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ÁfRIcA 
UM cONTINENTE, AGORA,
A OlHAR O MAR

Em 2002, na cimeira de Durban, África do Sul, é formalmente cons-
tituída a União Africana (UA), na continuidade da anterior Organi-

zação de Unidade Africana (OUA), formada em 1963 e que entretanto 
deixou de existir, mantendo-se a sua sede em Adis Abeba, Etiópia.

Da leitura do ato constitutivo da UA, verifica-se uma vertente mui-
to continental, não havendo alusão aos recursos marítimos africa-
nos, quando este continente tem uma linha de costa de aproxima-
damente 26.000 km.

A 1ª década do século XXI revelou o aprofundamento de alguns 
fenómenos nas zonas marítimas de África, entre eles os crimes de 
carater ambiental, como o despejo de resíduos tóxicos e a pesca ile-
gal, não declarada e não regulamentada (IUU1), as atividades ilícitas 
ligadas ao tráfico de droga, de pessoas e de armas, a pirataria e os 
atos de assalto à mão armada no mar, bem como o roubo e refina-
mento ilegal de combustíveis.

Em junho de 2009, na 13ª Sessão Ordinária da Assembleia da UA, 
foi manifestada uma preocupação com a crescente insegurança no es-
paço marítimo africano, bem como foram enaltecidas as iniciativas to-
madas pela Comissão da UA no sentido de se desenvolver uma estra-
tégia abrangente e coerente para lidar com os desafios e oportunida-
des relacionados com a área marítima de África. Aqui foram ainda con-
denadas todas as atividades ilegais que ocorriam nas zonas marítimas, 
incluindo a pirataria, a pesca ilegal e o depósito de resíduos tóxicos. 
Em junho de 2010, na sua 15ª Sessão, em Kampala, Uganda, foi reafir-
mado o apoio aos esforços no domínio marítimo levados a cabo pela 
Comissão, incluindo a necessidade de desenvolver uma Estratégia Ma-
rítima Integrada para a gestão do domínio marítimo do continente.

No que diz respeito ao Atlântico, e atendendo ao aumento das ativida-
des ilícitas no Golfo da Guiné, foram aprovadas 2 Resoluções do Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas sobre esta temática, UNSCR2 2018 
(2011) e UNSCR 2039 (2012). Destas, releva-se a importância de se encon-
trar uma solução regional para fazer face às ameaças nesta zona do globo.

Em dezembro de 2012, na 2ª reunião de ministros da UA ligados 
aos assuntos do mar, foi realçada a iniciativa levada a cabo pela Co-
missão da UA para desenvolver a Estratégia Marítima Integrada para 
África 2050 (2050 AIMS3), sendo também destacada a preocupação 
com os riscos crescentes ao desenvolvimento sustentável associados 
com ameaças e vulnerabilidades ao domínio marítimo africano. 

Em maio de 2013 decorreu em Adis Abeba a cimeira de celebração 
dos 50 anos da OUA/UA. Aqui, os Chefes de Estado e de Governo ex-
pressaram o seu compromisso de preservar, proteger e utilizar os es-
paços e os recursos dos oceanos em benefício do continente africano 
e das suas populações, com vista a alcançar a segurança alimentar sus-
tentável. Nesta cimeira reconheceu-se que África se tornou num im-
portante polo para as atividades ilícitas anteriormente descritas, onde 
o terrorismo também foi considerado. Assim, identificou-se a necessi-
dade de uma nova abordagem estratégica para África, considerando-
-se a segurança marítima como fundamental para o seu desenvolvi-
mento e que o futuro de África passaria pela sua economia azul.

Ainda nas comemorações do Jubileu dourado da fundação da 
OUA, em 1963, foi apresentada a Agenda 2063, que é uma iniciativa 
estratégica global visando a utilização dos recursos de África em pro-
veito dos africanos.

Neste mesmo ano, em junho, decorreu em Yaoundé, Camarões, a 
cimeira dos Chefes de Estado e de Governo das organizações regio-
nais do Golfo da Guiné (CEDEAO CEEAC e CGG)4 dedicada à seguran-
ça marítima no Golfo da Guiné.

Neste evento estiveram representados 25 estados membros da UA, 
bem como muitos países ocidentais, o que permite demonstrar a rele-
vância que o Golfo da Guiné tem na cena internacional atual. Esta cimei-
ra constitui-se como um marco pela representação presente5, destacan-
do-se observadores da grande maioria dos antigos países colonizadores 
daquela zona de África (Alemanha, Bélgica, Espanha, França e Reino Uni-
do) e de países com forte influência na cena internacional (Brasil, China, 
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Estados Unidos da América, Japão e Rússia). Também estiveram presen-
tes várias organizações internacionais, destacando-se a Organização das 
Nações Unidas (ONU), a União Africana (UA), a União Europeia (UE), a 
Organização Marítima Internacional (IMO6), a Organização Marítima da 
África Ocidental e Central (MOWCA7), o Comando Americano para África 
(AFRICOM) e o Centro de Estudos Estratégicos para África (ACSS8).

Desta cimeira importa realçar três documentos:
 

•  Código de Conduta sobre a prevenção e a repressão dos atos de 
pirataria, roubo à mão armada contra embarcações e atividades ilíci-
tas no domínio marítimo da África Central e Ocidental. 

•  Memorando de Entendimento entre as 3 organizações regionais so-
bre a segurança no espaço marítimo da África Central e Ocidental.
•  Declaração Conjunta dos Chefes de Estado e de Governo dos Es-
tados da África Central e Ocidental sobre a segurança dos espaços 
marítimos comuns.

Recentemente, em finais de janeiro de 2014, decorreu em Adis 
Abeba a 22ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da UA, onde 
foi formalmente adotada a Estratégia Marítima Integrada para África 
(2050 AIMS). Aqui foi reconhecido que os oceanos e os mares são es-
senciais para o desenvolvimento sustentado do continente Africano. 
E que estes ocuparão uma posição destacada na agenda do desen-
volvimento Pós 2015 e na formulação dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS)9.  

 Também foi considerado que a década 2015-2025 será designada 
como a «Década dos oceanos e mares africanos», bem como a adoção da 
data de 25 de Julho como sendo o «Dia dos Oceanos e Mares Africanos».

No âmbito da implementação desta estratégia, os próximos passos 
serão a identificação das implicações estruturais e financeiras.

Podemos então dizer que a segurança dos espaços marítimos em 
África está a figurar cada vez mais nas agendas internacionais. O foco 
especial centra-se nos países africanos com áreas costeiras e que so-
frem com as atividades ilícitas no domínio marítimo. A Estratégia 2050 
AIMS é uma iniciativa que vem dar luz à importância que os oceanos 
e os mares têm para o desenvolvimento sustentado de África. Mas a 
Estratégia 2050 AIMS também é ambiciosa, face aos recursos e capa-
cidades atualmente existentes para a sua operacionalização, pois os 
apoios internacionais, tanto financeiros como de recursos humanos 
com o conhecimento, são fundamentais para a sua implementação.

Helder Fialho de Jesus
CFR 

A maior parte da informação deste artigo está disponibilizada a partir de 
http://www.au.int/en/ 

Sobre a AIMS 2050 em: http://pages.au.int/maritime/documents/2050-aim-
-strategy-portguese
Sobre as Cimeiras da UA em: http://summits.au.int/en/ 

Sobre a Cimeira de Segurança Marítima no Golfo da Guiné – Yaoundé, em: http://
www.golfedeguinee2013.cm/ 

As resoluções do CSNU em:  http://www.un.org/en/sc/documents/resolu-
tions/index.shtml

1 IUU – Illegal, Unreported and Unregulated 
2 UNSCR – United Nations Security Council Resolution
3 AIMS – Africa’s Integrated Maritime Strategy 
4 CEDEAO - Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental / CEEAC – Comunida-
de Económica dos Estados da África Central / CGG – Comissão do Golfo da Guiné
5 http://pages.au.int/sites/default/files/Maritime%20Summit-%20Final%20Communique.pdf 
6 IMO – International Maritime Organization
7 MOWCA  – Maritime Organization of West and Central Africa
8 ACSS – Africa Centre for Strategic Studies
9 Os ODS destinam-se à redução da pobreza, promoção social e proteção ao meio am-
biente e decorrem da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 
(CNUDS), Rio+20, realizada em junho de 2012

Notas
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A MARINHA NO 
EXERcÍcIO REAl THAW 14

A Marinha participou nos exercícios REAL THAW 14 (RT14) e 
RAMSTEIN GUARD 01-14 (RG14) no período de 3 a 14 de 

fevereiro.
O RT14 é o exercício tático anual da Força Aérea Portuguesa 

(FAP) e foi planeado e conduzido pelo Comando Aéreo. Contou 
com a participação de 44 aeronaves nacionais e internacionais, 
tendo tido como principal objetivo treinar, qualificar e apron-
tar as forças e unidades operacionais que, no plano estratégico 
dos interesses nacionais e das alianças internacionais de que o 
país faz parte, possam vir a participar em operações militares 
nos mais diversos quadros de cooperação internacional (NATO 
e UE). A coordenação do RT14 foi realizada na Base Aérea Nº5 
(BA5), em Monte Real, e, para o cumprimento dos objetivos, 
foram planeadas missões aéreas e terrestres, que decorreram 
em Monte Real, Seia, Monfortinho, Pinhel e Aguiar da Beira e 
que testaram os militares para as missões que venham a ser 
atribuídas.

Para a execução deste exercício foi desenvolvido um cenário 
(fictício) que pretendeu criar situações realistas e complexas, 
no sentido de se obter um ambiente operacional combinado 
(multinacional) e conjunto (forças aéreas, marítimas e terres-
tres) semelhante ao das atuais operações militares internacio-
nais, que propiciem condições às forças participantes para exe-
cutar este tipo de operações. 

Para além da FAP participaram, a nível nacional, a Marinha 
e o Exército. Internacionalmente, o RT14 contou com forças 
dos Estados Unidos da América (EUA), da Holanda, da NATO e 
com uma aeronave de guerra eletrónica da empresa COBHAM, 
do Reino Unido.  Pela primeira vez no âmbito deste exercício, 
os EUA participaram com aeronaves F-16 destacadas na Base  

Aérea de Aviano, em Itália. Esta base aérea assume um papel 
primordial em operações NATO, nomeadamente no destaca-
mento de forças para qualquer teatro de operações.

Inserido no RT14 realizou-se o exercício de guerra eletrónica 
da NATO – RAMSTEIN GUARD 14 – cujo objetivo foi treinar e 
certificar as forças participantes num ambiente operacional sob 
forte interferência de guerra eletrónica. Neste sentido, embar-
cou no NRP Bérrio o equipamento TRACSVAN e respetiva equi-
pa, e participou a aeronave Falcon DA20 da empresa COBHAM, 
ambos com capacidade de interferir no espectro eletromagné-
tico, “iludir” radares, deteriorar comunicações, bloquear as aju-
das à navegação e reduzir a eficácia dos sistemas de vigilância, 
comando e controlo, limitando desta forma a ação e o objetivo 
das forças participantes.

A participação da Marinha envolveu a Força Naval Portu-
guesa (POTG), militares do Destacamento de Acções Especiais 
(DAE) e uma Força de Fuzileiros composta pela Companhia de 
Fuzileiros nº 22 (CF22) e elementos da Companhia de Apoio de 
Fogos (CAF) no apoio de combate. 

A POTG foi ativada com a designação de TG 443.20, sendo 
constituída pelo NRP Vasco da Gama como navio-chefe, NRP 
Bartolomeu Dias e NRP Bérrio, com o apoio do NRP Arpão, 
tendo participado no exercício RT14-RG14, no período de 12 
a 14 de Fevereiro, com a finalidade de exercitar as capacida-
des da POTG e estado-maior embarcado, em operações na-
vais, executando em segurança o seriado previsto, de modo a 
otimizar as oportunidades de treino no mar. Comandada pelo 
CMG Croca Favinha (CTG 443.20), embarcado no navio-chefe, 
e respetivo estado-maior, a força naval explorou ferramentas e 
validou procedimentos que contribuem para o conhecimento  
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situacional do espaço marítimo, e consolidou os procedimentos 
de comando e controlo. O seu objetivo geral foi proporcionar 
treino às unidades participantes por forma a manter os padrões 
de prontidão operacional estabelecidos e melhorar desempe-
nhos, habilitando-as para o cumprimento das missões específi-
cas e à sua integração em forças navais.

A Marinha programou a participação da POTG para o período 
mais alargado de 10 a 14 de fevereiro, mas as condições me-
teorológicas muito adversas que se fizeram sentir levaram ao 
cancelamento dos primeiros dois dias do exercício e motivaram 
ainda a alteração da área do exercício para a zona a sul do Cabo 
Espichel, de forma a garantir condições que possibilitassem ma-
ximizar o treino. 

O programa seriado permitiu abranger um leque alargado de 
perícias, contemplando séries de luta de superfície, de defesa 
aérea e principalmente de defesa antissubmarina e guerra ele-
trónica, rentabilizando a presença do submarino, da aeronave 
P3C e do TRACSVAN. No entanto, as condições meteorológicas 
permaneceram desfavoráveis (fraca visibilidade e baixo teto 
das nuvens) durante todo o período do exercício, com impacto 
significativo no cumprimento do seriado, sendo as áreas mais 
afetadas o treino de defesa aérea, as operações aéreas com a 
utilização das aeronaves orgânicas dos navios e a guerra ele-
trónica. 

Foram realizados vários reabastecimentos no mar e séries de pro-
teção de força durante a saída e entrada no Porto de Lisboa, com a 
participação de botes do Destacamento de Mergulhadores Sapado-
res da Marinha, e ainda uma série de multiameaça, no dia 13, com a 
participação do P3C, que se revelou uma mais-valia importante para 
o treino de integração na força naval e para o seu emprego. 

A participação da CF22 dividiu-se em duas fases: a primeira, 
entre os dias 3 e 7 de fevereiro, em Seia; a segunda, no período 
de 10 a 12, na área de Monte Real. 

Na primeira fase, foram executadas operações com aerona-
ves de asa fixa e rotativa, quer na projeção de força quer no 
apoio aéreo próximo com a integração dos Forward Air Con-
troller (FAC)1 na Força de Fuzileiros, realizando-se ainda pa-
trulhas de segurança motorizadas, transporte aéreo tático em 
C-130, C-295 e Alouette III, bem como patrulhas de combate.

Já na fase de Monte Real, foi executado um golpe de mão a 
uma safe house inimiga, com o propósito da captura de mate-
rial sensível, recolha de informações e destruição do objetivo, 
mantendo a integração dos FAC na força e recebendo o apoio 
dos F-16. Esta ação deveria constituir-se como o principal even-
to do distinguish visitors day (DVD) e teria a projeção da for-
ça através do vetor anfíbio, a partir de uma unidade naval, sé-
rie que entretanto foi cancelada devido às extremas condições 
de agitação marítima que se verificaram nessa semana na cos-
ta litoral portuguesa. O exercício terminou com a regeneração 
da Força de Fuzileiros, entre 13 e 14 de fevereiro, na Base de  
Fuzileiros.

Já o DAE participou no exercício com um Grupo de Comba-
te, o qual realizou um amplo espectro de ações táticas, relacio-
nadas com o apoio aéreo à execução de operações especiais. 
A atividade realizada compreendeu a execução de missões de 
ação direta, com tipologias de resgate de reféns, combat search
-and-rescue, detenção de elevado risco, guiamento terminal de 
aeronaves de ataque ao solo e ainda missões de reconhecimen-
to especial, de longo raio e sobre objetivos pontuais.

O DAE dispõe de uma ampla experiência na atuação conjunta 
com meios da FAP, angariada ao longo de mais de duas décadas 
de cooperação em missões reais e em exercícios.  É a unidade 
da Marinha que há mais tempo integra os exercícios RT, tendo 
iniciado a sua participação em 2010. Os excelentes resultados 
operacionais obtidos na presente edição do RT foram sublinha-
dos pela atribuição ao DAE de um Outstanding Award, pela di-
reção do exercício. 

Neste exercício participaram cerca de 4.000 militares, dos 
quais 600 da Marinha, permitindo que a prontidão dos meios 
utilizados fosse melhorada. A participação no exercício RT-
14-RG14 constituiu uma excelente oportunidade de treino de 
força naval para as unidades navais participantes e para o CTG 
443.20 e seu estado-maior. Para o Batalhão de Fuzileiros nº2 
configurou uma extraordinária oportunidade para treinar técni-
cas, táticas e procedimentos com os meios aéreos, nem sempre 
acessíveis e disponíveis. 

A missão foi cumprida com sucesso e em segurança, tendo o 
desempenho de todos sido pautado pela exigência e profissio-
nalismo.

