
podiam sobreviver no mar.
Mas outras razões para além
da questão da segurança
havia que ponderar. 

A formação de monitores

necessário criar condições
ambientais e organizacionais.
Muitos dos que passaram pela
Escola de Fuzileiros, em Vale
de Zebro, ainda se lembram
das aulas na doca! Também
no Alfeite muitas aulas foram
dadas aos Cadetes da Escola
Naval e não só, na piscina
descoberta em condições de
temperatura menos agra-
dáveis. A instrução até à cons-
trução de piscinas cobertas so-
corria-se dos meios que tinha
ao seu alcance e que era o
reflexo dum País ainda não
desenvolvido e economica-
mente empenhado numa
guerra.

A construção de piscinas
cobertas nas Unidades em
terra no Grupo Nº1 de Escolas
da Armada em Vila Franca de
Xira, na Escola de Fuzileiros
em Vale de de Zebro, e no
Centro de Educação Física da
Armada, poderão ser encara-
das como um luxo para esses
homens que tanto souberam
dar à Armada Portuguesa
com o seu espírito de sacrifí-
cio! Obviamente que a estru-
turação do ensino de maneira
consequente não podia dis-
pensar estas instalações, pelo
que elas foram um passo
importante nessa direcção.

Contudo, não bastava ter
instalações. Era necessário es-
tabelecer objectivos e organi-
zar a instrução. 

Neste sentido, as primeiras
questões que se colocaram aos
mentores dum programa para
combater o “analfabetismo
aquático” e que respondessem

A natação na Marinha
1ª Parte
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às necessidades da Marinha
em terra e no mar, eram:
• O que se entende por “saber
nadar”?
• Qual o grau de exigência
aceitável para o seu pessoal?
• Que tipo de instrução deve
ser ministrado?

Poderá parecer um deva-
neio intelectual querer res-
ponder à pergunta: O que é
“saber nadar”? Mas, a respos-
ta condicionava os objectivos
a alcançar. Para aqueles que
estão ligados ao ensino da
natação convém ilustrar esta
questão com a resposta que se
segue à pergunta formulada:

-Se “saber nadar” consiste
apenas na capacidade de
deslocamento na água, parece
óbvio que não é necessário
aprender a coordenar a respi-
ração com os movimentos...

Na época em que esta
questão foi formulada ainda
imperavam no ensino da
natação os métodos analíticos
que provavelmente alguns de
nós ainda experimentámos.
Um deles consistia em colocar
um cinto no aprendiz de
nadador. 

Este cinto estava ligado a
um cabo que por sua vez esta-
va fixo a um engenho por
cima do executante que ficava
assim, semi suspenso enquan-
to executava os movimentos. 

Na Marinha, também o uso
de flutuadores associados aos
movimentos executados fora
de água pretenderam consti-
tuir-se em método alternativo.
Existem documentos da
mesma época que contestam a
metodologia e a perspectiva
redutora do ensino da natação
que se resumia quase exclusi-
vamente ao ensino da técnica
de “Bruços”. 

Ora, hoje, para o
pessoal militar na
Marinha- e não esta-
mos a falar de moni-
tores e técnicos de
natação-é consensual
que “saber nadar”
consiste numa adap-
tação do ser humano
na forma como se
equilibra, desloca e
respira quando está
colocado na água.
Com efeito, a adop-
ção do equilíbrio hori-
zontal favorece a uti-
lização dos braços na
deslocação enquanto
a cabeça tende a mer-
gulhar condicionando
a respiração. Assim, a
metodologia de ensi-
no deveria respeitar esta pers-
pectiva “adaptativa” do ser
humano quando colocado
num meio que não é o seu e
teria de considerar como bási-
co o controlo respiratório. 

Na verdade, é o controlo
respiratório que melhor ex-
pressa esta adaptação.

Mas eis que surge uma
nova questão decorrente do
que acabámos de expor.

Um nadador que nada 400
mt Estilos (Mariposa, Costas,
Bruços e Livres) está mais
adaptado do que aquele que
apenas consegue nadar 25 mt.
Existem, pois, muitos graus
de adaptação...! Houve então
necessidade de estabelecer
esses graus, que passaram a
denominar-se   Níveis de
Adaptação ao Meio Aquático
(NAMA) de maneira a possi-
bilitar aferir como e quanto
cada um sabe nadar. Inicial-
mente os NAMA eram três,
tendo sido posteriormente
alterados para quatro. 

Todo o pessoal militar pas-
sou a estar sujeito à aferição
do seu nível de adaptação à
água, estando determinado
que o NAMA I é o mínimo a
exigir do pessoal militar e que
consiste actualmente na
capacidade de executar as
seguintes destrezas :
• Nadar 25 mt com controlo
respiratório;
• Apanhar uma manilha colo-
cada a 2mt de profundidade.

É oportuno referenciar que
a criação de níveis de adap-
tação na Marinha constituiu
um valioso contributo para o
ensino da natação. 

Não temos conhecimento
de outros níveis que tivessem
sido estabelecidos pelas colec-
tividades nessa época e onde
o ensino da natação já estava
há muito enraizado. 

Acreditamos que a divul-
gação dos NAMA em artigos
na imprensa especializada foi
um dos factores que poderá
ter contribuído para a genera-
lização da sua adopção. Hoje,
todas as colectividades têm
graduado o ensino nas suas
escolas de natação estabele-
cendo níveis de acordo com a
realidade da sua população e
público alvo.

Para ser possível fazer a
exigência do cumprimento
dum nível mínimo foi neces-
sário criar condições para to-
dos aqueles que seriam sub-
metidos ao teste pudessem
frequentar um Curso de
Adaptação ao Meio Aquático,
adiante designado por CAMA. 

Estabeleceram-se dois CA-
MA: Um de vinte e quatro

aulas destinados àqueles que
estão inadaptados (IN) e
outro com doze aulas para os
que estão adaptados insufi-
cientemente (AI). Estes últi-
mos, na sua grande maioria,
são os que tendo frequentado
o CAMA de vinte e quatro
aulas, ainda não conseguem
dominar o controlo respi-
ratório. 

Cabe aqui referenciar que
todos os militares da Armada
têm de frequentar um CAMA
durante a sua formação bási-
ca. Mas a Marinha, no Centro
de Educação Física da Arma-
da (CEFA), segundo o Plano
de Actividades Internas de
Marinha (PAIM), promove
anualmente qutro Cursos,
dois para AI e dois para IN,
procurando abranger todo o
seu pessoal, particularmente
aquele que não teve oportu-
nidade de alcançar as com-
petências mínimas exigidas
no meio aquático.

Mas será que de algum
modo todo este trabalho se
repercute?

Acreditamos que sim. De
acordo com os dados a que
tivemos acesso desde 1984 já
foram abrangidos por estes
CAMA ministrados no CEFA
2210 militares. 

Alguns repetem o Curso.
Temos consciência que quan-
to mais tarde se processa a
aprendizagem mais lenta e
difícil ela é.
• Mas de que maneira se re-
percutem os efeitos deste pro-
grama, poderão perguntar al-
guns dos que nos estão a ler?

Os resultados podem ser in-
terpretados, quer pela previsí-
vel diminuição de acidentes,
quer pela melhoria da presta-
ção! A falta de segurança é mais
notória na presença do acidente
do que o trabalho da sua pre-
venção. Tal como muitas vezes
acontece com a saúde, apenas
a sua falta nos faz perceber o
quanto ela é valiosa. Todavia,
se esta é uma leitura pela nega-
tiva, a melhoria da prestação
expressa nos Campeonatos de
Marinha e das Forças Arma-
das, reflecte em primeira
análise uma organização e um
trabalho cuidadoso.

(Colaboração do Professor Cantarino 
de Carvalho e do Centro de Educação

Física da Armada)

�
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Marujo em férias 
“O troco”

S ou de uma região onde o
Ribatejo acaba e a Beira
Baixa começa. 

O poder económico da
maioria das famílias na zona é
nivelado por baixo. 

E o que desnivela, mais ou
menos, é o cabedal das famí-
lias, por serem donas de maior
ou menor parcela de floresta,
no nosso caso, pinheiral.

Para que a história ganhe
mais conteúdo, adiantemos
que é verdadeira. 

Para já localizemo-la geo-
graficamente: passa-se num
cantinho, no norte do Ribatejo,
sul da Beira Baixa, nos conce-
lhos de Sardoal, Vila de Rei e
Mação, terminando lá muito
dentro da Beira Alta. 

Este espaço é ocupado pela
maior floresta de pinheiros da
Europa. 

Pertence a cerca de 10.000
proprietários em propriedade
horizontal. Infelizmente nos
dias que correm grande parte
desta área foi destruída pelo
fogo e ocupada pelos eucalip-
tos das multinacionais do ramo
da celulose. 

Daí, o crescente desertar das
gentes. Mas isso é de outra
história.

É neste cenário econó-
mico/ambiental que se desen-
rola a história, que me propo-
nho contar-vos: o Sr. Navalho
era jornaleiro de profissão. 

Aos domingos, depois da
missa e até ao pôr do sol, como
não tinha jorna, amanhava os
seus “bocadinhos”, que eram
uns 3 ou 4, separados a razoá-
veis distâncias entre si. Ti-
nham-lhe cabido de partilha
por morte de seus pais. 

Foi num desses domingos à
tarde, quando o Navalho re-
gressava do amanho da “horta
das cernadas”, ali para as ban-
das de Alcaravela, que a coisa
aconteceu.

Ao passar pelo eucalipal do
“Mogão Cimeiro”, pertença de
uma celulose da zona, resolveu
“sacar da naifa” e com os re-
bentos mais pequenos dos eu-
caliptos fez um molho que
amarrou com o próprio cinto,

enfiando-o de seguida no cabo
da sua “sachola”, colocando-o
ao ombro e prosseguindo o
regresso. 

Mas teve azar: o guarda  da
celulose apanhou-o logo a
seguir, confiscou-lhe a carga, e
fez a respectiva participação
dos danos causados aos
eucaliptos.

Como é de tradição na zona,
estes litígios ou semelhantes,

normalmente não passam do
lugar. É convocado pelas partes
litigiosas o parecer de um ou
mais entendidos na matéria
que opinam sobre danos e
reparos. 

E as desavenças terminam
bem, quase sempre na taberna
com os copos em exercício de
“sobe e desce”. 

Mas neste caso a celulose
entendeu ter chegada a oportu-
nidade de dar uma boa de uma
lição aos inimigos do eucalip-
to. Não tendo sequer em conta
o parecer do “Ti Manel do
Mogão”, que, na circunstância,
foi convocado como experto
na matéria a opinar.

A celulose, no exercício do

Olhe, excelência, até vencia
jorna ...”. 

Mas foi um roubo, Sr.
Manuel do Mogão, interpelou
o Juiz – ou não lhe parece
assim? Sim, Excelência, talvez
seja ... Respondeu o “entendi-
do”. Que de seguida foi dis-
pensado pelo Juiz.

A audiência prosseguiu o seu
ritual.

Foi chegado o momento da
pronúncia da sentença. 

O Magistrado, homem de
cabelos grisalhos, e, com certe-
za, ciente de muitas sentenças
justas e injustas saídas da nossa
justiça. 

Olhando para o réu, interro-
gou: “Sr. Navalho tem alguma
coisa a declarar?” O Navalho
olhou para o seu advogado e
disse: “Não, excelência”.

De imediato o Juiz levantou-
-se, ficando sério e hirto, como
impondo ainda mais silêncio e
respeito, manteve essa postura
um certo tempo. 

De repente, com o dedo
indicador estendido apontava
para o “entendido” e disse: “Sr.
Manuel do Mogão, queira fazer
o favor de me dizer que sen-
tença ditaria o Sr. ao Réu se
fosse o Juiz?” O “entendido”
ficou largos segundos embas-
bacado. Balbuciando apenas:
“Bem eu ... Bem eu ...” Cora-
gem homem” – Disse o Juiz em
tom amigo. – “Bem, Exce-
lência, ele roubar roubou, mas
trabalhar também trabalhou.
Cá para mim há empate”.
Então o Juiz, sentando-se, reto-
mou a palavra e disse: “Quer o
Sr. dizer na sua de que o réu
não deve pagar nem receber,
não é?”. 

O Manuel de pé, impertiga-
do, a custo pronunciou: “Não,
Excelência, ele já pagou e já
recebeu. O Sr. Juiz deve é con-
ferir o troco ...” 

O troco está certo. O réu
pode sair sem mais encargos”.

Sentenciou o Juiz do Tri-
bunal da Comarca de Abrantes.
Decorria o ano de 1969.

Geraldo Lourenço
CABO SE REF.

seu “legítimo” direito, pediu
uma quantia, por sinal, exorbi-
tante, pelo molho de ramos de
eucalipto. 

Claro está que o Navalho
não pagou.

E foi parar ao banco dos
réus, no Tribunal de Abrantes.

No dia da audiência, como é
de norma, os advogados argu-
mentaram contra e a favor,
conforme a causa defendida.

Foram ouvidas testemunhas
das duas partes. Lá esteve tam-
bém “o entendido”, de quem o
Meritíssimo Juiz quis parecer
fundamentado sobre a conten-
da em causa. 

Homem já idoso, calejado
no manejo das madeiras e
resinas. 

À pergunta do Juiz, “botou
fala assim”: “Excelência, de
acordo com o pedido das
partes em zanga, botei uma
olhadela a preceito nos
eucaliptos aonde o Ti Navalho
colheu os galhos. 

Cá para mim, foi tarefa bem
feita, para a desenvoltura do
tronco e arredar o perigo dos
fogos. 

Marujo em férias 
“O troco”
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SAIBAM TODOS
INSTITUTO DA ACÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS

ARMADAS (IASFA)
Normas para atribuição da comparticipação Escolar 

para o ano lectivo 98/99
À semelhança dos anos anteriores, informa-se o seguinte

sobre as Comparticipações Escolares:

- O conselho de Direcção do decidiu não alterar os quantita-
tivos das Comparticipações referidas em epígrafe e dos pro-
cedimentos a ter para o ano 1998/99.

- Assim, deverão ser mantidos todos os procedimentos idênti-
cos aos aplicados para o ano lectivo 1997/98 conforme as nor-
mas difundidas na altura.

CONVÍVIOS

Vai realizar-se no dia 29 de Novembro pelas 13.00 horas,
um almoço-convívio dos Filhos da Escola do ano de 1957 no
restaurante “ROSA”, nas Grutas de Mira d’Aire. 

A concentração far-se-á em Fátima pelas 10.00 horas da manhã.
Para mais informações os interessados podem contactar para

os seguintes números de telefone:  259 2151 / 259 9213 

ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES NA RESERVA 
E NA REFORMA (ASMIR)

A Associação dos Militares na Reserva e na Reforma (ASMIR)
tem vindo a desenvolver uma meritória actividade no âmbito da
dignificação e prestígio da Instituição Militar, tendo sido reconheci-
da como “Pessoa Colectiva de Utilidade Pública”, nos termos do
DL 460/77 de 7 de Novembro.

Recentemente a Presidência do Conselho de Ministros conferiu à
ASMIR o Diploma correspondente e o despacho de reconhecimen-
to foi publicado no Diário da República, II Série, nº 190 de 19 de
Agosto de 1998.

A Direcção da ASMIR que esperou mais de dois anos por este
reconhecimento por o considerar justo e merecido, encontra nesta
distinção um incentivo para prosseguir com redobrado entusiasmo
os objectivos estatutários de que se salientam o estreitamento dos
laços de amizade e camaradagem, a valorização e manutenção dos
benefícios sócio-económicos, culturais e recreativos dos associados
e a dignificação e prestígio da Instituição Militar.

Vai realizar-se no dia 16 de Janeiro de 1999, mais um almoço-
convívio de todos os elementos dos 3 ramos das Forças Armadas
que serviram o ex. Centro de Selecção de Coimbra.

Para mais informações, os interessados podem contactar para:
1SAR SE Lopes (C.C.C. Almada) Telef. 4581/4582 ou 033/438430

no Carvalhal, a quem o Motoclube agradece a hospitalidade e o
apoio dispensado. O Motoclube Naval agradece a colaboração do
Comando da Base de Fuzileiros na pessoa do CFR  Paiva e Pona,
pela cedência das Instalações Navais de Tróia a realização do teste.
Por último agradecemos à “Motomil” e “Baviera S.A.” o facto de
nos terem proporcionado uma experiência motociclista inesque-
cível, o Motoclube aproveita para desejar à “Motomil” os melhores
e maiores votos de muito sucesso, para as novas instalações que
brevemente irá inaugurar. 

O Motoclube avisa todos os associados para estarem atentos aos
próximos eventos.

Realizou-se no dia 27 de Setembro, o 9º Passeio do Motoclube
Naval que constou de um “Drive-Text” de motos BMW. 

O evento juntou 68 sócios, familiares e amigos que não quiseram
deixar de estar presentes numa oportunidade única de testar 7
(sete) motos da gama BMW salientando-se as R1100RT, R1200C,
K1200RS, F650 e o último modelo lançado pela marca a R1100S.

O passeio decorreu em ambiente de são convívio e cama-
radagem, e apesar da grande expectativa criada em redor de um
evento deste género, ninguém ficou desapontado com a experiên-
cia de conduzir as referidas máquinas. 

O almoço-convívio teve lugar no restaurante “MIRA PONTE”

MOTOCLUBE NAVAL
9º PASSEIO

O CFR REF Manuel Melo e
Cunha expõe uma colecção de
obras de sua autoria, subordi-
nada ao tema “CASTELO DE VI-
DE E MARVÃO” no C.M.N. no
período de 20 de Novembro a
3 de Dezembro.

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
NO CLUBE MILITAR NAVAL
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NOTÍCIAS PESSOAIS
COMANDOS E CARGOS

NOMEAÇÕES

EXONERAÇÕES

● CMG Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca para o cargo
de Comandante da Esquadrilha de Escoltas Oceânicos ● CMG Fernando
José Ribeiro de Melo Gomes para o cargo de COMGRUEUROMARFOR ●
CMG João Manuel Pinto Basto Ribeiro Ferreira para o cargo de Adido de
Defesa junto da Embaixada de Portugal em Madrid (Espanha) acumulan-
do com idênticas funções em Atenas (Grécia) ● CMG José Augusto de
Brito para o cargo C – 34 Branch  Head Above Water Sacland em Norfolk,
Estados Unidos da América ● CMG Manuel Luís Amaral Pereira, Chefe
da Divisão de Informações do Estado Maior da Armada em substituição
do CMG António Manuel Abrantes Lopes ● CMG José Manuel de
Oliveira Alves Correia Comandante do GN1 Escolas da Armada, em subs-
tituição do CMG Carlos Alberto Viegas Filipe ● CMG Mário Alberto Dias
Monteiro Santos, 2º Comandante da Escola Naval em substituição do
CMG João Manuel Pinto Ribeiro Ferreira ● CMG Rui Manuel Rodrigues
de Abreu, Director do Hospital de Marinha em substituição do CMG José
Albino Costa Rebelo ● CFR Albino José Januário Marques, para o cargo C
– 43 Head, per – adminis & Suppor Branch do Comando Chefe da Área
Ibero – Atlântica ● CFR Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso para o
Cargo OPS – 416 STAFF Officer Crisis no IMS em Bruxelas Bélgica ● CFR
Duarte José Cruz de Castro Centeno, Comandante da Esquadrilha de
Navios Patrulhas, em substituição do CMG Mário Alberto Dias Monteiro
Santos ● CFR António Maya Dias Pinheiro, Comandante do N.E. Sagres
em substituição do CFR Duarte José da Cruz Centeno ● CFR Octávio dos
Santos Costa Correia , para o cargo C-322 Naval OPS & exercise coordina-
tor, em substituição do CFR Bento Manuel Almeida Gonçalves, no
Comando Chefe da Área-Ibero-Atlântica ● CFR Joaquim António Areias
Figueira, Capitão do Porto de Angra do Heroísmo, em substituição do
CFR João Pedro Felícia Moreira ● CFR João Manuel de Matos Simões,
Capitão do Porto da Póvoa do Varzim, em substituição do CFR José Maria
Fonseca Garcia ● CFR António Alberto Rodrigues Cabral, para o cargo
381 Staff Offricer Exercise no Sacland em Norfolk EUA, em substituição do
CFR José Manuel Guerreiro Brou ● CFR José Ribeiro da Silva Campos,
para o cargo C 35/656 Staff Officer DL no IMS, em Bruxelas (Bélgica), em
substituição do CFR José António Ramos Osório Sayanda ● CTEN Nuno
Murray Bustorf Silva – Comandante do NRP “Vega“ em substituição do
CFR António Maria Dias Pinheiro ● CTEN Marcelo Leal Pamplona,
Capitão do Porto da Horta e de Santa Cruz das Flores, em substituição, do
CFR Victor Manuel Ferreira de Oliveira ● CTEN Pedro Manuel do
Amaral Frazão, Director da Estação Radionaval de Porto Santo, e em acu-
mulação do Posto do Porto Santo, em substituição do CTEN José António
Croca Favinha ● CTEN João Carlos Agostinho Velez, Capitão do Porto
de Olhão, em substituição do CTEN Marcelo Leal Pamplona ● CTEN
Fernando Silva Barroso, 2º Comandante da Zona Marítima do Sul, em
substituição do CTEN José Manuel dos Santos Carvalho ● CTEN João
Manuel Borba Caldeira, Director da Estação Radionaval, Almirante
Ramos Pereira, em substituição do CTEN Fernando da Silva Barroso ●
CTEN João Manuel Figueiredo de Passos Ramos Comandante do NRP
“Honório Barreto”, em substituição do CTEN António José Ramos Borges
● 1TEN António Manuel Neves Rodrigues, Director da Estação
Radionaval de Ponta Delgada, em substituição do 1TEN Nuno José
Galvão Viegas ● 1TEN NA António Carlos Dias Gonçalves para o cargo
de Chefe do Serviço Administrativo e Financeiro, no Departamento
Marítimo dos Açores ● 2TEN Ricardo Cordeiro de Almeida,
Comandante do NRP “Cassiopeia”, em substituição do 2TEN Pedro
Miguel Carvalho Pinto ● 2TEN Pedro Miguel Abrantes Viegas,
Comandante do NRP “Argos”, em substituição do 2TEN Jorge Manuel
Lourenço Gurricha ● 2TEN Henrique Jorge Jones Alves, Comandante do
NRP “Escorpião”, em substituição do 2TEN Pedro Miguel Rica Gonçalves
Vigário ● 2TEN Luís Filipe da Conceição Duarte, Comandante do NRP
“Dragão”, em substituição do 2TEN Nuno Miguel dos Santos Batista
Pereira.

