
PUBLICAÇÃO OFICIAL DA MARINHA • Nº 423 • ANO XXXVIII SETEMBRO/OUTUBRO 2008 • MENSAL • € 1,50



4ª ESQUADRILHA DE SUBMARINOS

Colecção CA
LM

 Roque M
artins

Foi com o “Espadarte”, em 15 de Abril de 
1913, que a Marinha se aventurou pela primei
ra vez abaixo da superfície do mar. A partir daí, 
foi um acumular de progressos tecnológicos e 
tácticos que fizeram dos submarinos a arma 
mais temível na “Batalha do Atlântico”.

Os submersíveis da 1ª Esquadrilha evoluí
ram para a 2ª e 3ª Esquadrilhas, mas ainda 
não tinham a capacidade inata para operar 
abaixo da superfície como o seu meio privi
legiado.

Os submarinos da classe “Albacora”, pelo 
contrário, foram construídos para operar sob a 
superfície e era em profundidade que as suas 
capacidades eram mais notórias e a sua sagaci
dade mais temida pelos navios de superfície.

Além disso, dispunham de uma autonomia 
invejável para a época, o que lhes permitia 
efectuar operações em zonas bem distantes 
da sua base de apoio.

Pequenos no tamanho mas intrépidos na 
acção, foi neles que recaiu uma boa parte da 
responsabilidade pelo controlo do mar, no 
aproveitamento total das suas capacidades, 
com especial ênfase para a discrição e dis
suasão, num regime de utilização intensivo 
que as horas de navegação efectuadas bem 
atestam. Às suas guarnições, que num espa
ço exíguo afirmaram inexcedível brio e valor, 
fica a merecida homenagem.

O Contrato para a aquisição dos submari
nos da 4ª Esquadrilha foi assinado em 24 de 
Setembro de 1964. Os 4 navios que inicial
mente a constituíam foram todos construídos 
pelos estaleiros Dubigeon-Normandie em 
Nantes, França, sendo estes os N.R.P.’s “Alba
cora”, “Barracuda”, “Cachalote” e “Delfim”.

N.R.P. “Albacora”
Aumentado ao efectivo – 1 de Outubro de 1967
Desarmado – 30 de Novembro de 2000
Horas de Navegação – 42184
Horas de Imersão – 25979

N.R.P. “Barracuda”
Aumentado ao efectivo – 4 de Maio de 1968
Horas de Navegação (até Maio de 2008) – 
46636
Horas de Imersão (até Maio de 2008) – 32879
Milhas percorridas (até Maio de 2008) – 279816

N.R.P. “Cachalote”
Aumentado ao efectivo – 25 de Janeiro de 1969
Desarmado – 17 de Outubro de 1974
Abatido – Julho de 1975 (vendido a França para 
posteriormente ser cedido ao Paquistão)
Horas de Navegação – 7207
Horas de Imersão – 2709

N.R.P. “Delfim”
Aumentado ao efectivo – 1 de Outubro de 1969
Desarmado – 1 de Setembro de 2006
Horas de Navegação – 44500
Horas de Imersão – 33000
Milhas percorridas – 260000
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A Autoridade Marítima, o regime do socorro a 
náufragos e assistência a banhistas, e a nova face 
interventora do Instituto de Socorros a Náufragos

A Autoridade Marítima, o regime do socorro a 
náufragos e assistência a banhistas, e a nova face 
interventora do Instituto de Socorros a Náufragos

Breves notas introdutórias

Foram, finalmente, publicadas, as 
duas últimas peças legislativas de 
fundo sobre o novo quadro legal 

que regula o salvamento marítimo, o so-
corro a náufragos e a assistência a banhis-
tas nas praias, e que, em cumprimento do 
estabelecido na Lei nº 44/2004, de 19AGO, 
dão sequência natural ao Decreto-Lei nº 96-
A/2006, de 02JUN, que aprovou o regime 
contra-ordenacional no âmbito da assistên-
cia aos banhistas nas praias de banhos. Nos 
termos em que os novos conceitos de gestão 
e assistência balnear haviam sido desenha-
dos pela Assembleia da República (AR) em 
19AGO2004, Portugal detém, assim, um 
quadro legal actual, ágil e conceptualmente 
lógico, que vem compor a falta de unifor-
midade que existia desde o vetusto Regu-
lamento de Assistência aos Banhistas nas 
Praias (RABP) que vigorou desde finais dos 
anos cinquenta do século passado. 

O Decreto-Lei nº 118/2008, de 10JUL, que 
aprovou  o regime jurídico da actividade de 
nadador-salvador (NS) e o respectivo Esta-
tuto, e o Decreto Regulamentar nº 16/2008, 
de 26AGO, que regula o acesso e condi-
ções de licenciamento da actividade de as-
sistência aos banhistas, constituem, assim, 
juntamente com o supramencionado D L 
96º-A/2006, o tríptico jurídico que regula-
rá, para futuro, a assistência aos banhistas 
e a gestão balnear em matéria de vigilância 
e dispositivos de segurança  nas zonas de 
apoio balnear (ZAB).

Construídos sobre uma renovada visão 
das zonas balneares e das respectivas  res-
ponsabilidades dos vários interventores 
públicos e operadores privados, torna-se 
claro que os novos diplomas impõem, em 
moldes uniformes, regras, obrigações e pro-
cedimentos, cometendo, claramente, ao Ins-
tituto de Socorros a Náufragos (ISN), como 
direcção técnica nacional em matéria de sal-
vamento marítimo, socorro a náufragos e 
assistência a banhistas, uma nova rede de 
competências, saindo reforçada aquela sua 
vertente reguladora técnica, bem como a sua 
qualidade jurídica de entidade certificadora. 
É a nova face interventora do ISN, que hon-
ra, agora com novos e acrescidos poderes, o 
seu secular prestígio institucional.