     

Colaboração do CTG 443.20, BF2 e DAE

 

1 Controladores Aéreos Avançados.

Notas
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O NRP Viana do Castelo iniciou a sua primeira comissão na Re-
gião Autónoma da Madeira (RAM) no passado dia 20 de janei-

ro, dia em que largou da Base Naval de Lisboa com 42 militares a 
bordo e muitas expetativas relativamente ao sucesso da missão. 
Sendo esta a missão de maior duração realizada pelo navio desde 
a sua entrega à Marinha, o regresso à Zona Marítima da Madeira 
(ZMM), após a colaboração prestada à deslocação do Presidente 
da República Portuguesa às Ilhas Selvagens no passado mês de 
julho, acaba por constituir uma fase importante no processo de 
conhecimento e treino que permite hoje à sua guarnição operar 
e rentabilizar um navio que tem tanto de complexo e exigente, 
como de versátil e estimulante para todos os que diariamente são 
confrontados com os inúmeros desafios resultantes da sua ope-
ração, dando desta forma sequência a um processo contínuo de 
aprendizagem ainda longe de estar concluído. 

Após ter sido realizada a calibração da agulha magnética a Sul 
de Sesimbra, com a colaboração de elementos do Instituto Hi-
drográfico, o navio iniciou nessa tarde o trânsito para a RAM, vin-
do a atracar no Porto do Caniçal na manhã do dia 22, em resul-
tado da inexistência no Porto do Funchal de meios de elevação 
que permitissem proceder ao desembarque da embarcação SR40 
transportada pelo navio e destinada ao Instituto de Socorros a 
Náufragos da Madeira. À chegada o navio tinha à sua espera o 
Comandante da Zona Marítima da Madeira, CMG Félix Marques, 
e uma equipa da RTP Madeira com o objetivo de realizar uma 
primeira reportagem do navio e dessa forma assinalar o início da 
primeira comissão de um Navio Patrulha Oceânico à ZMM. Mais 
tarde, já no Porto do Funchal e durante as audiências realizadas 
com o Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro 
Ireneu Cabral Barreto, e o Comandante Operacional da Madeira,  
MGEN Marco António Mendes Paulino Serronha, o Comandante 
do navio ouviu de ambos palavras de satisfação e regozijo pela 
chegada do NRP Viana do Castelo à Região, tendo sido demons-
trada grande curiosidade relativamente às características e capa-
cidades do navio.

NRP VIANA DO cASTElO
NA MADEIRA

Esta comissão do navio na RAM obrigou, por parte das entidades 
locais, à tomada de um conjunto de ações que garantisse a susten-
tabilidade da missão, nomeadamente ao nível do apoio portuário. 
Este facto implicou uma ligação de proximidade com a Administra-
ção dos Portos da Região Autónoma da Madeira, uma vez que o ha-
bitual cais de atracação praticado em exclusividade pelos navios da 
Marinha não reunia as condições estruturais e de acostagem ade-
quadas ao navio. Hoje, sensivelmente a meio da comissão pode afir-
mar-se que esta ação foi concretizada com pleno sucesso, existin-
do um diálogo permanente entre as diversas partes envolvidas que 
permite ao navio articular os seus movimentos com as frequentes 
solicitações de cais no Porto do Funchal.

Da experiência vivida em anteriores comissões realizadas na RAM 
observa-se que a atividade desenvolvida pelos navios da Marinha 
em nada mudou ao longo da última década, mantendo-se o forte 
apoio à estrutura do Parque Natural da Madeira (PNM), através das 
ações logísticas de rendição dos seus elementos às Ilhas Desertas e 
Selvagens, o apoio aos diversos órgãos militares em Porto Santo e o 
cuidado especial relativamente às inúmeras áreas protegidas exis-
tentes no arquipélago. 

Mas, se não existiram alterações significativas ao nível da co-
laboração prestada pela Marinha, o mesmo não se pode afirmar 
relativamente à atividade de pesca e ao tipo de embarcações a 
operar na Região. O Arquipélago da Madeira é rodeado por uma 
Zona Económica Exclusiva (ZEE) muito extensa (454.009 km2), 
caracterizada por fundos marinhos com fortes declives numa pla-
taforma insular quase inexistente, verificando-se ainda uma pra-
ticamente ausência de correntes de afloramento significativas, 
muito limitativa em termos de capacidade produtiva, atendendo 
à baixa capacidade de produção primária fito planctónica, o que 
acaba por condicionar, em muito, a exploração (técnicas e estra-
tégias de pesca) em face das limitações resultantes da natureza 
dos fundos marinhos.

Devido às características predominantemente oceânicas do Ar-
quipélago da Madeira, a fauna marinha é muito diversificada e
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rica em espécies, porém com populações pequenas, originando 
baixas biomassas de recursos disponíveis à atividade da pesca. 
Perante tais limitações observa-se que o setor pesqueiro da Re-
gião é fortemente dependente da captura de algumas (poucas) 
espécies de profundidade e migradoras (Atuns, o Espadim e o 
Peixe-Espada Preto) tornando, devido a estes fatores, os mares 
madeirenses pobres em termos de recursos acessíveis à pesca 
sustentável quando comparável com outras Regiões Macaronési-
cas, nomeadamente os Açores.

Neste contexto, perante um reduzido número de embarcações 
e uma atividade de pesca maioritariamente artesanal, a ativida-
de de fiscalização acaba por ficar substancialmente condicionada, 
com a agravante resultante do facto da pesca do Peixe-Espada 
Preto estar a ser desenvolvida cada vez a maior distância da Ilha 
da Madeira, em resultado da redução das capturas observadas 
nos últimos anos e fruto do interesse de novos países por esta es-
pécie, levando a que ocorram sucessivas capturas durante o seu 
ciclo migratório. Como forma de minimizar esta situação, uma vez 
que Espanha, em particular os pescadores das Ilhas Canárias, não 
valorizam esta espécie, foi estabelecido um Acordo entre a Re-
pública Portuguesa e o Reino de Espanha para o exercício da ati-
vidade das frotas de pesca artesanal das Canárias e da Madeira 
(Decreto nº 8/2013, de 9 de maio) que possibilita o acesso das 
embarcações madeirenses às águas da subárea das Canárias para 
o exercício desta atividade, assim como cria condições para que 
a frota licenciada para a pesca de atum com registo ou baseada 
na RAM, possa acompanhar os cardumes durante as suas migra-
ções, mesmo quando estes entrem nas águas da subárea baseada 
nas Canárias. Este Acordo envolve um total de 38 embarcações de 
cada Parte, podendo ambos os Países operar em simultâneo com 
um máximo de 10 embarcações nas duas modalidades.

Neste quadro circunstancial e numa tentativa de aproveita-
mento das excelentes características do navio ao nível das suas 
qualidades náuticas e capacidade de sustentação no mar, o modo 
de operação, em termos de atividade de fiscalização, acaba por 

ser alterado relativamente àquele que é o tradicional padrão de 
navegação adotado pelos navios da Marinha durante a sua per-
manência na Região. O prolongamento da estadia no mar por 
períodos de maior duração permite exercer uma presença mais 
consistente nos principais bancos de pesca da ZMM, reduzindo 
consideravelmente os custos associados aos longos trânsitos, as-
sim como possibilita o exercício da atividade da fiscalização a em-
barcações e atividades pouco fiscalizadas ao longo do ano. Para 
a concretização deste objetivo o Comando do navio tem contado 
com a estreita colaboração da Direção Regional das Pescas da Ma-
deira que, através da partilha de informação e conhecimento, tem 
possibilitado, ao nível do planeamento, dispor das condições ade-
quadas para uma maior rentabilização do navio no mar.

Independentemente do que vier a ser decidido superiormente 
em termos de participação de navios desta classe em futuras co-
missões na RAM, a experiência vivida ao longo destas 7 semanas 
de missão tem demonstrado existir por parte das entidades lo-
cais um forte empenhamento em responder às necessidades do 
navio, criando as condições necessárias para que o navio opere 
na plenitude das suas capacidades, perspetivando-se que, após 
conclusão da intervenção em curso no Porto do Funchal, a Ma-
rinha possa dispor de um cais dedicado permitindo aos coman-
dantes outro tipo de gestão da sua atividade operacional, assim 
como aos navios outras condições de acostagem e permanência 
no porto. Independentemente da decisão que vier a ser tomada 
no futuro, hoje não subsiste qualquer dúvida, quer por parte das 
entidades em terra, quer por parte da guarnição, de que se trata 
de um navio perfeitamente adequado às atividades e exigências  
da Região e de um meio que, pelas suas características e capaci-
dade própria, pode desempenhar um papel importante no apoio 
à população civil em situações de emergência como aquela vivi-
da na Ilha recentemente.

 Colaboração do ComAnDo Do nRP ViAnA Do CAsTElo
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A visita ao porto de Cabinda proporcionou 
visitas às instalações do Comando Naval de Ca-
binda e a diversos locais históricos. No âmbito 
das visitas históricas, foram visitados, o Cemi-
tério dos Heróis, o local da assinatura do Trata-
do de Simulambuco, o centro de controlo cos-
teiro e o local de embarcadouro de escravos. 

Na segunda parte da viagem, após uma pa-
ragem de 2 dias em Luanda e já com os cade-
tes do 3º ano embarcados, o primeiro porto vi-
sitado foi o de Lobito. Após os cumprimentos 
de boas vindas e a apresentação do comando 
da Região Naval Sul, foram visitadas as instala-
ções da Administração do porto comercial de 
Lobito, a Estação de controlo de tráfego costei-
ro (VTS), a Academia do Exército e as Instala-
ções da Escola de Especialistas Navais.

No porto do Namibe, no primeiro dia de 
estadia, foram realizadas visitas às instala-
ções do Forte de São Fernando, onde atual-
mente se encontra o Comando da Base Na-
val do Namibe, seguido de uma deslocação 
as instalações da escola de Pesca e do Go-
verno Provincial, tendo culminado com uma 
deslocação ao deserto do Namibe para ver a 
famosa planta Welwitschia Mirabilis.

No segundo dia de estadia, foi realizada uma 
visita a cidade do Lubango, com particular enfa-
se para as visitas à Serra da Leba e à Tundavala.

Todas as visitas de índole cultural foram 
muito importantes para enriquecer e apro-
fundar o conhecimento histórico dos cade-
tes, sendo notório o grande entusiasmo e 
curiosidade sempre manifestado em todos 
os locais visitados.

Esta viagem contribuiu para a valorização 
técnico-militar e cultural dos alunos da Aca-
demia Naval Angolana.

VIAGEM DE INSTRUÇÃO DOS cADETES
DA AcADEMIA NAVAl

como, dar a conhecer aos cadetes o vasto 
património cultural e histórico de Angola. 

No decurso das diversas navegações efe-
tuadas, praticou-se navegação costeira com 
base na utilização dos equipamentos dispo-
níveis a bordo dos navios patrulha.

A estadia no porto de Ambriz foi aprovei-
tada para conhecer com detalhe a Escola de 
Fuzileiros e todas as suas as valências. 

A visita à cidade do Soyo permitiu dar a 
conhecer o Comando da Região Naval Norte 
e as suas infraestruturas, tendo ainda sido 
possível, visitar uma unidade operacional do 
exército (71ª brigada).

N o âmbito das atividades académicas pla-
neadas para o ano letivo de 2013/2014, 

realizou-se no período de 6 a 23 de janeiro, 
as viagens de instrução dos cadetes do 2º 
ano da Academia Naval (AcN), de 6 a 13 de 
janeiro, a bordo do patrulha Polar, e dos ca-
detes do 3º ano de 16 a 23 de Janeiro, a bor-
do do Patrulha Atlântico. Embarcaram nos 
respetivos períodos, 10 cadetes do 2º ano, 
14 cadetes do 3º ano, dois oficiais subalter-
nos da AcN, dois assessores técnicos portu-
gueses em serviço na AcN, para além de um 
elemento da TV Marinha e, na viagem do 2º 
ano, um oficial da revista da marinha e um 
oficial da Educação Patriótica. 

Na primeira parte da viagem, os cadetes do 
2º ano navegaram para a Região Naval Norte, 
tendo praticado os portos do Ambriz, Soyo e 
de Cabinda, enquanto que os cadetes do 3º 
ano, navegaram para a Região Naval Sul, ten-
do praticado os portos de Lobito e Namibe. 

A viagem de instrução está enquadrada 
no programa académico da AcN e tem como 
principal objetivo, proporcionar aos cadetes 
a aplicação e o aperfeiçoamento dos conhe-
cimentos técnico-navais militares adquiridos 
durante o ano letivo. Complementarmente,  
pretende-se transmitir aos cadetes a organi-
zação e funcionamento dos serviços de bor-
do, a adaptação à vida do mar e funciona-
mento orgânico das Regiões Navais (RN), bem 

cOOPERAÇÃO TÉcNIcO-MIlITAR 

ANGOlA
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técnica individual e coletiva do combaten-
te, realizadas pelos alunos.

Passos Ramos
CMG

DIRETOR TÉCNICO PROJETO 8

cERIMÓNIA DE JURAMENTO DE BANDEIRA
DO 19º cURSO DE INSTRUÇÃO MIlITAR BÁSIcA

completamente masculino, cumprir sozi-
nha e com êxito, esta etapa especial da 
sua vida.
A cerimónia constou ainda da entrega dos 
prémios escolares e do desfile das for-
ças em parada, culminando com várias 
demonstrações de destreza física e de  

alunos com conhecimentos nas áreas de 
navegação, regulamento internacional para 
evitar abalroamentos no mar, manobra e 
comunicações e destinou-se sobretudo aos 
oficias mais jovens da componente naval.

cURSO DE OfIcIAl DE QUARTO à PONTE

D ecorreu no passado dia 12 de dezem-
bro, na Base Naval de Hera, a entrega 

de certificados aos alunos que concluíram 
com aproveitamento o Curso de Oficial de 
Quarto à Ponte. Este curso visava dotar os 

1SAR R Oliveira com os alunos numa aula prática de Navegação.

A cerimónia foi presidida pelo TCOR 
Haksolok (em representação do Chefe do 
Estado-maior das FALINTIL-FDTL) e contou 
com a presença do Encarregado de Negó-
cios da Embaixada de Portugal e dos Adi-
dos de Defesa de Portugal e da Austrália 
(as duas assessorias permanentes na Base 
Naval de Hera).

O Curso foi ministrado por um oficial e 
um sargento da Escola deTecnologias Na-
vais, pertencente ao Sistema de Forma-
ção Profissional da Marinha Portuguesa, 
no período de 23 de setembro a 12 de de-
zembro. Estando previamente agendado 
para um máximo de 15 alunos este viria 
a ser frequentado, e concluído, por 18 mi-
litares atestando desta forma o seu eleva-
do interesse e importância, para a compo-
nente naval das FALINTIL-FDTL.

Afonso Galrito
CMG

TIMOR

Realizou-se no passado dia 17 de janei-
ro, na Escola de Fuzileiros Navais, Am-

briz, a cerimónia de Juramento de Bandei-
ra do 19º Curso de Instrução Militar Bási-
ca de Praças.
A cerimónia foi presidida pelo Comandan-
te Adjunto da Marinha de Guerra Angola-
na para Educação Patriótica, VALM Augus-
to Lando Filipe «Viper», contando ainda 
com a presença de outras entidades mili-
tares, locais, tradicionais e religiosas.
 Após quase 3 meses de formação, foi 
chegado o momento tão aguardado pelos 
495 alunos formandos, que marca sole-
nemente o início das suas vidas militares, 
pela singularidade de publicamente jura-
rem fidelidade à Pátria perante a bandeira 
nacional, na presença dos seus familiares 
e amigos.
Simbolicamente, a leitura dos deveres mi-
litares, foi efetuada pela única aluna inte-
grante desta recruta, que destemidamen-
te enfrentou o desafio de, num universo 
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versações formais realizar-se-á em Ango-
la, durante o segundo semestre de 2014.

O relacionamento entre as marinhas 
afigura-se como uma oportunidade de 
rentabilizar o nosso sistema de formação, 
e a nossa capacidade sobrante nas áreas 
do Ensino, Formação e Treino, bem como 
de incrementar o papel que a Marinha po-
derá desempenhar na edificação de uma 
Marinha eficaz em Angola.

Colaboração do EmA

II REUNIÃO fORMAl DOS
ESTADOS-MAIORES DAS MARINHAS 
DE PORTUGAl E ANGOlA

A Marinha Portuguesa (MP) e a Mari-
nha de Guerra Angolana (MGA) reu-

niram-se, pela segunda vez, no âmbito de 
conversações formais entre os seus Esta-
dos-Maiores1, dando sequência ao acor-
dado em Luanda, em 2012. O encontro 
que juntou as duas marinhas teve lugar 
em Lisboa e decorreu de 17 a 23 de no-
vembro de 2013.
A delegação portuguesa foi chefiada pelo 
contra-almirante António Mendes Cala-
do, Subchefe do Estado-Maior da Armada 
e a angolana pelo contra-almirante João 
Cambole «Perola», Chefe Adjunto da Dire-
ção de Pessoal e Quadros da MGA.