● CMG FZ Vasco Manuel Teixeira da Cunha Brazão, exonerado do
cargo de Adido de Defesa, junto da Embaixada de Portugal na cidade
da Praia Cabo Verde ● CFR EMQ Carlos Manuel de Sousa Costa
Ramos, exonerado do cargo Nansa Polonansa no Luxemburgo ●
CTEN Nuno Murray Bustorf da Silva, exonerado do cargo de Chefe
da Brigada Hidrográfica Nº 2.



CRtDITO TOnA COMERCIANTE. 



CONCESSÃO

BRASÃO DE ARMAS

BRASÃO DE ARMAS DO ALMIRANTE

Por despacho de 18 de Janeiro de 1979, do Vice-
Almirante Adjunto do Chefe do Estado-Maior da
Armada, por delegação do Almirante Chefe do
Estado-Maior da Armada, foram concedidos à
Superintendência dos Serviços Financeiros e
Almirante Superintendente dos Serviços
Financeiros, os seguintes símbolos heráldicos:

De azul com três besantes de prata, alinhados em
pala. Coronel naval de ouro, forrado de vermelho.
Listel de prata, ondulado com a legenda em letras
negras tipo elzevir “NADA SE PERDE”.

O escudo do brasão de armas acima ordenado,
sobreposto a uma âncora de prata posta em pala.
Elmo de prata tauxiado de ouro e forrado de ver-
melho, virado de três quartos para a direita, virol
de azul e prata, paquife de azul e prata. Timbre em
voo fechado com a asa dextra de prata e sinistra de
azul. Correia de vermelho, perfilada de ouro.

SÍMBOLOS HERÁLDICOS

Superintendência 
dos Serviços Financeiros

Superintendência 
dos Serviços Financeiros
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O N.R.P. 
“Álvares Cabral” 
esteve integrado 

na STANAVFORLANT 
durante cerca 

de 4 meses 
e meio.
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na operação Falcão
na Guiné-Bissau.
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da sua fundação.
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A partir de 1 de Janeiro 
de 2002 o EURO será 

a moeda oficial dos países 
que fazem parte da UEM.
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A mensagem do NatalA mensagem do Natal
medo, se proporciona pão e cultura. Ou quando se acende a chama
da confiança.

Vive-se o Natal em tudo o que concorre para a edificação da paz.
É salutar que as pessoas encontrem a sua identidade e, uma vez

encontrada, a estimem e preservem. É que não é apenas um proble-
ma de ordem sociológica ou religiosa. Mexe com a axiologia. É toda
a existência que está em causa. O essencial é, obviamente, mais
importante que o superficial. E as preocupações de alguns, ficando

à superfície, nada dizem
sobre as razões de viver, o
mal, o bem, o verdadeiro,
o procedimento ético, a
realidade do amor, o sofri-
mento, a morte, a cons-
ciência, a felicidade. São
problemas de sempre.
Talvez agravados moder-
namente, no anonimato
de quem vive na grande
cidade, na insegurança su-
burbana, ou pela carência
de sentido ou de afecto.
Aliás, não falta quem, avi-
sadamente, julgue que o
moderno é o antigo numa
nova situação. O essencial
é constante e permanece.

Há coisas que passam
com a moda. O futuro
será, naturalmente, em
torno do essencial. A cul-
tura, se não evidenciar e
promover valores e pro-
blemática que, sendo de
sempre, de hoje são tam-
bém, não satisfará a inte-
gridade humana. E, por
isso, pode acontecer que
pessoas vivam alheias
numa cultura, e nela se
sintam exiladas. A solução
pode ser múltipla, mas “as
feridas do espírito”, como
observou o filósofo Hegel,
“só pelo espírito podem
ser curadas”.

Ser feliz é a maior e mais justa aspiração humana. Pertence à
nossa essência. O Natal manifesta, eminentemente, no grau mais
elevado e do modo mais eloquente, o Amor que nos envolve, do
princípio ao fim. Lembra que ninguém, por pior que seja a sua sina,
estará abandonado, em definitivo.

É evidente que o Natal tem máscaras que as pessoas e os tempos
lhe podem pôr. É notório que se faz uma exploração comercial na
quadra natalícia. É claro que há quem não aceite o seu apelo e a sua
interpelação. Ouve-se a frase que, de tão consabida, já se espera na
conversação: “Natal devia ser todos os dias”. Claro que sim, no seu
autêntico sentido.

O Natal será sempre a Festa Universal. A Festa para todos
porque celebra o Amor que não exclui ninguém.

David Vaz Monteiro
CMG GRo Capelão

P resépio, etimologicamente, significa o lugar onde se reco-
lhem animais. Como, na antiga Palestina, as grutas naturais
eram utilizadas, além de outros fins, para alojar os animais,

há fortes probabilidades que o Natal de Jesus Cristo ocorresse nu-
ma gruta. Daí a tradição de, iconograficamente, assim o apresentar.

Embora as representações do Natal sejam muito antigas, o presé-
pio, tal como nós hoje o conhecemos, data do séc. XIII, com S.
Francisco de Assis, pessoa muito sensível à eloquência da
Natureza.

A rápida divulgação do
presépio favoreceu a dra-
matização do Natal, em
que o pintor ou escultor
comunicava, na expressão
plástica, a sua sensibili-
dade e talento. Na obra
conseguida, a ternura do
acontecimento integra-se
na transcendência do mis-
tério. Ao contemplá-la,
enternecemo-nos com a
cena: o encontro do divino
com o humano ou, dizen-
do melhor, o divino a
assumir o humano, com
um amor tão absoluto, tão
simples, tão respeitador,
que é único e irrevogável.
O amor mais puro a bri-
lhar na carecida contingên-
cia e a dar-lhe sentido. 

O engano de alguns é
considerar que esse amor é
como o amor de que são
capazes. O mal de alguns é
não saborear a empatia
desta imensa riqueza, que
a todos se torna acessível,
que a todos se oferece, gra-
tuitamente.

Entre nós, o mais fa-
moso escultor de presé-
pios foi Machado de Cas-
tro. As peças saídas da
sua oficina, ou da dos
seus discípulos, fazem,
hoje, a cobiça de antiquários e de coleccionadores endinheirados.

Se contemplarmos o presépio e olharmos, em seguida, o mundo
que nos cerca, não podemos deixar de ficar impressionados pelo
contraste. Faz-se uma exploração mercantilista do Natal que nada
tem a ver com a sua génese e o seu conteúdo. Uma ocasião para
enviar e receber as Boas Festas, para se trocar sorrisos e presentes. E
tudo isto, sendo bom e significativo, não toca o mais importante.
Fica à superfície do acontecimento celebrado, todos os anos.
Imaginar o Natal, sem conteúdo religioso será um absurdo, embora
alguns o queiram. Imaginá-lo sem amor será negar a sua men-
sagem.

Vive-se o Natal quando, abandonando a indiferença, se oferece
compreensão e acolhimento. Quando se abre, sem preconceitos, a
inteligência e o coração em diálogo franco e tardo em aplicar ao
outro a grelha do nosso entendimento. Vive-se o Natal quando se
ultrapassa o engano, o fingimento, a adulação, no respeito pela ver-
dade objectiva. Sempre que, fazendo retroceder a ignorância e o

�

Presépio típico alentejano ou presépio de altar.
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A nomeação de um novo Director para a Revista da
Armada obriga a reflectir um pouco sobre a forma
como a publicação oficial da Marinha tem cumpri-

do o objectivo para que foi criada, e ao mesmo tempo
indicar algumas medidas que se me afiguram correctas.

Assim, para além da opinião pessoal, tendo presente as
respostas ao inquérito lançado aos seus leitores, pode-se
considerar  que a
R.A. tem contribui-
do para fortalecer o
espír i to  de corpo
do pessoal em ser-
viço na Marinha,
cumprindo simul-
taneamente  a im-
portante tarefa de
divulgação interna
e externa das múl-
tiplas actividades
da Marinha.

A produção da
Revista da Arma-
da, de acordo com
o modelo adopta-
do,  está  dividida
numa parte interna
que tem a respon-
sabilidade da sua
concepção e é cons-
tituída por um nú-
cleo relativamente
pequeno - o Direc-
tor, Corpo Redac-
torial e seus cola-
boradores. 

Em act ividade
externa,  mas com
supervisão da Di-
recção, encontra-se
o trabalho de pré-composição que compreende a foto-
composição, a paginação electrónica, a execução dos
fotolitos e montagem final, posterior impressão e pro-
dução. Esta parte exige equipamento bastante complexo,
em rápida evolução, assim como técnicos ligados às artes
gráficas, design e produção tipográfica e é remetida para
empresas qualificadas que para tal se disponibilizam me-
diante concurso público.

Este modelo, independentemente de quaisquer cons-
trangimentos financeiros e de recursos humanos, é o que
melhor satisfaz, uma vez que não fazia qualquer sentido
que se enveredasse por áreas tecnológicas para as quais a
Marinha não tem qualquer vocação.

Face a esta realidade é fácil de verificar que a ma-
nutenção da qualidade e prestígio da Revista da Armada
depende fortemente da colaboração que lhe for prestada,

tanto a nível individual, como através das unidades e
serviços.

No que diz respeito ao seu conteúdo, a R.A. vai manter
no essencial a sua actual estrutura, retomando algumas
antigas rubricas de sucesso e ao mesmo tempo lançando
novos temas de índole cultural e lúdica, que se espera ve-
nham a merecer a atenção dos seus leitores.

Também vai ser
dada uma atenção
especial ao aspecto
gráfico da Revista,
tornando-a mais
agradável e menos
carregada.

Face à reduzida
lotação, e no senti-
do de tornar o sis-
tema mais eficaz,
torna-se necessário
continuar com a in-
formatização, im-
plementando a se-
gunda fase e dotar
a R.A.  de comu-
nicações rápidas e
fiáveis com as grá-
ficas, evitando re-
pet idas desloca-
ções.

Há também in-
tenção de colocar a
R.A.,o mais rapida-
mente possível  ,
“on l ine” na In-
tranet da Marinha.

Tenho a consciên-
cia que a Revista
da Armada é por si
só um elo muito

importante em toda a família naval, não só para o pessoal
do activo, mas principalmente para todos aqueles que
tendo prestado serviço na Marinha, hoje se encontram
dela desligados e não abdicam que nas suas terras, próxi-
mas ou longínquas, não lhes cheguem as notícias da sua
Marinha, que tanto orgulho tiveram em servir.

Manter a qualidade da Revista da Armada e tentar me-
lhorar, caso possível, não é tarefa fácil!

Vamos tentar... �

EDITORIAL

Luís Augusto Roque Martins
CALM EMQ

Revista da ArmadaRevista da Armada
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Na Sorbonne, um americano fala de Vasco da Gama
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Na Sorbonne, Universidade de Paris, de 11 a 14 de
Maio deste ano de 1998, realizou-se a Conferência
Internacional de Paris, subordinada ao tema Vasco da

Gama e a Índia. O célebre historiador norte-americano
Daniel J. Boorstin proferiu uma conferência com o título
“Vasco da Gama e a Descoberta do Mar”.

Ao longo de toda a sua comunicação Boorstin expôs as
razões da valorização do empreendimento português, não
se preocupando com a enumeração de factos.

Começou por falar das viagens de Colombo e de Vasco da
Gama para dizer que são incomparáveis, em objectivos, em
tempos, em distâncias, em dificuldades e em consequên-
cias.

Com grande
lucidez estabe-
leceu a diferen-
ça entre o que
representa  te r
encontrado ter-
r i tó r ios ,  con-
quistá-los e ex-
plorá-los, como
fizeram Colom-
bo e os seus se-
gu idores ,  e  a
descoberta do
mar  (da í  o  t í -
tulo da comu-
nicação) com a
fundação de um
novo conceito
de império ba-
seado no co-
mércio e no po-
der  mar í t imo,
como fizeram Vasco da Gama e os seus seguidores, D. Fran-
cisco de Almeida, Afonso de Albuquerque, o próprio Vice-
-Rei Vasco da Gama e D. João de Castro.

Aliás, os espanhóis, comemoram quase exclusivamente os
seus conquistadores e não os navegadores.

Sabemos que um dos grandes méritos das navegações por-
tuguesas, quer ao serviço da Coroa de Portugal, quer ao
serviço da Coroa de Espanha, como Fernão de Magalhães,
foi corrigir a forma do mundo imaginada nas cartas antigas,
mostrando que os continentes eram descontínuos, tendo a
continuidade do mar como único elo de ligação. 

Com a simplicidade e o destemor de quem acredita na
verdade que afirma, Boorstin diz que os navegadores por-
tugueses descobriram a dimensão da ignorância Ocidental e
que Portugal legou ao Mundo o conhecimento geográfico, o
espírito de empresa e o espírito de aventura. 

Depois, concorda que o mar, ao contrário da terra, pode
ser atravessado mas não possuído e o mar provou ser a via
para todas as partes.

Foi referido mais do que uma vez em artigos publicados
anteriormente sobre este tema, nesta e noutras publicações,
que as navegações portuguesas constituíram a primeira fase
da globalização de que hoje tanto se fala, uma realização
única da Civilização Ocidental, conseguida por iniciativa

exclusiva de Portugal. Boorstin foi mais longe na valoriza-
ção do contributo de Portugal, ao considerá-lo como um
dos  t rês  p i la res  do engrandecimento  da  Civ i l ização
Ocidental, Civilização a que o seu país, a América, também
pertence: A ascensão da Civilização Ocidental que co-
meçou com a “Glória que foi a Grécia” e a “Grandeza que
foi Roma”, atinge todo o mundo com a “Aventura que foi
Portugal”... O que a Acrópole representa como símbolo da
glória ateniense e o que o Fórum era para o poder imperial
romano, os remotos entrepostos de Goa e Malaca foram-no
para a grandeza de Portugal.

Recorda ainda que as capitais da Cultura Europeia,
A l e x a n d r i a ,
Atenas, Istam-
bul, Roma, vi-
v iam todas
olhando para
dentro, para o
Mundo Medi-
te r rân ico  co-
nhecido. 

Pelo contrá-
rio, os maríti-
mos portugue-
ses saí ram de
Lisboa e lança-
ram-se no des-
conhecido, fa-
zendo do Medi-
terrâneo aquilo
que na  rea l i -
dade ele é, um
pequeno lago
da retaguarda.

E nós, portu-
gueses, estamos certos que, tal como o mundo não deixa de
referir a importância das culturas da Antiguidade Clássica,
também o modo como Portugal marcou a evolução do
mundo nos séculos XV e XVI jamais se apagará dos registos
da História.

No número de Novembro de 1993 da Revista da Armada,
no artigo “Os Descobrimentos Portugueses na Literatura
Estrangeira”, já tinha sido feita referência a obras deste his-
toriador, assim como às de C. R. Boxer e Paul Kennedy. 

É muito agradável notar que o mais famoso historiador do
Novo Mundo, ou os que sendo de língua inglesa são mais
lidos no Novo Mundo, não se deixaram ofuscar pelo feito
de Colombo nem pela ascensão do poderio naval britânico
e não esqueceram o mérito muito superior das navegações e
também da expansão portuguesa.

A “capacidade de comemorar” por parte dos países liga-
dos quer à origem quer ao destino da viagem do Colombo,
sem dúvida que foi maior. 

E todo o continente americano se associou às comemo-
rações, embora Colombo não tenha tocado o continente e,
insistisse sempre em afirmar que tinha estado onde nunca
chegou. 

Boorstin acrescenta: Colombo prometeu uma mina de
ouro e apenas encontrou uma região selvagem. 

ESPANHAPORTUGAL

ÁFRICA

Lisboa

Viagem de Cristovão Colombo.
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�Gama prometeu circum-navegar o comércio asiático que
era monopólio de muçulmanos, do levante, de Génova e de
Veneza – e fez o que prometeu.

E foi assim que para alguns, mesmo para historiadores

indianos, a História da Ásia iniciou a
Época de Vasco da Gama. Os portugue-
ses  en f ren ta ram a  g rande vas t idão
desconhecida dos oceanos e aprenderam
a navegar, abrindo naquela imensidão
um sem número de vias de comunicação
ent re  todos  os  povos  e  cu l tu ras  do
mundo. 

Tiveram que se relacionar com muitas
e diversas mentalidades. 

Agiram com sabedoria e com tacto
para não ferir diferentes sensibilidades.
Para o historiador norte-americano os
impérios terrestres formaram-se à custa
das mudanças de fronteiras realizadas
por povos em conflito, enquanto que os
impérios marítimos nasceram pelo co-
nhecimento do firmamento, pelo desen-
volvimento de novas tecnologias, pela
capacidade de comando, e pelas excep-
c ionais  qual idades  de  mui to  bons
líderes.

Continuando a mostrar a sua admi-
ração, naquele ambiente académico de
grande reputação internacional, pelos
feitos notáveis deste pequeno povo, e
encontrando só mais um ou outro exem-
plo da antiguidade clássica, Boorstin
afirmou que não há relação entre a di-

mensão de uma comunidade e o seu lugar na História.

António Emílio Ferraz Sacchetti
VALM
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Viagem de Vasco da Gama. 
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No artigo do último núme-
ro da R.A. tínhamos dei-
xado o N.R.P. “Álvares

Cabral” à saída do porto de New
York no dia 5 de Julho de 1998,
após a noite dos festejos do dia
da independência dos Estados
Unidos da América do Norte (4
de Julho).

Após esta agradável estadia de
quatro dias numa das mais fan-
tásticas cidades do mundo, a
SNFL rumou a Sul para o mar
das Caraíbas tendo como destino
Nassau, capital das Bahamas.

Durante este trânsito, para
além dos exercícios habituais
duma força da NATO, a SNFL
iniciou a missão de colaboração
na fiscalização da costa ameri-
cana e do mar das Caraíbas no
combate ao tráfico de droga.

Sendo assim, a força dividiu-se
em dois grupos de três navios,
tendo cada um dos grupos reali-
zado um trânsito a rumos dife-
rentes e espaçados de várias de-
zenas de milhas. Um dos grupos
passou por o lado Oeste do
canal de Providence, tendo o
outro seguido através do lado
Este do mesmo canal.

Durante este período, todos os
navios e embarcações mercantes
ou de pesca detectados foram
sujeitos a um interrogatório com
vista a detectar potenciais infrac-
tores. As respostas obtidas eram
enviadas ao Comando da STA-
NAVFORLANT (CSNFL), e pos-
teriormente para um comando
Norte Americano em terra. A for-
ça voltou a reunir-se na ma-
drugada do dia de chegada a
Nassau, mais concretamente ao
largo da ilha de Eleuthera, ilha
que fica situada cerca de 100
milhas a norte de Nassau, após a
realização de um surfex (exercí-
cio de guerra de superfície).

A chegada a este porto era
também aguardada com alguma
ansiedade, pois estávamos agora
a 10 de Julho e pela primeira vez
desde a saída de Lisboa a 27 de
Abril, a guarnição poderia final-
mente gozar alguns dias de praia
neste Verão de 1998. Para trás
tinham ficado as águas geladas

do Canadá (30C), e estávamos
agora nas águas límpidas das
Antilhas com temperaturas supe-
riores a 300.

Durante o período de quatro
dias de permanência neste porto
houve oportunidade para se
realizarem várias excursões, em
que participaram quase todos os
elementos da guarnição, e em
que o ponto comum foram as
extraordinárias praias deste ar-
quipélago.

Após estes dias de verdadeiro
Verão a força continuou para Sul
com destino ao único porto da
América Latina escalado durante
esta missão, Cartagena das Ín-
dias, na costa atlântica da Co-

lombia. Também neste trânsito a
força foi dividida em dois grupos
e prosseguiu com a colaboração
da fiscalização anti-droga já atrás
referida. Antes da chegada à
Colómbia foram ainda realizados
vários exercícios com a Marinha
colombiana.

A chegada a Cartagena deu-se
a 17 de Julho, tendo o CALM
CSNFL embarcado a bordo do
N.R.P. “Álvares Cabral” na vés-
pera desse dia, desembarcando
depois do navio atracar. Três
horas antes da hora prevista para
a chegada, aterrou a bordo do
navio português um helicóptero
com onze jornalistas colom-
bianos com o objectivo de
realizarem várias reportagens
sobre esta força da NATO.

Em Cartagena, à espera da for-
ça estava o “Deputy Cinceas-
tlant”, Vice –Almirante alemão J.
F. Geier, que viria mais tarde a
embarcar em todos os navios da
SNFL com o objectivo de obser-
var e avaliar uma série de exercí-
cios. A recepção à SNFL por
parte da Marinha e autoridades
locais colombianas foi bastante
calorosa e foi expressa por parte
das mais altas entidades locais a
vontade de que Cartagena fosse
local de visitas habitual desta
força da NATO.

Após a saída deste porto, a
SNFL voltou fnalmente a tomar
rumos Norte, situação que não
acontecia desde a chegada a St

John’s, nos primeiros dias de
Maio.

Estávamos agora a 20 de Julho
e a guarnição preparava-se com
grande vontade e empenhamen-
to para aquele que iria ser, a
nível de operações, o período
mais atractivo, mas também mais
difícil e cansativo da nossa mis-
são, “Puerto Rico Operation
Aerea Work UPS 98” (PROA
WUPS).

Abrimos aqui um parêntesis
para referir que na ilha Puerto
Rico está situada a Base Naval
de Roosevelt Roads, que para
além de ser uma das maiores e
mais importantes bases ameri-
canas, tem a capacidade de pro-
porcionar a qualquer navio de
guerra as melhores condições de

treino possíveis, quer pela quan-
tidade, quer pela qualidade de
meios disponíveis, quer ainda
pela extraordinária situação
geográfica.

Assim sendo, todas estas
capacidades iriam ser aproveita-
das pelo nosso navio para rea-
lizar uma série de exercícios
anti-submarinos, com a partici-
pação de submarinos nucleares
americanos da classe “Los An-
gels”, exercícios de defesa aérea,
com a participação de aviões ba-
seados em terra e em porta-aviões
a operar na área, e diversos exer-
cícios de fogo real que não se-
riam possíveis de realizar fora
deste cenário, e que tiveram o
seu ponto mais alto no disparo
de um míssil “Seasparrow” con-
tra um alvo aéreo telecomanda-
do. A força chegou a Roosevelt
Roads na manhã do dia 22 de
Julho e na base americana en-
contrava-se a equipa de análise
portuguesa (constituída por dois
oficiais, um sargento, e uma
engenheira electrotécnica de
uma empresa civil), que se tinha
deslocado a Puerto Rico para
apoiar e analisar o nosso disparo
do míssil “Seasparrow”.