Existe, notoriamente, uma nova filosofia 
desde a publicação da Lei nº 44/2004, que 

implica uma intervenção interdepartamen-
tal nos espaços balneares, na qual detêm 
funções nucleares os órgãos e serviços da 
Autoridade Marítima Nacional, em espe-
cial o ISN, e as entidades dependentes da 
tutela do Ordenamento do Território e do 
Ambiente, designadamente o Instituto da 
Água (INAG) e as Comissões de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional (CCDR). 
No novo regime, está vincada uma maior 
definição de competências e de interven-
ções públicas, as quais terão que ser com-
plementadas, em matéria de concessões, 
licenciamentos e autorizações, com o es-
tatuído num outro bloco legislativo – que 
não analisaremos nesta sede -, corporizado 
na Lei nº 58/2005, de 29DEZ, que aprovou 
a Lei da Água, e no Decreto-Lei nº 226-
A/2007, de 31MAI. A seu tempo comen-
taremos as opções firmadas neste último 
quadro legal e naquilo que, eventualmente, 
em termos de conjugação jurídica, poderá 
ter ficado por esclarecer.

Interessa considerar uma última pista le-
gal nestas breves palavras introdutórias.

O legislador do Decreto-Lei nº 44/2002, 
de 02MAR, preceituou, no nº3, do artigo 
13º, na moldura de competências do capi-
tão do porto, o que entendeu como adequa-
do cometer à Autoridade Marítima em ma-
téria de salvamento marítimo e socorro a 
náufragos, tendo aquele normativo consti-
tuído um complemento jurídico natural do 
preceituado na Lei nº 15/94, de 22JAN, di-
ploma que estabeleceu o Sistema Nacional 
para a Busca e Salvamento Marítimo. Mas 
a lógica jurídica estruturante nesta matéria, 
continuou, ainda, a partir de 2002, no qua-
dro legal da Protecção Civil, definido na Lei 
nº 27/2006, de 03JUL (Lei de Bases), e no di-
ploma que aprovou o Sistema Integrado de 
Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) 
– o Decreto-Lei nº 134/2006, de 25JUL. Em 
todos estes diplomas se mantém, e refor-
ça, o quadro de competência legal dos ór-
gãos locais da Autoridade Marítima, e do 
ISN como direcção técnica nacional, em 
matéria de salvamento marítimo, socorro 
a náufragos e assistência a banhistas, ten-
do o tríptico jurídico a que supra aludimos 
enunciado, confirmado e clarificado o mo-
delo português. 

Há, irrecusavelmente, com o novo re-
gime aprovado em matéria de socorro a 
náufragos e assistência a banhistas nas 

praias, um alargamento à cooperação com 
os privados naquilo que o legislador en-
tendeu que são matérias em que a activi-
dade privada pode, e deve, constituir-se 
como elemento de desenvolvimento dos 
espaços costeiros e das zonas de apoio bal-
near (ZAB). A figura da concessão, e do con-
cessionário, parecem ter ganho, assim, uma 
maior consistência e clarificação jurídica, 
ao mesmo tempo que é cometida àqueles 
uma maior responsabilidade naquilo que 
são as suas obrigações como operador bal-
near. Este desiderato induz, contudo, por 
outro lado, uma maior valorização do ISN 
como entidade reguladora, e uma atitude 
pública mais concernente com aquilo que 
o Estado deve necessariamente continuar 
a assegurar, ou seja, o controlo público da 
a ctividade e as acções e operações de vigi-
lância e segurança. Isto é, a um eventual 
maior campo de acção empresarial privada, 
corresponderá uma mais fina acção regu-
ladora e certificadora das autoridades com-
petentes, e é esse equilíbrio que importa, 
agora, saber assegurar e manter.

De forma sistémica, atentemos, então, 
nas principais inovações normativas de 
cada um daqueles três diplomas.

o Quadro LeGaL 
dos novos diPLoMas

Sendo o mais antigo deles, o DL 96-
A/2006 firmou, na ordem jurídica nacional, 
um novo conceito de rigor e de responsabili-
zação no âmbito das várias actividades bal-
neares, envolvendo um quadro definidor, 
e sancionatório, claro, aplicável a titulares 
de licenças e concessões de ZAB, nadado-
res-salvadores (NS) e utentes. Privilegian-
do o cumprimento das tarefas e serviços 
para os quais existe licenciamento espe-
cífico, os cuidados que devem existir nas 
ZAB e, em geral, a segurança dos banhis-
tas, o legislador preocupou-se, fundamen-
talmente, em:

1. Tipificar um conjunto de incumpri-
mentos, de acordo com dados e experiên-
cia recolhida durante décadas ao nível das 
Capitanias dos Portos e da Polícia Marítima 
(PM), e graduar, em razão da matéria e do 
índice de gravidade, o elenco dos ilícitos;

2. Assegurar uma interligação norma-
tiva entre as especificações e determi-
nações inclusas no Edital de Praia e um 
novo elenco de obrigações, evitando-se, 
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também, uma sobreposição de figuras 
sancionatórias;

3. Restringir, na medida do possível em 
termos de texto legal, que os funcionários 
das concessões exercem funções de vigilân-
cia e assistência a banhistas, e vice-versa;

4. Exigir a manutenção de mecanismos 
de informação e condições de higiene e 
salubridade adequadas ao funcionamen-
to das ZAB;

5. Cumprir as indicações e determina-
ções da Autoridade Marítima, sobretudo 
quando referentes a situações susceptíveis 
de ocasionar perigo para utentes, para ter-
ceiros ou para os próprios NS;

6. Exigir postura, rigor, correcção e 
cumprimento funcional aos NS, e asse-
gurar que o concessionário garante que 
os seus funcionários procedam com as 
atitudes e obrigações necessárias ao ser-
viço a prestar;

7. Determinar o cumprimento estrito da 
sinalização de bandeiras e demais instru-
ções técnicas do ISN;

8. A valorização nuclear do Edital de Praia 
como mecanismo técnico-administrativo re-
gulador de base da actividade balnear;

9. Definir o regime de competências do 
capitão do porto para as praias marítimas e, 
em moldes similares aplicáveis, do INAG e 
do Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ICNB, IP) - conforme o es-
paço geográfico em questão -, para o âmbi-
to interior das praias fluviais e lacustres;

10. Prever que a PM possa, no quadro de 
cooperação previsto no diploma, colaborar 
em acções de fiscalização e policiamento 
em zonas de praias fluviais e lacustres.