O programa desenhado para estas Con-
versações incluiu, para além do encon-
tro das delegações, um alargado conjun-
to de visitas destinadas a dar a conhecer 
à MGA as diversas realidades, estruturas 
e esferas de atuação da nossa Marinha. 
Realça-se a qualidade das apresentações 
realizadas, e o espírito de bem receber de 
todas as unidades, comandos e setores 
visitados.

A delegação da MGA visitou o Centro 
de Treino e Avaliação Naval, as Superin-
tendências dos Serviços de Tecnologias da 

Informação e dos Serviços do Material, a 
Escola Naval, a Escola de Tecnologias Na-
vais, o Instituto Hidrográfico, o Centro de 
Operações Marítimas, a Escola de Fuzilei-
ros e o Museu de Marinha. Tiveram tam-
bém a oportunidade de conhecer algu-
mas Unidades Navais, ao visitarem o sub-
marino Tridente, a lancha de fiscalização 
rápida Cassiopeia, o navio hidrográfico D. 
Carlos I e o navio patrulha oceânico Viana 
do Castelo. 

O encontro formal entre as delegações 
congéneres teve lugar no Estado-Maior 
da Armada, no dia 22 de novembro e de-
correu em ambiente de franca amizade e 
cordialidade. Foram identificadas opor-
tunidades de aprofundamento do rela-
cionamento entre as duas marinhas, no-
meadamente no âmbito do ensino, da 
hidrografia, da formação e do treino e, 
também, a possibilidade da realização de 
estágios de militares da MGA a bordo de 
unidades navais da MP, em missão na ZEE 
nacional.

No final da reunião registou-se uma 
forte convergência e sintonia acerca das 
ações a desenvolver no futuro próximo e, 
acordou-se que a terceira edição das con-

1 O estabelecimento de Conversações Formais entre Esta-
dos-Maiores, vulgo Naval Staff-Talks, visa a definição de 
várias áreas de cooperação a desenvolver numa periodici-
dade, neste caso específico, anual e cuja execução técnica 
é estudada e acordada caso a caso.
Durante este tipo de encontros são abordados vários 
assuntos, focando-se áreas distintas, como os recursos 
humanos, o material, os meios operacionais, a área fi-
nanceira, ou ainda a investigação & desenvolvimento, re-
fletindo-se os interesses estratégicos e operacionais das 
duas marinhas, tendo por objetivo o desenvolvimento 
mútuo das capacidades de ambas as partes.

Notas

 Foto 1SAR FZ Horta Pereira.
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RIBEIRA DAS NAUS
PROJETO DE REQUAlIfIcAÇÃO
PARTE 1

A requalificação da Ribeira das Naus integra-se no plano de in-
tervenções para a Frente Ribeirinha. Este projeto que comple-

menta a recente requalificação da Praça do Comércio, incluiu uma 
1ª fase, inaugurada em 23 de Março de 2013 com a presença do 
Almirante CEMA, que considerou a recuperação de infraestrutu-
ras, a construção de um novo traçado da Av. Ribeira das Naus, o 
avanço da margem constituído pela escadaria ribeirinha, o espaço 
público de ligação da Praça de Comércio ao Largo do Corpo Santo e 
o pontão das Agências. A 2ª fase, atualmente em curso, designada 
zona de terra que inclui os terrenos da Marinha compreende, de 
nascente para poente, a reposição da antiga Doca da Caldeirinha, a 
execução de dois planos inclinados revestidos a relva que recriam 
as rampas de varadouro1 e a recuperação da Doca Seca.

Atenta a relevância da intervenção que se encontra em cur-
so, importa fazer um ponto de situação que permita divulgar o 
alcance destes trabalhos e de que forma esta alteração afetará 
o dia-a-dia de quem utiliza as Instalações Centrais da Marinha 
(ICM). Pretende-se assim, mais do que emitir uma opinião ou 
juízo de valor, apresentar factos sustentados em documentos 
que serviram de estudo para a requalificação deste espaço re-
pleto de história naval. Inicia-se o texto com um breve aponta-
mento histórico, a génese e desenvolvimento do atual projeto 
concluindo, com o expectável resultado final.

A partir do século XV, graças ao incremento das atividades 
marítimas a frente ribeirinha da cidade foi-se ordenando, aco-
modando uma série de infraestruturas de apoio à construção 
e reparação naval, assim como ao embarque, desembarque e 
armazenamento de mercadorias. Nos finais do século XV toda 
esta área foi regularizada. A poente da longa galeria do paço fi-
cou reservado um espaço de praia onde se concentrou a cons-
trução naval que se designou de Ribeira das Naus2. O terramoto 
de 1 de novembro de 1755 fez desaparecer todas estas infraes-
truturas sem, contudo, conseguir apagar as memórias da mari-
timidade do lugar. 

Sob a responsabilidade de Eugénio dos Santos3, procede-se, 
a partir de 1759, à reconstrução da área referente à antiga Ri-
beira das Naus, criando-se o corpo principal do edifício que a 
partir de 1774 viria a ser designado por Arsenal da Marinha, 
associando-se a estruturação de duas carreiras de construção 
de embarcações, armazéns e oficinas4. Nesta nova Ribeira das 
Naus, retomou-se a ideia de uma doca retangular que passaria 
a ser referenciada nas plantas do seculo XIX com o nome de cal-
deira ou caldeirinha. Em 1770 foi decidido, pelo então ministro 
da Marinha e Ultramar, Martinho Mello e Castro5, a construção 
de uma doca seca apelidada de Dique do Arsenal. Os trabalhos 
iniciaram-se em Junho de 1788 e foram concluídos em 1792. A 

Notas

Foto SCH L Mário Carvalho. 
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partir da segunda metade do século XIX, o Arsenal da Marinha 
inicia a adaptação à construção de navios de ferro a vapor, da-
tando de 1865, o melhoramento das condições do Arsenal com 
duas importantes estruturas – a Ponte e a Cábrea. No início do 
século XX, inicia-se a reflexão quanto à necessidade de transfe-
rência do Arsenal para diferente localização. Em Maio de 1939, 
é inaugurado oficialmente o moderno Arsenal do Alfeite na 
margem sul do Tejo. Concluído o encerramento das instalações 
de Lisboa, torna-se possível, após intensos trabalhos de draga-
gem, demolição do remate do edifício da Sala do Risco e aterro 
da caldeirinha e doca seca, a realização de uma ligação costeira 
entre a Baixa Pombalina e o segmento ocidental da capital. Para 
salvaguarda da segurança das instalações da Marinha foi criada 
uma barreira física, um muro em alvenaria de 2 metros.

A génese do atual projeto surge no quadro das medidas de 
requalificação e reabilitação de áreas urbanas aprovadas pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º78/2008, 15 de Maio7, 
entendeu o Governo, promover a execução de um conjunto de 
operações destinadas à valorização da frente ribeirinha. Do es-
tudo que se iniciou pela PARQUEXPO, para dar corpo ao pro-
posto, com o envolvimento ativo da Marinha, releva-se a neces-
sidade de recuperar a Ribeira das Naus, de forma a potenciar 
este espaço para a cidade. O trabalho fixou, na altura, algumas 

questões que compreendiam a diluição do impacto visual das 
barreiras que delimitam os edifícios afetos à Marinha conce-
bendo, de forma unificada, toda a área como um grande espaço 
de fruição pública, salvaguardando a interligação e acessibilida-
de pedonal exterior entre os edifícios que a compõem, estabe-
lecer a ligação com a Praça do Município e ser encontrada uma 
solução que salvaguardasse a segurança física e funcionalidade 
das infraestruturas militares localizadas nesta área. Foi previsto 
que os trabalhos do projeto da Frente Ribeirinha da Baixa Pom-
balina8  decorressem num período máximo de 24 meses após a 
consignação.

Em 30 de julho de 2009 é celebrado um protocolo de parce-
ria local, entre a CML, o Ministério da Defesa Nacional (MDN) e 
a Frente Tejo, S.A., relativo à candidatura ao Programa de Ação 
«Ribeira das Naus – Reencontrar o Tejo» onde se estabeleceu, 
entre outros assuntos, a necessidade de considerar os requi-
sitos de segurança e funcionalidade da área afeta à Marinha. 
Atenta a necessidade de regular as condições em que as en-
tidades acordaram a intervenção, foi assinado, em 24 de no-
vembro de 2010, um novo protocolo entre a CML, a Marinha 
e a Sociedade Frente Tejo S.A.9. Este acordo vem definir como 
elementos essenciais da intervenção, a redefinição do períme-
tro vedado e restrito circundante das ICM; o desaterro total do 

Arsenal da Marinha – anos 40 (Foto cedida pela Força Aérea Portuguesa).
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«Dique do Arsenal» e a respetiva abertura à fruição pública e  
eventual criação de um pólo museológico; a construção de 
«rampas varadouro» evocativas das antigas carreiras de cons-
trução do Antigo Arsenal de Marinha; o desaterro da «Caldeiri-
nha»10; a substituição dos revestimentos do pavimento e a re-
plantação de espécies arbóreas e, por fim, a cedência à Mari-
nha, para sua utilização exclusiva, do parque de estacionamen-
to do Largo do Corpo Santo. Ficou ratificado que da execução 
da intervenção não decorria a obrigação de qualquer participa-
ção financeira para a Marinha, MDN e CML sendo os custos do 
projeto suportados pela Frente Tejo. Este pressuposto veio-se a 
alterar com a extinção da PARQUEXPO11  recaindo sobre a CML 
a gestão financeira do projeto. Pelo significado que se reveste 
importa referir que o espaço de estacionamento no Largo do 
Corpo Santo, comporta um mínimo de 90 lugares para viaturas 
ligeiras ficando este espaço sujeito aos regimes de segurança 
aplicáveis aos imóveis do domínio público militar. A Marinha ce-
deu a utilização de parcela da área do domínio público que lhe 
está afeta para efeitos da execução do projeto.

Colaboração das Di e UAiCm

1 Ribeira das Naus, Avanço da Margem, Brochura da CML, Departamento de Marca e Co-
municação, Março de 2013.
2 Estudo prévio do Projeto de Execução do Espaço Público da RIBEIRA DAS NAUS, na Fren-
te Ribeirinha da Baixa Pombalina, Sociedade Frente Tejo, S.A., Julho 2009.
3 Os planos da reedificação de Lisboa estiveram a cargo de um grupo de engenheiros 
militares nomeadamente, Eugénio dos Santos, Carlos Mardel, Reinaldo Manoel e Manoel 
Caetano.
4 Relatório Final dos trabalhos arqueológicos | Diagnóstico Arqueológico na Avenida da 
Ribeira das Naus | Projecto n.º 946.10, Setembro 2010.
5 Reis, António E. (1988), O Dique da Ribeira das Naus, Estácio, Academia de Marinha, 
1988.
6 A via pública que, com carácter provisório recebeu o nome de Avenida Ribeira das Naus, 
foi aberta ao público em 09 de agosto de 1948 (Reis, 1998).
7 A RCM n.º 78/2008, de 30 de abril, foi publicada no DR 1.ª Série, nº 94, de 15 de maio.
8 Arq. João Nunes (PROAP) e Arq. João Gomes da Silva (Global).
9 O protocolo para a intervenção de requalificação na zona da Ribeira das Naus foi assina-
do pelo Dr. António Luís Santos da Costa, CML, Almirante Fernando José Ribeiro de Melo 
Gomes, ALM CEMA e Arquiteto João Biencard Cruz Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Frente Tejo, S.A..
10 Este projeto compreende o desaterro geral da Doca da Caldeirinha, bem como os tra-
balhos de selagem e revestimento do fundo da mesma. Prevê igualmente, um sistema de 
comunicação hidráulica com as águas fluviais através de uma tubagem de interligação en-
tre o sistema de admissão e controle do nível da água, instalado no muro sul da passagem 
sobre a Doca da Caldeirinha e uma caixa a executar no centro da mesma após o desaterro.
11 A empresa PARQUEXPO foi extinta em 2012 por decisão governamental.

Notas
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A fonte foi encimada por uma lápide de mármore com os seguin-
tes dizeres:

NO ANO DE 1832 SUA MAJESTADE EL REI NOSSO SNR D. MIGUEL I 
MANDOU FAZER ESTA BICA DAS AGOAS CURATIVAS DO ARSENAL 
REAL DA MARINHA PARA USO E BENEFICIO DO POVO
Entretanto, D. Miguel, em 1 de Junho de 1834, derrotado pelas for-

ças de D. Pedro e depois de assinar a Convenção de Évora-Monte, par-
tiu para o exilio e os Liberais não viram com bons olhos o facto de a 
Bica continuar a ostentar o seu nome. Alegando falsamente que a fon-
te tinha secado, entupiram o cano por onde a água corria, destruíram 
a lápide e entaiparam todo o conjunto.

Mais tarde, já no reinado de D. Pedro V este, informado do histo-
rial da Bica e da verdade dos acontecimentos e dada a sua excelente 
formação humana e grande sentido de justiça, mandou reabrir a dita 
fonte. As águas foram dirigidas para umas instalações improvisadas 
pela Marinha, que serviram durante alguns anos, até que em 1868 
a Misericórdia de Lisboa inaugurou um moderno balneário junto da 
Igreja de S. Paulo e as ditas águas foram então para ali canalizadas. 

A Bica de D. Miguel tinha sido reproduzida em aguarela por um 
militar da Brigada Real da Marinha, um tal Alferes José Luís da Costa 
e foi a partir desta pintura que se tornou possível reproduzir, com 
grande fidelidade toda a estrutura.

Em 1984, desempenhava as funções de Chefe do Estado-Maior da 
Armada o Almirante Sousa Leitão oficial de grande sensibilidade e 
interesse por questões de natureza cultural. Conhecedor da história 
da Bica, achou por bem que a mesma fosse reconstruída solicitando 
para esses trabalhos o Escultor Soares Branco o qual se encarregou 
de desenhar a lápide e as armas Reais que a encimavam. 

Os trabalhos para a colocar foram realizados pelos elementos da 
Unidade de Apoio às Instalações Centrais de Marinha.

Devido ao interesse da Marinha na preservação do seu patrimó-
nio histórico, é hoje possível, ao passarmos junto da Bica restaurada, 
ao lado da casa da Balança, conhecermos a sua história e perceber-
mos não só a sua importância no passado, mas igualmente a razão 
do seu restauro no presente. 

Rocha e Abreu
CMG

No terramoto de 1 de Novembro de 1755 após cada um dos três 
fortíssimos abalos de terra que duraram longos minutos, as 

águas do Tejo, em grandes ondas, invadiram a terra acabando por 
destruir a cidade de Lisboa.

De entre as ruínas, na zona da Ribeira das Naus, irrompeu então 
uma caudalosa nascente de águas que, pela sua cor, odor e tempe-
ratura, provocaram viva impressão nas mentes assustadas e supers-
ticiosas da época.

Iniciados os trabalhos de demolição e limpeza da área devastada, 
a Artilharia foi chamada a colaborar cabendo-lhe a missão de arra-
sar, a tiro de canhão, o que restava dos edifícios de maior enverga-
dura. Os escombros resultantes desta acção fizeram desaparecer a 
referida nascente.

Em 1829, quando se procedia a escavações junto do torreão Oci-
dental do Terreiro do Paço, as águas sulfurosas voltaram a surgir 
igualmente com grande caudal.

Os trabalhadores que nessa zona procediam à construção de alicer-
ces, passaram a andar mergulhados em água por vezes até à cintura 
e em pouco tempo, os que sofriam de úlceras nas suas pernas come-
çaram a sentir grandes melhoras. A notícia das propriedades curati-
vas daquelas águas correu célere por toda a cidade e de toda a parte 
acorreu gente a procurar aliviar os seus males com o uso dessa água.

O distinto médico da Armada Bernardino António Gomes que fi-
cou na história como o pai da Dermatologia em Portugal, confirmou 
as propriedades curativas das águas e a própria Rainha viúva D. Car-
lota Joaquina que sofria nessa época de reumatismo gotoso, usando
-as, rapidamente sentiu melhoras e desse facto deu notícia por carta 
a sua filha Maria Isabel, a Rainha de Espanha. 