Após muitas sessões de treino
que tinham vindo a ser reali-
zadas regularmente nos últimos
dois meses, toda a guarnição se
encontrava preparada e menta-
lizada para este desafio, tendo
também todos os elementos
envolvidos a consciência de que
não poderia haver falhas pois
não haveria uma segunda opor-
tunidade.

Foi com este espírito que, aos
primeiros alvores do dia 26 de
Julho, com a força em formatura
em coluna, que o comandante
deu ordem para que “tocasse” a
postos de combate. Todos os ele-
mentos da guarnição enver-
garam os seus “anti-flash”, colo-
caram o colete de salvação e
rapidamente ocuparam os seus
postos.

O grande momento chegou
cerca de duas horas depois, o
alvo em aproximação foi de ime-
diato adquirido e seguido pelos

Fotografia tirada a bordo do helicóptero  do N.R.P. “Álvares Cabral” (Sylvester)
nos céus de New York.

O NRP “Álvares Cabral”
na STANAVFORLANT

Conclusão

O NRP “Álvares Cabral”
na STANAVFORLANT
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radares do navio. Começou
então a contagem decrescente
para o lançamento que iria acon-
tecer alguns segundos depois.
Com o alvo a cerca de cinco mi-
lhas, o comandante autorizou
que fosse feito fogo, e o disparo
foi realizado. Começou então
nova contagem decrescente,
desta vez para o ponto de im-
pacte. O centro de operações,
completamente guarnecido, per-
manecia em silêncio absoluto, só
se ouvindo a contagem dos
segundos por parte do operador
do sistema de armas. O treino de
dois meses tinha chegado ao fim
com óptimos resultados, o míssil
passou a menos de um metro do
alvo, o que numa situação real
significaria a sua destruição com-
pleta. O exercício mais com-
plexo estava realizado, mas falta-
va ainda mais de um mês de tra-
balho para o dia da chegada a
Lisboa.

Nos dias seguintes, e ainda na
área de operações de Puerto
Rico, foram realizados uma série
de exercícios de tiro de grande
interesse e com resultados bas-
tante satisfatórios, não só indi-
cadores do bom desempenho da
guarnição, como também do
bom desempenho das armas e
sensores que equipam esta classe
de navios.

O primeiro que importa referir,
aconteceu logo após o disparo
do míssil. Do navio alemão
F.G.S. “Bayern”, que se encon-
trava estacionado 25 milhas a
norte da força, foi lançado um
míssil “Exocet” (míssil superfície-
superfície). Este míssil foi lançado
na direcção da força, estando
previsto que não tivesse um tra-

jecto de voo superior a 20 mi-
lhas. Acontece que esta distância
foi ultrapassada, tendo o navio
português aberto fogo com a
peça de artilharia, assim que teve
o míssil dentro do alcance desta
arma. Os registos feitos (grava-
dos) pelo radar de tiro do “PHA-
LANX” provaram que caso o
míssil não tivesse mergulhado a
cerca de 4 milhas da força, teria
sido atingido pelo nosso fogo.

Outro importante exercício
realizado, foi o disparo do
“CIWS PHALANX” contra um
alvo aéreo rebocado a cerca de
800 km/h. Ao entrar no “enve-
lope” desta arma, o alvo foi ime-
diatamente adquirido e o fogo
realizado provocou a sua destrui-
ção física. Má sorte a do navio
holandês que estava preparado
para realizar fogo após o nosso
navio que teve que cancelar esta
série por falta de alvo. Outro
exercício de fogo real, também
inédito para a guarnição, foi rea-
lizado nesta área, mais concreta-
mente na ilha de Vieques, e con-
sistiu em fogo real de artilharia
de 100 mm, contra alvos em ter-
ra. Também aqui os resultados
foram bastante satisfatórios e
apreciados por parte dos nossos
camaradas dos restantes navios
da força.

No dia 4 de Agosto a SNFL
abandonou a área de Puerto
Rico com destino a Mayport na
Florida, onde viríamos a chegar
dia 7 de Agosto. Tinha termina-
do um período de 14 dias de
treinos intensos, em que se ti-
nham obtido óptimos resultados
e várias lições aprendidas, quer
para o navio, quer para a Mari-
nha Portuguesa.

Para o porto de Mayport esta-
va prevista a segunda paragem
para manutenção durante a
nossa integração, pelo que a
estadia prevista era de 18 dias.

Por este motivo, vários ele-
mentos da guarnição aprovei-
taram para passar alguns dias
com a família nas praias quentes
da Florida, ou na famosíssima
cidade de Orlando, com os seus
não menos famosos parques de
diversões.

Este período relaxante viria a
acabar duma forma repentina,
uma vez que devido a um fura-
cão que se formava e dirigia para
a Florida, a força teve que sair de
imediato para o mar, não fican-
do assim neste porto o tempo
previsto. Uma vez mais foi pre-
ciso explicar aos nossos familia-
res que tinham ido passar estes
dias à Florida, que na vida de
Marinha é muito difícil fazer pro-
jectos a mais de 24 horas, pois
os imprevistos estão constante-
mente a acontecer, e embora nós
já estejamos habituados, às vezes
é difícil explicar às pessoas de
quem gostamos que esta nossa
profissão é diferente das outras.
Foram ouvidas frases como esta
dita por familiares nossos: “Não
percebo qual é a lógica, aproxi-
ma-se um furacão e vocês em
vez de ficarem em terra saem
para o mar?”.

Efectivamente, ficou provado
que foi sem dúvida a decisão
mais acertada ter largado de
Mayport no dia 22 de Agosto,
pois outro furacão estava agora
em formação. As mensagens
sobre as posições e evolução

destes dois furacões, que poucos
dias depois já seriam três,
estavam constantemente a che-
gar a bordo. Assim, a opção foi
seguir para Sul durante três dias e
depois a Este a grande veloci-
dade por forma a passar safos
entre os dois furacões, de seus
nomes “Bonnie” e Daniele”.
Estávamos agora a 15 de Setem-
bro, e 14 dias após a força ter lar-
gado da Florida chegávamos a
Ponta Delgada, na ilha de S. Mi-
guel.

A SNFL largou deste, que seria
o nosso último porto de escala
nesta missão, a 5 de Setembro, e
atracou na doca de Alcântara na
manhã do dia 7. No cais espe-
ravam-nos centenas de familia-
res, de tal forma que foi preciso
pedir através dos altifalantes para
o exterior para que todas as pes-
soas recuassem um pouco, de
modo que os cabos de amar-
ração e a prancha fossem passa-
dos para terra.

Quatro meses e meio haviam
passado desde a nossa saída de
Lisboa, quatro meses e meio em
que muita coisa se passou e que
para o resto das nossas vidas,
ficarão, como é nosso timbre,
óptimas recordações e histórias
para contar desta nossa participa-
ção na SNFL 98.

O N.R.P. “Álvares Cabral”
cumpriu 1256 horas de navega-
ção, percorrendo 16985 milhas
(cerca de 31500 Km), visitou 11
portos e recebeu a bordo 18284
visitantes durante os 130 dias de
missão.

(Colaboração do NRP “Álvares Cabral”)

Sequência do disparo do míssil SEASPARROW.

Operação de Boarding (equipa de segurança a ser inserida por fast-rope).

�
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No dia 7 de Junho de 1998, eclodiu
na República da Guiné-Bissau um
conflito armado, opondo um

grupo das Forças Armadas guineenses
autodenominados Junta Militar ao Go-
verno. Na sequência deste conflito, houve a
necessidade de apoiar as operações de eva-
cuação dos cidadãos nacionais surpreendi-
dos pela violência dos combates, tendo sido
enviada uma Força Naval, composta para o
efeito, pelos N.R.P. “Vasco da Gama”,
N.R.P. “João Coutinho”, N.R.P. “Honório
Barreto e N.R.P. “Bérrio”, no âmbito do pla-
no de contingência “Crocodilo”.

Esta Força Naval esteve presente no Tea-
tro de Operações (TO) até 21 de Julho, data
a partir da qual foi decidido efectuar uma
redução do dispositivo naval na área. 

Foi assim superiormante decidido desta-
car o N.R.P. “Corte Real” para o TO, tendo
sido efectuada a rendição, e consequente
passagem de informações, no dia 21 de Ju-
lho, no Atlântico, numa posição a cerca de
300 milhas a nordeste do arquipélago de
Cabo Verde.

A MISSÃO

Foi atribuído ao N.R.P. “Corte Real” a
missão de apoiar a Embaixada de Portugal
em Bissau (EPB) e assegurar uma presença
naval mínima no TO, tendo sido atribuída a
designação de Operação Falcão. No âmbito
desta missão, foi ainda determinado que a
“Corte Real” apoiasse as iniciativas negoci-

ais em curso, garantindo o apoio logístico
ao Grupo de Contacto da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa (GC-CPLP), e
assegurando assim uma plataforma de
apoio que permitisse criar um clima de con-
fiança necessária às acções diplomáticas em
curso. 

Foi assim estabelecida uma estreita li-
gação de coordenação com o Ministério dos
Negócios Estrangeiros em Portugal, de
forma a acompanhar a par e passo o desen-
rolar das negociações de paz e por con-
seguinte, apoiá-las nas alturas cruciais.

AS OPERAÇÕES 
DE APOIO INICIAIS

No dia 22 de Julho, a “Corte Real” reali-
zou a Operação Vitalis, que consistiu no
desembarque de pessoal (funcionário diplo-
mático e jornalistas), mantimentos e mate-
rial diverso para a EPB e para a Cooperação
Técnico-Militar. Esta operação decorreu

com o navio fundeado em frente a Bissau
tendo corrido bem apesar dos combates em
curso entre as forças governamentais e a
autodenominada Junta Militar. 

Durante esta operação foram obser-
vadas duas salvas de duas granadas, pos-
sivelmente de morteiro, que caíram na
água a cerca de 1000 metros do navio, sem
qualquer consequência. 

Concluída esta operação, a “Corte Real”
demandou a saída do rio Geba, iniciando
a Operação Atlantis que consistia no apoio
logístico ao GC-CPLP, na sua primeira
ronda negocial em prol de uma solução
negociada para o conflito. Assim, no dia

23 de Julho, embarcou, ao largo da ilha do
Sal (Cabo Verde), por helicóptero, o GC
constituído pelos Ministros dos Negócios
Estrangeiros de Cabo Verde (que detinha
a presidência), Portugal, Moçambique e S.
Tomé e Príncipe, pelo Embaixador de
Angola em Portugal, pelo Director dos
Assuntos Africanos do Ministério das
Relações Exteriores do Brasil e ainda por
um diplomata da Direcção-Geral de
Política Externa do MNE português. Este
GC viria a ser reforçado nas rondas se-
guintes pelo Ministro do Interior de
Angola e por um assessor militar brasi-
leiro. 

Nos dias 24 e 25 de Julho, foram efec-
tuadas diversas operações de voo pelos
helicópteros da Corte-Real, T-Rex e Sabre,
transportando os elementos do GC-CPLP
nos contactos que efectuaram com as
partes envolvidas no conflito, inicialmente
na sede do Governo e no Estado-Maior da
Junta Militar, depois a bordo, sendo aqui
possível realizar o primeiro encontro
directo entre as partes. De referir, que se
iniciaram nesta missão operações aéreas
envolvendo os dois helicópteros em
simultâneo, obrigando a uma complexa
coordenação destes na partilha de um só
convés de voo, de forma a não existirem
quebras no ritmo das acções diplomáticas
em curso. De acrescentar ainda que, pela
primeira vez foram efectuadas operações
de voo nocturnas sobre o território da
Guiné-Bissau, especialmente em locais
não preparados. A Operação Atlantis ter-
minou no dia 27 de Julho, com o desem-
barque do GC-CPLP na ilha do Sal, por
helicóptero.

A ASSINATURA DO MEMORANDUM
DE ENTENDIMENTO

Foi esse o momento mais alto da missão
da “Corte Real”. No decurso da primeira
ronda de negociações mediada pelo GC-
CPLP (no decurso da Operação Atlantis),
após grandes expectativas criadas em torno
das mesmas, e quando por alguns momen-
tos parecia pairar o espectro do fracasso, as
partes envolvidas no conflito chegaram a
um acordo que culminou com a assinatura
de um Memorandum de Entendimento,
que estabelecendo as tréguas no conflito,
abriram assim a porta a futuras negociações
de paz, vislumbrando-se desta forma uma
perspectiva de resolução diplomática das
hostilidades em curso. 

Este Memorandum revelou-se fulcral
pois pela primeira vez se calaram as armas,
dando lugar às negociações. 

Operação Falcão:
A “Corte Real” na Guiné-Bissau

O N.R.P. “Corte Real”
largou da Base Naval de
Lisboa a 17 de Julho para
executar uma missão que
não tinha data de regresso.
Foi destacada para o Teatro
de Operações da 
Guiné-Bissau na sequência
do conflito armado que ali
deflagrava. Serviu de palco
para as negociações de paz
entre as partes envolvidas
no conflito, mediadas pela
Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, e ficou 
a ser conhecida localmente
como a “Fragata da Paz”,
pelo sucesso alcançado 
nessas conversações.

Desembarque de pessoal e material nos botes 
em Bissau.
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A “Corte Real” foi assim palco deste his-
tórico acontecimento, tendo a sua guarnição
vivido o momento com emoção e orgulho,
pelo significado do acto. No final da assi-
natura, durante os cumprimentos circun-
stanciais, foi referido pelo chefe da dele-
gação governamental guineense que a
“Corte Real” seria conhecida doravante
como a “Fragata da Paz”.

AS OPERAÇÕES DE APOIO 
ÀS CONVERSAÇÕES DE PAZ

Após a assinatura das tréguas ao conflito
guineense, a “Corte Real” efectuou mais
três operações de apoio logístico às negoci-
ações de paz. 

A Operação Oceanis decorreu entre os
dias 7 e 9 de Agosto, e consistiu  no apoio lo-
gístico a mais uma ronda de conversações,
efectuada a bordo, entre as partes envolvi-
das no conflito, mediadas pelo GC-CPLP.
Para o efeito, o referido grupo foi em-
barcado e desembarcado por helicóptero,
via Banjul, na Gâmbia, para onde havia sido
previamente transportado por um Falcon 50
da Força Aérea Portuguesa (FAP). 

A Operação Morabeza foi realizada entre
os dias 18 e 20 de Agosto e traduziu-se no
transporte das delegações do Governo e da
autodenominada Junta Militar, entre a
Guiné-Bissau e Banjul, tendo o Falcon 50
feito a ligação entre esta cidade e a ilha do
Sal, local onde se realizou o encontro. 

Por fim, a Operação Trópico decorreu

entre os dias 24 e 27 de
Agosto, e a semelhança da
Morabeza, consistiu no
transporte das delegações
do Governo e da autode-
nominada Junta Militar
para Banjul, sendo a ligação
com a cidade da Praia, onde
decorreu este encontro,
assegurada por uma aero-
nave das linhas aéreas cabo-
verdianas. 

Nesta última operação
salientam-se dois momen-
tos significativos: a assinatu-
ra do acordo de cessar-fogo
definitivo entre as partes
beligerantes, tendo sido
dados passos muito impor-
tantes na resolução do con-
flito, nomeadamente o acor-
do que decidiu a abertura
do aeroporto de Bissalanca,
em Bissau; e um segundo
momento onde, pela pri-
meira vez, as delegações
das partes envolvidas no
conflito estiveram num con-
vívio harmonioso e descon-
traído durante os dois
almoços a bordo, na câmara
de oficiais, respectivamente na ida para a
Praia e no regresso das delegações à Guiné-
-Bissau, que certamente terá contribuído
para uma maior confiança, aproximação e
convergência das partes. 

Finda a Operação Trópico, foi superior-
mente decidido a 27 de Agosto o fim da
Operação Falcão, terminando assim a
“Corte Real” o seu empenhamento nesta
missão.

AS ESTADIAS 
PARA REABASTECIMENTO

Durante a Operação Falcão, a “Corte
Real” praticou os portos do Mindelo, na ilha
de S. Vicente (dias 28 e 29 de Julho e pe-
ríodo de 13 a 16 de Agosto); da Praia de
Santiago (dias 3, 4, 29 e 30 de Agosto); o
fundeadouro da baía de S. Maria, na ilha do

Sal (dias 11 e 12 de Agosto), na República
de Cabo Verde e o porto de Dakar (dias 21 e
22 de Agosto), no Senegal. 

Estas estadias destinaram-se a reabastecer
o navio de combustível e víveres, bem co-
mo a proporcionar o descanso da guarnição. 

De salientar a forma simpática e acolhe-
dora como o navio foi sempre recebido nos
portos cabo-verdianos, o que contribuiu se-
guramente para o “carregamento de bate-
rias” da guarnição. 

Em Dakar, refere-se o grande sucesso en-
tre a guarnição, que o rico artesanato local
teve, especialmente as peças de madeira.

CONCLUSÃO

Durante a Operação Falcão, a “Corte
Real” navegou 660 horas, percorrendo
10750 milhas náuticas. 

Os seus helicópteros efectuaram 45
missões, tendo totalizado 99 horas de
voo, das quais 19 de voo nocturno.

O N.R.P. “Corte Real” chegou à Base
Naval de Lisboa (BNL) a 3 de Setembro,
com um espírito de missão cumprida e
orgulhosa de forma como representou
Portugal. 

Nos rostos de toda a guarnição eram
evidentes as saudades das famílias, que os
aguardava ansiosamente no cais da honra
da BNL, mas na sua memória ficaram
para sempre gravadas as recordações
daquele país verde, de rios, ribeiras e
bolanhas, onde a nossa Marinha foi
chamada para promover a paz.

(Colaboração do NRP “Corte Real”)

“JURASSIC FLIGHT”
O destacamento aéreo embarcado na “Corte Real, o

“Jurassic Flight”, revelou-se fundamental para o desem-
penho da missão atribuída ao navio. Pela primeira vez na
história da aviação naval embarcada, foram efectuadas, de
forma sustentada, operações nocturnas com aterragens em
locais não preparados num teatro de operações. Estas mis-
sões foram levadas a cabo sob condições meteorológicas
marginais devido à estação das chuvas, e a muito baixa alti-
tude sobre o terreno de modo a diminuir o tempo de
exposição a possíveis ataques de armas ligeiras e anti-
aéreas, existentes nas zonas sobrevoadas. Por diversas
vezes a redução de visibilidade era tal que só a utilização
do radar, do GPS e das técnicas de voo por instrumentos
permitiam prosseguir a missão, debaixo de violentos agua-
ceiros em noites de escuridão total. 

É de referir ainda a operação simultânea dos dois
helicópteros atribuídos ao destacamento, voando em for-
mação, um dos helicópteros efectuando o transporte de
pessoal e o outro prestando protecção através de atiradores
especiais colocados em ambos os bordos da cabine.
Durante os 49 dias de operação, o “Jurassic Flight” efectu-
ou 45 missões num total de 99 horas de voo, das quais 19
horas de voo nocturno. Foram transportados 334 pas-
sageiros e 4300 quilos de carga. O Lynx MK 95 revelou-se
um  helicóptero de grande robustez e versatilidade, per-
mitindo às suas tripulações o desempenho de todas as mis-
sões em qualquer situação, podendo tornar-se uma arma
ainda mais eficiente se estivesse equipado com sistemas de
visão nocturna e metralhadoras colocadas em suportes
fixos à estrutura do helicóptero.

Assinatura do Memorandum de Entendimento 
a bordo do NRP “Corte Real”.

Refugiados em Ilondé no NRP “Corte Real”.
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O que vai mudar com o Euro?

OTratado da União Europeia, cujo protocolo de assinatu-
ra se realizou na cidade holandesa de Maastricht em 2
de Fevereiro de 1992, definiu como se iria processar a

criação da União Económica e Monetária (UEM) e os requisitos
que deviam cumprir os países da União Europeia que dese-
jassem aderir ao EURO.

Estes requisitos são também vulgarmente chamados os cri-
térios de convergência, e são quatro: estabilidade de preços,
taxas de juro a longo prazo, défice a longo prazo e dívida
pública. 

Relativamente ao processo de criação da UEM foram estabe-
lecidas as seguintes
fases:

FASE A 
Lançamento da UEM

Iniciada em 2 de Maio
de 1998. São definidas
as condições de criação
do Sistema Europeu de
Bancos Centrais (SEBC)
e do Banco Central Eu-
ropeu BCE). É definido
em que termos se vão
produzir as notas e
moedas, além de todo o
enquadramento jurídico
da UEM.

FASE B
Início efectivo da UEM

O início efectivo da
UEM está previsto para
1 de Janeiro de 1999. 

Nesta altura, é fixada
a taxa de conversão do
EURO, que se manterá
fixa e irrevogável por
um período de 3 anos. 

Durante esta fase tam-
bém denominada “perío-
do de transição para o
EURO”, coexistirão as
duas moedas (EURO e a
Moeda Nacional). 

O EURO torna-se
moeda de direito pró-
prio embora apenas na forma escritural, visto não haver circu-
lação de notas e moedas em EUROS. 

Neste período o EURO sobrepor-se-á gradualmente à moeda
nacional.

Os países que satisfazem os critérios de convergência e que
por esse motivo vão integrar o pelotão da frente da UEM são
Portugal, Espanha, Irlanda, França, Alemanha, Itália, Bélgica,
Holanda, Luxemburgo, Áustria e Finlândia.

A Grã-Bretanha, a Dinamarca e a Suécia já manifestaram a
intenção de só entrar a partir de 2002, apesar de já cumprirem
também esses critérios, enquanto que a Grécia está ainda a
desenvolver esforços na sua política económica nesse sentido.

O Banco de Portugal, que passou a fazer parte do SEBC, já
definiu que, a partir de 1 de Janeiro de 1999, serão denomi-
nadas em EUROS todas as contas nele abertas pelas

Instituições Bancárias. Os preços dos bens e serviços poderão
ser expressos nas duas moedas. Nesta fase, vigorará sempre o
princípio da “não obrigação, não proibição”, significando que
ninguém é proibido, nem obrigado a usar o EURO.

FASE C 
Mudança definitiva para o EURO

Com início em 1 de Janeiro de 2002. Altura em que serão
postas em circulação as notas e moedas em EURO. 

As quantias que, nessa data, estejam expressas em moeda
nacional consideram-se
convertidas em EUROS. 

As moedas nacionais
serão retiradas da circu-
lação no prazo máximo
de 6 meses. 