O DL 118/2008, que aprovou o Estatuto 
do NS (ENS), introduziu, na ordem jurídi-
ca interna, de forma absolutamente inova-
dora, a primeira estrutura estatutária so-
bre uma actividade que se exerce há largas 
décadas nos espaços balneares, constituin-
do-se, assim, como um factor de regulação 
profissional e, também, como elemento in-
dutor de um desenvolvimento funcional 
integrado das gestão das praias marítimas. 
Como aspectos regimentais nucleares, o di-
ploma estabeleceu:

1. A obrigatoriedade da assistência a ba-
nhistas ser assegurada pelos NS nas praias 
durante todo o período que for legalmente 
definido para a época balnear (que, nos ter-
mos da Lei nº 44/2004, pode variar);  

2. A forma legal de certificação, da com-
petência do ISN, do Curso de Nadador-
-Salvador (CNS), ministrado pela Esco-
la da Autoridade Marítima (EAM) ou 
por outras entidades formadoras para 
o efeito acreditadas pela Direcção-Geral 
do Emprego e das Relações do Trabalho 
(DGERT).

3. A competência do ISN também para 
reconhecer os títulos ou formações obtidas 
em países da União Europeia (UE);

4. A necessidade de existir um contrato de 
assistência balnear entre o responsável da con-
cessão (nas praias concessionadas) e os NS, e 
a obrigatoriedade em se enviar à Autoridade 
Marítima Local, no prazo de 15 dias, cópia 
de todos os contratos celebrados;

5. O novo quadro do dispositivo a asse-
gurar em termos de vigilância e socorro, 
para as praias concessionadas, o qual im-
põe, para frentes de praia iguais ou superio-
res a 100 metros, um NS por cada 50 metros, 
exigindo-se sempre a permanência de 1 à 
hora de almoço. Este novo dispositivo será 
determinante já a partir do início da época 
balnear de 2009 e assumindo com ponde-
ração exigível à aplicação da lei;

6. A competência do capitão do porto para, 
por razões de segurança, alterar o dispositi-
vo, através de Edital a fixar nas praias marí-
timas, a qual é cometida à Administração de 
Região Hidrográfica (ARH) para o âmbito 
das praias fluviais e lacustres. Em ambos os 
casos, sob parecer vinculativo do ISN;

7. O princípio do controlo técnico, come-
tido ao ISN, da actividade dos NS, estando 
estes sujeitos a provas de aptidão técnica de 
três em três anos, de acordo com exame es-
pecífico a efectuar nos termos de despacho 
da Autoridade Marítima Nacional;

8. A execução pelo ISN de acções regula-
res de controlo, inopinadas inclusive, para 
apuramento das condições do exercício da 
actividade de NS;

9. A definição, inovadora, do enquadra-
mento legal dos cursos de operador de mo-
tos em contexto de salvamento marítimo, 
aquático e socorro a náufragos, e a sujeição 
dos NS a provas de aptidão técnica a efec-
tuar pelo ISN;

10. A aprovação, em formato estatutário, 
do quadro deontológico de direitos e deve-
res dos NS, e as sete habilitações técnicas de 
base que estes têm que possuir para que 
possam exercer a sua actividade.

Finalmente, o DL 16/2008, que regula o 
acesso e as condições de licenciamento da 
actividade de assistência aos banhistas, bem 
como aprovação, no seu Capítulo III, dos 
materiais e equipamentos de assistência a 
banhistas, e as competências do ISN quan-
to à definição das respectivas especificações 
técnicas. Este diploma, que promove, com 
alguma abertura programática, a possibi-
lidade de pessoas singulares e colectivas 
poderem exercer actividade naquele âmbi-
to, regula o licenciamento – e seus procedi-
mentos – a efectuar pelo ISN, e o respectivo 
registo das entidades licenciadas.

Ao cotejar o corpo dos diplomas entre-
tanto publicados, torna-se notório o com-

plemento que constitui a actividade dos NS 
em relação à actuação da PM perante práti-
cas ilícitas por parte dos utentes das ZAB, 
quadro já previsto, aliás, em sede dos Planos 
de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), 
que remetem a disciplina dos usos das zo-
nas balneares para os Editais da Praia (EP), 
acto administrativo da competência do Ca-
pitão do Porto (alínea e), do n.º8, do artigo 
13.º do DL n.º 44/2002, de 02 de Março). Os 
EP são, assim, um nuclear instrumento jurí-
dico que o capitão do porto assume de for-
ma a regulamentar um espaço que carece 
de tratamento jurídico uniforme com força 
obrigatória geral; esse mesmo princípio foi 
estatuído, de novo, com grande expressão 
normativa, no artigo 32º do supramencio-
nado DL 16/2008.

Há, ainda, uma questão jurídica acrescida 
que poderá ser objecto de posterior e ade-
quada análise: a inobservância da sinaliza-
ção existente nas praias, e/ou das instruções 
dadas pelos NS (confirmadas por agente 
da PM), e a sua eventual consequência em 
âmbito penal. Assim, face a uma advertên-
cia formal da autoridade, e sendo o utente 
de uma ZAB devidamente informado que 
a sua conduta é subsumível ao estatuído no 
artigo 348.º do Código Penal (desobediên-
cia), entende-se que é, actualmente, possí-
vel, avaliar quadros de desrespeito a deter-
minações dadas nas praias marítimas em 
formatos jurídico-penais antes não aplicados 
em tal âmbito. Será, também, esta, uma das 
consequências do maior rigor e disciplina 
que se pretende instituir.  