A partir daquele momento, a fama das propriedades curativas 
das Águas do Arsenal, como então ficaram conhecidas, foi imensa 
e o Rei D. Miguel, ao visitar o Arsenal em 16 de Agosto, por ocasião 
do dia de S. Roque, foi convidado a ver o poço onde a população 
se abastecia das famosas águas. Verificando a precaridade das con-
dições existentes, determinou que se construísse um chafariz que 
permitisse aos doentes um mais franco e condigno acesso às águas.

O Almirante Dantas Pereira, oficial ilustre e de grande proximidade 
a D. Miguel, foi então encarregue de coordenar os trabalhos tendo 
em vista a concretização da decisão de Sua Majestade e a obra fez-
-se segundo desenho do Construtor Naval Manuel Luís dos Santos.

A BIcA DE D. MIGUEl
AS ÁGUAS cURATIVAS DO ARSENAl REAl DA MARINHA
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PRIMEIROS CONTACTOS

A historiografia portuguesa tradicional 
encara o encontro dos portugueses 

e chineses, no princípio do século XVI, 
olhando sobretudo para a documentação 
nacional e construindo o seu discurso com 
uma coerência que encerra as explicações 
no espaço restrito da História de Portugal. 
De uma forma geral tem como ponto de 
partida a cronística clássica (Barros, Cas-
tanheda, Tomé Pires, etc.) e complemen-
ta-a com as cartas e outras pequenas rela-
ções escritas por testemunhos portugue-
ses que, necessariamente, têm uma limi-
tação difícil de superar: revelam apenas a 
experiência do contacto interpretada com 
os valores subjectivos do sujeito europeu, 
faltando-lhe o (re)conhecimento do mun-
do complexo em que se inserem os seus 
interlocutores orientais. Com poucas ex-
cepções, todos os povos são colocados 
numa plataforma mais ou menos igualitá-
ria na sua importância política, diferencia-
dos pelas qualidades que servem os ob-
jectivos nacionais: uns são bons pilotos, 
outros comerciantes, guerreiros ou pací-
ficos, agressivos ou amigáveis, distinguin-
do-se se eram ou não muçulmanos. Des-
ta documentação é difícil deduzir o poder 
de cada nação, sugerindo que todos são 
prováveis súbditos do rei de Portugal. E o 
caso mais absurdo da falta de qualifica-
ção exacta é o da China, não identifican-
do o seu incomparável poder, superior a 
qualquer outro com que os portugueses 
tenham contactado no Oriente, depois da 
viagem de Vasco da Gama.

Os chineses ou chins – como foram de-
signados na época – são um dos povos 
contactados em Malaca, quando D. Ma-
nuel decide lá mandar uma esquadra, em 
1508. No regimento que dá ao seu capi-
tão, Diogo Lopes de Sequeira, recomenda-
-lhe que pergunte “pollos chiins e de que 
parte veem e de quão longe e de quanto 
em quanto vem a Mallaca”, querendo ain-
da saber se são mercadores ricos, se são 

O ENcONTRO 
cOM OS “cHINS”
NO SÉcUlO XVI

guerreiros ou fracos, se têm artilharia, se 
são cristãos, gentios ou muçulmanos, que 
terra é a sua e quem são os seus vizinhos. 

O capitão foi, de facto, encontrá-los em 
Malaca, em 1509, e desse encontro há um 
relato num documento anónimo, que os 
descreve como sendo brancos (como os 
portugueses), viajarem com as mulheres 
e filhos e comerem todo o tipo de carne, 
não sendo, portanto, muçulmanos. Mas 
nada se diz ainda sobre a China, nem so-
bre as viagens dos seus naturais.

Como é sabido, esta primeira empre-
sa não teve o melhor desfecho, em face 
das naturais desconfianças do sultão lo-
cal, que tentou ludibriar os portugueses 
e acabou por aprisionar Rui de Araújo, 
o feitor já nomeado, com todos os seus 
companheiros. Todavia, os prisioneiros 
não ficaram em regime fechado e o feitor 
conseguiu fazer chegar informações pre-
ciosas a Afonso de Albuquerque, dizen-
do-lhe que os chineses vinham todos os 
anos, com oito a dez juncos que chegam 
em Abril e partem em Maio, demorando 
no seu caminho cerca de vinte dias.

Em 1511, Albuquerque avançou com 
uma esquadra poderosa para Malaca que 
conseguiu conquistar entre os dias 8 e 10 
de Agosto desse mesmo ano. E no porto, 
quando ali chegou em Junho, ainda teve 
ocasião de se encontrar com os chineses 
– já de partida para a sua terra, por causa 
da monção – corroborando anteriores opi-
niões de que eram gente amistosa e alegre, 
que apoiava a operação de conquista. De 
resto, os documentos coevos concordam 
em que o governador da Índia terá tratado 
especialmente bem aqueles mercadores, 
precisamente pela forma afável como eles 
se relacionaram com a lusa gente. 

São claras as razões porque os portu-
gueses avançaram para esta conquista, 
prendendo-se com a importância comer-
cial do porto, localizado no estreito do 
mesmo nome, e funcionando como entre-
posto de redistribuição entre as múltiplas 
rotas marítimas do Extremo Oriente. As  

condicionantes decorrentes do regime de 
monções, favoreciam-na como local para 
onde todos levavam as suas mercadorias na 
época adequada para cada viagem de ida 
ou de regresso à sua terra. Ali se concen-
travam quatro comunidades principais: os  

Diogo Lopes de Sequeira – Galeria dos Vice-Reis.
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guzerates, os tâmiles, os chins e os jaus ou ja-
vaneses representando todo o Arquipélago. 
Todos os restantes povos ou nações faziam-
se representar por qualquer destes qua-
tro grupos, conforme as solidariedades ou 
os interesses comuns. E na documentação 
portuguesa os chineses ou chins são uma 
comunidade como qualquer outra, reco-
nhecidamente rica mas entendida como 
menos poderosa do que a guzerate que be-
neficiava de uma cumplicidade religiosa is-
lâmica. Dificilmente se percebe a dimensão 
desses chins, para além das referências co-
merciais, e parece-me ser evidente que só 
mais tarde os portugueses compreenderam 
o que era o Celeste Império ou Império do 
Meio, como eles próprios se chamavam.

AS PRIMEIRAS vIAGENS à CHINA

Como disse, em 1509, Diogo Lopes de 
Sequeira encontrou em Malaca vários na-
vios chineses e a armada de Albuquer-
que voltou a deparar-se com eles, em 
1511, a quando da expedição conquista-
dora. Na monção de 1512, não aparece-
ram, mas voltaram em 1513. Procederam 
de forma cautelosa, na incerteza do que 
sucedera com a chegada dos portugue-
ses. Na cidade de nova administração, 
contudo, muitos tinham a convicção que 
aqueles comerciantes gostariam de man-
ter o seu negócio e ele seria muito bom 
para os portugueses. João Viegas era um 
deles, que recomendou em 1512 que se 
enviasse à China um navio com merca-
dorias, estando convencido que, de se-
guida, eles voltariam com outros dez ou 
doze. Conhecia melhor do que qualquer 
outro estes mercadores, porque era um 
dos que ficara preso em 1509 e ali con-
vivera com a cidade comercial anterior à 
conquista. E aparentemente deram-lhe 
ouvidos, porque foi adquirido um junco 
em Martabão (Pegu) com esse objectivo, 
não deixando de ser curioso que o inves-
timento da carga foi partilhado em cerca 
de 50% por Nina Chatu, o representante 
da comunidade Tâmil em Malaca. E a ex-
pedição foi facilitada pelo facto dos jun-
cos chineses terem regressado em 1513,  
prestando-se a que o navio português se-
guisse com eles até ao rio de Cantão. Fez 
a viagem guarnecido por uma tripulação 
local, paga por Nina Chatu, e foi carrega-
do, sobretudo, com pimenta – que a China 
consumia em quantidade muito superior 
à Europa – e nele viajaram o feitor Jorge 
Álvares, o seu filho e um escrivão, tam-

bém português. Ocuparam o seu espaço 
a bordo respeitando o regime de aluguer 
de espaço próprio da navegação comer-
cial da região, dando ideia de um entrosa-
mento de acordo com os costumes orien-
tais do comércio marítimo, que não tem 
semelhança com as expedições habituais 
tuteladas pela coroa ou pelo governo da 
Índia. Aparentemente, iam explorar uma 
via comercial e obter informações sobre 
o mundo chinês, sobre o qual já se pres-
sentiam projectos e ambições que diver-
giam bastante na forma, como veremos a 
seu tempo.

Em 1514, os portugueses de Malaca 
aguardavam ansiosamente pela chega-
da de Jorge Álvares que regressava do rio 
de Cantão com grandes proveitos para si 
próprio e para todos os que nela investi-
ram. A experiência repetir-se-ia em 1515, 
agora com Rafael Perestrelo ao comando 
de três juncos, onde viajavam cerca de 
trinta portugueses que, de igual forma, 
seguiram junto com os navios chineses 
que vinham a Malaca. O êxito comercial 
foi semelhante, ao ponto de entusiasmar 
as autoridades a encetar uma nova forma 
de relacionamento com a China. E é aqui 
que se levantam alguns problemas de en-
tendimento da realidade política do Extre-
mo Oriente. As autoridades promoviam o  

estabelecimento de uma relação diplo-
mática com esse país, numa forma se-
melhante a todas as que se estabelece-
ram no Oceano Índico, passando pelo en-
vio de uma embaixada que recolhesse a 
vassalagem ao rei de Portugal. D. Manuel 
pensou, certamente, em acrescentar na 
sua intitulação de “senhor da conquista 
navegação e comércio da Arábia, Pérsia e 
Índia” os espaços de Malaca e China, to-
mando o “filho Sol” como seu vassalo. 

Termos que, naturalmente, nunca se-
riam aceites pelo Império do Meio e que 
a força naval portuguesa nunca teria ca-
pacidade para impor, como se viu pouco 
tempo depois.

TRêS EXPEDIÇõES DESASTROSAS

O projecto de uma embaixada a en-
viar ao imperador da China tem carta ré-
gia para isso e merece o apoio dos po-
deres oficiais de Malaca e da Índia, bem 
como dos fidalgos mais chegados à coroa 
e de algumas figuras como Tomé Pires, 
que foi o embaixador nomeado. Associa-
do a esta ideia esteve, naturalmente, o  
planeamento e a realização de expedi-
ções oficiais com armadas relativamente 
poderosas a seguirem a rota dos estreitos 
e o caminho do norte a partir de Malaca 

Fortaleza de Malaca – António Boccarro.
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e Singapura, cruzando a costa do Vietna-
me e as ilhas do sueste chinês até à foz 
do rio de Cantão. E o primeiro a coman-
dar uma empresa deste tipo foi o ex-ca-
pitão do mar de Malaca, Fernão Peres 
de Andrade, que partiu em 1517, levan-
do Tomé Pires como embaixador. Não é  
possível detalhar aqui os pormenores des-
ta viagem, mas é importante dizer que 
agiu com a prudência própria de um pri-
meiro contacto associada à altivez de um 
fidalgo europeu. Nalguns casos foi além 
do que lhe permitia o protocolo chinês, 
forçando as portas intransponíveis das 
ilhas da foz do rio, reservadas ao comér-
cio estrangeiro, e entrando com os navios 
até à cidade de Cantão, onde fez comér-
cio e onde deixou o embaixador, pedindo 
para construir uma feitoria de pedra e cal. 
Regressou com lucros fabulosos – como 
as anteriores empresas – entusiasmando 
a que se repetisse a experiência e fosse 
dada continuidade ao processo de estabe-
lecimento na costa chinesa.

Os portugueses não estavam habitua-
dos a negociar com cedências no que ao 
entendimento da sua superioridade de 
cristãos ocidentais dizia respeito. Os pe-
quenos avanços e recuos eram sempre 
pontuais e tácticos, tentando sempre ca-
valgar as circunstâncias, confiantes na 
supremacia dos seus navios e artilharia. 
Mas, neste caso específico, ao procede-
rem como faziam habitualmente, estavam 
a acordar um gigante de que não conhe-
ciam a dimensão e a força. A Fernão Peres 
de Andrade, em 1517/18, seguiu-se Simão 
Peres de Andrade, em 1519/20, que levou 
ainda mais longe a sua ambição e impru-
dência. Para além de pequenos inciden-
tes, afrontou costumes imperiais relevan-
tes e levou a sua postura ao ponto de pre-
tender impor a exclusividade de comércio 
na foz do rio de Cantão. Um conjunto de 
factos que foram a gota de água a trans-
bordar o copo.

Em 1520, Fernão Peres de Andrade che-
gou a Lisboa, transmitindo ao rei a sua pró-
pria visão do mundo chinês. O rei deve ter 
gostado do que lhe foi descrito com opti-
mismo e, em Março de 1521, nomeou Mar-
tim Afonso de Melo Coutinho como “capi-
tão-mor da armada da China” e capitão de 
uma fortaleza a construir naquelas partes. 
Chegou a Malaca em Julho de 1522 e partiu 
poucos dias depois para alcançar o rio de 
Cantão em Agosto. Esperavam-no cerca de 
trezentos navios e embarcações da guar-
da costeira chinesa, que lhe impediram o 

desembarque e o comércio. Nem sequer 
conseguiram fazer aguada nas ilhas e dois 
dos navios foram aprisionados com toda a 
tripulação, que morreu em combate ou foi 
executada posteriormente.

A EMBAIXADA FRUSTRADA

Quanto à embaixada de Tomé Pires, sa-
bemos que permanecera em Cantão até 
Janeiro de 1520, data em que foi autori-
zada a seguir para Naquim e depois para 
Pequim. A uma primeira espera de quase 
três anos, sucedeu-se cerca de um ano de 
viagem. Transportavam uma carta de D. 
Manuel para o imperador, que fora fecha-
da e selada em Lisboa, e uma outra escri-
ta em Cantão pelos interpretes chineses, 
ditada por Fernão Peres de Andrade. En-
tre ambas subsistia uma contradição in-
sanável: a missiva do rei de Portugal fora 
escrita “ao modo que ele usava escrever 
aos Reys Gentios daquelas partes”, como 
nos diz João de Barros; e a do capitão fora 
escrita pelos tradutores, adaptando o tex-
to às regras do cerimonial e da concep-
ção política chinesa. Na prática, na carta 
de D. Manuel (aberta na corte de Pequim) 
o imperador era tratado como um par do 
soberano português, a quem era ofereci-
da amizade e propostas vantagens comer-
ciais; ao passo que na de Fernão Peres 
lhe era apresentado um pedido de vassa-
lagem e tributo, à maneira oriental e nos 
termos em que o faziam todos os reinos 
do Extremo Oriente. Na verdade nunca se-
ria possível que o rei de Portugal aceitas-
se ser tributário de um soberano não cris-
tão, colocando-se sempre num plano su-
perior a ele. Mas, por outro lado, a China 
não conhecia outra relação com o exterior 
que não fosse a de se colocar no centro do 
mundo e aceitar benevolamente o tribu-
to de nações subordinadas. Esta questão 
era irresolúvel e, quando foi detectada a 
contradição entre os dois documentos de 
uma mesma embaixada, levantaram-se 
desconfianças profundas que levaram à 
execução dos tradutores. Numa determi-
nada fase dos inquéritos a esta anomalia 
o próprio imperador se inclinou para uma 
atitude benevolente, considerando que os 
estrangeiros, vindos de tão longínquas pa-
ragens, desconheciam certamente os cos-
tumes do Celeste Império. Mas os altos 
funcionários da corte eram mais sensíveis 
aos sucessivos apelos feitos pelo sultão 
de Malaca, Mahmud Xá, deposto com a 
conquista de Afonso de Albuquerque.

Infelizmente para os portugueses, o 
Imperador morreu em Abril de 1521,  
sucedendo-lhe um longo ritual de suces-
são que obrigou a embaixada a deixar Pe-
quim e voltar a Cantão. E a situação pio-
rou em cada dia passado. Não só chegou 
à corte a notícia dos sucessivos inciden-
tes ocorridos com as expedições de Simão 
Peres de Andrade e Martim Afonso de 
Melo, como cresceu a força dos que não 
queriam a presença portuguesa naquelas 
terras. Subitamente levantavam-se vários 
problemas: Portugal não era um reino que 
tivesse recebido o privilégio tributário; 
por outro lado afrontara um verdadeiro 
vassalo desapossando-o do seu território 
e afrontando o equilíbrio político regio-
nal, cujos sintomas já se faziam sentir nas 
guerras em torno da Península Malaia.  
Acumulavam-se, enfim, argumentos para 
que os representantes nacionais fossem 

Afonso de Albuquerque – Galeria dos Vice-Reis.
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Vaz Dourado – 1561.

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

tidos como impostores e encerrados em 
masmorras.