Nesta data terão que
estar impressas cerca de
13 mil milhões de notas
em EURO nos onze esta-
dos-membros partici-
pantes.

ALGUMAS 
IMPLICAÇÕES 
NO QUOTIDIANO

A partir de 1 de
Janeiro de 1999 deixarão
de publicar-se as cota-
ções das moedas nacio-
nais dos “países euro”
relativamente às moe-
das de terceiros países. 

O BCE, situado em
Frankfurt na Alemanha,
será então o responsável
pela cotação do euro em
relação ao dólar, ao iéne
e a outras moedas es-
trangeiras. 

Durante o período de
transição, apesar de não
haver  ainda notas e
moedas em EUROS, a
grande maioria dos pro-
dutos começará a ter os
seus preços indicados

nas duas moedas, nomeadamente nas chamadas grandes
superfícies que já adaptaram os seus sistemas.

Não se prevê necessidade de possuir duas contas de depósi-
to à ordem pois os bancos encarregar-se-ão de converter auto-
maticamente para escudos as importâncias de eventuais paga-
mentos que sejam feitos em EUROS.

Talvez seja útil possuir dois livros de cheques, um em es-
cudos e outro em EUROS, para se ir habituando aos novos for-
matos e à situação que vai ter de enfrentar a partir de Janeiro
de 2002.

As instituições financeiras terão que converter automatica-
mente todas as contas de depósito para EUROS em Janeiro de
2002, de acordo com a taxa oficial previamente definida. 

Contudo, os regulamentos actualmente existentes não se
pronunciam sobre a possibilidade dos bancos cobrarem encar-
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gos ou não sobre a conversão de contas. Actualmente, tudo
indica que sejam as regras da concorrência entre as instituições
a ditar o resultado final, prevendo-se a publicação de um
Código de Conduta comum consagrando todos estes aspectos.
A Administração Pública vai também continuar a usar o
Escudo até ao final de 2001, pelo que os seus impostos vão con-
tinuar a ser declarados em Escudos até essa data. Contudo, as
empresas que convergem a sua contabilidade para EUROS
podem passar a apresentar as declarações em EUROS.

IMPLICAÇÕES NOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

A adopção do EURO como moeda única vai também ter
consequências importantes nos Sistemas de Informação e
nos Sistemas Informáticos. Tal como acontece com a pro-
blemática do Ano 2000, também a transição para o EURO
acarretará custos às Organizações para que os seus Sistemas
Informáticos possam responder às novas exigências da
UEM.

Com a adopção do EURO, todos os sistemas que de algu-
ma forma utilizem valores monetários terão de ser alte-
rados. 

Estas intervenções necessitarão de mão-de-obra intensiva
e visam resolver todas as questões relativas a Formatos de
Mapas, Relatórios e Écrans, Conversão de Dados Históricos,
Sistema de Armazenamento de Dados, Regras de Arredon-
damento e Regras de Conversão.

Terá de ser feita uma análise de todos os Mapas, Re-
latórios e Écrans, de forma a adaptá-los à nova situação,
considerando que devem ser claros relativamente à moeda
ou moedas que estão a tratar. 

Pode-se utilizar o símbolo do EURO e o símbolo do
Escudo, ou as abreviaturas EUR (EURO) e PTE (ESCUDO).

De igual modo terá de ser efectuado um levantamento de
todas as situações em que os dados históricos são utilizados,
de forma a estudar a solução mais adequada para tornar
possível as comparações de valores.

Durante o período de transição e relativamente aos sis-
temas de armazenamento de dados, uma solução pode pas-
sar por fazer a conversão à entrada e/ou à saída dos pro-
cessos de acordo com os dados de entrada que se têm e com
os dados de saída que se pretendem obter, mantendo-se os
valores armazenados em moeda nacional. 

Outra solução possível será aquela em que o sistema
possa trabalhar simultaneamente com as duas moedas, o
que implica custos mais elevados, dado que os sistemas
terão de ser preparados para armazenar os valores em duas
moedas.

Finalmente, a regra prevista para os arredondamentos
resultantes da conversão de Escudos para EUROS é a
seguinte: arredonda-se para o cêntimo superior se a 3ª casa
décimal for maior ou igual a 5 , elimina-se, se for inferior.

A seguir mostram-se alguns exemplos práticos de conversões: 
1 EUR = 202$42

I) Converter EUROS em Escudos
O valor em EUROS é multiplicado pela taxa de conversão do

escudo, sendo o arredondamento feito para a unidade de escudo
mais próximo.

EXEMPLO
Converter 28 EUROS em Escudos
28 x 202$342 = 5665$58 Escudos = 5666$00 Escudos

II) Converter Escudos em EUROS
O valor em Escudos é dividido pela taxa de conversão do

Escudo e o resultado é arredondado a duas casas decimais,
logo, para o cêntimo mais próximo. 

É proibido usar a taxa de conversão inversa, ou seja, consi-
derar que 1 ESC = 0.004942 EUR, dado que os valores resul-
tantes seriam diferentes.

EXEMPLO
Converter 750.000$00 / 202$342 = 3706,595 EUROS = 3706,60

EUROS

NOTA:
Se fosse permitido usar a taxa de conversão inversa o resul-

tado seria 750.000$00 x 0,004942 = 3706,50 EUROS, que é dife-
rente do valor encontrado em cima.

III) Conversão entre 2 Moedas Nacionais da UEM
(Triangulação)

1º Passo – Converte-se a moeda nacional do 1º País em
EUROS, dividindo o valor da moeda nacional pela taxa de con-
versão dssa moeda face ao EURO, arredondando, no mínimo,
com 3 casas décimais.

2º Passo -  Converte-se os EUROS obtidos, na moeda do 2º
País, multiplicando o montante intermédio obtido em EUROS
pela taxa de conversão da moeda do 2º País face ao EURO.

EXEMPLO
Converter 500 Marcos em Escudos

Taxa de conversão do Marco 1 EURO = 1,97737 MARCOS

Taxa de conversão do Escudo 1 EURO = 202$342 ESCUDOS

1º - 500/1,97737 = 252,8611236 = 252,861 EUROS

2º - 252,861 x 202$342 = 51.164$40046 = 51,164$00 ESCUDOS

logo 500 Marcos valem 51.164$00

CONCLUSÃO

A Marinha também já começou a analisar o impacte do
EURO nos seus sistemas de informação, bem como os recursos
que serão eventualmente necessários. 

Algumas aplicações do Sistema Central já foram alteradas
para suportar a nova moeda, tendo sido efectuado um
primeiro levantamento da situação dos principais sistemas
informáticos entre Abril e Setembro de 1998. 

Por outro lado, foram também desenvolvidas novas aplica-
ções onde já se equacionou também esta questão, nomea-
damente:

- Um novo sistema de Processamento de Vencimentos e
Abonos, que vai utilizar de forma directa os dados armazena-
dos na actual Base de Dados do Pessoal do Sistema Central,
que por esse motivo devem estar correctos e actualizados nas
respectivas datas de processamento mensal;

- Um novo subsistema de Controlo de Execução Orçamental
que vai funcionar de forma articulada com o anterior sistema.
Esta articulação vai permitir a recolha e o controlo automático
dos dados relativos a despesas de pessoal do Sistema de
Planeamento, Programação e Orçamento (SIPPO).

Estas novas aplicações deverão entrar em utilização no início
de 1999 e serão um salto qualitativo importante no sentido da
integração e articulação dos sistemas de informação de áreas
funcionais diferentes.

Bigotte de Almeida / CTEN

Crispim Araújo / 1TEN
(DAMAG)

�
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Inspecção final do treino avançado
NRP “Corte Real” - 98

2ª Parte

Inspecção final do treino avançado
NRP “Corte Real” - 98

No decurso das opera-
ções foi identificado
um helicóptero em

aproximação que sol ici ta
uma autorização para aterrar.
Durante os breves instantes
em que a operação irá decor-
rer, deverá o navio manter o
rumo e a velocidade até o
helicóptero se encontrar
seguro no convés de voo.

O Piloto do «Westland
Lynx» postar-se-á a barla-
vento, alinhará a sua aero-
nave com o navio e acertará
a velocidade até se sentir
«sentado» no traço transver-
sal sobre o qual deslizará
num movimento aparente-
mente lateral que o levará a
pairar a meia-nau sobre a
grelha do convés,  onde,
assim que pousar, será de
pronto amarrado ao pavimen-
to pelos quatro elementos da
equipa de convés que, de-
clarando-o seguro, permitirá
dar por completa a operação
de recolha. Só então a luz
verde que permitiu o Oficial
do Convés de Vôo conduzir a
recolha passará a vermelho e
o navio retomará sem res-
trições o rumo que lhe for or-
denado do Centro de Ope-
rações onde toda a acção foi
seguida num monitor vídeo
colocado sobre a consola do
Comandante.

Esta equipa e um Mer-
gulhador,  completamente
equipado e pronto a intervir
em caso de queda ao mar,

poderão então recolher ao
Hangar até que nova desco-
lagem ocorra.

Do interior deste, deslizam
dois carros transportando tor-
pedos que na circunstância
foram, sob o controlo e a
cronometragem da Equipa de
Avaliação, de imediato monta-
dos, a um e outro bordo da
aeronave confirmando a exce-
lente coordenação do pessoal.

Piloto e o Oficial do Convés
de Vôo uma conversação
mimética que aompanhará
todas as fases preparatórias
até se  confirmar a Prontidão
e, obtida a imperativa auto-
rização, descolar.

Segundo um procedimento
quase inverso, solto o Héli,

este elevou-se para, numa
rápida guinada, se afastar
descrevendo uma airosa
hélice ascendente para so-
tavento e para a alheta.

Ganha a conveniente alti-
tude, foi então posicionar-se
de modo a iniciar a Pesquisa
Sonar Avançada mergulhan-
do o Domo (13) e auscultan-
do aqui e ali, em posições
definidas pelo CO, em busca
dos, cada vez mais si len-
ciosos, submarinos.

Entretanto na Botica três
praças aguardam «tratamen-
to».  Um já tem a cabeça
entrapada, outro aguarda
primeiros socorros e a outro
por enquanto só lhe com-
petia … gemer. 

Mas também aí  a ins-
pecção será profissional e
implacavelmente feita pelo
médico da Equipa de Ava-
liação.

Completada a sua Guar-
nição de Luta ASW (12) com-
posta de um Oficial Piloto,
um Oficial Táctico e de um
Operador Sonar, envergando
capacetes integrados e ruti-
lantes fatos de vôo verdes,
inicia-se, sob o ruído das pás
em al ta rotação, entre o

Aterragem do helicóptero.

Da ponte observávamos, àquem 
do horizonte, à rigorosa distância que 
o pontal do navio assegura, a Força Naval
que, em companhia, comboiava 
o N.R.P.”Bérrio”, representando 
uma importante unidade.
Navios e helicópteros correctamente 
posicionados, visivelmente cumpriam 
o seu papel na defesa anti-submarina 
em que, coordenadamente, todos 
se empenhavam. 

Heli com Torpedos.
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Num corredor abre-se uma
porta e dela surge, descendo
uma estrei ta escada, um
maqueiro, depois uma maca
quase a pique e nela es-
tendido um homem a quem
«calhara uma fractura ex-
posta duma perna» que, de
garrote já «aplicado», prece-
dia um segundo maqueiro e
um enfermeiro que, fechada
a porta, na exiguidade do
espaço, seguiram, ao sabor
do ligeiro balanço, para o
refeitório das Praças onde,
recolhidas as  mesas e os
bancos (14), ficará, enquanto
fôr preciso, instalada uma
Enfermaria Alternativa.

Embora neste dia ninguém
espere que a paz dure sem-
pre, nada indica o que acon-
tecerá de seguida, mas con-
siderando a distante posição
dos navios de superfície da
Esquadra inimiga a ameaça
mais temida é, não podia
deixar de ser, a representada
pela arma submarina cuja
invisibilidade a mais sofisti-

as ordens para a Ponte
e todo o navio, devi-
damente informado,
se animará, em espe-
cial  os Torpedeiros
Detectores que nos
seus postos serão cha-
mados a intervir. 

Pouco tempo antes,
o equipamento de lei-
tura das condições ba-
titermográficas tinha
sido activado dispa-
rando uma sonda  que
através de um cabo
eléctrico vai, ao longo
do percurso, debitan-
do a variação da temperatura
até que ao atingir uma pro-
fundidade de cerca de 460
metros se liberta do navio,
permitindo, em escassos mi-
nutos, determinar o perfil BT
do local  (15).

Assim que se tiver a firme
classi f icação do contacto
sonar como sendo dum sub-
marino, quantas vezes ape-
nas um pacífico cetáceo ou
uma imprevista reverberação
dum fundo mais ou menos
rugoso, o ataque é iniciado
pela unidade naval melhor
posicionada que assumirá o
comando e iniciar-se-á de
imediato um ataque concer-
tado.

Agora o objectivo é, antes
que nos seja lançado qualquer
Torpedo, a destruição do in-
visível inimigo ou então obri-
gá-lo a evadir-se (16) de modo
a que deixe de representar
uma ameaça directa para o
Combóio mesmo que cons-
tituído por uma só unidade.

Os Torpedos, dotados de
Pesquisa Autónoma, nem
sequer requerem um cálculo
muito apurado para atingirem
um dos alvos nas imediações
ou, pior, um dos navios do
Comboio sob Protecção. 

Este, tanto poderá ser um
Petroleiro como um Trans-
porte de Tropas, de Armas ou
de Mantimentos para Forças

cada tecnologia ainda não
consegue vencer.

Um ambiente relativamente
calmo, apenas cortado pelas
comunicações que no Centro
de Operações regularmente
se trocam entre as Unidades
Navais que fazem a escolta e
pontualmente com a Ponte
ou com o resto do Navio,
donde chegam informações
de «imprevistos» que vão
sendo sujeitos a exame, é
subitamente alterado.

De repente, do Sonar vem
a voz de «Contacto Sonar!»
que desencadeará o imediato
destacamento de mais um
escoltador, fragata ou corve-
ta, para, com o meio aéreo já
envolvido, constituirem um
Grupo de Busca e Ataque
que à máxima Velocidade
Sonar das suas Turbinas de
Gás (Máximo de 32 Nós) se
concentrará sobre o «eco» do
que ainda se tem como a pre-
sença dum objecto submari-
no não identificado.

Começam então a fervilhar em Terra, ou de pacíficos
Civis como o que, em vés-
peras do Armíst icio,  de-
terminou o heróico sacrifício
do Cte Carvalho Araújo (17),
entre outras tantas acções
idênticas em que a nossa
História Naval foi tão fértil
quanto desconhecida é.

Aos olhos de leigos que
tivessem a fortuna de confor-
tavelmente se instalarem num
camarote nas alturas, o que
se passará assemelha-se a
dois grandiosos «Pas de Deux»
interligados. 

Executados num fantástico
cenário natural serão, um
harmoniosamente dançado à
superfície e outro entre uma
gentil «Libelinha» procuran-
do nervosamente pôr-se na
prumada de um invisível fan-
tasma … talvez ao som da
«Dança das Horas» (18).

Os possíveis espectadores
que no mar a Armada nunca
terá, vão sempre embarcados
numa plateia mandada, à
máxima velocidade,  afastar-
-se dum palco que nenhuma
ribal ta separa,  tendo por
alcatifa um mar que, à luz do
dia ou em tenebroso «black-
out» (19), tanto pode ser de
azeite como de borrasca, e
que, geralmente ignora-se,
assegura, à nossa Latitude, a
quem cair ao mar, uma suave
algidez nuns breves minutos. ✎NRP “Barracuda”.

Uma refeição improvisada.

Preparando a refeição 
de combate.



16 DEZEMBRO 98 • REVISTA DA ARMADA

alcance das suas armas daí a
pouco mais de uma hora, o
que de imediato reacendeu a
atenção.

Consultado, num relance, o
relógio, o Comandante deter-
minou que se antecipasse o
almoço da Guarnição e a voz
do Imediato,  «Preparar
Almoço de Combate!», ecoou
pelo ETO (23) passando a
ordem que fez surgir na co-
zinha de bordo uma meia
dúzia de marinheiros que, em
segundos, se transformaram
nos competentes cozinheiros
que são, agora às voltas com
a tarefa de terem de aprontar
uma frugal refeição em … 30
minutos!

Esta, em que só a carne
estava já cortada em cubos,
tem de ser confeccionada e
servida a uma guarnição de
27 Oficiais, 55 Sargentos e
114 Praças ( e, no caso, tam-
bém aos estranhos embar-
cados) que sem quebra signi-
ficativa de Prontidão aban-
donarão, em vagas de 25 e
por oito minutos, o seu Posto
de Combate para, na cozi-
nha, devorarem uma carne
salteada com arroz e uma
peça de f ruta,  entre duas

E, não os iludamos, mui-
tíssimo raramente ao som de
violinos …

Um sis tema de engôdo
acústico rebocado pelo na-
vio, o Roncador  “NIXIE”,
usado como medida de pro-
tecção activa, para atrair os
torpedos que venham no nos-
so encalce, fôra  entretanto
ligado.

Posicionados e armados os
Reparos Triplos de Tubos
Lança Torpedos serão estes
lançados na passagem pela
posição mais conveniente
para, embora também eles
dotados de pesquisa «Hom-
ming», se assegurar um rápi-
do contacto com um alvo
que se move em três dimen-
sões com uma relativa velo-
cidade e uma assinatura
acústica concebida para ser o
mais discreta possível.

Os rebentamentos serão
simulados com inofensivas
granadas e sentem-se o sufi-
ciente para ser muito des-
confortável extrapolar para a
carga de um torpedo real.

O desfecho do combate foi
aqui entregue à perícia e cir-
cunstância dos nossos
Marinheiros do Ar, do Mar e
… do nosso “IN” (20) (O
N.R.P. «Barracuda») (21) nas
Profundezas. Reorganizado o
Combóio, retomou-se o seu

NOTAS:
(12) ASW, Anti Submarine Warfare
(13) Envólucro hidrodinâmico e estanque contendo o Emissor-Receptor Sonar.
No caso dos navios é fixo sob a quilha.
(14) No mar, um expediente... secular.
(15) O feixe da Emissão, e consequentemente o retorno do eco, sofrem 
um encurvamento mais ou menos acentuado em função daquela 
variação da temperatura e que tem de ser conhecido localmente 
para se ter  a posição correcta do submarino.
(16) Normalmente a descida precipitada abaixo duma cota mínima 
de resguardo.
(17) José Botelho Carvalho Araújo, republicano activo desde 1908 veio 
a ser eleito deputado à Assembleia Constituinte. Figura de relêvo na Armada
assumiu o comando do «Augusto de Castilho» e aos 38 anos perdeu a vida, 
no posto de 1º TEN, num desigual combate de artilharia 
de duas horas com o «U. 139», a 28 dias da Capitulação da Alemanha que pôs
fim à guerra de 1914 -18. Como ele, outros Oficiais abandonaram a sua
condição política para cumprirem os seus deveres militares. Ver Museu de
Marinha. Sabia que entre 1916, ano em que Portugal entrou na 1ªGG, e 1918
ocorreram 18 combates navais, na maioria envolvendo submarinos? Sabe qual
foi o único combate aeronaval em que um navio da nossa Armada esteve
envolvido? Merece ser contemplado.
(18) De Amílcar Ponchielli, compositor italiano (1834-1886). 
Walt Disney, numa das suas primeiras grandes metragens, pôs a «Dança 
das Horas» a ser bailada por … elefantes!
(19) Sem luzes visíveis do exterior.
(20) IN, a abreviatura de Inimigo.
(21) Os três submarinos da Classe «Albacora», este, o «Barracuda» 
e o «Delfim» com cerca de trinta anos atingiram a sua idade limite e hoje estão,
face aos avanços tecnológicos, obsoletos. A demora na sua substituição, teme-se, 
quebrará a continuidade da magnífica Escola de submarinistas que a Armada 
possui. É, no mar, a única arma realmente dissuasora que possuímos.
(22) A posição em que se torna mais difícil a sua visão.
(23) «Equipamento de Transmissão de Ordens»
(24) A soma do Calado e do Pontal do navio.
(25) Tradição que vem do tempo da vela e que correspondia a uma mostra
ou revista geral ao navio. «Dia em que se içavam e cruzavam 
as vergas de joanetes. Na nossa Armada, no porto, era usado melhorar o rancho
nos dias (quintas-feiras e domingos) em que, por tabela, se deveriam içar os
joanetes.

rumo ao destino. Interessava
no entanto mostrar que um
Periscópio é detectável no
Radar e até a olho nu e para
isso foi o submarino convida-
do a subir à cota periscópica
e a posicionar-se onde
quizesse. O primeiro a detec-
tá-lo foi o Radarista do Radar
de Aviso Combinado (Aéreo /
Superfície) MW08 e de ime-
diato na Asa de BB alguém
apontou para a alheta.

Descortinámos então uma
subtil esteira que a partir de
uma inocente «haste» ergui-
da acima do mar marcava o
nada  ingénuo rasto do mons-
tro de aço, de 1042 toneladas
e 58 metros de comprimento
que, paralelamente e a dois
passos, «traiçoeiramente» nos
seguia. 

Adquirido no radar de tiro,
equipado com câmara de TV,
a sua imagem pôde ser tam-
bém vista nos monitores de
Vídeo da Ponte e do Centro
de Operações. Estava, clássi-
co, com o sol em fundo e a
confundir-se na mareta que o
vento levantava (22).

Uma mensagem acabada
de chegar às mãos do Co-
mandante confidenciava que
a Força Naval inimiga havia
alterado a sua velocidade e
adoptado um rumo de encon-
tro que nos poria dentro do

maratonas por escadas e
corredores que se estendem
ao longo dos 116 metros de
comprimento e dos 15 metros
de altura (24) do navio, a
cada passo interrompidos por
portas estanques que têm de
ser abertas e cuidadosamente
fechadas por forma a manter
sempre o Grau de Estan-
queidade estabelecido.

Em quarenta escassos mi-
nutos f icou a cozinha de
novo limpa como em «Dia de
Joanetes» (25) pois, após a
“Batalha Externa” que um
combate naval ainda hoje é,
a fal ta de higiene e arru-
mação, em termos de
“Batalha Interna”, secular-
mente se torna no maior  ali-
ado do inimigo.

Na Enfermaria Alternativa o
homem que «gemia»  e o da
perna «partida», já metida
em talas, jazem a par um do
outro, devidamente envoltos
em cobertores.