Os trabalhos de diagnóstico e de constru-
ção legal inicial, totalmente fundados em 
conceitos de base aferidos e discutidos com 
oficiais do ISN, atento o seu acrescido âmbi-
to de conhecimento técnico na matéria, en-
contraram perfeito encaixe na letra da lei. A 
própria substância da matéria indicia-a, clara-
mente, como sendo uma área dinâmica, evo-
lutiva e exigindo linhas de cooperação sensa-
tas e equilibradas entre os poderes do Estado 
(AMN/ISN) e os operadores privados, quer 
sejam concessionários, quer sejam eventuais 
futuros prestadores de actividade de assis-
tência a banhistas. Os contornos de tais acti-
vidades, contudo, nunca poderão contender 
com os objectivos últimos de todo o conceito 
legal aprovado: a salvaguarda da segurança 
dos utentes das zonas balneares e a prestação, 
devidamente regulada, de serviços certificados, 
ágeis e de qualidade. É, certamente, isso, que 
todos aqueles que ocorrem à fabulosa linha 
de costa mais ocidental da Europa, e um dos 
mais famosos espaços balneares atlânticos, 
esperam, e exigem, de todos nós.

Dr. Luís da Costa Diogo
1TEN TSN Alexandra Lima
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Gago Coutinho escreveu, no início do sécu
lo XX, nos Anais do Clube Militar Naval:

«se, por agora, não podemos ter bons 
navios de guerra, tenhamos só bons navios-esco-
las; porque esses são os essenciais, e tanto que, se 
a marinha portuguesa só pudesse ter um navio, 
esse deveria ser um navio-escola.

O material compra-se com dinheiro, mas o pes-
soal não se compra: leva muitos anos de trabalho e 
tradição a formar. Comecemos pela sua formação, 
que é afinal começar pelo princípio.»

Hoje, como há um século, estas palavras fazem 
todo o sentido. Em qualquer actividade humana, 
a formação é fundamental. Ser oficial de Marinha 
implica possuir um leque alargado de conhecimen
tos e de valências. Muitas dessas capacidades são 
adquiridas nos bancos da escola, em aulas teóri
cas. No entanto, a formação teórica não 
é suficiente, uma vez que as funções de
sempenhadas a bordo implicam também 
o desenvolvimento de uma importante 
formação prática.

É dentro deste espírito que anualmen
te se realizam as viagens de instrução, 
quando os restantes estudantes têm as 
suas férias escolares. Embora ao longo 
do ano lectivo existam actividades des
tinadas a proporcionar o contacto com 
o mar, as viagens de instrução são fun
damentais. A sua duração mais alargada 
e o facto de nelas participar a totalidade 
de cada curso favorecem a integração nas 
actividades de bordo e o fortalecimento 
do espírito de corpo, fundamentais para a 
formação militar e naval dos futuros oficiais. Todos 
os cadetes da Escola Naval participam nestas via
gens, sendo os respectivos programas adequados 
ao nível de conhecimento de cada um dos cursos 
e às matérias leccionadas durante os respectivos 
anos lectivos.

Ao longo deste artigo, para o qual contribuíram 
oficiais e cadetes envolvidos nas várias viagens de 
instrução realizadas este ano, vamos apresentar 
uma breve descrição de cada uma delas.

Curso «D. roDrigo De sousa 
Coutinho» – 1º ano

No período de 28 de Julho a 3 de Agosto, os 
cadetes do 1º ano, do curso «D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho», embarcaram nas corvetas António Enes 
e João Roby. Face à indisponibilidade inicial da 
João Roby, empenhada numa acção SAR, tornou
se necessário embarcar, inicialmente, todo o curso 
e oficiais acompanhantes na António Enes.

Sabendose que os alunos do 1º ano não pos
suem os conhecimentos e a experiência necessária 
para aproveitarem viagens mais longas, pretende
se, numa viagem mais curta e menos exigente na 
participação das tarefas de bordo, garantir os essen
ciais contactos com as actividades de um navio a 
navegar, e com o quotidiano de uma guarnição.

Satisfeita a primeira preocupação, relativa ao alo
jamento de todos os cadetes a bordo, já com a bóia 
nº 2 da barra Sul do porto de Lisboa nos sectores de 
popa, foram ministradas as habituais palestras sobre 
os serviços de bordo, que visaram a familiarização 
com a organização de bordo e preparação para as 
funções específicas a desempenhar futuramente.

Com o anoitecer, os cadetes integraram os quar
tos, coadjuvando a guarnição e iniciando a primei
ra sensibilização para a vida a bordo. Assumiram 
rotativamente, as funções de adjunto ao Oficial de 
Quarto, auxiliando na condução do navio, prati
cando navegação, para além de desempenharem 
as habituais funções de vigia, telégrafos e leme.

No dia seguinte,realizouse um exercício de tiro 
naval, no qual os cadetes puderam efectuar o seu 
baptismo de fogo com a peça de 40 mm e observar 

o tiro da peça de 76.2 mm da António Enes. A João 
Roby regressou, dividindose os cadetes pelos dois 
navios. Navegando já os navios em companhia, 
rea lizaramse diversos exercícios, a Sul de Sesim
bra, com helicópteros da Marinha e da Força Aérea, 
tendo sido neles envolvidos alguns cadetes.

Nos dias que se seguiram, os navios executa
ram acções de fiscalização de pesca, exercícios 
de reboque e aproximações para reabastecimen
to. Internamente, os treinos para adestramento das 
guarnições estenderamse às áreas de limitação 
de avarias, mecânica, electrotecnia, marinharia e 
governo e manobra, com séries de combate a in
cêndio, alagamentos, de máquinas, de emergência 
eléctrica, avarias no leme, homem ao mar, postos 
de abandono e contagem rápida. 

Finalmente os navios atracaram ao quinto dia de 
viagem no porto de Leixões, único porto pratica
do, com o objectivo de proporcionar aos cadetes 
uma visita guiada ao porto comercial sob a égide 
da administração portuária.