A certa altura, estando já presos em 
Cantão e passando por grandes dificulda-
des, as autoridades chinesas prepararam 
uma carta ao capitão de Malaca, que os 
próprios foram forçados a redigir em por-
tuguês, nos termos em que lhe foi indica-
do, exigindo a imediata retirada daquela 
cidade e a sua entrega ao sultão Mahmud 
Xá. Esta missiva foi enviada através de um 
comerciante malaio, mas a esperança que 
nela depositaram era certamente nenhu-
ma. Sabiam bem que as condições nunca 
seriam satisfeitas e que os esperava um 
longo e penoso cativeiro.

O MUNDO ORIENTAL CHINêS

O projecto pensado pelas autorida-
des portuguesas para um relacionamen-
to estável entre os reinos de Portugal e a  
China cessava assim, de forma violenta e 
sem nenhuma saída diplomática de futu-
ro. Em boa verdade a ideia de uma em-
baixada formal, organizada nos moldes 
ocidentais, revelara-se desastrosa. Mas 
compreende-se também que não seria fá-
cil adoptar uma solução adequada à rea-
lidade chinesa de então. A conquista de 
Malaca lançou a lusa gente num espaço 

geográfico tutelado pela China e não se ti-
nham dado conta da verdadeira dimensão 
dessa tutela nem do poder que lhe estava 
subjacente. Um poder que não pressupu-
nha capacidade de projectar forças milita-
res além-mar, mas que decorria do facto 
de serem um imenso país, com cerca de 
cem milhões de habitantes em 1500, re-
presentando uma enorme massa de con-
sumidores e uma capacidade económica 
que lhe permitia sustentar uma periferia 
de tributários fornecedores, que man-
tinha em regime de subordinada vassala-
gem.

Consideravam-se os chineses como me-
diadores entre o Céu e a Terra, tutelando 
um vasto mundo de vassalos à sua volta. 
Periodicamente a esses vassalos era dado 
o “direito” de virem pagar o tributo de 
uma mediação cósmica que os protege. 
Era assim que entendiam a sua relação 
com o exterior. Aos tributários era reco-
nhecido o direito de enviar embaixadas 
com prendas, a que se associava imensa 
teia de comércio, envolvendo os funcio-
nários da administração central e regio-
nal. E assim entravam outras tantas mer-
cadorias que, por si só, representavam um 
movimento comercial imenso, a abaste-
cer toda a população que não está ligada 
ao aparelho do poder imperial. Na verdade, 

o país precisava desta cadeia de fornece-
dores que construíam com este comércio 
a sua própria riqueza. Mas o Império olha-
va esta periferia como um espaço inferior, 
que devia manter-se à distância, contro-
lando as suas aproximações mantendo-as 
restritas ao indispensável. E fazia-o atra-
vés de um ritual complexo, obrigando os 
comerciantes a ficar em ilhas afastadas, 
onde os compradores se deslocam para 
fazer os seus negócios. Só as embaixa-
das tributárias podem entrar controlada-
mente, sendo-lhes permitido, enquanto 
os enviados se deslocam à corte, outros 
venderem tudo o que podem. Mas enten-
dem os chineses que esta ordem cósmica 
exige um equilíbrio global em todo espa-
ço da sua influência de grandes consumi-
dores. As viagens marítimas são para eles 
absurdas e perniciosas e só as efectua-
ram ou ordenaram no princípio do século 
XV, precisamente porque era necessário 
promover o ordenamento adequado dos 
seus tributários, estabelecendo as hierar-
quias e consolidando as regras. Foi o gran-
de almirante Cheng Ho, cujas sucessivas 
viagens alcançaram a Índia e Sofala, que 
entregou ao soberano fundador de Mala-
ca o selo de tributário, no ano de 1409. 
A cidade agora conquistada por Albuquer-
que era, para os chineses, a porta do vas-
to oceano tutelado discretamente (como 
também era seu hábito) pelo Celeste Im-
pério. 

Os dez juncos com gente afável que Al-
buquerque encontrou em 1511 tinham 
por detrás de si um poder incompreen-
sível pelas autoridades portuguesas. Só 
perceberam a dimensão e a força do gi-
gante, depois dos incidentes com Simão 
Peres de Andrade e Martim Afonso de 
Melo. Os portugueses foram expulsos do 
Mar da China e a sua embaixada foi apri-
sionada e posta a ferros, tida como de 
gente impostora. Digamos que o primei-
ro passo tinha sido dado em falso. Mas 
aprenderam bem a lição. E aprenderam-
na depressa, porque quatro décadas de-
pois foi-lhes concedida autorização para 
um estabelecimento em Macau de forma 
permanente e com um carácter que até aí 
nunca tinha sido concedido a nenhum es-
trangeiro. Mas para isso tiveram de seguir 
uma via diferente, talvez mais pragmáti-
ca mas igualmente digna de que daremos 
contra num próximo artigo.

J. Semedo de Matos
CFR FZ
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AS cORVETAS MISTAS 
NA OBRA DE JOÃO PEDROSO

Este ano a Marinha comemora os 150 
anos do lançamento à água das Cor-

vetas Mistas, dos Programas de Moder-
nização da Armada, conduzidos pelos mi-
nistros Sá da Bandeira e Mendes Leal nas 
décadas de 1850 e de 1860. Estes progra-
mas permitiram apetrechar a Marinha de 
Guerra Portuguesa com sete novas Corve-
tas e várias Canhoneiras destinadas a Áfri-
ca. Todos esses navios eram dotados de 
hélice que, nessa década, já tinha substi-
tuído em todas as Marinhas Europeias as 
rodas e as pás.

João Pedroso (1825-1890), importante 
gravador e pintor de Marinhas de Lisboa, 
retratou na sua obra de pintura e de gra-
vura os principais navios desses progra-
mas: as corvetas mistas Bartolomeu Dias, 
Sagres e Estefânia, construídas em Ingla-
terra. Também as corvetas, Duque de Pal-
mela e Sá da Bandeira, navios construídos 
no Arsenal da Marinha de Lisboa, foram 
alvo da paleta do artista. 

Existe assim uma relação muito clara 
entre a obra de João Pedroso e os esfor-
ços notórios de modernização da Marinha 
de Guerra Portuguesa, nomeadamente 
pela introdução do hélice e dos cascos de 

ferro, novas tecnologias ligadas aos meca-
nismos movidos a vapor e à formação de 
mão-de-obra especializada, que trabalha-
va em Lisboa, principalmente no Arsenal 
da Marinha. 

Um dos navios mais emblemáticos da 
obra de João Pedroso é a corveta mista 
Bartolomeu Dias, um dos primeiros navios 
do Programa Sá da Bandeira. Construído 
em Blackwall, no Rio Tamisa, em 1858, e 

inicialmente concebido como «clipper», 
foi transformado em navio de guerra, do 
tipo corveta, misto, à vela e a vapor. Na-
vio Almirante da Armada Real Portuguesa, 
foi comandada, de 1858 a 1861, pelo In-
fante Dom Luís, Duque do Porto e Oficial 
da Armada e participou em importantes 
eventos de Estado. Navio muito popular, 
foi seguramente a esse título que teve o 
privilégio de ser um tema central na obra 

Imagem 1.

Imagem 2.
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desfeito, de panos ferrados, observando-
-se as vagas excepcionalmente altas com 
cristas compridas. Do ponto de vista téc-
nico, a pintura é executada à maneira da 
tradição iconográfica dos clássicos ex-vo-
tos marítimos, de que se conhecem exem-
plares na pintura holandesa, desde o séc. 
XVII. Esse tipo de pintura proliferava ainda 
no séc. XIX na Europa, de Portugal a In-
glaterra, passando pelo Mediterrâneo, em 
especial por Itália. Num registo da pintu-
ra popular votiva, esta tela conta-nos, de 
facto, a dramática viagem efectuada em 
Novembro de 1858, quando uma esqua-
dra portuguesa largou precipitadamen-
te dos Açores para Lisboa, no contexto 
duma crise diplomática com a França (ori-
ginada pelo célebre caso da barca Char-
les et Georges). Como se pode avaliar pela 

de João Pedroso. A pintura «Chegada a 
Lisboa de S.M. Maria Pia de Saboia», a 5 
de Outubro de 1862 (Colecção do Palácio 
Nacional da Ajuda – Imagem 1), retrata 
aquele acontecimento histórico, vendo-se 
a Esquadra Portuguesa (constituída pelas 
corvetas Bartolomeu Dias, Sagres e Este-
fânia), fundeada no Tejo, após uma via-
gem realizada desde Génova em compa-
nhia de navios de guerra italianos. Aliás, 
esta obra constitui um dos três quadros 
monumentais de João Pedroso, da colec-
ção do Palácio da Ajuda. As duas outras 
telas de grandes dimensões são intitula-
das: «A Chegada a Lisboa da Rainha Dona 
Estefânia» (quadro pintado retrospectiva-
mente) e a «Partida para França da Famí-
lia Real», em 1865 (Imagem 2). Nesses 
dois últimos quadros também são reco-
nhecíveis as corvetas Bartolomeu Dias, Es-
tefânia e Sagres. A pintura dos três acon-
tecimentos históricos marcantes (vulgo 
«Pintura Histórica») foi encomendada a 
João Pedroso pelo Rei Dom Luís. 

Na Pintura «Chegada a Lisboa de  
S.M. Maria Pia de Saboia», a Bartolomeu 
Dias está fundeada no Tejo com as corve-
tas Sagres e Estefânia, em frente a Belém 
(avistando-se o Palácio Real da Ajuda). 
Está acompanhada por uma esquadra da 
Marinha de Guerra Italiana, com a qual os 
navios portugueses tinham viajado de Gé-
nova para Lisboa. A Bartolomeu Dias é re-
conhecível por hastear o distintivo verme-
lho da Casa Real no tope do mastro gran-
de, sinal de que o Rei Dom Luís e a Rainha 
Dona Maria Pia se encontravam, nesse 
preciso momento, a bordo.

Além de representada nesses impor-
tantes três quadros da obra de João Pe-
droso, a Bartolomeu Dias é também tema 
de obras do mesmo autor, embora de 

menores dimensões e importância, no-
meadamente várias gravuras abertas em 
madeira. A título de exemplo, apuramos 
uma das mais interessantes: «As Corvetas 
Bartolomeu Dias e Sagres, largando para 
Tanger» (Imagem 3). Nesta belíssima gra-
vura, cujo cenário é constituído pelo Tejo 
e pela Torre de Belém, é reconhecível, 
em primeiro plano a «Bartolomeu Dias» 
e pela sua alheta de bombordo a corveta 
mista Sagres.

Existe, em matéria de representação da 
corveta Bartolomeu Dias, uma obra mais 
singular de Pedroso: «A Corveta Bartolo-
meu Dias, Debaixo de Temporal» (Colec-
ção do Palácio Nacional da Ajuda) (Ima-
gem 4). É um quadro a óleo onde figu-
ra o navio, mostrado em alto mar, num 
momento em que enfrenta um temporal 

Imagem 3.

Imagem 4.
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tável «modernidade temática». Evidencia 
e divulga as inovações e a revolução tec-
nológica então em curso, na qual a má-
quina a vapor e o navio ocupavam lugares 
centrais (o navio movido a vapor e por hé-
lice e o casco de ferro). 

Nesses registos, a partir duma descri-
ção minuciosa e legível o artista enfati-
za, nomeadamente, o «papel da Marinha 
de Guerra Portuguesa na Revolução In-
dustrial», através da representação dos 
principais vasos de guerra dos Programas 
de Modernização da Armada dos Anos 
1850/1860 (Programas Sá da Bandeira e 
Mendes Leal).

Dr. Paulo santos

1 A Marinha Portuguesa comemora  em 2014 os 150 anos 
do lançamento à água das Corvetas «Duque de Palmela» 
e «Duque da Terceira». 

Notas

imagem, a travessia foi extremamente ar-
riscada. A Bartolomeu Dias apanhou uma 
«corda de mau tempo», perdendo de vis-
ta a corveta Sagres (a velha e primeira Sa-
gres do séc. XIX) e dando esta como perdi-
da. Na chegada a Lisboa, os navios e guar-
nições reencontram-se e houve romaria 
de acção de graças dos marinheiros ao 
Porto Salvo, como era de tradição naquele 
tempo. Esta pintura, bastante «intimista», 
tinha o privilégio de figurar no Palácio da 
Ajuda, exposta no Salão Verde, a sala de 
fumo do Rei Dom Luís. Exposta neste local 
para contemplação do «Rei Marinheiro», 
e recordando-lhe porventura os vários pe-
rigos e o «milagre» dessa viagem, a bordo 
do navio que comandara de 1858 a 1861. 

Quanto aos navios do Programa Men-
des Leal, construídos em Lisboa, em 1863 
e 1864, figuram em dois quadros pintados 
por Pedroso e que também pertenceram 
às Colecções Reais: Uma «Corveta Mista 
da Armada Portuguesa, a salvar, na altu-
ra do Forte de São Julião da Barra» (Co-
lecção da Fundação da Casa de Bragança) 
(Imagem 5), e «Corveta Sá da Bandeira», 
Pintura a Óleo sobre Tela, 1863 (Colecção 
do Palácio Nacional da Ajuda)1 (Imagem 6). 

No primeiro quadro vê-se uma corveta 
mista da Armada Real Portuguesa, mui-
to provavelmente a Duque de Palmela do 
programa naval do Ministro Mendes Leal. 
Construída no Arsenal da Marinha de Lis-
boa em 1864, seguiu no mesmo ano para 
Inglaterra, para meter máquina. O qua-
dro não está datado, mas estamos supos-
tamente perante a entrada em Lisboa do 
navio, com a chaminé da máquina a fume-
gar, de regresso de Inglaterra, nesse mes-
mo ano. A ocasião é festiva e o navio está 
embandeirado e como se vê, salva a terra, 
por altura do Forte de São Julião da Barra. 

Na perspectiva do quadro, do lado direito, 
o espectador vê o Forte de São Lourenço 
da Cabeça Seca, vulgo Bugio. Em redor do 
forte nota-se uma interessante cena de 
pesca constituída por várias «muletas» do 
Seixal, que nesses anos se encontravam 
proibidas de pescar no estuário do Tejo, 
por haver um esforço de pesca demasiado 
grande. Assim, estas tradicionais embar-
cações de pesca tinham de se aventurar 
fora da barra, para lançar as suas redes. 
Os dois cenários, constituídos pelos For-
tes do Bugio e de São Julião da Barra, tam-
bém são recorrentes na pintura de João 
Pedroso.

No segundo quadro, está a corveta Sá 
da Bandeira, rumo à Barra de Lisboa, cru-
zando o Forte de São Julião da Barra, for-
tificação emblemática da obra de João Pe-
droso, ao mesmo título que o Bugio e que 
a Torre de Belém. 

Podemos concluir que a pintura de Ma-
rinha de João Pedroso apresenta uma no-

Imagem 5.

Imagem 6.

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



ABRIL 2014 24

REVISTA DA ARMADA | 484 

TOMADAS DE POSSE 
DIRETOR DO SERVIÇO DE SAÚDE

DIRETOR DO AQUÁRIO VAScO DA GAMA

Presidida pelo Superintendente dos Ser-
viços do Pessoal, VALM Rocha Carrilho, 

realizou-se em 14 de janeiro, no seu Ga-
binete, a cerimónia de tomada de posse 
do novo Diretor do Serviço de Saúde Inte-
rino, CMG MN Lourenço dos Santos, que 
substituiu o CALM MN Menezes Cordeiro.
Assistiram à cerimónia Comandantes, Di-
retores e Chefes de órgãos e unidades 
da estrutura orgânica da Marinha, assim 
como militares e civis que prestam serviço 
na DSS e de outras unidades.
Após a leitura da ordem, em que foi lido o 
despacho de nomeação, usou da palavra 
o novo Diretor, sendo de realçar das pala-

AVG é o mais antigo oceanário de Portu-
gal e um dos mais antigos do Mundo, sa-
lientando ainda a importância científica e 
histórica que o AVG tem para o País. Alu-
dindo à difícil crise que assola Portugal, 
referiu que estava confiante que o AVG 
iria continuar a usufruir dos apoios ne-
cessários ao cumprimento da sua missão, 
e que, com iniciativa e espírito empreen-
dedor, o AVG iria alcançar os objectivos a 
que se propõe, para nunca mais regres-
sar às dificuldades a que aquele ONC foi 
sujeito no passado, que quase levaram 
ao seu encerramento por diversas vezes. 
Seguidamente, o Diretor da CCM usou da 
palavra para salientar os enormes desa-
fios que decorrem da missão do AVG, no-
meadamente no estudo, preservação e 
divulgação do património cultural, cien-
tífico e museológico daquela instituição, 
tendo ainda aludido ao grande esforço de 
reestruturação que o Setor Cultura tem 
vindo a efetuar, mormente na junção dos 
diferentes serviços administrativo-finan-
ceiros e da criação da secretaria central 
dos ONC.