Dr. Rui Manuel OrtigãoNeves
1TEN REF

(Continua no próximo número)

Enfermaria improvisada.
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✎

RA : O dia 4 de Novembro assinalou a passagem do 50º aniversário
da publicação do diploma que criou o ISNG. Qual é o significado
que o actual director do Instituto atribui a esta efeméride ?

ISNG : Regra geral, os aniversários convidam a uma meditação sobre
o tempo passado e a um olhar para o futuro. Isto acontece com as
pessoas e também com as instituições. O 50º aniversário do  Instituto
convenhamos que é um marco muito especial. Desde logo, uma
ocasião para reconhecer o valor do legado deixado pelos 18 direc-
tores  que me precederam e...

RA : Desculpe interromper... Quando refere o marco dos 50 anos,
está a falar da existência do Instituto na Junqueira, há 50 anos?

ISNG : Não. O facto do Instituto ter sido criado há 50 anos, não sig-
nifica que esteja instalado no actual edifício, desde 1948. A questão
leva-nos a fazer um pouco de história, a olhar sobre o passado
como há pouco mencionei. Face às inovações tecnológicas acele-
radas introduzidas e aos desenvolvimento verificados em outros
campos do conhecimento com aplicação na guerra no mar, a  II
Grande Guerra constituíra-se como amplo manancial de ensina-
mentos que interessavam também às Marinhas dos países  não
envolvidas  no conflito. Esta circunstância levou a que na nossa Ma-
rinha fossem suspensos, para reflexão, no período de 1946-48, os
cursos então em funcionamento que visavam ministrar os conheci-
mentos aos oficiais nos campos doutrinário e técnico das ciências
militares e  se formasse  uma comissão  para repensar a adequabili-
dade das  organização e funcionamento daqueles cursos.   

Tendo em conta as recomendações do relatório apresentado por
essa comissão, cujos trabalhos envolveram visitas de estudo ao
Naval War College dos EUA e ao Royal Naval College do Reino
Unido, foi criado depois, pelo Dec.Lei nº 37130, de 4 de
Novembro de 1948, um organismo próprio,  o Instituto Superior
Naval de Guerra, funcionando no Estado-Maior Naval, na
dependência directa do respectivo Almirante Chefe. Integravam-no
“um pequeno núcleo de oficiais, libertos normalmente de outras
preocupações, para se poderem dedicar exclusivamente, ou quase,
à preparação e condução dos cursos”. E assim  passaram a ser mi-
nistrados no Instituto os Curso Geral Naval de Guerra (CGNG) e o
Curso Superior Naval de Guerra, (CSNG).

O facto de a partir de 1960 ter sido alargada a frequência dos
cursos a oficiais das outras classes para além da de Marinha, deter-
minou um acréscimo de população escolar, circunstância que alia-
do ao desenvolvimento dos curricula, e ao alargamento do corpo
docente de modo a contar com o valioso contributo de professores
civis,  fez reconhecer a necessidade de dotar o ISNG de instalações
próprias. Nesse sentido foram recuperadas instalações no antigo
edifício da Fábrica Nacional de Cordoaria, à altura utilizadas como
depósito de tropas do Ultramar, e introduzidas as indispensáveis
adaptações.   

Tendo terminado as obras da 1ª fase em 1962,  o ISNG ficou a
partir daí instalado na Junqueira. As da 2º fase, respeitantes ao apro-
veitamento do 3º piso, continuam por fazer. Poucos anos depois,

50º Aniversário
Instituto Superior Naval de Guerra

EFEMÉRIDE

O Instituto Superior Naval de Guerra (I.S.N.G.)
é o estabelecimento de ensino Superior 
da Marinha cuja principal missão consiste 
em promover a preparação complementar 
dos oficiais no campo doutrinário e técnico
específico das ciências militares, com o objectivo
de habilitar os oficiais de marinha para 
o desempenho de funções de oficial general 
e de oficial superior.
Para além dessa missão, o I.S.N.G. desempenha
um papel aglutinador na promoção e divulgação
das doutrinas da estratégia, logística e táctica
naval, organizando e promovendo colóquios,
seminários e conferências com a presença 
de individualidades civis e militares 
de reconhecido mérito nacional e internacional.
Ao comemorar-se este ano a passagem 
do 50º aniversário da sua fundação, a R.A. 
associa-se a este efeméride com a publicação
duma entrevista com o seu actual Director
VALM Carlos Jorge Ferreira de Magalhães
Queiroz.

Conferência para a Associação de Auditores da Defesa Nacional no ISNG.

Director da R.A. em entrevista com o Director do I.S.N.G.
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sua industrialização. A entrada de Portugal na I GG fez  acentuar
essa necessidade. Assim, acompanhando a reorganização da
Armada, de 1918,  foi criado o EM Naval, sucessor da Direcção do
Serviço de Estado Maior da Armada  e organizado, em 1920,  um
curso funcionando  junto daquele EMN,  privilegiando, desde logo,
a formação dos oficiais destinados a ali prestarem serviço. 
Era o Curso Naval de Guerra, (CNG), frequentado por 1ºs TEN ou
oficiais superiores, em regime de voluntariado.  Dez anos volvidos,
em 1930, ponderada de novo a experiência das marinhas de  ou-
tros países, reconhecia-se a necessidade de actualizar o regime do
curso que foi assim desdobrado em Curso Elementar Naval de
Guerra e Curso Complementar Naval de Guerra, de frequência
obrigatória para a classe de Marinha, como condição de promoção
respectivamente aos postos de CTEN e de CALM.      

RA : O Sr. Almirante falou também há pouco, de um novo CCNG.
Que papel é que a Marinha lhe pretende ver atribuído?

ISNG : O 1º CCNG, iniciado no ano lectivo de 1997/98, representa
a concretização de um desiderato que vem de longa data. Visa
alcançar dois objectivos principais. Primeiro, constituir-se como um
elo intermédio da formação superior contínua que anteriormente
tinha apenas dois referenciais, indesejavelmente distantes entre si, no
tempo em que são ministrados. Estou a falar do CGNG e do CSNG.
Desta forma, com a frequência do CGNG em 1º TEN, excepcional-
mente em CTEN, do CCNG no posto de CFRG, e do CSNG no posto
de CMG, há uma maior harmonia no desenvolvimento da formação.
Depois, o arranque do CCNG veio permitir racionalizar a própria
formação, adequando os conhecimentos ministrados às funções  que
se têm como referência. Recordo que devido à frequência tardia do
CSNG havia, e ainda há, numerosos lugares de CMG cujo desempe-
nho requer a habilitação com curso adequado mas que têm vindo a
ser assumidos sem esse curso. 

Ou seja, os seus titulares, na generalidade dos casos, desempe-
nham aqueles cargos com uma formação última  que tinham obtido
em 1º TEN no CGNG...O que se pretende, agora, é habilitar todos
os oficiais, desejavelmente por ordem de antiguidades, com o
CCNG, de forma a que quando lhes couber a frequência do CSNG,
em CMG, este curso seja um curso desenhado então, especialmente,
para o desempenho de funções de oficial general.

RA : Então o CCNG é condição de promoção a CMG ? 

ISNG : No actual quadro estatutário, não é. Nos termos do
Regulamento da Avaliação de Mérito dos Militares da Marinha, o
desempenho dos oficiais durante o CCNG é objecto apenas de uma
avaliação a juntar às demais da sua carreira, que ajudará a determinar
a sua escolha para o posto seguinte e eventual frequência do CSNG.

RA : Atrás, pareceu-me ver que o sr. Almirante tem algumas dificul-
dades em dar cumprimento à missão do ISNG, conforme gostaria...

em 1967, o Regulamento do ISNG passou a prever também a rea-
lização de um Curso Complementar Naval de Guerra, para o
desempenho de funções especiais e de Cursos Monográficos.
Destes viriam a realizar-se Cursos de Operações Anfíbias, de
Informações Militares, de Guerra Electrónica e de Sistemas de
Tratamento Automático de Dados, de Liderança, etc.  

O CCNG, com os objectivos indicados foi realizado apenas uma
vez, no ano lectivo de 1986/87.

Por último, na sequência da Lei Orgânica da Marinha, foi publi-
cado novo Regulamento do ISNG que consagra a incumbência de
promover a preparação complementar dos oficiais no campo
doutrinário e técnico das ciências militares, e o seu funcionamento
na dependência do Almirante CEMA. 

O Almirante CEMA visita o ISNG (Maio de 1997).

No cumprimento da sua missão o Instituto ministra o CSNG, o
CGNG, cursos complementares de após graduação e cursos mono-
gráficos, podendo ainda ser ministrados “outros cursos de formação,
em áreas ou com objectivos específicos, que venham a ser
definidos pelo CEMA”. É neste quadro, por exemplo que se situa  o
novo Curso Complementar Naval de Guerra, que não tem qualquer
ponto de contacto com o curso realizado pela primeira e única vez,
como disse, no ano lectivo de 1986/87.  

E aqui tem a história sucinta do ISNG na Junqueira.

RA : Falou o Sr. Almirante em cursos que de alguma forma se consti-
tuíram como percursores do ISNG. Para que a história fique comple-
ta gostaria de  sintetizar a génese desses cursos?

ISNG : O contacto com marinhas de significativo poder, desde há
tempo que vinha induzindo a necessidade de criação, também na
nossa Marinha, de órgãos de Estado-Maior que apoiassem ade-
quadamente os chefes no cumprimento da sua missão. Nos países
em questão, Reino-Unido, EUA, França e Alemanha, em especial, a
questão nascera no início do século XIX devido à complexidade
que caracterizava  a evolução da guerra no mar, com expressão na
introdução de meios cada vez mais sofisticados, permitidos pala

INSTITUTO SUPERIOR NAVAL DE GUERRA
Frequência dos cursos monográficos
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RA : Uma questão que o sr. Almirante não mencionou, até agora,
foi o envolvimento do ISNG na anunciada criação, pelo Sr.
Ministro da Defesa Nacional, da designada Universidade das
Forças Armadas...

ISNG : É um bom ponto, mas lamento não estar bem colocado para
responder a essa questão. A única coisa que posso informar é que
na sequência da publicação do Despacho MDN nº 3581/98, de 13

de Fevereiro,   tiveram lugar
reuniões da comissão, de
que fiz parte, encarregada de
“ elaborar um relatório sobre
o novo modelo do sistema
universitário das Forças
Armadas  e bem assim, um
projecto de dec.-lei que o
consagre”. Posteriormente  o
Sr. Ministro  anunciou aos
Chefes dos ramos a tomada
de medidas, a curto prazo,
sobre o assunto, pelo que
resta aguardar. No mesmo
quadro é oportuno recordar,
já agora, a publicação do

Decreto-Lei nº 205/98, de 11 de Julho,  que torna extensivo às
Forças Armadas, mediante adaptação, as linhas gerais da avaliação
do ensino superior civil.

A iniciativa  deve ser acolhida com natural satisfação, no pressu-
posto que não envolverá medidas  que ponham em causa aspectos
fundamentais do interesse das Forças Armadas.

A natural adesão resulta do facto de nessa linha, por exemplo,
parte da formação ministrada no ISNG poder passar a ter reconheci-
mento externo  à Marinha,   sob a forma de unidades de crédito. Se
a estas  unidades de crédito acrescentarmos outras unidades de
crédito baseadas em formação posterior em universidades civis, por
iniciativa dos próprios oficiais, ter-se-ão criado então condições
para a atribuição formal de um grau universitário. Trata-se de um
estímulo, não só para os oficiais, como para o próprio Instituto.

RA : Está na altura de terminarmos esta entrevista...Qual era a me-
lhor prenda que o ISNG, na pessoa do seu director, gostaria de rece-
ber pelo 50º aniversário da instituição ?

ISNG : Que os oficiais nomeados para  os cursos deste ano,  conclu-
am, também  eles, que mereceu a pena, afinal, o empenho que puse-
ram nos cursos frequentados no ISNG, no seu Instituto. 

ISNG : Indique-me um organismo da Marinha que actualmente não
tenha dificuldades...Claro que é obrigação de cada responsável
procurar resolver essas dificuldades até ao limite das suas competên-
cias. É  isso, justamente, que tenho procurado fazer, como aliás, já
sucedia com os meus antecessores... 

Mas respondendo à sua pergunta ... O edifício onde está instalado
o Instituto, não obstante muito apreciado por todos os que nos visi-
tam, não é funcional, como se sabe. Não foi construído de raiz para
os efeitos a que se destina. E isto é tanto mais significativo quanto hoje
em dia se têm presentes novos requisitos, justificados, de infra-estru-
turas de ensino e do respectivo equipamento. Assim mesmo,  temos a
convicção de que utilizamos exaustivamente os  recursos disponíveis
na esperança que melhores dias virão....

RA : Já abordámos um pouco da história do passado, do presente e...
quanto ao futuro?

ISNG : O futuro, costuma-se dizer... a Deus pertence... A nossa
crença, no entanto, é que se a 2000 chegar, a Marinha, de 2000 há-
-de passar...Quanto ao órgão com a responsabilidade de dar satis-
fação às necessidades da Marinha em matéria de formação comple-
mentar dos oficiais no campo doutrinário e técnico das ciências mil-
itares, ele pode assumir várias configurações. O ISNG  tem sido uma
delas e falando pelo passado, tem provado bem.

RA : O Sr. Almirante está a admitir que venhamos a assistir a uma
evolução do ISNG ?

ISNG : A evolução das organizações, visando aperfeiçoar  a maneira
como poderão alcançar os seus fins últimos, faz parte da sua própria
vida. Qualquer solução que assegure, melhor ainda, se possível, o
cumprimento da missão do
ISNG é naturalmente de pon-
derar. Se simultaneamente
com este requisito forem satis-
feitos requisitos comuns aos
três ramos, tanto melhor. Está
em causa, designadamente,
uma formação depois da
Escola Naval, ao longo da car-
reira, com mais pontos de
contacto entre os oficiais dos
três ramos, sem perda, porém,
das especificidades dos ramos
a que pertencem. Noutro
plano, não é  de excluir uma
maior abertura do Instituto à
cooperação com outras instituições nacionais e estrangeiras, civis e
militares, na sequência, aliás,  da frequência de cursos, na Junqueira,
por civis nacionais e por  militares de outras marinhas estrangeiras e de
outros ramos das nossas Forças Armadas. E também da deslocação de
elementos do ISNG ao estrangeiro, como aconteceu este ano, por
exemplo, para participação na chamada EUROWEEK, que reune ofici-
ais dos Institutos congéneres das marinhas europeias.

CMG            - Joaquim Marques Esparteiro                               09.11.48  a  25.09.51
CMG            - Gabriel António Prior (a)                                    25.09.51  a  19.05.54
COM            - Fernando Quintanilha Mendonça Dias (b)        27.07.54 a  13.07.55
CALM          - Joaquim Marques Esparteiro (c)                          23.01.57  a  26.01.60
CALM          - Jorge Maia Ramos Pereira (c,d)                          26.01.60  a  16.03.62
CALM          - Vasco Lopes Alves (c)                                        24.04.62  a  27.07.67
CALM           - Rogério Silvério de Castro e Silva (c)                  27.07.67  a 03.11.70
CALM          - Eugénio Ferreira de Almeida (c)                        03.11.70  a  28.12.70
CALM          - Eugénio de Sequeira Araújo (c)                          28.12.70  a  20.09.73
CALM          - Lino Paulino Pereira (c)                                      18.12.73  a  17.05.74
CALM           - Roberto I. Ferraz de Carvalho (c,d)                   21.05.74  a  01.04.76
COM            - Nuno Ximenes Teixeira de Aragão (b)               06.04.76  a  13.12.76
CALM          - Armando E. C. R. Filgueiras Soares                    07.01.77  a  20.12.78
VALM          - Fernando S. Coelho da Fonseca                       29.12.78  a  18.07.85
VALM          - António E. de A. B. Ferraz Sacchetti                 18.07.85  a  17.03.88
VALM          - Paulo Joaquim Costa Teixeira                            20.04.88  a  13.09.90
VALM          - António Maria Quesada Andrade                     13.09.90  a  22.10.95
VALM          - Jaime Barata Botelho                                          22.10.95  a  15.04.97
VALM - Carlos Jorge F. de Magalhães Queiroz               13.05.97  a   ...

(a) Interino                                             (b)  Actual posto de Contra-Almirante
(c) Actual posto de Vice-Almirante       (d)  Interino, enquanto Comodoro

MEDALHA COMEMORATIVA 
DO 50º ANIVERSÁRIO DO I.S.N.G.

Recepção ao Curso Superior Naval de Guerra (1996/97) �

DIRECTORES DO INSTITUTO SUPERIOR NAVAL DE GUERRA
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O patrono do novo curso 
da Escola Naval (1998)

MARTIM AFONSO DE SOUSA

Martim Afonso de Sousa nasceu em
Vila Viçosa, no ano de 1500. Era
filho de Dona Brites de Albuquer-

que e de Lopo de Sousa, fidalgo da casa do
Duque de Bragança (D. Jaime) e membro do
conselho de D. Manuel. Com a idade de
dezasseis anos, passou a acompanhar o prín-
cipe herdeiro da coroa, e quando o Duque
pretendeu oferecer-lhe o cargo de alcaide de
Bragança, procurando recuperá-lo para o seu
serviço, declinou todos os benefícios que
dele recebia, preferindo ficar junto do futuro
rei D. João III. Na corte real fervilhava um
ambiente em que os conhecimentos
matemáticos, astronómicos e geográfi-
cos eram cultivados pela mais alta
nobreza portuguesa. O Doutor Pedro
Nunes fora encarregado da formação
dos príncipes, mas à sua volta reunia-se
uma tertúlia cultural muito mais vasta,
englobando jovens fidalgos de diversas
origens, que cultivavam o novo saber re-
nascentista e viviam deslumbrados pelas
recentes viagens marítimas portuguesas,
aprendendo tudo o que se relacionava
com o mar e com a navegação. Martim
Afonso de Sousa foi um destes estudio-
sos formados pelo grande mestre mate-
mático português e os conhecimentos
que obteve virão a ser muito impor-
tantes para as navegações que vão pre-
encher uma grande parte da sua vida.

Pelo final dos anos vinte, a Europa
vivia a tensão provocada pela rivalidade
política entre Francisco I, rei de França,
e Carlos V, imperador da Alemanha,
que herdara também toda a Espanha
com as suas “Índias Ocidentais”. Nesta
fase do conflito, D. João III favoreceu o
partido do Imperador e isso fez com os
navios franceses começassem a apare-
cer na costa brasileira, em preparos de
guerra e disputando o comércio português.
Martim Afonso de Sousa partiu para essas
paragens a 3 de Dezembro de 1530, como
capitão-mor de uma esquadra de cinco
navios, cuja missão principal era expulsar e
castigar os franceses, mas que deveria pro-
ceder, também, ao reconhecimento geográfi-
co de toda a costa, explorar a entrada de
alguns rios mais importantes e tentar estabele-
cer núcleos populacionais que pudessem vir
a ser pontos de partida para uma futura colo-
nização. Logo depois de terem avistado terra
brasileira, depararam-se com vários navios
franceses que conseguiram derrotar, apreen-
dendo-lhes toda a carga, artilharia e pólvora.
Depois seguiram no reconhecimento para

sul, construindo uma pequena fortaleza no
Rio de Janeiro e entrando pelo rio da Prata,
onde deixaram colocados dois padrões por-
tugueses. No regresso dessa longa viagem, e
ainda antes de tomar o caminho de Lisboa,
Martim Afonso de Sousa lançou as bases para
a fundação e desenvolvimento da capitania
de S. Vicente, distribuindo terras e encargos
por alguns dos homens que o acompa-
nhavam. Mas, enquanto procurava recuperar
os navios avariados naquela acolhedora
enseada, enviou seu irmão com duas carave-
las, para que regressasse a Portugal com notí-

cias para o rei. Foram essas duas caravelas
que se depararam com os franceses estabele-
cidos em Pernambuco, preparando-se para
distender a sua acção para o interior do ter-
ritório, a partir de uma pequena fortaleza que
já tinham construído. Os navios inimigos
foram tomados com toda a carga que trans-
portavam e a anterior posição portuguesa,
junto da actual cidade de Olinda, foi recon-
quistada, provendo-se a sua segurança contra
futuros percalços. Martim Afonso de Sousa
chegou a Lisboa em Agosto de 1533, e a mis-
são militar-naval, que cumprira da melhor
forma, pode considerar-se como o ponto de
viragem decisivo para uma nova posição de
Portugal em terras brasileiras.

A 12 de Maio de 1534 seguiu para a Índia,
comandando uma frota de cinco navios. Foi
nomeado Capitão-mor, pelo Governador
Nuno da Cunha e, de imediato, foi encar-
regado de atacar e subjugar Damão, uma
praça de onde partiam constantes acções
contra Baçaim, que estava ocupada pelos
portugueses. A forma como resolveu este
problema valeu-lhe grande consideração da
parte do rei de Cambaia, que acertou pazes
com os portugueses e solicitou auxílio para
umas suas campanhas militares no interior,
prestando-se a deixar construir uma fortaleza

em Diu, o que era uma aspiração por-
tuguesa desde o princípio do século.
Mas resolvidas que foram estas questões,
no ano que se seguiu, o rei de Calecut
rompeu a paz com o de Cochim e pre-
tendeu invadir os seus territórios. Os por-
tugueses consideravam este ultimo um
aliado de grande importância, com
quem tinham feito paz e amizade nos
tempos da primeira viagem de Vasco da
Gama, não podendo deixar de o ajudar.
Foi Martim Afonso de Sousa que, de no-
vo, se fez ao mar dirigindo-se para o sul.
A sua acção foi, de facto, decisiva e
oportuna, e a campanha que desenvol-
veu na costa do Malabar saldou-se por
uma devastadora vitória sobre o samorim
de Calecut, para além de ter conseguido
destruir a esquadra de Patenamar, um
temível pirata daqueles mares.

Voltou para Portugal em 1539, mas os
feitos que fizera na Índia aconselhavam
o seu nome para Governador daquelas
paragens, e el-Rei fê-lo regressar ao ori-
ente em 1541. Desempenhou o cargo
durante três anos, sendo notória a sua
habilidade política, manifestada na
forma como soube lidar com os potenta-
dos do Indostão e como resolveu alguns

dos mais graves problemas económicos que
se colocavam aos interesses régios, naquelas
paragens. Quando foi substituído por D. João
de Castro, em 1545 – segundo as suas
próprias palavras -, “entregou a Índia muito
pacífica, e a gente de el-Rei nosso senhor e
suas armadas mui acreditadas”.