De Leixões a força largou com destino a Lisboa, 
mas o empenhamento da António Enes, numa ac
ção de busca e salvamento, prorrogou, por mais 
umas horas, a atracação prevista para a manhã 
do último dia de viagem. Felizmente, os alunos 
puderam presenciar uma assistência no mar, bem 
sucedida, a um veleiro à deriva, sem propulsão 

mecânica e com o velame destruído. Reposta a 
operacionalidade do aparelho propulsor, o veleiro 
foi acompanhado de perto até ao porto da Baleeira. 
Curiosamente, também neste período, a João Roby 
foi empenhada no apoio de um veleiro com pro
blemas na propulsão, que devidamente auxiliado 
regressou a bom porto.

Com a passagem da primeira espia, ficou con
cluída a viagem de instrução, onde o contacto com 
os instrumentos, a vivência a bordo, o cerimonial 
marítimo e as missões atribuídas, constituíram uma 
verdadeira iniciação de mar. 

Atingido o principal objectivo – confrontar os 
alunos com os desafios da vida naval – avultam os 
ganhos de conhecimentos, novas aprendizagens e 
práticas, experimentadas pelos cadetes do 1º ano 
da Escola Naval, que a bordo destes dois navios 

construíram mais um pilar basilar na sua 
formação como futuros oficiais. Cumpriu
se também a tradição, de à passagem pela 
ponta de Sagres serem prestadas as honras 
militares previstas no Cerimonial Maríti
mo, enquanto era lida uma breve alocução 
acerca da mítica «Escola de Sagres» e do 
seu fundador, o Infante D. Henrique.

Curso «ComanDante 
nunes ribeiro» – 2º ano 

Teve início, no passado dia 7 de Junho, 
a Viagem de Instrução do Curso «Coman
dante Nunes Ribeiro» a bordo da emble
mática Sagres um dos momentos mais 
esperados pelos cadetes que frequentam 

o 2.º ano da Escola Naval. Tratase geralmente da 
viagem mais longa que os cadetes realizam e que 
tem, entre outros objectivos, permitir um contacto 
mais alargado com o mar, com tiradas mais longas 
e com todo o curso reunido num único navio. Por 
outro lado, as características peculiares da barca, 
permitem uma formação mais completa em ter
mos de «espírito marinheiro», uma vez que ainda 
são praticados muitos processos tradicionais de na
vegação e manobra.

À despedida, tinha cada um, em seu peito, um 
misto de alegria, orgulho e ansiedade. Era, para a 
maioria, a primeira grande jornada marítima longe 
da família e dos amigos, e apenas com os camaradas 
do Curso e a restante guarnição do navio. Conforme 
o navio se foi afastando do cais e se foram confun
dindo, com a distância,  todos aqueles que se vieram 
despedir de quem parte, foi altura de entrar em con
tacto com a realidade da barca onde os cadetes iriam 
passar os quase 2 meses e meio de viagem.

Nesta viagem participaram diversos cadetes es
trangeiros: 1 americano, 1 inglês, 1 espanhol, 2 
marroquinos e 1 turco. Todos eles se integraram, 
com naturalidade, nas diversas actividades da vida 
dos cadetes da Escola Naval. Estas actividades in
cluíam participação nos quartos, em funções de 
adjuntos, e nas fainas, assim como integração das 
divisões de serviço, quando atracados. Os cadetes 

Viagens de Instrução
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NRP “João Roby”.
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tiveram ainda oportunidade de apresentarem di
versos briefings ao comando. Além disso, foi dado 
especial realce à navegação astronómica, para os 
cadetes da classe de Marinha, e participação nas 
actividades dos respectivos serviços técnicos, para 
as restantes classes. Foram ainda ministradas ins
truções e palestras sobre a organização do navio e 
sobre alguns assuntos de interesse geral.

A viagem iniciouse com a participação dos ca
detes nas comemorações do Dia de Portugal, em 
Viana do Castelo. Seguiuse uma tirada ao longo 
da costa portuguesa, durante a qual embarcaram 
alguns jornalistas. Durante este percurso realizou
se a cerimónia de honras junto à Ponta de Sagres, 
tal como previsto no Cerimonial Marítimo. Foi 
durante esta tirada que se deu uma das primeiras 
provas de fogo dos cadetes: A subida aos mastros, 
em que alguns chegaram até ao ponto mais alto 
do navio, aproximadamente 45 metros de altura. 
Prova que superaram com distinção.

Durante as estadias nos diferentes portos, os 
cadetes tiveram oportunidade de participar em 
actividades de cumprimentos protocolares às au
toridades locais, em várias recepções onde foram 
recebidas diversas entidades civis, militares e reli
giosas locais, bem como militares portugueses par
ticipando em actividades de Cooperação Técnica
Militar e cidadãos portugueses radicados ou com 
actividades empresariais nos países visitados.

Os portos praticados foram: Cidade da Praia, 
em Cabo Verde, entre 21 e 25 de Junho; diversos 
fundeadouros nas ilhas de São Tomé, Príncipe e 
Ilhéu das Rolas, entre 10 e 15 de Julho; os portos 
angolanos de Luanda, de 20 a 24, e do Lobito, en
tre 26 e 30 de Julho e finalmente a Cidade 
de Cabo, onde o navio chegou a 13 de 
Agosto. Na costa sulafricana foram ain
da praticados dois fundeadouros, nome
adamente a mítica baía de Santa Helena, 
onde Vasco da Gama fundeou na sua pri
meira viagem para a Índia. A 11 de Agosto 
tiveram o privilégio de avistar outro marco 
histórico da saga dos descobrimentos por
tugueses, o «Gigante Adamastor», Cabo 
da boa Esperança. Da Cidade do Cabo, 
os cadetes regressaram de avião para Por
tugal. Quanto à Sagres, continuou a sua 
viagem para Moçambique só chegando 
a Portugal em Novembro.

Uma experiência interessante para os 
cadetes foi a passagem pelo ponto do 
globo terrestre onde a latitude e longitude têm o 
valor zero. A hora já era tardia, mas deu para tes
temunhar a existência de uma bóia a assinalar, no 
Oceano Atlântico, o local onde se cruzam o me
ridiano de Greenwich e a linha do Equador. Tive
ram também oportunidade de visitar o «Marco do 
Equador», no Ilhéu das Rolas, que marca o local 
por onde passa a linha do Equador.