No passado dia 20 de fevereiro, presi-
dida pelo VALM Oliveira Viegas, Di-

rector da Comissão Cultural da Marinha 
(CCM), teve lugar no Aquário Vasco da 
Gama (AVG) a cerimónia de tomada de 
posse do CMG Correia Andrade como 
novo Director daquele Órgão de Nature-
za Cultural (ONC) da Marinha, que substi-
tuiu o CMG EMQ Gonçalves Ribeiro. Após 
formalmente empossado, o novo Diretor 
começou por dirigir algumas palavras ao 
Diretor da CCM e ao Diretor cessante, 
tendo prosseguido relembrando que o 

O CMG Correia Andrade entrou na Esco-
la Naval em SET de 1974 e foi promovido a 
oficial em 1978, tendo-se especializado em 
Comunicações. Frequentou vários cursos, 
nomeadamente, cursos nacional e NATO de 
Guerra Electrónica, curso NATO de Comuni-
cações, cursos de operações navais e con-
juntas, diversos cursos nas áreas específicas 
da formação e de sistemas navais, Curso de 
Auditor de Defesa Nacional, Curso Geral Na-
val de Guerra, Curso Complementar Naval 
de Guerra e Curso de Promoção a Oficial Ge-
neral. Como chefe dos serviços de Informa-
ções em Combate, de Comunicações, de Ar-
tilharia, Armas Submarinas e de Operações, 
esteve embarcado nos NRP Pereira da Silva, 
Magalhães Corrêa, António Enes e João Belo. 
Foi também Diretor da Estação Radionaval e 
Chefe do Centro de Comunicações de Pon-
ta Delgada, oficial dos estados-maiores da 
Armada, do Grupo-Tarefa NATO do Atlân-
tico e do Grupo-Tarefa Naval (GTN). Foi ofi-
cial Imediato do NRP Rovuma, Comandante 
do NRP Álvares Cabral, Diretor do Centro de 
Instrução de Tática Naval, Chefe do Centro de 
Guerra Electrónica e Comandante do GTN. 
Foi Subdiretor do Centro de Investigação do 
IESM e Adido de Defesa na Embaixada Por-
tuguesa no Brasil. Da sua folha de serviços, 
constam diversos louvores e condecorações, 
nacionais e estrangeiras.

O CMG MN Nelson Octávio Castela Lourenço 
dos Santos nasceu em Lisboa e licenciou-se em 
Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas 
de Lisboa.

Ingressou no quadro da Marinha em 1985, ten-
do em 1991 concluído a especialidade de Psiquiatria.

Realizou estágios na área das doenças 
adictivas quer na Marinha do U.K. quer em 
outros centros dos EUA.

Realizou uma pós graduação em “Trauma 
Psychology”.

Esteve embarcado em diversas unidades 
navais: NRP’s Pereira de Eça, João Roby, Vasco 
da Gama, Creoula, e Corte Real.

Durante 10 anos esteve colocado no Servi-
ço de Psiquiatria do HM, mas desempenhou 
também funções no Serviço de Saúde da Base 
de Fuzileiros, como Chefe do Departamento 
do Centro de Medicina Naval, como vogal da 
JSN e como Subdiretor e Diretor da UTITA.

Foi também durante 10 anos o represen-
tante nacional no Grupo de Trabalho de Psi-
quiatria Militar na OTAN e o representante da 
Saúde Naval na Comissão Nacional de Acom-
panhamento para o Stress Traumático.

É co-autor de um Manual Técnico sobre 
Alcoolismo e Toxicodependências. Foi investi-
gador associado de Projeto da FCT – Álcool e 
Drogas em meio Militar e Laboral 1993-2003.

Foi Diretor do Hospital da Marinha até ju-
lho de 2012, tendo frequentado no IESM o 
Curso de Promoção a Oficial General.

Até à tomada de posse, desempenhava na 
DSS as funções de Ajunto do Diretor.

Ao longo da sua carreira recebeu diversos 
louvores e condecorações. 

vras que proferiu “ …Senhor ALM SSP, rea-
firmo agora o meu empenho e entusiasmo 
na missão que agora se inicia, poderá con-
tar com eles para o assessorar na gestão 
previsível dos homens e mulheres que tra-
balham para a saúde de todos nós, igual-
mente nos desafios que a reforma da saú-
de em curso trará. Sabe como valorizo a 
identidade distintiva da Saúde Naval, mas 
por vezes é necessário reformular essas 
fronteiras de modo a salvaguardar o es-
sencial, porque o risco de as perder é ver 
esse espaço ocupado por uma perspetiva 
civil, que desconhece as necessidades da 
condição militar.”
Das palavras proferidas pelo VALM SSP é de 
referir “…Face à reforma da Saúde Militar 
em curso haverá que continuar a assegurar 
uma participação empenhada e clara no 
processo, procurando neste processo que:
A mudança seja favorecedora de mais-va-
lias e nunca redutora do já disponível ou 
da sua qualidade; 
O reconhecimento da componente ope-
racional da saúde militar seja o objetivo 
primeiro e maior da saúde naval, pela sua 
relevância no cumprimento da missão da 
Marinha. 
A imprescindibilidade de ação conjugada 
entre o Hospital das Forças Armadas, a 
saúde operacional, os cuidados primários 
e o Serviço Nacional se Saúde.” 
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NOTÍCIAS

AULA PROFESSOR DOUTOR ADRIANO MOREIRA
SEgUNDA REUNIãO DA UNIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO CINAV

CURSO ALMIRANTE gAgO COUTINHO 
40 ANOS DE ENTRADA NA ESCOLA NAVAL

Decorreu na Escola Naval, no passado 
dia 27 de novembro, a Cerimónia de 

dedicação da Sala de aula nº 1 ao Profes-
sor Doutor Adriano Moreira. 

 Ao longo da sua carreira, o Professor 
Doutor Adriano Moreira tem sido uma fi-
gura de referência para a nossa Marinha, 
pela sua longa e prestigiante atividade 
docente e pelas conferências e obras es-
critas editadas. Foi professor do Instituto 

Durante o final do ano de 2013 o curso Al-
mirante Gago Coutinho celebrou, atra-

vés de algumas iniciativas, os 40 anos de 
entrada para a Escola Naval (EN). A primeira 
teve lugar a 24 de outubro, com a tradicio-
nal visita à alma mater. O curso foi recebido 
pelo seu Comandante, CALM Bastos Ribeiro, 
concentrando-se no átrio principal, onde foi 
possível rever algumas fotografias de então. 
Neste período inicial, de troca de efusivas 
demonstrações de amizade e estima e par-
tilha de recordações, foi possível rever al-
guns daqueles que, embora não tivessem 
terminado o curso, quiseram estar presen-
tes nesta “romagem de saudade”. O curso 
deslocou-se em seguida para a capela, onde 
foi celebrada missa, pelo Capelão da EN, em 
memória dos elementos do curso entretan-
to falecidos, momento solene de evocação 
dos que nos deixaram.

Já no auditório, e após uma apresentação 
do CALM Bastos Ribeiro sobre a realidade 
atual da EN, o CMG Rodrigues da Costa, ou-
trora Comandante de Companhia do curso 
e seu instrutor de Cálculos Náuticos, minis-
trou uma interessante lição, através da qual 
trouxe à memória dos presentes muitos dos 
principais factos ocorridos naquele ano de 
entrada na EN.

Superior Naval de Guer-
ra durante cerca de 37 
anos, onde, para além da 
docência, promoveu inú-
meras conferências, bem 
como na Escola Naval e 
na Academia de Mari-
nha, onde foi, sucessiva-
mente, membro efetivo, 
emérito e honorário. Os 
seus ensinamentos recaí-
ram na área das Ciências 
Humanas, ligados sobre-
tudo à Sociologia, Ciência 
Política e Relações Inter-
nacionais, mas também 
nas áreas associadas, no 
âmbito da Estratégia e da 

Geopolítica, reconhecidos como indispen-
sáveis na formação dos nossos oficiais.

Esta singela cerimónia teve o intuito de 
perdurar a homenagem ao Professor Dou-
tor Adriano Moreira, já consumada no ex-
tinto Instituto Superior Naval de Guerra, 
no qual existia uma sala com o seu nome, 
reafirmando desta forma o reconheci-
mento pelo muito que deu à Marinha. 

No mesmo dia, decorreu ainda a 2ª reu-
nião da Unidade de Acompanhamento do 
Centro de Investigação Naval (CINAV), a 
qual tem por missão auditar as atividades 
do CINAV e aconselhar a sua direção, bem 
como o Comando da Escola Naval, sobre 
quais os melhores caminhos a seguir, cons-
tituindo-se assim como um importante ins-
trumento de preparação do CINAV para as 
avaliações externas de que será alvo. 

A reunião foi presidida pelo Comandan-
te da Escola Naval e contou com a partici-
pação do Professor Doutor Adriano Morei-
ra, do Magnífico Reitor da Universidade de 
Lisboa, Professor Doutor Cruz Serra, mem-
bros da Unidade de Acompanhamento, do 
Professor Doutor Afonso Barbosa, e do Pro-
fessor Doutor Contente Domingues, bem 
como da Direção do CINAV e do coordena-
dor da Linha de Gestão da Manutenção.

O CINAV apresentou as atividades desen-
volvidas e planos para o futuro, com particu-
lar ênfase nos projetos com financiamento 
externo que, nesta altura de crise, têm cons-
tituído a principal prioridade. Da visita resul-
tará um relatório formal com contributos da 
Unidade de Acompanhamento para melho-
ria do CINAV.

Seguiu-se, no átrio do internato antigo, 
o descerrar da placa alusiva à efeméride, 
pelo Comandante da Escola e pelo VALM 
Pereira da Cunha, oficial mais antigo do 
curso, na qual estão inscritas palavras que 
pretendem traduzir a forma como estes 
antigos alunos sentem a Escola que os 
acolheu em jovens:

Longínquo é já o dia aqui chegados
Oceanos de saberes aprendemos
Valores e amizades conquistados
Para o Mar e o Servir que escolhemos …
Perante a formatura do Corpo de Alu-

nos no átrio principal, o VALM Pereira da 
Cunha dirigiu umas breves palavras aos 
atuais alunos onde, de uma forma global 
e emotiva, resumiu a vivência dos 40 anos 
de Marinha do curso. 

Após a formatura, foi possível a con-
sulta dos registos e da documentação 
individual, relativos ao concurso, entra-
da e frequência da EN, a que se seguiu 
um agradável almoço volante, durante o 
qual se conviveu com oficiais e cadetes 
que, tal como há 40 anos, estão a iniciar 
uma carreira em que este período esco-
lar é, seguramente, dos mais marcantes 
e decisivos.

No dia seguinte foi ainda proporcionado 
aos elementos do curso um curto embar-
que no NE Sagres, em trânsito da Doca da 
Marinha para a BNL, o que permitiu reviver 
memoráveis momentos do remoto ano de 
1974, em que efetuaram a sua primeira via-
gem de instrução no final do 1º ano.
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clUBE DO SARGENTO DA ARMADA
APRESENTAÇÃO DE CUMPRIMENTOS

No dia 27 de janeiro, o Clube do Sargento da Armada, atra-
vés do Presidente da Direção, Rui Maricato, do Presidente 

do Conselho Fiscal, Carlos Alves, e do Presidente da Assembleia 
Geral, Albano Furtado Ginja, apresentou ao Chefe do Estado
-Maior da Armada, Almirante Macieira Fragoso, cumprimentos 
em nome dos seus Órgãos Sociais. 

O Presidente da Direção agradeceu à Marinha, na pessoa do 
seu chefe máximo, a ajuda que esta vem dando aos Clubes, em 
particular ao Clube do Sargento da Armada, e desejou felicidades 
pessoais e profissionais ao Chefe do Estado-Maior da Armada.  
Por sua vez, o ALM CEMA felicitou o CSA pelo que representa 
para os seus associados e para a Marinha, realçou a vontade de 
continuar a apoiar, dentro do possível, a «Família Militar Naval» 
e desejou felicidades aos Órgãos Sociais.

No dia 22 de fevereiro, comemorou-se, com a presença do 
Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Macieira Fra-

goso, associados, seus familiares e muitos convidados, o 39º ani-
versário do Clube do Sargento da Armada (CSA).

Salão Nobre cheio, sendo visíveis nos rostos dos Sargentos da Ar-
mada a satisfação e o orgulho que têm do seu Clube.

Depois da intervenção do Presidente da Direção, falaram qua-
se todos os convidados que estavam em representação dos seus 
clubes e associações. A sessão fechou com a intervenção do Al-
mirante CEMA. 

Todos deram os parabéns e elogiaram o CSA, as suas realiza-
ções na defesa e promoção social e cultural do cidadão/sargen-
to da Marinha, assim como o seu património material e social. 

Nestas comemorações foram inaugurados seis painéis de 
azulejos da autoria do nosso saudoso amigo e camarada Au-
gusto Lenine Gonçalves de Abreu (NII 206253). Nesta singela 
homenagem, as obras foram descerradas pela viúva, cuja pre-
sença nos honrou e publicamente agradecemos. 

Foram entregues os diplomas e os emblemas de prata do Clu-
be aos sócios que no último ano perfizeram 25 anos de filiação. 

39º ANIvERSÁRIO 

CELEBRAÇÃO DE ACORDO
ENTRE A MARINHA E O METROPOLITANO DE LISBOA 

No passado dia 4 de fevereiro, foi celebrado um acordo entre a 
Marinha e o Metropolitano de Lisboa, E.P.E., com a finalidade 

de encerrar ações previstas no protocolo de 2009 relacionadas 
com as facilidades existentes na Doca da Marinha e que então 
foram afetadas pelas obras de edificação da estação de metro-
politano «Terreiro do Paço». A assinatura do acordo, que teve 
lugar no Salão Nobre do Gabinete do Chefe do Estado-Maior da 
Armada, foi efetuada pelo CEMA, Almirante Macieira Fragoso, e 
pelos membros do Conselho de Administração do Metropolitano 
de Lisboa, Dr. Pedro de Brito Bogas e Dra. Maria Manuela de Fi-
gueiredo. Estiveram ainda presentes o VCEMA, VALM Bonifácio 
Lopes, e outras entidades. Com o presente acordo pôs-se termo  
ao protocolo de 2009, sendo a Marinha ressarcida pelos danos 
causados no edifício das salas de espera existentes na Doca da 
Marinha.

No final, em ambiente de grande confraternização, cantaram-se 
os parabéns e o sócio mais antigo presente no evento, José Ma-
nuel Martins Jorge (NII 210268), em conjunto com o Presidente 
da Direção, Rui Maricato, apagaram as velas das 39 primaveras.   
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SAIBAM TODOS

A Direção de Apoio Social (DAS), no âmbito do apoio social, 
presta apoio jurídico aos militares, militarizados e civis da Ma-
rinha. Este atendimento decorre todas as sextas-feiras, entre as 
09h30 e as 1230, mediante marcação prévia. 

Contactos: 
Tel.: 213 255 776; 
RTM: 32 91 63.

Ao aderir ao Programa de Rescisões por Mútuo Acordo pre-
visto na Portaria 221-A/2013, de 8 de julho, cessa a inscrição 
como beneficiário/a extraordinário/a na ADM, uma vez que exis-
te “perda da qualidade de funcionário/a ou agente”, tal como  

estabelecido na alínea f) do nº 1 do art.º 5º da Portaria 1393/2007, 
de 25 de outubro.

O Decreto-Lei nº 161/2013, de 22 de novembro, apenas vem 
consignar a possibilidade de manutenção do benefício social da 
ADSE para os funcionários públicos pertencentes a este subsiste-
ma como beneficiários/as titulares à data da respetiva rescisão.

Saliente-se que a possibilidade de inscrição na ADM como be-
neficiário/a familiar ficará dependente do cumprimento dos re-
quisitos estabelecidos no artº 5º do Decreto-Lei nº 167/2005, de 
23 de setembro.

TRIBUTO     
Servi a Marinha e a pátria honrei,
Enorme o empenho, maior pundonor.
E quanto ao carácter, muito o elevei,
Nessa escola ilustre e superior.

Fui aluno esforçado e assimilei,
Matéria ensinada e cujo teor,
Foi a tocha e caminho que eu trilhei,
E nos contratempos, foi redentor.

Respeito, estima, total lealdade,
Valores capitais que a alma consola,
Profusa empatia, afabilidade, 

O encontro efusivo, a saudade assola, 
Na frase fatal de franca amizade:
Dá cá um abraço ó filho da escola.