Nessa altura voltou para Lisboa, ingressando
no Conselho de Estado e ocupando o cargo
durante o resto do reinado de D. João III,
durante a regência de Dona Catarina e, a par-
tir de 1568, já com D. Sebastião. Faleceu por
alturas de 1570.

J. Semedo de Matos
CTEN FZ

�

Livro de Lisuarte de Abreu, 1558.
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Pero de Sintra, um homem que dedicou 
a sua vida à navegação na costa africana

A MARINHA JOANINA (2)

As dificuldades da investigação histórica não se atêm ao facto
de que se está a procurar reproduzir acontecimentos do
passado, sobre os quais não existem testemunhos ou docu-

mentos claros que os elucidem. Com muita frequência, ao ler re-
latos de pessoas que viveram nesses tempos remotos ficamos com a
impressão de que tudo está certinho, tudo está bem descrito e nada
pode ser mais verdadeiro do que aquilo que se está a ler. Podemos
referir, a título de exemplo, que
Cadamosto (um italiano conhe-
cido que navegou nas costas da
Guiné no tempo do infante D.
Henrique) nos relata a explo-
ração da costa africana além do
rio Geba, como tendo sido feita
por duas caravelas comandadas
por um tal Pero de Sintra,
depois da morte do Infante. E
não se esquece de acrescentar
que quem lho contou com todo
o pormenor “foi um moço por-
tuguês”, seu “amigo”, que com
ele “tinha estado naquelas par-
tes”, por seu escrivão. É claro
que um testemunho destes con-
vence com facilidade e levaria a
concluir que todas as descober-
tas além da Guiné (ou do rio
Geba) teriam sido efectuadas
depois da morte de D. Henri-
que. No entanto, um outro rela-
to posterior efectuado por
Duarte Pacheco Pereira, diz-nos
que as descobertas no tempo do
Infante foram até à Serra Leoa e
que Pero de Sintra explorou a
costa a partir daí, já depois da
morte do mesmo. E também
acrescenta que foi assim que lho
contou o próprio Pero de Sintra. Como podemos ver, não havia
grandes hesitações em reforçar os relatos de acontecimentos deste
tipo, com o testemunho de alguém que nunca poderia mentir,
procurando dar-lhes uma credibilidade avassaladora. Quem pode-
ria duvidar do que escreveu Cadamosto, quando o mesmo lhe foi
contado por alguém que tinha feito a viagem? Quem poderá duvi-
dar de Duarte Pacheco se ele o ouviu do próprio Pero de Sintra?…
É claro que um ou outro (ou os dois) está a transmitir uma infor-
mação errada, porque as duas situações são contraditórias, mas isso
não quer dizer que o faça de forma insidiosa ou propositada. No
fundo, esta forma de falar (escrever) é um estilo próprio que procu-
ra reforçar a posição do autor e que pode não corresponder a uma
intenção de mentir ou de falsear os acontecimentos. É provável que
os factos reais não fossem muito bem conhecidos de todos (como
muitos acontecimentos recentes não são bem conhecidos de muita
gente que deles fala) e alguns autores, convencidos de que a sua
versão era mais correcta do que as restantes, fossem tentados a
enfatizar a sua narrativa desta forma.

Mas o que se terá passado então?… Com certeza absoluta,
provavelmente nunca o saberemos. Apenas nos resta tecer algumas
conjecturas e procurar relacionar essas descrições com outras, ten-

tando tirar conclusões lógicas. É assim, afinal, que se vai fazendo a
História. Pero de Sintra foi um navegador notável, havendo quem
alvitre que poderá ser um familiar (ou até descendente) de Gonçalo
de Sintra, um escudeiro do Infante que morreu na costa da Guiné
em 1444. Na realidade, sabe-se que pertenceu à casa senhorial de D.
Henrique e que, após a sua morte, passou a servir Afonso V, como
seria natural e lógico, atendendo às suas qualidades de marinheiro

e ao facto das navegações na
costa africana terem passado a
ser um encargo do rei. E, se ca-
lhar, não será tão disparatado
que se tenha gerado esta con-
fusão, entre Duarte Pacheco e
Cadamosto. Repare-se que não
há muitas informações sobre as
viagens de exploração efectua-
das no final da vida de D.
Henrique: houve uma expe-
dição ao Norte de África (1458)
que deverá ter mobilizado
muitos navios; sabe-se de umas
viagens dispersas efectuadas
por Diogo Gomes; pode supor-
-se que o tráfico comercial com
a Guiné manteve alguma activi-
dade e é possível que se conti-
nuasse a tentar chegar mais a
sul. Pelo menos é essa a lógica
que nos sugere a dinâmica das
“descobertas marítimas” da-
quele tempo. Por isso, não nos
custa acreditar que Cadamosto
comece o relato da viagem de
Pero de Sintra, no sítio onde ter-
minava o seu conhecimento da
costa africana (ou seja: no rio
Geba), em vez de o começar na
Serra Leoa. Duarte Pacheco,

escrevendo bastante depois destas viagens, numa fase em que o
assunto já teria sido comentado por muita gente, talvez tivesse um
melhor conhecimento dos factos. Aliás existem outros indícios que
nos levam a supor que, de facto, no tempo de D. Henrique se
chegou até à Serra Leoa, e há até quem pretenda que se foi mais
longe, mas isso não nos parece provável.

Duma forma ou doutra, foi Pero de Sintra que, em 1461 ou 62,
ultrapassou a Serra Leoa e navegou para sul, passando o actual
Cabo Mensurado (6º 14’N) e fundeando em frente de uma mata
que se lhe segue, a que chamaram de Santa Maria (navegaram até
perto dos 6ºN).

Mas, Pero de Sintra continuou a andar por aquelas paragens, e
Duarte Pacheco refere que um pequeno ramo do Delta do Níger (já
em pleno golfo da Guiné) recebeu o nome de rio de Pero de Sintra,
descoberto, certamente, já na década de setenta do século XV.
Sabemos ainda que ele esteve na esquadra que foi construir o caste-
lo da Mina em 1481 e por lá deve ter morrido em data que não con-
seguimos saber com exactidão (antes de1484).

J. Semedo de Matos
CTEN FZ

A costa africana Ocidental.
Carta Portuguesa anónima que se encontra na Biblioteca Estense, em Modena.
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Viagem de Instrução
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Entre os dias 29 de Junho e 7 
de Agosto decorreu mais uma
Viagem de Instrução, desta vez
com os cadetes do 4º ano da
Escola Naval. Tratou-se de mais
uma oportunidade para estes
cadetes terem um contacto
directo com a vida no mar,
como também de aplicarem 
os conhecimentos académicos
adquiridos ao longo dos anos
na Escola Naval.

No dia 29 de Junho, logo pela manhã,
embarcaram nas corvetas “Baptista
de Andrade” e “Oliveira e Carmo”

25 cadetes do curso “Comandante Dantas
Pereira”, salientando-se a presença de 3
cadetes do sexo feminino que, sem dificul-
dades, se enquadraram no cumprimento das
incumbências da vida a bordo.

Para o cumprimento desta missão, foi acti-
vada uma Task Unit constituída por duas cor-
vetas, num total de 288 militares, que teve o
seu comando no CFR Tavares de Almeida
(CTU 210.16.01).

O programa da viagem incluiu a escala em
5 portos internacionais, sendo eles: Melilla e
La Corunha (Espanha), Amesterdão
(Holanda), Oslo (Noruega) e Bremerhaven
(Alemanha). O primeiro porto a ser escalado
foi Melilla, mas, antes da chegada, a força foi
confrontada com uma embarcação de pesca
espanhola, de nome “Los Mazas”, com
incêndio a bordo. De imediato foram
despolotadas acções no sentido de extinguir
o incêndio, como também na busca de pos-
síveis sobreviventes. Foram encontrados sete
náufragos ( seis de nacionalidade espanhola
e um marroquino) em duas jangadas salva-
-vidas que se encontravam à deriva em pleno
mar mediterrânico. Já em Melilla, a Armada
Portuguesa foi exemplarmente bem recebida.
Tendo como pano de fundo a visita da Força
Naval portuguesa a este porto, bem como o
desenrolar de exercícios conjuntos com uma
TG espanhola durante o trânsito Melilla / La
Corunha, foram realizados vários eventos

sociais, onde mais uma vez se afirmou e
solidificou o espírito e a dedicação na inte-
gração de forças navais estrangeiras com um
objectivo comum, neste caso específico, o
treino dos cadetes e guarnição dos navios.

Aproveitando a presença de uma força na-
val estrangeira, foi realizado um “crosspol”.
Este consistiu no embarque de 4 cadetes e 2
aspirantes fuzileiros em navios espanhóis e 2
guarda-marinhas espanhóis em cada uma
das corvetas portuguesas.

Ao fim de dois dias, os jovens cadetes e
aspirantes portugueses e guarda-marinhas
espanhóis regressaram aos seus navios-mãe,
com a certeza que tinham sido atingidos
óptimos resultados. 

Já em Amesterdão (Holanda), foi oferecida
uma recepção a bordo da corveta “Oliveira e
Carmo”, onde estiveram presentes várias en-
tidades, nomeadamente o Embaixador de
Portugal em Haia, Dr. João Rosa Lã.

Após escala em Amesterdão, foram efectua-
dos vários exercícios de manobras e comuni-
cações com dois draga-minas alemães e
ainda com parelhas de caça-bombardeiros
“Tornados”, que deixaram bem patente as
suas inequívocas capacidades tácticas e
operacionais. Foram feitas várias passagens
simulando ataques de mísseis e treino de tiro

com alvo rebocado pela corveta “Baptista de
Andrade”. À entrada de Oslo, as salvas pres-
tadas pela Força Naval portuguesa foram
solenemente ripostadas por uma bateria de
artilharia em terra. Depois das formalidades
habituais, foram feitos alguns exercícios
operacionais com as parelhas de “Tornados”
alemães na execução de mais dois exercí-
cios conjuntos.

A cidade de Bremerhaven, na Alema-
nha, foi o último porto a ser escalado pela
Força Naval portuguesa, coincidindo com

as festas que se realizaram naquele porto,
cuja temática foi o Mar. De salientar que
foram feitas 13.000 visitas durante os quase
5 dias que os navios portugueses estiveram
atracados. No último dia das festas, realizou-
-se a largada da Força Naval portuguesa,
com uma enorme multidão postada no cais
a assistir à partida dos navios.

Com uma despedida efusiva, onde os sil-
vos das sereias dos navios acompanhavam o
acenar dos bonés, ficou o porto de
Bremerhaven para trás e a vontade de regres-
sar a Lisboa era já muito desejada.

Finalmente no dia 7 de Agosto, a TU 210
16.01 atracava na Base Naval de Lisboa,
onde muitos familiares e amigos esperavam
ansiosamente o regresso das guarnições e
cadetes.

Cumpriu-se assim mais uma missão,
onde o sucesso ficou bem patente e o
nome da Marinha de Guerra Portuguesa
granjeou em portos distantes, o mais
caloroso carinho e respeito.

Viagem de Instrução

Exercícios com Draga-minas alemães.

Exercícios navais com a TG espanhola.

Resgate dos sobreviventes do incêndio 
da embarcação de pesca “Los Mazas”.

A VIAGEM DE INSTRUÇÃO 
DOS CADETES DO 4º ANO

• Número de cadetes ...................................25
• Classe Marinha .............................11 cadetes
• Administração Naval .....................6 cadetes
• Engenheiros Navais 

(Ramo de Mecânica) ......................4 cadetes
•Engenheiros Navais 

(Ramo de Armas e Electrónica) .....4 cadetes

�
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COMPROMISSO 
DE HONRA DOS CADETES

INTEGRAÇÃO DOS NOVOS ALUNOS
No passado dia 12 de Outu-

bro, teve lugar na Escola
Naval a cerimónia de Compro-
misso de Honra dos novos
cadetes que, em conjunto com
os sargentos e praças que de-
ram início ao Curso de Forma-
ção de Oficiais do Serviço Téc-
nico, foram integrados no Cor-
po de alunos da Escola Naval.

A cerimónia de Compro-
misso de Honra é sempre uma
cerimónia plena de significa-
do, uma vez que constitui uma
primeira afirmação da dádiva
que representa o servir a
Pátria, e que é exigida a todos
os militares. Os cadetes do
Curso Martim Afonso de

Sousa fizeram-no, certamente,
conscientes da importância do
seu gesto e do que ele repre-
senta.

De seguida, os novos ca-
detes e os alunos da recém cria-
da Escola Superior de Tec-
nologias Navais (ESTNA)
foram integrados no Corpo de
Alunos da Escola Naval, cons-
tituindo, respectivamente a 1ª
e 7ª companhias.

A Escola Superior de Tecno-
logias Navais, que terá agora o
seu primeiro ano de funcio-
namento, foi criada pelo decre-
to 255/96 de 27 de Dezembro
e funciona junto da Escola
Naval, partilhando com ela
algumas das suas estruturas. 

Esta escola destina-se a for-
mar Sargentos e Praças do
Quadro Permanente da Ar-
mada (com o mínimo de 5
anos no quadro) que pre-
tendam o acesso à classe de
Oficiais. Uma das estruturas

que a ESTNA partilha com a
Escola Naval - para além de
todos os serviços de apoio - é o
Corpo de Alunos, de forma
que os Sargentos e Praças, que
começaram agora o 1º CFOST,
fizeram a sua integração sim-
bólica e formal no Batalhão de
Alunos.

Nesta cerimónia, presidida
pelo CALM Silva Santos, Co-
mandante da Escola Naval (e
da ESTNA), para além das for-
malidades já descritas, usaram
da palavra o Comandante do
Corpo de Alunos e o Almi-
rante Comandante da Escola,
que deram as boas vindas aos
novos alunos, alertando-os
para todas as dificuldades que
se lhes vão deparar. 

Aos militares é-lhes exigida
uma enorme integridade de
carácter e a formação de ofici-
ais, que se destinam a ser che-
fes, não poderá deixar de ser
difícil, porque as tarefas que o
futuro lhes reserva serão tam-
bém complexas e difíceis.

A cerimónia terminou com
o desfile das forças em para-
da, perante o CALM Coman-
dante da Escola Naval.

ESCOLA NAVAL

A Escola Naval está disponível em:
www.escolanaval.pt



Ilha do Faial, Farol da Ribeirinha (1919-1998); Abandonado após a crise sísmica
de 9 de Julho que destruiu 1500 casas e deixou desalojadas 3000 pessoas.
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A cerimónia de entrega dos
prémios da Revista da Armada
referentes ao ano de 1997 efec-
tuou-se no passado dia 21 de
Outubro no Gabinete do Almi-
rante CEMA.

O júri atribuiu o prémio
“Comandante Joaquim Costa”,
destinado ao melhor trabalho
publicado, ao CFR EMM Má-
rio do Carmo Durão, autor do
artigo inserido nas R. A.’s nº
302 (Outubro) e nº 303 (No-

vembro), sob o título “Internet,
Intranets e outras Nets”. 

O júri distinguiu com o
prémio “Almirante Pereira
Crespo”, atribuído ao melhor
colaborador, o CTEN João An-
tónio da Cruz Rodrigues Gon-
çalves, autor dos artigos “Lin-
ked Seas 97”, “A Esquadrilha
de Submarinos completa as
Operações Endurance e Triân-
gulo” e “A Fragata Álvares Ca-
bral no Operational Sea Trai-

ning”, publicados, respectiva-
mente, nos nos 299, 302 e 304.
Dado a sua ausência em servi-
ço no estrangeiro, o prémio foi
recebido pelo Chefe da Redac-
ção da R.A. 

A cerimónia contou com a
presença, do Vice-Almirante
Vice-CEMA, do Presidente da
Comissão Cultural da Mari-
nha, dos elementos do Ga-
binete do Almirante CEMA,
dos actual Director e Director
cessante da Revista da Arma-

da, dos elementos e colabora-
dores da Redacção e outros
convidados.

O Almirante CEMA proce-
deu à entrega dos prémios aos
laureados, dirigindo-lhes pala-
vras de admiração e elogio pe-
los trabalhos premiados e, mais
uma vez, solicitou-lhes a con-
tinuidade da sua colaboração
na R.A., contribuindo com o
seu empenho para a valoriza-
ção da Revista e enriquecimen-
to cultural da Marinha.

NOTÍCIAS

PRÉMIOS DA REVISTA DA ARMADA

Carmo Durão
CFR EMM

Rodrigues Gonçalves
CTEN

AÇORES
TAMBÉM OS FARÓIS MORREM DE PÉ

A filha do José Machado, 16
anos, não se levantou da cama
durante os longos 25 segundos
que durou o abalo e quando se
levantou teve de passar deitada
entre a cama e o tecto que entre-
tanto se tinha desprendido.

Pequenas histórias que ficam
com as pessoas que viveram
aquele trágico dia. 

Para a história, que fique o
memorial de um farol que tantos
visitantes atraía com a imponên-
cia que a subida dos seus 100
degraus impunham a quem que-
ria desfrutar da beleza das ilhas
do “Triângulo”.

Uma parte já foi feito. Com
muito risco do pessoal e uma
interessante operação de um
helicóptero da Força Aérea
foram retiradas a cúpula, e todo
o aparelho óptico.

Vamos à fase seguinte!

Ferreira de Oliveira
CFR

(Direcção Infra-Estruturas)

tava o ter suportado o grande sis-
mo de 1926 que destruiu grande
parte da cidade da Horta.

Desta vez, já velhinho, prestes
a sofrer obras de beneficiação,
não aguentou o impacte do sis-
mo de 9 de Julho que teve o seu
epicentro a meros 10 Kms de
distância! 

Toda a parte norte do farol e
dos edifícios das residências

ficou no estado que a fotografia
bem documenta. 

Não houve vítimas a lamentar. 
Deus não quis que houvesse

vítimas!
No dia anterior, um dos

faroleiros, o Soares, com 2 bebés
gémeos de 14 meses tinha ido
de férias para outra ilha... o quar-
to onde estes dormiam desabou
por completo!

Os faróis, esses belos mons-
tros que desde o limiar deste sé-
culo começaram a ser construí-
dos junto das nossas costas para
iluminar aos navegadores os
perigos que se lhes deparavam e
lhes indicar o caminho de regres-
so a casa! Também eles, que dia-
riamente suportam estoicamente
os rigores da natureza, calores
tórridos, chuvas copiosas, ventos
ciclónicos, mantidos por homens
que têm a solidão como senti-
mento da alma e como compa-
nheira a imensidão do mar que a
sua vista alcança... também eles
não resistem e vergam sob o pe-
so dos cataclismos que inespera-
damente se abatem sobre as nos-
sas vidas e as nossas terras!

No entanto, morrem de pé!
Mais uma vez os Açores foram

abalados por uma crise sísmica e
mais um farol, o da Ribeirinha
não aguentou o impacte de um
sismo de grau 5,6 da escala de
Richter. 

79 anos tinha o Farol da
Ribeirinha. Do seu historial cons-
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NOTÍCIAS

de agradecimento por se ter
ali elevado o nome da Ma-
rinha. Para os que ali esta-
vam, assistindo a este mo-
mento musical, mais que as
outras missões que a
Marinha desempenha com
sentido patriótico, entrou-
lhes na alma as notas de
música que os instrumentos
verteram no ar e que os fize-
ram, mais uma vez, gostar
da Marinha.

Disse alguém, nem me
lembro quem foi e nem isso
me interessa, que “a Marinha
não gosta de gostar”. 

Daqui digo que, se isso for
verdade, a Marinha tem que
gostar de gostar. 

Tem de acarinhar sempre a
sua Banda para que estes
momentos não sejam fortui-
tos e ocasionais.

Salgado Soares
CMG FZ

foram ocupando o espaço
sentado e o que à volta per-
mitia ver o que no palco se
iria passar.

O concerto começou. De
Banda inteira. Sem restrições
de pessoal, sobrecarregado
como se sabe, de outros con-
certos nesta época do ano.
Sonora. 

Vibrante. Com um ar de
simpatia que não era só da
música. Era de todos os que a
tocavam. Sorridentes, sem o
ar de frete que, quantas
vezes, vemos nos que estão
fartos de repetir aquilo que
fazem hoje, amanhã e sem-
pre. Para quem conhece o
espaço, sabe que este não é
passível de recolhimento e
silêncio. 

Mas ali, naquele momento,
tudo isto existiu. 

No passadiço elevado que
acompanhava a praça, os
músicos de outras andanças,

acabados de render pelo tur-
no seguinte, em vez de irem
descansar ficaram a ouvir até
ao fim o concerto da Banda
da Armada. 

Cada número que acabava
(e que esplêndida escolha de
repertório) era um fervilhar
de palmas e de gritos vito-
riando a Marinha. 

Para quem nela vive,
foram momentos de alegria,
satisfação e orgulho.

No termo da hora destina-
da à actuação, houve que
contentar aquela mole imen-
sa de gente (tudo o que o
local comportava) com mais
dois números não previstos. 

Foi a primeira vez que, na
Expo, se viu um espectáculo
não acabar à hora previa-
mente marcada.

O abraço que poderia ser
de circunstância, depois da
função, não o foi. 

Foi um abraço de alegria e

Terminada a EXPO, con-
fesso humildemente que
fiquei Expo-dependente. 

Não a pontos de ter que
fazer uma cura de substi-
tuição, mas suficientemente
dependente para lhe sentir a
falta. 

Atenuada, é certo, por uma
mitigada abertura a curto
prazo, mas, de qualquer mo-
do, distinta do que ali se
viveu durante os pouco mais
de quatro meses da sua
existência oficial. 

No último domingo em
que esteve aberta (27 de Se-
tembro se o meu calendário
está correcto) o pretexto foi
uma actuação da Banda da
Armada, precisamente num
dos melhores recintos “open
air” do espaço dos Olivais: o
Palco do Bojador. 

Que melhor casamento que
fazer ouvir a nossa Banda
num espaço com tal nome,
evocativo das epopeias le-
vadas a cabo com cascas de
noz sem ar condicionado,
nem frigorífico, nem tele-
visão.

A primeira surpresa tive-a
logo que, com a devida ante-
cipação, me dirigi ao local do
concerto para, aliviando os
pés que já têm a minha
idade, arranjar uma cadeira
onde descansasse o corpo. 

Uma hora antes estava
quase tudo ocupado. 

E à medida que o tempo
foi passando, as pessoas

A BANDA DA ARMADA E A EXPO ’98

Através das várias expe-
riências apresentadas foi
possível aos intervenientes
conhecerem as importantes
investigações e estudos em
curso. 