Esta viagem serviu também para a realização 
de diversas actividades no âmbito da «Operação 
Mar Aberto 2008», nomeadamente workshops 
abrangendo áreas como Navegação, Marinharia, 
Logística, Abastecimento, Saúde, Mecânica/LA, 
Electrotecnia e Comunicações, contando sempre 
com a participação de elementos das forças arma
das locais. No âmbito dessa operação, o navio foi 
visitado em Luanda pelo Vicealmirante Coman
dante Naval.

Outro momento marcante da viagem, para os 
cadetes, foi a oportunidade única de assistir e par
ticipar no embarque de S. Exa. o «Rei Neptuno» 
e respectiva comitiva que, cumprindo com tão 
profunda e intemporal tradição marinheira, jul
garam aqueles que ousaram cruzar as suas águas. 
Esta festa implica, de acordo com a tradição, que 
se realize o «Jantar do Rei dos Mares» – refeição 
alusiva à passagem da Linha do Equador, em que 
se estenderam mesas no poço do navio com o 
respectivo repasto, permitindo assim o convívio 
são entre toda a guarnição e cadetes. No final foi 
entregue, a cada um dos «julgados», o certifica
do comprovativo dessa tão marcante passagem. 
Mas desenganemse os mais inexperientes, que 
tal comprovativo possa, numa próxima passagem 
por aquelas águas, vir a servir de «safa» a novo e 
merecido julgamento.

Curso «ViCe-almirante Pereira 
CresPo» – 3º ano

No período de 7 a 25 de Julho realizouse, a 
bordo das corvetas General Pereira d’Eça e Baptista 
de Andrade, a viagem de instrução dos cadetes do 
curso «Vicealmirante Pereira Crespo». A viagem 
tinha como principal objectivo a aplicação dos co
nhecimentos adquiridos ao longo do curso, com 
especial incidência para as matérias leccionadas 
durante o passado ano lectivo.

Os navios largaram da Base Naval de Lisboa 
na manhã do dia 7, levando a bordo, além dos 
47 cadetes da Escola Naval, 2 cadetes da Acade
mia da Força Aérea, 2 cadetes do Instituto Supe
rior de Ciências Policiais e de Segurança Interna e 
ainda 2 cadetes ucranianos. A primeira tirada da 
viagem serviu para adaptação dos alunos à rotina 

de bordo, integrando os quartos. Simultaneamen
te, os cadetes participam nas mais variadas tare
fas, destinadas à sua instrução, nomeadamente a 
elaboração de diversos tipos de mensagens; pre
paração e execução dos exercícios, tanto a nível 
táctico como em situações de emergência a bor
do; desempenho de várias funções de adjunto na 
ponte e a nível táctico e operacional e apresenta
ção de briefings ao comando. Um dos momentos 
altos deste treino foi a realização de exercícios de 
tiro real com a artilharia de 40 mm, que contou 
com a participação activa dos cadetes. Foram ain
da realizadas diversas palestras pelos oficiais das 
guarnições de ambos os navios, com o objectivo 
de dar a conhecer aos cadetes a forma como se or
ganiza o navio para o cumprimento das diferentes 
tarefas que lhe podem ser atribuídas.

Dia 19 de Julho realizouse um exercício de 
passagem com o navio da Marinha tu
nisina Khaireddine. O referido exercício 
teve início na entrada da Barra de Lisboa. 
Começou com a transferência, através da 
semirígida, de 2 cadetes da Tunísia para 
o a General Pereira d’Eça” e mais 2 para 
a Baptista de Andrade, sendo simultanea
mente transferidos 2 cadetes de cada um 
destes navios da Armada Portuguesa para 
o navio tunisino. Foram realizados diver
sos exercícios de manobra e de comuni
cações, mas a fraca visibilidade obrigou 
ao cancelamento de alguns dos que es
tavam planeados.

Os portos de escala praticados durante 
a viagem foram: Funchal, Ponta Delga
da e Portimão. Serviram para retemperar 

forças, por parte das guarnições dos navios e es
pecialmente por parte dos cadetes, uma vez que 
os portos insulares eram novidade para a maioria 
deles. Além das merecidas actividades de lazer, os 
cadetes tiveram ainda oportunidade de conhecer, 
de um modo formal, as instalações e atribuições 
dos Comandos de Zona Marítima da Madeira e dos 
Açores. Outro momento alto da viagem iniciouse 
em Portimão. A General Pereira d’Eça foi empenha
da numa tarefa de colaboração com o Zoomarine. 
No dia 22 foram embarcadas 5 tartarugas que ha
viam sido entregues ao Zoomarine, anteriormen
te salvas na costa portuguesa por pescadores. A 
nossa função foi libertálas no seu habitat natural, 
a cerca de 10 milhas da costa de Portimão, longe 
da poluição e ruído urbano.

Devido ao facto de os navios que constituíam 
a força naval que efectuou esta viagem de instru

NRP “Baptista de Andrade”.

Aulas de instrução no NRP “Sagres”.



ção terem também atribuídas tarefas de presença 
naval e de busca e salvamento surgiu a necessida
de de empenhar os mesmos em actividades deste 
âmbito. Por esse motivo, na fase final da viagem 
os navios ficaram geograficamente separados, in
cidindo o treino sobre exercícios mais de âmbito 
interno de cada uma das unidades navais.

A 25 de Julho os navios voltaram a atracar na 
Base Naval de Lisboa. Notavase no semblante dos 
cadetes um misto de satisfação e de nostalgia. Satis
fação por regressarem a casa, para junto daqueles 
que lhe são mais queridos. Nostalgia pelo facto de 
estarem a dizer adeus aos navios onde passaram as 
últimas semanas e onde, apesar do desconforto, da 
distância e da saudade, fortaleceram o seu espírito 
de marinheiro e voltaram a sentir aquela sensação 
única que não se consegue explicar e que apenas 
é conhecida daqueles que têm a feliz sina de ser 
«homens (e mulheres!) do mar»!