SAJ SE REF lopes de matos

PUB
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NRP D. CARLOS  
fEz 17 ANOS

NRP ÁGUIA  
39º ANIVERSÁRIO

No passado dia 28 de fevereiro o NRP D. Carlos I assina-
lou o seu 17º aniversário desde a sua entrada ao efetivo 

dos navios da Marinha. Tal singela comemoração teve lugar 
na Base Naval de Lisboa, e foi assinalada com a realização de 
algumas atividades desportivas para a guarnição e com um 

Foi com emoção e satisfação que, em 28 de fevereiro, a guar-
nição do NRP Águia comemorou o 39º aniversário da sua Lan-

cha de Fiscalização. 
No âmbito da comemoração, realizou-se uma cerimónia de im-

posição de condecorações, tendo sido entregue ao 611393 CAB CM 
Pombas Montez a Medalha de Comportamento Exemplar de Prata.

Após a cerimónia, seguiu-se um almoço a bordo, que permitiu 
fortalecer o sentimento de orgulho por esta Unidade Naval, dig-
namente conservada e mantida a navegar graças ao empenho e 
dedicação de quantos honradamente a serviram, o que permite 
afirmar que o NRP Águia continuará ao serviço da Marinha Por-
tuguesa por muitos e bons anos.

Há que manter as tradições navais. Continuar a celebrar o Dia 
da Unidade é, certamente, uma delas. No nosso caso, continua-
remos a comemorar anualmente este marco importante para a 
Marinha – o aumento ao efetivo em 28 de fevereiro de 1975 des-
te grandioso navio.

Colaboração do ComAnDo Do nRP ÁGUiA

almoço convívio a bordo, o qual contou com a presença do 
Comandante do Agrupamento de Navios Hidrográficos, CFR 
Moreira Pinto. 

O evento ficou ainda marcado pela imposição a militares do 
navio de distintivos alusivos ao tempo de embarque e ao tempo 
de navegação, ao que se seguiu um agradável almoço de conví-
vio, o corte do bolo de aniversário e o tradicional brinde ao navio 
e à Marinha.

Ao longo destes dezassete anos de atividade operacional, o 
NRP D. Carlos I em desempenhado diversas missões relacio-
nadas com as ciências e técnicas do mar, com vista à sua aplica-
ção militar, ao desenvolvimento do País nas áreas científicas e 
da defesa do ambiente marinho, à realização de levantamentos  
hidrográficos conducentes à atualização do fólio cartográfico na-
cional e de apoio ao projeto de extensão da Plataforma Continen-
tal portuguesa, e quando aplicável, à segurança da navegação, da 
oceanografia física, da oceanografia química e da geologia Marinha.

O navio encontra-se pronto e preparado para mais um ano de 
atividade operacional, que se espera repleto de missões, de for-
ma a contribuir para a segurança da navegação e para o desen-
volvimento científico e sustentável de Portugal.

Colaboração do ComAnDo Do nRP D. CARlos

ANIVERSÁRIOS

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

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

Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN)      19 Fevereiro
Direção de Infraestruturas (DI)  26 Fevereiro         
NRP D. Carlos I  28 Fevereiro 
NRP Águia  28 Fevereiro
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VIGIA DA HISTÓRIA      

ESTÓRIAS       

62

O ANJINHO “MOÇO DE fRETES”
Já foi há mais de quatro décadas que a história real que vos 

vou narrar se passou. Numa das minhas idas para Moçambi-
que, a fim de cumprir uma comissão de serviço numa unidade 
aí estacionada, a viagem foi efetuada a bordo do Príncipe Per-
feito (paquete da Marinha Mercante). Após ter chegado a Lou-
renço Marques, já tinha bilhete para continuar até à Beira, e daí 
ligação assegurada por avião da “DETA” até Porto Amélia. 

Nessa viagem de avião (meio de transporte que nunca dese-
jei) passámos primeiro por Quelimane, depois por Nampula com 
mudança de avião e, por último, Porto Amélia. Mas da Beira até 
Nampula, coube-me ir ao lado de uma irmã de caridade, vesti-
da com o seu hábito branco. Como também eu ia fardado com 
o uniforme de verão, parecíamos dois anjinhos. Quando o avião 
levantou voo, não deixei de pensar (para comigo) que lá iam dois 
anjinhos a caminho do céu. Houve entre ambos uma conversa 
de circunstância e, mais tarde, um pedido formulado pela irmã, 
solicitando-me o favor de transportar para a gare em Quelimane 
um volume (com livros) de que ela era portadora, e que seria 
para entregar a uma irmã da mesma congregação, que estava à 
sua espera. Ela encontrava-se mal disposta pelo que me pedia 
esse favor, pois não tencionava desembarcar naquele período 
em que o avião estava em trânsito naquele aeroporto. Pronti-
fiquei-me e lá agarrei no dito volume que, por sinal, ainda era 

IR POR LÃ E...
A frase, que constitui o início de um provérbio conhecido, ocor-

reu-me aquando da leitura de três episódios sucedidos com a 
pirataria no mar, nos finais dos séculos XVI e XVIII.

O navio Boa União, de que era mestre Pedro José Correia Via-
na, com carga de escravos seguia viagem de Cabinda para o Rio 
de Janeiro quando foi interceptado por duas fragatas que, içan-
do inicialmente bandeira americana,(1) se veio a descobrir serem 
inglesas, a Niger e a Laurel, e que apresaram o navio negreiro.

Instalada a bordo uma guarnição de presa, constituída por 1 
Tenente, 2 Guardas-Marinhas e 10 marinheiros, foi o navio man-
dado dirigir-se para a Serra Leoa.

Dois dias após o apresamento, o mestre, com a ajuda dos tri-
pulantes, conseguiu subjugar os ingleses, recuperar o comando 
do navio e retomar a sua viagem.

Por esta acção foi o citado mestre promovido a 1º Tenente da 
Armada Real.

O outro episódio ocorreu igualmente com um navio negreiro, 
a corveta Rainha, de que era mestre José Domingues e que, se-
guindo viagem de Moçambique para o Rio de Janeiro, foi apre-
sada pelo corsário francês L’Embuscade, que mandou a presa 
para a Ilha de França enquanto, com os prisioneiros embarcados, 
prosseguiu no corso, apresando mais três embarcações e incen-
diando uma outra.

Durante o regresso do corsário, com os despojos do corso, para 
a Ilha de França, conseguiu o mestre José Domingues, com ajuda 
dos seus tripulantes, atacar os franceses matando doze e ferindo 
muitos outros, ficando no fim com o comando do navio corsário, 
que levou para Moçambique.

O último episódio ocorreu por volta de 1586, quando o navio 
de que era mestre e piloto Marcos Vidal regressava da Terra Nova 
e foi apresado por corsários ingleses.

Na sequência desta acção o piloto conseguiu libertar o navio, 
apresando, por sua vez, os corsários.

Por esta acção recebeu, em 1586, uma tença concedida pelo 
Rei D. Filipe I.

Com. E. Gomes

Notas

1 O uso de bandeiras de nacionalidade diferente foi, ao longo do tempo, uma constante. 
Sem contar com as bandeiras de “conveniência” actuais, são conhecidos casos de navios 
americanos arvorando bandeiras portuguesas e espanholas, navios asiáticos arvorando 
bandeiras inglesa e holandesa e navios portugueses arvorando bandeira espanhola.

Fontes

Quadros Navais
Pesca do Bacalhau na Época das Descobertas

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

um pouco pesadote. Quando me aprestava para entregar a en-
comenda, qual não foi o meu espanto ao olhar para o lado e ver 
ao pé de mim a minha colega de cadeira, pedindo-me desculpa 
mas que tinha resolvido desembarcar por se encontrar já mais 
bem disposta. Normalíssima a sua já boa disposição, pois tinha  
arranjado um descarregador anjinho.

Celestino Batista Velez
 1TEN  OT REF
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A REvISTA DA ARMADA  
E O REvOLUCIONÁRIO ABRAÇO

NOVAS HISTÓRIAS DA BOTIcA           31

Na minha presente situação, fora efe-
tivamente da Marinha, existo, na minha 
própria memória. Persisto teimosamen-
te num lugar diferente, com referências 
distintas, cheiros e cores estranhos. 
Ouço línguas diferentes. Vozes longín-
quas lembram-me de mim próprio. O 
convés que durante décadas pisei, fene-
ce, agora longínquo – como nos aconte-
ce depois de um longo embarque, em 
que a firmeza do chão da terra não faz 
sentido, nas nossas mentes incrédu-
las. Neste lugar de onde me encontro, 
aguarda-se a esperança de uma costa 
salvadora, que se afigura tardia…

Neste sentir, revolto, considerei não 
contribuir mais para a Revista da Arma-
da (RA). Além do mais, corria o risco de 
cansar os leitores, sendo que todos os 
temas que me ocorriam eram demasia-
do reais, sanguíneos, como se alguém 
descrevesse uma experiência cirúrgi-
ca, com requintados pormenores, que 
como sabe bem o atual responsável 
pela RA, são impublicáveis…

Fiquei, por momentos, perdido na 
borrasca. Na verdade, nunca soube e 
nunca saberei escrever de fora para 
dentro, à medida do lugar, do posto, ou 
da situação… Não, eu sempre escrevi de 
dentro da fora, de uma forma súbita e 
espontânea. Este manejo desadequado 
da escrita, que surpreendentemente se 
tem mantido na RA, pode trazer dissa-
bores ao autor, mas trouxe-lhe também 
muitos amigos…

No meio destes sentimentos aconte-
ceu uma visita de Oficiais Generais ao 
Hospital das Forças Armadas. No cor-
redor de uma Enfermaria, lá chegaram 
eles: o General Chefe de Estado-Maior das 
Forças Armadas, o General Diretor do Hos-
pital e o Almirante Chefe de Estado-Maior 
da Armada. Percorreram as camas, era Na-
tal… Quando cumprimentaram os médi-
cos aconteceu o inesperado… Em vez 

Para servir-vos, braço às armas feito,
Para cantar-vos mente às musas dada

Lusíadas, excerto da penúltima estrofe…

do formal aperto de mão, o Sr. Almiran-
te cumprimentou determinado médico 
com um «revolucionário» abraço. 

O cumprimento, sentia-se na alma, 
agradou ao visado de muitos modos. 
Em primeiro lugar, a distinção concedi-
da – perante tal audiência – valeu, na 
mente do cumprimentado, tanto como 
uma medalha… Por outro lado, e mais 
importante, marcou publicamente a 
proximidade que a Marinha permite, 
mesmo no estrito respeito da hierar-
quia… Foi um dia muito feliz para todos 
os médicos-navais presentes…

Foi então, que me ocorreu, como  
naqueloutra bíblia, os Lusíadas que se 
reproduzem acima. De algum modo ser-
vir a Marinha é também cantá-la, escre-
ver sobre ela… Contar episódios como 
este, que nos distinguem, como dife-
rentes. As histórias da botica vão conti-
nuar… serão diferentes, mas continua-
rão a versar a Marinha… mesmo que 
seja a Marinha, simbólica, que muitos 
trazem no coração…

Doc
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CANCRO ORAL
SAÚDE PARA TODOS

Cancro é uma doença caraterizada pela multiplicação descontrolada de um conjunto de células, que cresce e se divide sem respeitar os limites 
normais, invadindo e destruindo os tecidos adjacentes, podendo inclusive disseminar-se para lugares distantes no corpo, através de um proces-
so chamado metastização. Pode ser causado por fatores externos, como é o caso do tabaco, álcool, dieta rica em gorduras, radiações, produtos 
químicos ou organismos infeciosos – fatores que podemos eliminar – ou por fatores internos, como alterações genéticas, imunológicas ou hor-
monais – fatores que não podemos modificar.
O cancro é a segunda causa de morte em Portugal, logo a seguir às doenças cardiovasculares. Mata cerca de 25 mil portugueses por ano, cerca 
de 68 pessoas por dia! E os números têm vindo a aumentar nos últimos anos, em pessoas cada vez mais jovens.
Um dos cancros com maior taxa de mortalidade é o cancro oral. Estima-se que cerca de 6 em cada 10 doentes de cancro oral morram nos 5 anos 
após a data do seu diagnóstico. O insucesso parece estar ligado ao facto de grande parte dos casos não serem diagnosticados atempadamente.
Para combater este flagelo a Direção-Geral de Saúde implementou no dia 1 de março de 2014 o Programa de Rastreio do Cancro Oral, em que 
cada utente do Serviço Nacional de Saúde passou a ter direito a dois cheques dentista por ano para diagnóstico de cancro oral e a outros dois 
para biopsia. Este alargamento do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral conta com o apoio dos médicos de família que emitirão in-
formaticamente um cheque-diagnóstico perante utentes de elevado risco ou com suspeita clínica de lesões na boca potencialmente malignas.
Os militares no ativo, com os exames anuais obrigatórios – que incluem observação por Dentista ou Estomatologista – são submetidos a este 
rastreio, mas é muito importante que toda a população esteja alertada para este flagelo e que procure regularmente observação por um espe-
cialista em saúde oral.

13

DEFINIÇÃO
 O cancro oral é o conjunto de tumores 

malignos que afectam qualquer tecido da 
cavidade oral (lábios, língua, pavimento 
da boca, gengivas, palato e mucosa jugal). 
A localização mais frequente é no pavi-
mento da boca (mucosa abaixo da língua) 
e no bordo lateral da língua.

INCIDÊNCIA 
O cancro oral é responsável pela morte 

de 500 pessoas por ano em Portugal, regis-
tando-se cerca de 1000 novos casos anuais. 

É mais frequente em homens com idade 
superior a 45 anos, com hábitos tabágicos e 
alcoólicos. A incidência em jovens tem au-
mentado, talvez pela mudança dos hábitos 
sexuais, nomeadamente maior número de 
parceiros sexuais. O vírus papiloma huma-
no (HPV) tem transmissão sexual e está as-
sociado com o desenvolvimento de alguns 
cancros, nomeadamente do colo do úte-
ro, vulva, pénis, ânus e cavidade oral. A as-
sociação deste vírus ao cancro oral ainda é 
pouco conhecida pela população em geral 
apesar da sua grande divulgação nos meios 
de comunicação social, em junho de 2013, 
aquando a revelação do ator norte-america-
no Michael Douglas de que a prática de sexo 
oral desprotegido tinha estado na origem do 
cancro da língua que lhe foi diagnosticado.

FATORES DE RISCO
● Hábitos tabágicos;
● Hábitos alcoólicos;
● Má higiene oral; 
● Traumas de repetição (e.g.: mordedura 
constante da mucosa oral, próteses den-
tárias mal adaptadas, arestas cortantes 
em dentes cariados, piercings);
●Uso frequente de elixir/colutório com álcool;
● Dieta pobre em legumes e frutas;
● Radiação solar;
● Agentes biológicos (e.g.: HPV, Candida 
albicans, Treponema pallidum).

SINTOMAS
Os cancros da cavidade oral podem ma-

nifestar-se como uma mancha, geralmente 
branca ou avermelhada, uma massa endu-
recida ou uma úlcera persistente que não 
cicatriza após 3 semanas. A maioria das le-
sões são assintomáticas na sua fase inicial, 
tornando-se progressivamente dolorosas. 
Numa fase mais avançada pode surgir di-
ficuldade em engolir, alterações da sensi-
bilidade e motricidade da língua, hemorra-
gias orais, mau hálito, mobilidade dentária 
e gânglios linfáticos cervicais aumentados.

DIAGNÓSTICO
 Na presença de lesão suspeita na cavi-

dade oral deve ser sempre realizada uma 
biopsia para diagnóstico anatomopatoló-
gico. Mais de 90% destes cancros são car-
cinomas afectando o epitélio da mucosa 
oral. Os restantes correspondem a formas 
mais raras de tumores e incluem os linfo-
mas, sarcomas, melanomas, etc.

Também é importante realizar exames 
para excluir invasão ou disseminação do 
tumor: TAC/RMN da face, pescoço, tórax, 
abdómen e pélvis, bem como uma endos-
copia digestiva alta (em 25% dos casos de 
cancro oral existe um segundo cancro pri-
mário do tubo digestivo).

TRATAMENTO
O tratamento passa quase sempre pela 

cirurgia, com excisão da lesão com margens 
de segurança. Pode haver necessidade de 
associar radioterapia e/ou quimioterapia.

PROGNÓSTICO
O índice de mortalidade do cancro oral 

é elevado. Se diagnosticado nos estádios 
iniciais a sobrevivência ao fim de 5 anos 
pode atingir os 90%. No entanto, se diag-
nosticado tardiamente apenas aproxima-
damente 10% dos doentes, sobrevive 5 
anos após o diagnóstico. A chave para o 
tratamento é um diagnóstico atempado!