Destaca-se a boa aceitação
referida pelos representantes
dos diversos ramos, os quais
sublinharam a extrema im-
portância de eventos, como o
agora realizado, para o incre-
mento do papel do Psicólogo
e da Psicologia nas Forças
Armadas, fazendo votos para
o desenvolvimento dos con-
tactos estabelecidos.

de comunicação oral e posters
expostos em painel. O Encon-
tro constituiu-se num forum

de discussão e troca de im-
pressões a nível epistemológi-
co e metodológico.

No passado dia 22 de
Julho, realizou-se o Encontro
de Psicólogos Militares, orga-
nizado pelo Gabinete de Es-
tudos de Psicologia da Arma-
da, no Palácio de Seixas, em
Cascais, visando o intercâm-
bio de informação, no âmbito
da cooperação inter-institu-
cional e de permuta de experi-
ências profissionais.

Estiveram presentes elemen-
tos dos vários ramos das
Forças Armadas – Marinha,
Exército, Força Aérea e GNR –
tendo sido apresentados e dis-
cutidos trabalhos sob a forma

ENCONTROS DE PSICÓLOGOS MILITARES
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Apoio de Serviços, destinado a
garantir a autonomia necessária
a forças expedicionárias.

A Cerimónia Militar, presidi-
da pelo Comandante Naval,
Vice Almirante Reis Rodrigues,
decorreu na Base de Fuzileiros
em 20 de Outubro, tendo termi-
nado com o desfile das forças
em parada, a que se seguiu uma
exposição video-fotográfica
sobre os Fuzileiros e uma
mostra dos novos equipamen-
tos adquiridos.

equipamento individual e
colectivo, que pelas suas conse-
quências operacionais e dimi-
nuição de custos de manuten-
ção, representam uma significa-
tiva melhoria. Destacam-se de
entre outros, as novas viaturas
ligeiras armadas, os novos
equipamentos individuais, os
equipamentos de comunicação,
as novas armas colectivas LG 40
mm, os visores nocturnos para
condutores e patrões de bote e
um conjunto de material de

Todos os anos o Corpo de
Fuzileiros assinala o Encerra-
mento do Ano Operacional
com uma cerimónia militar sim-
ples na expressão, mas rica no
conteúdo para as Unidades de
Fuzileiros.

Este momento representa não
só o fechar de um ciclo, mas
também o início de um novo
Ano Operacional, no qual se
pretende projectar os ensina-
mentos recolhidos anterior-
mente, na procura do nível de
operacionalidade, eficiência e
prontidão, que permita ao Cor-
po de Fuzileiros ombrear com
forças congéneres, com a profi-
ciência que a Marinha e o País
certamente esperam.

Ano difícil, este agora termi-
nado, não tanto pela intensida-
de e complexidade das missões,
mas principalmente pela persis-
tente falta de pessoal que obri-
gou, ao longo de todo o ano, a
pesados regimes de serviço. 

Neste contexto é de referir,
pela sua importância e significa-
do a participação na Força de
resgate na Guiné, integrando
uma força anfíbia da Marinha
que de orgulho nos encheu, da-
do o inquestionável nível de vi-
sibilidade e desempenho con-
seguidos e que mais uma vez
fez recordar o quão necessário

CORPO DE FUZILEIROS
ENCERRAMENTO DO ANO OPERACIONAL

Conforme já é tradição, realizou-
-se em 16 de Setembro de 1998, no
cemitério do Alto de S. João, a
Cerimónia Comemorativa do 11º
Aniversário da Morte do Almirante
Armando de Roboredo. Ao acto
presidido, pelo Comandante do
Corpo de Fuzileiros, assistiram
ainda a viúva, Senhora Dona Maria
Leonor Magalhães Corrêa de
Roboredo, os Comandantes das
Unidades de Fuzileiros e delegações
de Oficiais, Sargentos e Praças em
representação das mesmas.

O Comandante do Corpo de Fuzileiros, na ocasião, usou da palavra
para enaltecer a figura de relevo do Almirante Armando de Roboredo,
marco indelével da história recente dos Fuzileiros e de cuja acção
renasceram os “Soldados do Mar”.

Cumpriu-se assim um dever, evocando a memória de um homem
que constitui um referencial e um exemplo para todos os que usam a
boina azul ferrete.

HOMENAGEM 
AO ALMIRANTE ARMANDO DE ROBOREDO

e o Vice-CEMFA, general Vaz
Afonso. Após a lição inaugural
foram entregues diplomas de
conclusão do curso aos oficiais
dos CSNG 97/98 e CCNG
97/98.

Seguiu-se um beberete de
convívio entre convidados,
membros do corpo docente e
oficiais que frequentam os cur-
sos, na messe de oficiais.

convidados. O director, VALM
Magalhães Queiroz, depois de
saudar os presentes, apresentou
um breve historial da génese e
evolução do ISNG no meio
século da sua existência, à luz
dos factores que a determi-
naram.

Fez ainda um balanço das
actividades passadas e perspec-
tivou o futuro, num quadro
alargado de objectivos, preocu-
pações e ansiedades, próprias
de quem encara as suas respon-
sabilidades no cumprimento de
uma missão que os tempos
actuais se encarregaram de
transformar em desafio.

Coube este ano ao CFR EMQ
RES Costa Pereira a distinção

de apresentar a oração de
sapiência, desenvolvendo o
tema “Liderança nas Forças
Armadas”.

Presidiu à cerimónia o Al-
mirante CEMA, Almirante
Vieira Matias, tendo tomado
lugar na mesa de honra, além
do director, VALM Magalhães
Queiroz, o general S. Amaral,
em substituição do Vice-CEMA

Personalizado pelo Instituto
Superior Naval de Guerra, o
espírito da Junqueira renova-se
todos os anos com a sessão
solene de abertura do período
lectivo, ocorrida este ano a 4 de
Novembro, justamente o dia
em que há meio século era pu-
blicado o diploma que o criava.

Longe de uma rotina, trata-se
de um evento pleno de signifi-
cado que dá início a um novo
ano de dedicação a uma causa
sublimemente expressa na
divisa do Instituto: “DOCERE
AD VINCERE”. Cuidou-se, por
isso, de assinalar o aconteci-
mento em ambiente revestido
de toda a solenidade, com a
presença distinta de numerosos

INSTITUTO SUPERIOR NAVAL DE GUERRA
NOVO ANO LECTIVO

se torna o desejado navio anfí-
bio (polivalente), pela mais valia
que certamente proporcionaria.

Igualmente de referir a mis-
são desempenhada na EXPO
98, que mais uma vez permitiu
salientar a importância de for-
ças específicas, versáteis, prepa-
radas e dotadas de meios, para
operarem em qualquer meio
ambiente.

Ao nível do treino operacio-
nal, mereceram relevo o intenso
programa realizado, a partici-
pação no Lusíada 98 e a aquisi-
ção pelo DAE da valência ope-
racional paraquedismo militar.

Também o reequipamento
operacional ao abrigo da Lei de
Programação Militar teve um
significado especial, pois con-
forme referiu o Comandante do
Corpo de Fuzileiros no seu
acalorado discurso, ganhou
uma expressão significativa
com a aquisição de variado

O Comandante do Corpo de Fuzileiros 
na sua alocução.

Mesa da Presidência da abertura do ano lectivo do ISNG.
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Saltar, no tempo, da 1ª Grande Guerra para a actualidade, é
mágica, em termos visuais, que o Exército Português, pela

sua Secção de Informação Protocolo e
Relações Públicas, do Estado- Maior,
acaba de efectuar entre os meses de
Maio e Julho de 1998.

De tal modo se aproximam no tempo
as edições dos dois belos exemplares de
divulgação, que acabam por aparecer
aqui juntos, na mesma rubrica e página
da R.A. .  As “ Imagens da I  Guerra
Mundial” são, por força dos originais, a
preto e branco, as do actual “Soldados”,
como resultam dos avanços fotográficos
da cor, enchem o livro, e os nossos
olhos, de uma ambiência mais realista. 

E, se o preto e branco calha bem com
as circunstâncias ambientais de guerra,
num impacte  a té  de  adequado ou
implícito dramatismo, a cor  é, quan-
tum satis, o veículo do que se pretende
exaltar.

O livro “Soldados” pretende obviamente trazer-nos uma
mensagem agradável e convincente das actividades militares

em teatros de terra e do ar, vários níveis
de  escolas de preparação, veículos de
combate, armas, helicópteros, descidas e
escaladas de montanhas, paraquedismo,
decorrendo no interior de quartel, no
exterior de bosque, de pantanal ou de
neve. Sejam quais forem as circunstân-
cias, o nome de Homem Cardoso deixa
uma assinatura de imagem e de trata-
mento do motivo que podemos dizer de
qualidade insuperável.

Imagens muito perfeitas e aliciantes, as
respectivas legendas e textos curtos (ape-
nas os indispensáveis para introdução
aos diversos capítulos e dobrados em
inglês) fazem este livro. 

De qualquer livro se deve exigir que
cumpra determinada função; no caso
vertente: dar conta de, esclarecer, aliciar.
Este, com certeza, cumpre.

“SOLDADOS” 

Que seja pecado ou não, foi sempre característico do homem
germânico ganhar ascendente sobre outros povos, vindo na

História moderna dos tempos das questões com a Austria e com
a França a querer mandar na Europa (pelo menos). Chefes mais
prudentes como Bismark puderam amenizar temporariamente
aquela força da Natureza, mas outros, como Hitler,
aproveitaram-se dela para a canalizarem, qual água de açude,
para domínios ambiciosos e efectivos.

Na guerra de 14/18, o atentado de Serajevo contra Francisco
Fernando, herdeiro do Império Austro-Hungaro, e sua mulher a
Arquiduquesa Sofia foi à força deliberadamente aproveitado
pelos teutões para desencadearem um conflito que assumiria
proporções até aí não experimentadas, de tal modo que ficou
conhecido simplesmente como a Grande Guerra.

25 anos depois, já muitos de nós éramos nados e criados,
outra “Grande Guerra” nasce também daquela propensão da
Alemanha para a briga, e, como soe dizer-se, se o adágio se
confirma que “não há duas sem três” o futuro dirá aos que
viverem.

Na primeira Grande Guerra, por motivos que a História já
revelou sem grande controvérsia, Portugal também interveio. 

Sem preparação – desde que conquistáramos o nosso can-
tinho que éramos um povo pacífico, mais poetas e fadistas que
guerreiros, salvo quando nos pisavam os calos - mandámos,
ainda assim, uns 40 mil homens para os campos europeus onde
a guerra se dirimia, e 50 mil para África, até onde as hostilidades
tinham chegado, e era lícito pensar que mais nos poderiam afec-
tar e à nossa fazenda. Só na Flandres deixámos cerca de 2.000
mortos e em África 4.000, tendo aqui muitos caído por doença,
mas nunca com vergonha. 

São aspectos desta luta que aparecem agora num livro editado
pelo Estado-Maior do Exército como “memória” dos caídos.

Começa o livro com fotografias da preparação do Corpo
Expedicionário em Tancos, onde se chamou Divisão de
Instrução. 

Era o Be-à-bá do
que depois havia de
viver no terreno o au-
têntico C.E.P.

Fotos do embarque,
despedidas, mulheres
de xaile e lenço, umas,
de chapéu, casaco e
vestido comprido até
aos pés, outras. Uni-
formes ainda bem
alinhados. 

Navios no cais de
Sta. Apolónia. 

Depois, França,
aquartelamento, um
“típico” soldado por-
tuguês (diz a legenda)
– capacete inclinado
para a banda, à fadis-
ta, paivante descaído do beiço, a mão esquerda por cima da
boca da espingarda. (Será mesmo típico? Nas cento e trinta e
sete restantes fotografias não encontrámos mais nenhuma com
tal atitude “típica”). 

Embora o título do livro seja “Imagens”...” donde seria lícito
deduzir que o texto não passaria de complemento, a dimensão
deste não exclui pela sua extensão a hipótese de ele valer por si,
com muita e sugestiva companhia fotográfica. Vale, pois, por
texto com vasta documentação fotográfica, mas vale também
como album com desenvolvidas legendas. Contornando aquele
extrapolar do sapateiro que subiu acima da chinela, sempre
deixaríamos a opinião de ser louvável tal forma de divulgação
de um desempenho que merece ser conhecido fora da “família”.

E ao Estado-Maior do Exército os agradecimentos da R. A. pela
oferta.

“Imagens da I Guerra Mundial” 
(Estado-Maior do Exército)

�

�



Inserido no programa da
“Comissão Promotora de Ho-
menagem aos Marinheiros Ta-
rrafalistas”, publicado na edição
nº 306, Fevereiro de 1998, da

R.A., realizou-se no passado dia
26 de Setembro na Sociedade
Filarmónica União Artística Pie-
dense (SFUAP), na Cova da Pie-
dade, um almoço de en-

cerramento da ho-
menagem, na qual
participaram di-
versos Oficiais Ge-
nerais, muitas de-
zenas de outros
militares, várias
individualidades e
muitos amigos e
convidados.  

Falando em no-

menagens e de se prestar justiça
a estes marinheiros, a revolta
pesou de algum modo nos
caprichos da história para que
fosse possível o 25 de Abril. 

No dia 1 de Outubro  foram
feitas intervenções  de deputa-
dos na Assembleia da Re-
pública solidarizando-se com a
homenagem e com a proposta
da condecoração da Ordem da
Liberdade que a Comissão
Promotora, através da Presi-
dência da Assembleia da Re-
pública dirigiu ao Presidente da
República. 

seus familiares e muitos ami-
gos, assim como a alegria de,
mais uma vez, “aparecerem
novas caras” as quais, até ago-
ra, nunca tinham estado pre-
sentes.

O convívio prolongou-se até
para além do “arriar da Ban-
deira”, durante o qual houve o
habitual “minuto de silêncio”
em honra dos ex-colegas já
desaparecidos e o muito “lar-
gar de cabo” às recordações
dos bons “velhos tempos”.

Para o próximo ano espera-
-se novo convívio. 

me da Comissão, o SAR AJ RA
Manuel Custódio de Jesus,
dirigindo-se especialmente aos
cinco marinheiros ainda vivos,
salientou a importância do
acontecimento histórico que se
estava celebrando, afirmando
mais uma vez que as sementes
deixadas na Armada Portugue-
sa pela sua atitude não foram
em vão e que o seu ideal se
mantém no imaginário liber-
tador do povo Português. 

Ao encerrar a sessão o
CALM ECN Martins Guerreiro
lembrou que depois das ho-
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Numa área aproximada de 300 hectares, na
margem sul do Tejo, em lugar que foi designado

de «Sete Quintas», antiga propriedade da Casa Real,
nasceu o que hoje é chamado Arsenal do Alfeite.
Filho, por desdobramento e posterior transferência
definitiva, do antigo Arsenal da Marinha, na margem
norte, o Arsenal do Alfeite cumpre há quase sessenta
anos, a missão importante de reparar e dar pratica-
mente todo o apoio nessa missão aos navios da nossa
Armada, acontecendo que regista também na sua
existência a construção de algumas centenas de mi-
lhares de toneladas, nas quais se inclui grande vo-
lume de arqueação de navios militares e mercantes.
Nestes ressaltam, sobretudo, uns doze navios grandes,
desde três arrastões, até uma série de navios petrolei-
ros como o “Sameiro”, o “S. Mamede”, o “Erati” e o
“Gerez”, então os de maior porte que era possível construir em Portu-
gal, para os quais foi necessário lançar carreira própria, de grandes di-
mensões, berço de outros enormes navios. 

Não é aqui, e agora, lugar para enaltecer os pergaminhos do nosso
“Arsenal do Alfeite”, até porque o mais digno de registo, que vimos,
isso sim, firmar neste momento, é dar a notícia do lançamento de um
livro muito bem feito tanto no conteúdo como na forma, capa e papel
incluídos, há muito pouco tempo vindo a lume.

Chama-se exactamente “ARSENAL DO ALFEITE”, com autoria
comum de Alexandre M. Flores, e António Policarpo, o primeiro, bi-

bliotecário, ensaísta e investigador em História
Regional, licenciado em História pela Universidade
de Lisboa (Faculdade de Letras), o segundo, ingressa-
do como aprendiz no Arsenal sobre o qual agora
escreve, mas feito aí, na Escola da Vida, para depois
ser pessoa importante, destacada na Autarquia local e
sua cultura, na História, (com vários títulos publica-
dos) e até na Heráldica, ciência onde poucos se aven-
turam.

Do livro e seus autores não poderíamos deixar de
fazer notícia, mas o importante é descobrir a história
deste nosso património industrial que bem pode ser
motivo de orgulho para a Armada, inaugurado no dia
3 de Maio de 1939, então “Dia de Marinha”.

Este é o aperitivo que oferecemos por agora com
todo o gosto. O livro, esse é bom que seja lido, o que

se faz com agrado porque é história viva e escrita em estilo fluente
por quem a viveu, porque está profusamente ilustrado, e porque fica
bem em qualquer biblioteca.

A R.A. agradece reconhecida que, no rol dos seus livros, fique
agora a figurar mais este, oferecido pelos editores – Junta de Freguesia
do Laranjeiro, apoiada pela Câmara Municipal de Almada, e Juntas
de Freguesia da Cova da Piedade e de Corroios. A autores e editores o
nosso bem hajam.

Sousa Machado
CMG REF

“Arsenal do Alfeite” 

CONVÍVIOS

�

HOMENAGEM AOS MARINHEIROS TARRAFALISTAS

Realizou-se no passado dia
13 de Setembro, num Restau-
rante do Parque de Sta Marta,
na Ericeira, o habitual almoço-
-convívio comemorativo do 36º
Aniversário da Incorporação
dos “Filhos da Escola” de Se-
tembro de 1962.

A concentração realizou-se
junto ao Convento em Mafra,
seguindo-se um período de
visitas aos locais de maior
interesse. 

De salientar a comparência
de largas dezenas de “Filhos
da Escola” acompanhados de

Para qualquer informação
os interessados poderão con-
tactar com:
Arnaldo Batalha Duarte 
Vivenda “Nosso Ninho” 

Rua Casal 
dos Ninhos, 5
2665 VENDA DO PINHEIRO
Telef: 01/9660594.



A natação na Marinha
2ª Parte

30 DEZEMBRO 98 • REVISTA DA ARMADA

Como pode constatar-
-se pelo quadro dos
recordes e apesar de

alguns destes nadadores não
terem sido “construídos” na
Marinha como competido-
res, a manutenção das pres-
tações alcançadas só é pos-
sível com organização e
trabalho interno. 

Até à data em que escre-
vemos este texto a Ma-
rinha apenas perdeu um
Campeonato das Forças
Armadas em 11 edições. 

É oportuno salientar que
estes resultados foram
alcançados com a soma
dos pontos do I e II Esca-
lões. Para os que não estão
informados sobre estes
escalões esclarece-se que
os nadadores a partir dos
trinta anos pertencem ao II
escalão. 

Esta explicação serve
para salientar os excelentes
resultados obtidos pelos
nadadores deste escalão e
que têm contribuído de
forma decisiva na obten-
ção do 1º lugar nos Cam-
peonatos de Natação das
Forças Armadas. 

Com a entrada e o au-
mento do número de mu-
lheres para as Forças Ar-
madas, pode perspectivar-
-se a melhoria dos resulta-

volvimento da natação
através da formação de
monitores de Educação
Física, assim como na con-
ceptualização das acções
perspectivadas para o
desenvolvimento da  Edu-
cação Físca na Armada. 

Até à data já se reali-
zaram 36 Cursos de Moni-
tores de Educação Física,
tendo sido alguns deles
frequentados por Oficiais,
Sargentos e Praças, quer da
Marinha, quer dos outros
Ramos das Forças Arma-
das e Forças de Segurança. 

A formação ministrada
em natação neste Centro
tem o reconhecimento da
Federação Portuguesa de
Natação, e está estabeleci-
do por protocolo. 

Com frequência depara-
mos com estes monitores
exercendo funções como
técnicos de natação em
piscinas públicas. É da
mais elementar justiça afir-
mar que eles têm dignifi-
cado a Marinha através do
seu desempenho profis-
sional. Mas o papel da
Marinha não se limita à
formação do pessoal mili-
tar. São muitos e de prove-
niência variada os utentes
da piscina do CEFA. 

Com efeito, a taxa de
utilização desta instalação
ocupa o 2º lugar a seguir à
taxa de utilização da pista
de atletismo. 

Todavia, alguns destes
utentes fazem a sua manu-
tenção sem qualquer
objectivo competitivo. 

Outros frequentam a pis-
cina, por conselho médico,
numa perspectiva terapêu-
tica.  O horário desta insta-
lação contempla ainda al-
gumas entidades que uti-
lizam a piscina e de que
detacamos: Arsenal do
Alfeite, Clube Náutico dos
Oficiais e Cadetes da Ar-

A natação na Marinha

dos femininos, dado que
estes elementos estão su-
jeitos aos mesmos pro-
gramas, pelo que se espera
- caso existam os apoios
necessários - que estes ele-
mentos possam a vir a fa-
zer parte do programa dos
campeonatos, pontuando
os seus resultados para o
computo geral. 

Em nosso entender, tam-
bém é desejável estabe-
lecer novos escalões para
os veteranos.

Cabe ao CEFA um papel
importantíssimo no desen-



mada (CNOCA), Clube de
Praças da Armada, Clube
de Sargentos, CERCI de
Sesimbra, etc. 

A utilização da piscina
por estas entidades possi-
bilita o ensino da natação a
elementos não militares,
redimensionando o papel
social da Marinha.