Curso «almirante roboreDo 
e silVa» – 4º ano

A viagem de instrução do curso “Almirante Ro
boredo e Silva” foi realizada a bordo da fragata Ál-
vares Cabral e da corveta João Roby, iniciada na 
BNL no dia 6 de Maio, terminando a 21. Esta via
gem teve como pontos fundamentais a alcançar, o 
desempenho de funções de adjunto do Oficial de 
Acção Táctica, de adjunto do Oficial de Quarto à 
ponte e de adjunto do Chefe do Serviço/Departa
mento correspondente à respectiva classe. Tendo 
em conta as características dos navios envolvidos, 
os cadetes das classes de Marinha e de Fuzileiros 
embarcaram na Álvares Cabral e os cadetes das 
classes de Administração Naval e de Engenheiros 
Navais na João Roby. 

A realização desta viagem coincidiu com a 
participação de ambos os navios no grupotarefa 
constituído no âmbito do French Training Squa-
dron for Naval Officers para a realização do exer
cício European Cadet Training 2008 (ECT08) e nas 
comemorações do Dia da Marinha na cidade do 
Funchal. No período de 15 e 16 de Maio a Álva-
res Cabral integrou ainda o exercício aeronaval 
italiano MARE APERTO 08 para a realização de 
algumas séries tácticas.

Após zarpar da Base Naval de Lisboa em 06 de 
Maio, os navios participaram num período de exer
cícios dedicado ao estágio de embarque do Cur
so de Aperfeiçoamento em Táctica e Operações 
Navais para Oficiais. A partir do dia 08 de Maio 
iniciouse o trânsito para o Mediterrâneo de modo 

a atracar no porto de Tarragona – Es
panha em 10 de Maio. Inicialmente 
o porto de escala previsto era o de 
Barcelona, local onde já se encon
travam atracados os navios que in
tegravam o grupotarefa do ECT08 
mas, por indisponibilidade de cais, 
os navios portugueses tiveram que 
demandar o porto de Tarragona.

Após largada de Tarragona em 
12 de Maio os navios integraram 
o ECT08, tendo a oportunidade de 
executar séries tácticas de alguma 
complexidade das quais se destacam 
um exercício de apoio de fogos com 
tiro real de artilharia bem como um 
vasto conjunto de séries com particular incidência 
na condução da acção no centro de operações, na 
manobra do navio na situação de navegação em 
companhia e nas áreas da marinharia e dos ser
viços gerais. Foram realizadas diversas acções de 
intercâmbio de alunos entre os navios participan
tes no ECT08 e durante as quais, os nossos cade
tes tiveram a oportunidade de embarcar nos navios 
franceses Jeanne d’Arc e Georges Leygues, tendo 
a João Roby e a Álvares Cabral recebido o mesmo 
número de cadetes estrangeiros que se encontra
vam embarcados nos respectivos navios, através 
de «crosspool».

Após reabastecerem no mar, os navios destaca
ram do ECT08 em 17 de Maio de forma a participar 
nas comemorações do dia da Marinha no Funchal, 
no período compreendido entre 21 e 25 de Maio.

À semelhança da viagem de instrução do 4º ano 
da Escola Naval do ano lectivo anterior, a participa
ção no European Cadet Training foi sem margem 
para dúvida uma oportunidade única para os ca
detes da Escola Naval participarem num exercício 
que reuniu diversas aeronaves e unidades navais 
provenientes de Portugal, França, Alemanha, Itália 
e Espanha, e cujo enquadramento geral é dedicado 
à aplicação e consolidação dos conhecimentos ad
quiridos durante o ano lectivo nas áreas da táctica 
e operações navais. É deste modo proporcionada 
aos alunos a oportunidade para planear, coorde
nar e conduzir um determinado conjunto de sé
ries tácticas que envolvem as áreas da navegação 
em companhia – manobras e evoluções, fundear 
e suspender, reabastecimento, e operações navais 
– tiro de artilharia, procedimentos de guerra anti
submarina, antiaérea e de superfície e de com
bate às ameaças assimétricas.

A culminar toda esta actividade de treino e for
mação, os alunos do 4º ano tive
ram a oportunidade ainda de as
sistir e de participar activamente 
no vasto conjunto de iniciativas 
integradas nas comemorações do 
Dia da Marinha 2008 na cidade 
do Funchal, nomeadamente na 
parada militar e no desfile realiza
do no dia 24 de Maio.

Após a aterragem ao porto de 
Lisboa a 26 de Maio, os navios 
atracaram na Base Naval de Lis
boa terminando desta forma uma 
profícua e memorável viagem de 
instrução, para o cumprimento dos 
objectivos para a qual contribuí

ram de forma decisiva o empenho e a dedicação 
dos respectivos comandos e guarnições das uni
dades navais envolvidas.

Viagem De instrução De CaDetes 
mn – Cruzeiro De Verão

Por razões que se prendem com as suas activi
dades lectivas, que decorrem maioritariamente fora 
da Escola Naval, os cadetes do curso de Medicina 
raramente conseguem participar nos embarques 
dos respectivos cursos. Por esse motivo, optase, 
geralmente por organizar uma viagem na qual 
participam os cadetes de Medicina dos diferentes 
cursos da Escola Naval. Este ano essa viagem reali
zouse a bordo dos veleiros Blaus VII e Polar. Além 
dos cadetes de Medicina, tiveram ainda oportuni
dade de embarcar nestes veleiros alguns cadetes 
de outras classes, voluntários para participar no 
designado «Cruzeiro de Verão».

A viagem teve início no dia 4 de Agosto. Após a 
saída do porto de Lisboa, os veleiros começaram 
por navegar para Norte, tendo praticado alguns 
portos e fundeadouros da zona centro: Cascais, 
Peniche, Berlengas e Nazaré. A 10 de Agosto lar
garam para Sul, tendo atracado em Sines e visitado 
posteriormente diversos portos da costa Sul do Al
garve. O Polar teve ainda oportunidade de se deslo
car ao porto espanhol de Puerto Sherry, nas imedia
ções de Cádis. Finalmente, a 29 de Agosto, os dois 
navios regressaram à Base Naval de Lisboa, dando
se por concluída esta viagem de instrução.