Existem mais de 200 subtipos dife-
rentes do vírus HPV, contudo apenas 
alguns são considerados de alto risco 
para o desenvolvimento de cancro. Os 
subtipos 16 e 18 do vírus estão asso-
ciados  ao cancro colo útero e cancro 
oral. 

A vacina que previne alguns dos 
subtipos do HPV já existe no mercado 
e inclui os subtipos 16 e 18. Esta vaci-
na está incluída no plano nacional de 
vacinação obrigatória para raparigas 
de 13 anos de idade.

PREVENÇÃO
Como medida preventiva é fundamen-

tal abdicar dos hábitos tabágicos e alcoó-
licos, usar preservativo em todo o tipo 
de relações sexuais, ter uma dieta saudá-
vel, evitar qualquer traumatismo crónico 
da mucosa de revestimento da cavidade 
oral, manter excelentes hábitos de higie-
ne orais e frequentar regularmente uma 
consulta com especialista de saúde oral.

Ana Cristina Pratas
1TEN MN
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Nunes Marques
CALM AN

Para comemorar mais um aniversário realizou-se no dia 18 
de fevereiro a Corrida do CISM (Conseil International du 

Sport Militaire), organizada pela Força Aérea, no perímetro da 
Base Aérea da Ota, contando com a participação de 700 atle-
tas dos três ramos das Forças Armada e da PSP, que efectua-
ram um percurso de 3 km, sendo a Marinha representada por 
20 militares. As classificações estiveram em segundo plano, 
pois o objetivo passava pelo convívio entre os militares e dar a 
conhecer o CISM, fiel ao seu lema: «Amizade através do Des-
porto».

O CISM, nascido em 1948, é uma das maiores organizações 
multidisciplinares mundiais, situando-se em segundo lugar logo 
a seguir ao Comité Olímpico Internacional, organizando regular-
mente vários eventos desportivos para os militares dos 133 paí-
ses membros.

De realçar a prestação do 1SAR C Almeida da EF, que se sagrou 
Campeão Nacional de Duatlo no Grupo 40 – 44 anos, alcançando 
ainda a 18ª posição na classificação geral.

Abel melo e sousa

      CFR REF

vIII CORRIDA DO CISM 2014

No passado dia 20 de dezembro, os NRP Corte-Real e Álvares 
Cabral tiveram a sua tradicional festa de Natal a bordo. 

Esta data festiva é investida de um simbolismo especial para 
os navios e suas guarnições, pois é neste dia que existe a possi-
bilidade de mostrar e partilhar com os nossos verdadeiros «ali-
cerces» – os nossos familiares – o nosso dia-a-dia e dar-lhes um 
pouco do nosso calor humano e reconhecimento das horas e 
milhas passadas distante.

Neste propósito, foi com enorme prazer que a última festa de 
Natal pode contar com o apoio do grupo Chapitô, que com os 
seus animadores soube elevar a festividade e a fantasia deste en-
contro, especialmente para os mais jovens, dando-lhes um dia de 
celebração mais mágico e diferente. Muitos foram os momentos 
de interação com as crianças através de pinturas faciais e anima-
ção, culminando com uma encenação teatral.

Diz o povo português que um Natal sem Pai Natal não é a mes-
ma coisa, pois nós podemos afirmar que festa de Natal a bordo 
sem o Chapitô nunca mais será o mesmo.

Bem haja ao grupo Chapitô e até para o ano…

Colaboração dos NRP CoRte-ReAl e ÁlVAREs CABRAl

CHAPITô A BORDO

DESPORTO

MILITAR DA MARINHA CAMPEÃO DE DUATLO

Rio Maior foi o palco em 16 de fevereiro do II Duatlo – Cam-
peonato Nacional de Grupos de Idade e Prova Aberta – orga-

nizada pela Federação Portuguesa de Triatlo, que registou a par-
ticipação de cerca de 260 atletas. A prova compreendia uma cor-
rida inicial de 5 km, seguida de 20 km em bicicleta e terminando 
numa corrida de 2.5 km. 
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  2  7    8HORIZONTAIS: 1 – FURCO; CASTA. 2 – ASELOS; IECC. 3 – RULAT; PANAR. 4 – FREME; AIO. 5 – APROAR; AC. 6 – LAA; CEU; SBO. 7 – HR; SITUAR. 8 – AAR; VUAR. 9 – IASSI; 
ARRAN. 10 – RIAS; ARIART. 11 – OSSEO; AMMAO.

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

Nunes Marques
CALM AN9 
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QUARTO DE fOlGA

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 172

SOlUÇÕES: PROBLEMA Nº 3

PAlAVRAS cRUZADAS Problema nº 453

 SUDOKU Problema nº 3

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

	♠		♥  ♦		♣
 R  A  A  R
 10 6 D   v
  6    v 2             
  2  4

	♠		♥  ♦		♣
 D   D  5   A
 v    2    3   7
 9  2 3        
 8    
  5    
 

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

NORTE (N)

SUl (S)

OESTE (W)

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

ESTE (E)

W-E vuln. N abre em 1♦, E intervem em 1♥, S dá 1♠ mostrando ter 5 cartas e 6+ pontos (se só tivesse 
4 cartas dobrava), W passa, e N com um apoio de 4 de R10 e os seus 18 pontos de honra mais 1 de 
distribuição, por ter só 2♥, marca a partida em 4♠. Como deve S jogar para cumprir o contrato com 
saída natural a ♥4?

fÁcIl

fÁcIl DIfÍcIl

DIfÍcIl

SOlUÇÕES: PROBLEMA Nº 172

A intervenção vulnerável de E mostra que os pontos restantes devem estar na sua mão, pelo que as passagens a R♦ e 
D♣ estarão condenadas ao insucesso, contando-se 3 perdentes para além do A de trunfo. Será, pois, com base nesta 
informação que S deverá desenvolver a linha de jogo que tenha mais probabilidades de ter êxito para eliminar uma das 
3. Vejamos como: Pega naturalmente de A, e joga D♠ para o A de E, que faz R♥ e sai de mão com outro trunfo. Analisadas 
agora as hipóteses de distribuição dos ♦, S não poderá perder se jogar A♦ seguido de D, pois se estiverem 3-3 baldará no 
4º o ♣ perdente, acumulando esta hipótese com o R♦ à 2ª, como é o caso, o que obrigará E a jogar ♣ para RV de N, ou 
♥ para corte e balda do ♣.

nunes marques
CALM AN
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SOlUÇÕES: PROBLEMA Nº 453

HORIZONTAIS: 1 – Peixe do Brasil, da família dos silúridas. 2 – Certo peixe, espécie de mugem; calor forte. 
3 – Noventa e nove romanos; é quase imoral; nota musical. 4 – Capital do Equador; ditai (inv). 5 – Relativo 
ao Ultramar. 7 – Diz-se dos rebanhos que estão sujeitos ao regime de transumância. 8 – Irmão primogénito 
de Moisés; estratagema (inv). 9 – No meio da arma; falta uma para ser imanas; letra grega (inv) . 10 – Cidade 
da Rússia, porto da Crimeia, na costa sul; pesquisai. 11 – Processo de reproduzir pela gravura um quadro 
pintado a óleo.  
VERTICAIS: 1 – Membro de uma seita luterana, segundo a qual o corpo de Cristo está presente na Eu-
caristia, não em virtude transubstanciação, mas porque ele está em toda a parte. 2 – Ganha (inv); rami-
ficação. 3 – Nome de letra; no princípio de rastilho (inv); nome de letra. 4 – Trica, na barafunda; natio 
na confusão. 5 – Amora na confusão; espécie de veado (inv. e pl.). 6 – Ruim. 7 – Cidade e município do 
estado de S. Paulo (Brasil); coxeia. 8 – Rugir; o mesmo que devasta (inv). 9 – Já foi coligação; fuligem; 
pronome pessoal. 10 – Parte do intestino grosso, em seguida ao ceco; soar. 11 – Arte de medir as dis-
tâncias celestes. 

HORIZONTAIS: 1 – UACARIGUACU. 2 – BRECA; ARDOR. 3 – IC; IMOLR; LA. 4 – QUITO; IATON. 5 – ULTRAMARINO. 7 – 
TRANSUMANTE. 8 – AARAO; ATERT. 9 – RM; IMANS; OR. 10 – IALTA; CATAI. 11 – ÓLEO GRAVURA
VERTICAIS: 1 – UBIQUITARIO. 2 – ARCUL; RAMAL. 3 – CE; ITSAR; LE. 4 – ACITR; NAITO. 5 – RAMOA; SOMAG. 6 – MAU. 
7 – GALIA; MANCA. 8 – URRAR; ATSAV. 9 – AD; TISNE; TU. 10 – COLON; TROAR. 11 – URANOMETRIA.                                                                                                   

Carmo Pinto
1TEN

21 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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NÚCLEO DE FUZILEIROS DOS TEMPLÁRIOS

Realiza-se no próximo dia 11 de maio, na 
Estalagem de Sta. Iria (Mouchão parque) 

em Tomar, o 8º almoço-convívio dos Fuzilei-
ros dos Templários. 
Para mais informações os interessados de-
vem contactar:

●  Manuel Marques TLM 964 175 325 
●  Narciso TLM 915 871 424

RECRUTAMENTO DE ABRIL DE 1963

Os «Filhos da Escola» do recrutamento de abril de 1963 vão 
reunir-se no dia 31 de maio num almoço de confraternização 

em comemoração do 51º aniversário, no Restaurante «Quinta das 
Oliveiras»,  em Alferrarede Velha – Abrantes (Telef: 241 364 373).
As inscrições devem ser dirigidas a:
●  CFR SEB REF António do Rosário Rodrigues, Rua Cesário Verde, 
nº 1, Vale de Milhaços, 2855 – 423 Corroios.
Para outros contactos:
●  CMG SEA REF P. Carvalho Telef. 212 255 345 ou TLM 919 893 244
●  CFR SEB REF Rodrigues Telef. 212 541 205 ou TLM 965 758 536
●  1º TEN OT REF Pegacho Telef. 212 961 153 ou TLM 934 254 392
●  SMOR SE REF António Telef. 210 889 617 ou TLM 967 541 011
Para efeito de transportes:
● SMOR L REF Mareco de Almeida Telef. 216 045 885 ou TLM 966 506 426

NOTÍcIAS PESSOAIS

fAlEcIDOS

● 142247 CMG REF Eurico Botelho Neves ● 303172 CMG RES Car-
los Alberto Restani Graça Alves Moreira ● 81252 CMG REF Fernan-
do das Neves Iglésias Gonçalves ● 298433 1TEN OT REF Manuel 
da Silva Pereira ● 235048 1TEN OTS REF Manuel Diniz Baroseiro 
Júnior ● 439156 SMOR FZ REF Francisco Benavente Marcelino 
● 223649 SAJ A REF Manuel da Trindade ● 251174 SAJ A RES Flo-
riano Fernandes dos Santos ● 325158 SAJ R REF José Carlos Fialho 
Dotes ● 328353 SAJ M REF João Martinho Rasteiro ● 173171 1SAR 
A REF António de Oliveira Bernardes ● 307366 1MAR FZ REF José 
Alberto da Silva Franco ● 34017856 MAQ 1CL QPMM APOS Antó-
nio Leandro de Oliveira ● 34006954 Sota Patrão QPMM APOS João 
Manuel Cabrito.

RESERVA

● CMG AN Paulo Alexandre Mondego Prata ● CMG Carlos Manuel 
Lopes da Costa ● CFR Rui Filipe Cebolas Amado ● CFR Carlos José 
Costa Paixão Lopes ● CFR SEP José Eduardo Garcia Faria ● CFR FZ 
Paulo Jorge Simão Rodrigues ● CFR EMQ Luís Filipe Dinis Feiteira 
● CFR Rui de Oliveira Encarnação ● CTEN SEH António Rodrigo 
Pereira Martins Pinheiro ● CTEN SEP João Luís Moreira Gaspar 
● SMOR MQ José Manuel Rodrigues Pádua ● SMOR L Joaquim  

REfORMA

● CALM CAP Manuel da Costa Amorim ● CMG FZ Mário Augusto 
Marreiros das Chagas ● CMG MN Mário Francisco Cardoso Dias da 
Fonseca ● CTEN OT Alberto Pereira de Carvalho ● CTEN Victor Mar-
tins dos Santos ● SCH FZ João Francisco Moreira Marques ● SCH FZ 
Octávio José Santos Cordeiro ● SAJ FZ Marcial Gago da Silva ● SAJ 
A Carlos Alberto da Silva Machado

NOMEAÇÕES

● CALM EMQ João Leonardo Valente dos Santos, Sub-diretor do 
Instituto de Estudos Superiores Militares ● CFR José Agostinho dos 
Santos da Silva Matos, Adjunto do Capitão do Porto do Douro ● 
CFR Raúl Manuel Pato Risso, Capitão do Porto de Viana do Caste-
lo ● CFR João Paulo Delgado Codinha, Chefe do Estado-Maior do 
CZMA ● CTEN Rui Pedro Nabais Nunes Ferreira, Capitão do Por-
to de Olhão ● CTEN Mário António Fonte Domingues, Capitão do 
Porto de Cascais ● CTEN Pedro José Clara Pais Aires de Castro, 2º 
Comandante da ZMN ● CTEN António Fernando de Almeida Mar-
ques, Chefe do Departamento de Apoio ao CZMA ● 1TEN STAEL 
Samuel Marcos Moreira Pereira, Patrão-Mor da Capitania do Por-
to do Funchal ● 1TEN ST Pedro Jorge Alves Estrada, Chefe do Ser-
viço de Manutenção e Apoio Geral do CZMM.

cOMANDOS E cARGOS

DIA DO SUBMARINISTA E DO MERGULHADOR

Comemora-se no próximo dia 12 de abril o 
dia do submarinista e do mergulhador, o 

qual terá lugar na Esquadrilha de Submarinos, 
seguido de um almoço-convívio a realizar na 
Messe da Base Naval de Lisboa.
Convidam-se todos os mergulhadores, sub-
marinistas, militares e civis que prestaram ser-

viço nesta Unidade a participarem neste evento.
Para mais informações os interessados deverão contactar:

Email: es.secretaria@marinha.pt
Telef: 210 984 610
RTM: 302 310

NRP JOÃO COUTINHO

No próximo dia 10 de maio, a 3ª Guarnição (1974/1976) da 
CORTINHO vai comemorar o 39º aniversário do Adeus a Mo-

çambique em 1975. O 10º encontro realiza-se em Viseu e é alar-
gado a todos os familiares e amigos. 
Para mais informações contactar: 

●  Francisco Rebelo TLM 963 233 236
●  João Códices TLM 937 494 548
●  Jorge Gonçalves TLM 917 810 546
●  Rui Azevedo TLM 963 392 342
●  jmanuelv@netvisao.pt

cONVÍVIOS

Parreira da Silva ● SAJ H António Pereira Casimiro ● CAB E Fernan-
do Manuel Pedroso da Silva ● CAB CM Luís Filipe D´Abreu Moreira.



SÍMBOlOS HERÁlDIcOS

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de vermelho com carbúnculo de prata realçado de negro, entre seis bilhetas de prata dispostas em duas palas de três, nos flan-
cos. Campanha ondada de azul, filetada de ouro, carregada com uma lucerna de prata, acesa de ouro e prata. Coronel naval de ouro 
forrado de vermelho. Sotoposto listel de prata ondulado com a legenda em letras negras maiúsculas, tipo elzevir, «SUPERINTENDÊN-
CIA DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO».

SIMBOLOGIA
O carbúnculo sugere o órgão central que estende a sua ação aos diversos setores da Marinha e as bilhetas simbolizam o cartão per-
furado, um dos primeiros suportes utilizados pela informática, que assume papel fundamental no cumprimento da missão da SSTI. 
A lucerna representa o conhecimento proporcionado pelo estudo, análise e ponderação, enquanto o filete ondado de ouro alude ao 
mar e às comunicações.

BRASÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS
DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO



SÍMBOlOS HERÁlDIcOS

ARMAS PESSOAIS DO SUPERINTENDENTE DOS 
SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO

DESCRIÇÃO HERÁLDICA
Escudo de vermelho com carbúnculo de prata realçado de negro, entre seis bilhetas de prata dispostas em duas palas de três, nos 
flancos. Campanha ondada de azul, filetada de ouro, carregada com uma lucerna de prata, acesa de ouro e prata. Escudo posto sobre 
uma âncora de prata posta em pala. Correia de vermelho, perfilada de ouro. Elmo de prata, guarnecido e tauxiado de ouro, forrado de 
vermelho, virado de três quartas para a dextra. Virol e paquife de vermelho e prata. Por timbre, um carbúnculo de ouro.
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