Atente-se aos seguintes
números que representam
os utilizadores das várias
instalações desportivas do
CEFA, em 97/98:

Piscina  ...........................37.000
Pavilhão  ........................16.000
Polidesportivo ............14.750
Pista de Atletismo  ......12.000
Sala de treino físico  ......9.000
Sala de judo ...................4.500
Relvado  ...........................4.000
Sauna  ...............................2.500

PROVA ESCALÃO TEMPOIDENTIFICAÇÃO RAMO LOCALANO
50 mt livres I ASP Fernandes 25´´.5 Marinha 1987 BNL

50 mt livres II 2TEN Fernandes 25´´.9 Marinha 1995 Stª Margarida

50 mt bruços I ASP Magalhães 33´´.3 Exército 1989 BNL

50 mt bruços II CAP Duarte 35´´.86 Exército 1995 Stª Margarida

50 mt mariposa I CAB Mota 27´´.6 Exército 1996 CEFA

50 mt mariposa II CTEN Mavioso 30´´.9 Marinha 1990 AC. Militar

50 mt costas I CAB Soares 29´´.8 Exército 1989 BNL

50 mt costas II 2TEN Fernandes 31 ´´.44 Marinha 1995 Stª Margarida

100 mt livres I 2TEN Fernandes 54´´.4 Marinha 1993 CEFA

100 mt livres II 2TEN Fernandes 57´´.5 Marinha 1996 CEFA

100 mt estilos I 2TEN Fernandes 1´.5´´.2 Marinha 1989 BNL

100 mt estilos II 2TEN Fernandes 1´.6´´.3 Marinha 1996 CEFA

200 mt livres I CAB Madeira 2´.4´´.2 Exército 1989 BNL

200 mt livres II 1SAR Carita 2´.35´´.4 Exército 1995 Stª Margarida

400 mt livres I CAB Soares 4´.43´´.2 Exército 1989 BNL

400 mt livres II 1SAR Carita 5´.39´´.8 Exército 1995 Stª Margarida

Est.4x50 mt estil. I - 1´.59´´.8 Exército 1989 BNL

Est.4x50 mt estil. II - 2´.14´´.42 Marinha 1997 Stª Margarida

Est 4x50 mt livres I - 1´.43´´.25 Marinha 1989 BNL

Est 4x50 mt livres II - 1´.54´´.29 Marinha 1997 Stª Margarida

RECORDES DE NATAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS
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Num momento em que
nos parece haver uma ten-
dência para relegar para
um segundo plano a causa
da Educação Física é ne-
cessário salientar que ape-
nas o trabalho em equipa
de excelentes e briosos
profissionais que traba-
lham ou trabalharam na
Marinha possibilitou al-
cançar os objectivos for-
mulados no início deste
artigo de opinião. 

Uns na concepção, ou-
tros na execução, Oficiais
especializados em Edu-
cação Física, contribuí-
ram para a compreensão
e implementação da na-
tação no quadro das ac-
tividades físicas e des-
portivas, com a colabora-
ção de Sargentos e Praças

e Monitores de Educação
Física.

Temos consciência de
que nesta área não exis-
tem trabalhos perfeitos e
acabados pelo que as

accções já iniciadas ne-
cessitam de continui-
dade.

(Colaboração do Professor Cantarino 
de Carvalho e do Centro de Educação

Física da Armada)

�



SAIBAM TODOS

RELAÇÃO DE CLUBES E ASSOCIAÇÕES DE EX-MILITARES DA ARMADA

● A.S.P.A. – FERNANDO COELHO
Morada – 8 NEWHALL ST.; Zona – HAYWARD;
Localidade – CA 94544; País – U.S.A.
● A.S.P.A. – CALIFÓRNIA
Morada – 52 ORCHARD ROAD, ORINDA; 
Localidade – CALIFÓRNIA 94563; País – U.S.A.;
Telefone – 510-2544454
● AORN – ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS 
DA RESERVA NAVAL
Morada – FÁBRICA NACIONAL DE CORDOARIA
Zona – RUA DA JUNQUEIRA; Código Postal – 1300;
Localidade – LISBOA; Telefone – 3626840
● ASSOC. DE MARINHEIROS  
EX-MARINHEIROS DA ARMADA 
DA REGIÃO MINHOTA
Zona – CEIVÃES; Código Postal – 4950; 
Localidade – MONÇÃO
● ASSOCIAÇÃO DE EX-MARINHEIROS DA
ARMADA DA REGIÃO CENTRO DE PORTUGAL
Morada – APARTADO 117; Código Postal – 3800;
Localidade – AVEIRO
● ASSOCIAÇÃO DE EX-MARINHEIROS 
DISTRITO DE SETÚBAL “O ALCACHE”
Morada – TV. DO SEIXAL, Nº 8 (TASCA DO
CHICO DA CANA); Código Postal – 2900;
Localidade - SETÚBAL
● ASSOCIAÇÃO DE EX-MARINHEIROS 
DA ARMADA DE VILA DO CONDE
Morada – RUA DR. PEREIRA JÚNIOR, 78
Zona – CLÍNICA DE ORTOPEDIA; Código 
Postal – 4480; Localidade – VILA DO CONDE
● ASSOCIAÇÃO DE EX-MARINHEIROS 
RADICADOS NA SUIÇA
Morada – RORSCHACW; País – SUIÇA

● ASSOCIAÇÃO DE MARINHEIROS 
DA ARMADA
Morada – ELIZABETH; Localidade – NEW JERSEY
País – U.S.A.
● ASSOCIAÇÃO DE MARINHEIROS 
DA AUSTRÁLIA
Morada – PORTUGUESE ASSOCIATION;
País – AUSTRÁLIA
● ASSOCIAÇÃO DE MARINHEIROS
DO CANADÁ AMAPC
Morada – 1653 DUNDAS STREET WEST;
Zona – TORONTO; Localidade ONTÁRIO M6K IV2
País – CANADÁ

● ASSOCIAÇÃO DOS EX-MILITARES 
DA ARMADA DO ALTO MINHO – A BRIOSA
Morada – AV. ENG. SOUSA REGO, 25; 
Código Postal – 4910; Localidade – MOLEDO
DO MINHO; Telefone – 058-921997
● ASSOCIAÇÃO REGIÃO CENTRO / POMBAL /
ARGANIL /  /COIMBRA  /  FIG. DA FOZ

● BRIOSAMIZADE
Morada – RUA TRÁS-OS-QUINTAIS, 28-1º
Código Postal – 4490; Localidade – PÓVOA 
DO VARZIM
● CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA
Morada – RUA MANUEL JOSÉ GOMES, 123;
Código Postal – 2810; Localidade – COVA DA
PIEDADE; Telefone – 2766421
● CLUBE DO MARUJO–ASS. 
EX-MARINHEIROS DO DISTRITO DE ÉVORA
Morada – APARTADO 244;
Código Postal – 7001; Localidade – ÉVORA CODEX;
● CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA
Morada – RUA DAS ESCOLAS GERAIS, 96 – 2º;
Código Postal – 1100; Localidade – LISBOA; Telefone
– 8869344

● CLUBE ESCOLAMIZADE
Morada – APARTADO 822; Zona – VILAMOURA;
Código Postal – 8125; Localidade – QUARTEIRA

● CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DE SETÚBAL
Morada – PRAÇA DO BOCAGE; Código 
Postal – 2900; Localidade – SETÚBAL

● CLUBE MILITAR NAVAL
Morada – AV. DEFENSORES DE CHAVES, 26;
Código Postal – 1000; Localidade – LISBOA

● DELEGAÇÃO DO CLUBE DO SARGENTO 
DA ARMADA
Morada – PRACETA DO CLUBE DO SARGENTO
DA ARMADA; Código Postal – 2810; Localidade –
FEIJÓ; Telefone – 2591641

● GRUPO AMIZADE MARINHEIROS 
DO CONCELHO DE ESPOSENDE
Morada – RUA DA ESCOLA; Zona – FONTE BOA
Código Postal – 4740; Localidade – Esposende

● GRUPO FAMILIAR ESCOLA
Morada – RUA ALIANÇA OPERÁRIA, Nº 22 R/C
ESQ.; Código Postal – 1300; Localidade – LISBOA

● NÚCLEO DE EX-MARINHEIROS 
DA ARMADA DO CONCELHO DE ALMEIRIM
Morada – RUA DE MOÇAMBIQUE Nº 11 R/C;
Código Postal – 2080; Localidade – ALMEIRIM;
Telefone – 043-53551

● NÚCLEO DE EX-MARINHEIROS 
DO CARREGAL DO SAL

● NÚCLEO DE MARINHEIROS DA ARMADA
DE AVEIRO
Morada – APARTADO 117; Código Postal – 3800;
Localidade – Aveiro

● NÚCLEO DE MARINHEIROS 
DO CONCELHO DE ARGANIL
Código Postal – 3300; Localidade – ARGANIL

● NÚCLEO DE MARINHEIROS 
DO CONCELHO DE TONDELA
Morada – RUA TENENTE VALADIM, Nº 17 – 2º;
Código Postal – 3460; Localidade – TONDELA;
Telefone – 821833

Na sequência do pedido da Revista da Ar-
mada para divulgação de nomes e  endereços
de Clubes e Associações de carácter naval (ver
R.A. nº 306 – Fevereiro 98) apresenta-se a
respectiva relação conhecida nesta data.
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Tratamentos Dentários
Ortodôncia

Próteses Fixas e Removíveis
Rx Panorâmico

Av. Combatentes da Grande Guerra, 
n.º 8 - 1.º Esq. • 2700 AMADORA

Telefone: 493 41 20

ACORDO COM A ADMA

CLÍNICA DENTÁRIA
DRA. NATÁLIA FERREIRA, LDA

CLÍNICA DENTÁRIA
DRA. NATÁLIA FERREIRA, LDA

CEPAME
CENTRO PARTICULAR

DE MEDICINA E ENFERMAGEM
Av. Luís de Camões, 40 – r/c - C

Tels: 2539420/2536902 • Fax: 2536902
Miratejo – 2855 CORROIOS

HORÁRIO
Segunda a Sexta

Das 8h00 às 13h00
e das 15h00 às 22h30

Sábados
Das 9h00 às 13h00

e das 15h00 às 20h00

Domingos e Feriados
Das 9h00 às 12h00

e das 17h00 às 20h00
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QUARTO DE FOLGA

PALAVRAS CRUZADAS 
(Problema Nº 307)

PALAVRAS CRUZADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dúzia. 4 – O mesmo que três; mas; dois
mil e um romanos. 5 – Satélite de Júpiter;
quadra da proa; antes do meio dia. 6 –
Torna maduro. 7 – Estriar; físico e político
francês (ap). 8 – Impulso; monarcas (inv).
9 – No princípio de nasal; voz do gato;
genro de Maomé e que foi assassinado
numa mesquita, em Cufa. 10 – Cento e
um romanos; antigo escudo coberto de
coiro; antes de Cristo. 11 – Aquele que é
perito em onomatologia.

VERTICAIS: 1 – Diz-se do toiro que tem
as hastes brancas com ponta negra. 2 –
Relativo a Ibéria; filósofo francês, autor
de vários livros. 3 - Cidade dos Estados
Unidos; escudeiros. 4 – Curso de água
natural; gostar muito; novecentos
romanos. 5 – Letra grega (inv); mandou
queimar a biblioteca de Alexandria;
forma feminina de meão. 6 – Sólido (inv);
estadista inglês (ap). 7 – Simb. químico
do bismuto (inv); o mesmo que arão;
rezo. 8 – Grande massa (pl); lavras; outra

coisa. 9 – Outrossim; cantiga. 10 –
Teimosia; elmo (inv). 11 – Que não tem
simetria.

Carmo Pinto
1TEN OTS 

HORIZONTAIS: 1 – Monge ou monjad e
S. Jerónimo. 2 – Afastar; estocadas. 3 –
Bojo que faz a vela do navio ou qualquer
estofo, quando lhe dá o vento; meia

HORIZONTAIS: 
1 – Quinau; Amon. 2 – Ulva; mafoma.
3 – Io; unau; Xa. 4 – Nf; Marrua. 
5 – Dotaria; mia. 6 – Ib; QI; maru. 
7 – Minucias; soc. 8 – Iu; cr; no. 9 – Cala;
Emir. 10 – Upa; animica. 11 – Ai;
esteiras.

VERTICAIS: 
1 – Quindim; Tua. 2 – Ulofobia; pi. 
3 – IV; ca. 4 – Naumaquia. 5 – Nariculas. 
6 – Umari; ant. 7 – Aura; AC; ie. 
8 – Remi. 9 – Moxamas; mir. 
10 – Oma; ironica. 11 – Na; Naucoras.

SOLUÇÕES
PALAVRAS CRUZADAS Nº 306

HUMOR

Navegação por telemóvel

- Olha tu tás em Vila Franca, na é?
Atão  desces a Cascais, a seguir viras p´ra cima e sobes ao Porto, depois Vigo, continuas até à Corunha, e daí p’ra cá já é tudo a direito! 
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NOTÍCIAS PESSOAIS
COMANDOS E CARGOS

NOMEAÇÕES

● CMG AN Jorge José Correia Jacinto Director da Direcção de
Apuramento de Responsabilidades em substituição do CMG AN
Augusto Manuel da Silva e Pinho ● CMG José Manuel Batista
Coelho Rita Director do Instituto de Socorros a Náufragos, em
substituição do CMG RES José Fernando da Silva Frazão ● CTEN
Fernando José da Silva Coelho, comandante do N.R.P. “João
Coutinho”, em substituição do CTEN Joaquim Maria Louro
Alves.

RESERVA
● CALM AN Natalino Pereira Dias Mora ● CMG MN Artur Luís
Martins Cutileiro Ferreira ● CMG João Manuel do Carmo Silva ●
CFR Fernando Manuel Caratão de Campos ● CFR José António
dos Santos ● CFR José Manuel dos Santos Carvalho ● CTEN
Nuno José da Cunha Lopes ● CTEN OT José Miguens Louro
Hilário ● CTEN OT Domingos Gomes da Silva ● CTEN OT
Manuel Georgino Ferreira de Bastos ● 1TEN OT Augusto
Lourenço Alves ● 1TEN OT Manuel Henriques Saraiva Morais ●
1TEN OT José Augusto Cardetas ● 1TEN OT Luís Jorge Henriques
● 1TEN OT João de Jesus Santana ● 1TEN OTT António Joaquim
dos Santos ● 1TEN OTS António José Rita Chumbinho ● SMOR
FZ Franquelim Abreu ● SMOR MQ José Martins Ruivo ● SMOR
MQ Joaquim Alberto Andrade Lopes ● SMOR TF Arcindo Pereira
Gonçalves ● SMOR A José Joaquim Araújo ● SCH T Valdemar
Marques Abrantes ● SCH T Fortunato Alves da Cunha ● SAJ CM
Mário de Sousa Araújo ● SAJ ETC José Florêncio de Gouveia
Gonçalves ● 1SAR T Joaquim Afonso Rocha Bastos ● CAB FZ
Joaquim Marcelino Duarte Martins ● CAB FZ Francisco Rosa
Lopes ● CAB FZ Fernando José Águas Barroso  ● CAB FZ Manuel
de Oliveira ● CAB TFD António Duarte ● CAB TFH Henrique
Freitas Tomás Veiga ● CAB M José Joaquim Ventura ● CAB M
António Manuel Lopes Rebelo ● CABO CCT José Manuel Pinto da
Rocha ● CAB E Jerónimo dos Santos Reis. 

REFORMA

● VALM António José Malheiro Garcia ● CFR Manuel Lopes da
Costa ● CFR Capelão Graduado Manuel Cintra ● CFR RES
António Leal Cabeleira ● CFR RES José Manuel Batista da Silva ●
CFR RES José Amandio  Alçada Batista ● 1TEN OT José Cardoso
Lopes ● 1TEN OTT RES Manuel da Silva Carriço ● 1TEN OTT
RES Francisco Bento Coelho ● 1TEN OTT RES Abílio Claudino ●
1TEN OTT RES Vicente Joaquim da Silva ● 1TEN OTT RES
António Ventura Lourenço ● 1TEN OTS RES José Pedro Cosme
Lopes ● SMOR MQ Nelson Fernandes da Silva ● SMOR L Adelino
Afonso ● SMOR L Marcelino Filipe David ● SMOR SE Jacinto José
Ilhéu ● SMOR FZ Manuel Marreiros Novais  ● SMOR A Manuel
da Silva Rosa Santana ● SMOR CM RES Manuel José Monteiro ●
SCH A Inocêncio Agostinho Coelho Vargue ● SCH A João da Silva
Fernandes Ribeiro ● SCH L Armando de Sousa Magalhães
Guimarães ● SCH SE Marcelino de Almeida Ribeiro ● SCH A
Adérito Anastácio Santos ● 1SAR M José de Almeida Carneiro ●
1SAR FZ Joaquim Manuel Domingos ● 1SAR CM José Alves
Catarino ● 1SAR TF RES António Afonso Martins ● 1SAR FZ RES
António de Almeida ● 1SAR TF RES Raúl Ganhão Brito Palma
●SAJ TF RES Alberto da Conceição Teixeira ● SAJ MQ RES
Francisco Albino Guerreiro Vaquinhas ● SAJ L Delfim Farinha
Pereira Sabino ● SAJ L Silva Romão ● SAJ L RES Joaquim Aníbal
de Paula Jacob ● SAJ CE Joaquim Neves Correia ● SAJ R José
Carlos Fialho Dotes ● CAB FZ José Carlos Barreto Gaspar ● CAB
FZ Arcelau da Conceição Rodrigues ● CAB FZV Fernando Rosa
Pereira Alves ● CAB A Alexandre Almeida Lopes Ribeiro ● CAB
A António Arrenega Compadrinho ● CAB A RES Francisco
António das Neves Carneiro ● CAB L José António da Conceição
Silva ● CAB M Nuno de Nobre Sousa ● CAB TFH RES Manuel
Guerreiro Pacheco ● 1MAR FZ João Paulo Mascarenhas Silva ●
1MAR FZ Victor Filipe Nogueira Matias ● 1MAR F FD Victor
Manuel da Silva Cavaqueno.

● VALM José da Cruz Moura da Fonseca ● CMG Joaquim
Armando Cabeçadas da Silva Reis ● CMG José Justiniano do
Nascimento ● CMG EMQ João da Costa Delgado ● CFR António
Sérgio de Pereira Cardoso ● CFR José Maria Napoles Ferraz de
Almeida e Sousa ● CTEN José Lopes Tarouco Junior ● 1TEN OT
António Rocha Ferreira Rodrigues ● 2TEN SG António Martins
Rei ● SAJ CM António Nunes Fradinho ● SAJ TF Baltazar Manuel
da Fonte Silva  ● SAJ TF REF Fernando Pereira da Silva ● SAJ CE
REF Joaquim Correia Duarte da Sena ● SAJ FZ REF Joaquim
Guimarães Freitas ● SAJ L REF Ilídio Neves Silvestre ● SAJ C REF
António Martins Alves Fernandes ● SAJ R REF João António
David ● SAJ M REF Casimiro Saraiva da Graça ● SAJ CM REF
Luís Reis Naré ● SAJ ACM REF Amilcar Vieira Mourinho ● SAJ Q
REF Francisco Jacinto da Luz ● SAJ V REF Artur Borges de
Oliveira ● 1SAR A Albino Pereira de Figueiredo ● 1SAR FZ
Francisco António Monteiro ● 1SAR A REF João Mateus da
Silveira ● 2SAR R José Manuel Cardoso Pereira ● 2SAR TFH
Manuel dos Santos Ribeiro ● 2SAR A Manuel Miguel Junior ●
CAB E Severino da Silva Marques ● CAB R Carlos Maria Sebastião
● CAB CE António da Costa Pendilhe ● CAB V Ilídio Junqueira ●
CAB TFD REF Domingos dos Santos Lourenço ● CAB CM REF
Aníbal Raimundo Santos Gomes ● CAB AR REF Homero dos
Santos Costa ● CAB CM REF António Dinis Cabaço ● 1MAR
Joaquim de Jesus ● 1MAR RC Paulo Jorge Cardoso Lopes da Silva
● 2MAR FZ João Manuel Americano de Araújo ● 2MAR CM RC
Nuno José da Silva Cardos ● GR – DFA Fernando Costa ● Sub-
Inspector da PEM Manuel Arménio Pereira Boulhosa ● Cabo da
Ponte Casimiro Martins André.

FALECIMENTOS

SAIBAM TODOS
ASSISTÊNCIA NA DOENÇA E MATERNIDADE 

NO ÂMBITO DA COMINIDADE EUROPEIA (ADMA)
● Informam-se os beneficiários da ADMA que a partir de 25 de
Outubro de 1998 os formulários modelo E, designadamente o modelo
E 111, relativos à assistência na doença e maternidade no âmbito da
Comunidade Europeia, passaram a ser emitidos directamente pela
Direcção de Apoio Social.

AVISO DE SAÚDE - GRUPO IMPÉRIO
● Informam-se os beneficiários da ADMA aderentes ao seguro de
Saúde-Grupo / Império que a partir de 1 de Novembro de 1998 os
respectivos prémios passam a ter os seguintes valores mensais:

a) Com adesão ao pacote:
- Módulo I  - Esc...... 310$00
- Módulo II – Esc...2.100$00

A Companhia de Seguros Império justifica esta actualização de
prémios – a anterior foi efectuada em 1 de Novembro de 1996 – com a
existência de uma taxa de sinistralidade bastante gravosa e face à
evolução dos custos na área da saúde.

Vai realizar-se no dia 16 de Janeiro, o almoço de confraterni-
zação do 30º aniversário de incorporação na Armada, dos “Filhos
da Escola” de Janeiro de 1969. 

Os interessados deverão contactar com:
• SAJ H Peralta (BF) 
Telef: 01/276 1071/2/3/4 (Ext. 1163)
• 1SAR FZ Patrício (Gab. Divulgação e Informação da Marinha)
Telef: 01/342 9408 ou 342 9439 
• Silvério Canhola (Ex 1MAR FZ)
Telef: 01/225 6156

CONVÍVIO

b) Sem adesão ao pacote:
- Módulo I  - Esc....... 530$00
- Módulo II – Esc....3.250$00



CRtDITO TOnA COMERCIANTE. 



CONCESSÃO

BRASÃO DE ARMAS

ARMAS DO VICE-ALMIRANTE DIRECTOR-GERAL

Por despacho de 10 de Dezembro de 1984 do
Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, os
símbolos heráldicos da DIRECÇÃO-GERAL DE
MARINHA são os que foram concedidos em 1980 à
Direcção-Geral dos Serviços de Fomento Marítimo
com as alterações indicadas:

De prata com um tridente de vermelho movente da
ponta. Coronel Naval de ouro forrado de vermelho.
Sotoposto listel ondulado de prata com a legenda
em letras negras maiúsculas tipo elzevir “DIREC-
ÇÃO-GERAL DE MARINHA”.

Escudo do brasão de armas sobreposto a duas ânco-
ras de prata passadas em aspa. Correia de vermelho
perfilada de ouro. Elmo de prata, tauxiado de ouro
forrado de vermelho, posto em três quartos para a
dextra, virol e paquife de prata e vermelho. Por tim-
bre um braço de carnação segurando o tridente do
escudo.

SÍMBOLOS HERÁLDICOS

Direcção-Geral de MarinhaDirecção-Geral de Marinha






	Hard_Cover_front1998
	Hard_Cover_rear
	RA305
	RA306
	RA307
	RA308
	RA309
	RA310
	RA311
	RA312
	RA313
	RA314
	RA315
	Hard_Cover_ZBack_All
	Hard_Cover_rear
	Hard_Cover_rear