Com esta viagem pretendeuse enriquecer a 
formação dos cadetes, aproximandoos da expe
riência e vida no mar, assim como capacitálos a 
lidar com as mais diversas situações a bordo. Os 
cadetes foram divididos em duas bordadas e dis
tribuídos pelos seus postos de faina, de forma que, 
quer durante a navegação quer durante as mano
bras de atracar e largar nenhuma função a bordo 
esteja comprometida, enriquecendo assim a for
mação e cultura dos cadetes.

Os cadetes tiveram ainda oportunidade de se 
aperceber das dificuldades que se deparam a quem 
é obrigado a viver e a trabalhar num espaço tão res
trito como é o destes veleiros. Foilhes ministrada 
instrução de diversos assuntos relacionados com a 
sua formação como marinheiros. Além disso, tive
ram ainda que preparar e apresentar várias matérias 
mais ligadas à área da sua classe, ou seja, assuntos 
de cariz clínico, de relevo para a vida a bordo.

(Colaboração da ESCOLA NAVAL)
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O Projecto “In-port Communications”O Projecto “In-port Communications”

Nos últimos anos a DITIC-CE, para atin-
gir o objectivo “Marinha em rede”, 
tem vindo a trabalhar no sentido de 

criar uma rede alargada de elevada largura de 
banda à qual têm já acesso a grande maioria 
das unidades em terra.

O acesso à RCM a partir de navios no mar 
já é possível para os navios com ligações sa-
télite e o GPI-MCNAV (Grupo de 
Projecto Integrado para a Moder-
nização das Comunicações Na-
vais) está a trabalhar no sentido 
de conseguir comunicações IP 
através de canais das várias ban-
das de frequência.

Com o objectivo de permitir o 
acesso dos navios, quando atra-
cados, às redes nacionais e da 
NATO, foi criado o projecto “IN-
-PORT COMMUNICATIONS”.

ENQUADRAMENTO
Em operações navais a ligação 

de sistemas de comando e con-
trolo entre navios e entre estes e 
os seus Comandos Operacionais 
é assegurada através de sistemas 
de radiocomunicações. 

Contudo, quando os navios 
se encontram atracados, as restrições à uti-
lização destes sistemas, devido às acções de 
manutenção dos sistemas, fainas de munições 
ou outros constrangimentos de compatibili-
dade electromagnética, limitam muito signi-
ficativamente a capacidade dos 
comandos se manterem ligados 
às forças que integram ou às au-
toridades operacionais de que 
dependem. Os navios atracados 
tornam-se desta forma incapa-
zes de obter informações tácti-
cas, como a “Common Opera-
tional Picture” ou de se ligar a 
sensores não orgânicos.

Ao mesmo tempo, o acesso à 
informação corporativa e aos ser-
viços existentes nas redes internas 
das Marinhas, é essencial para o 
bom desempenho dos navios, 
na medida em que potenciam a 
utilização de aplicações e outras 
ferramentas colaborativas que 
permitem obter ganhos de produ-
tividade e uma melhor utilização 
dos recursos que contribuem de-
cisivamente para uma maior efi-
cácia na sua condução.

A GÉNESE DO PROJECTO
Em Março de 2001 foi estabelecido pela 

NATO o requisito operacional de disponibili-
zar uma infra-estrutura tecnológica de comu-
nicações portuárias a fim de assegurar que, em 
dois portos por nação NATO a identificar, os 
navios atracados ou fundeados tivessem aces-

so a sistemas de informação sedeados em ter-
ra, designadamente ao NATO General Purpose 
Segment Communications System (NGCS) que 
lhes permitissem planear, coordenar e controlar 
operações militares.

No âmbito deste projecto de comunicações 
portuárias (“IN-PORT COMMUNICATIONS”) 
foi aprovada pela NATO uma lista de portos 

das várias nações a dotar com esta facilidade, 
entre os quais figuravam os portos nacionais de 
Lisboa e Ponta Delgada.  

Com a ligação “IN-PORT COMMUNICA-
TIONS” será possível aos navios aceder a servi-

ços tão variados como as comunicações de voz, 
videoconferência, correio electrónico, mensa-
gens militares formais (MMHS ou ACP127), 
acessos a intranets e Internet, etc. Este conceito 
permite ainda a possibilidade de execução de 
exercícios internacionais do tipo “War Game 

Simulation”, com os navios atracados nas res-
pectivas bases navais.

No final de 2003, estava a decorrer, ainda, no 
âmbito da NATO, o processo de aprovação da 
Capability Package (CP) de suporte à edificação 
do projecto “IN-PORT COMMUNICATIONS” 
e a elaboração da respectiva “Target Architectu-
re” e, ao mesmo tempo, a infra-estrutura tecno-

lógica da Base Naval de Lisboa e 
do SICOM - Sistema Integrado de 
Comunicações Militares – (com-
ponentes do projecto), encontra-
va-se em fase de concurso e, por 
isso, susceptível de ser adjudicada 
antes da aprovação do projecto.

Foi decidido avançar com uma 
figura administrativa, no âmbito 
da NATO, designada declaração 
de pré-financiamento para in-
formar a Aliança das intenções 
nacionais quanto à prossecução 
de um objectivo aprovado pela 
NATO e acautelar assim o pos-
terior ressarcimento das verbas 
dispendidas.

Esta declaração foi notada em 
Dezembro desse ano pelo Co-
mité de Infra-estruturas da NATO 
com o grau de “minimal warning” 

o que era uma indicação de boas perspectivas 
para a comparticipação daquela organização.

O “IN-PORT” NACIONAL
Tendo-se verificado que a infra-estrutura 

do SICOM em implementação 
pelo EMGFA-DICSI, iria asse-
gurar a totalidade das compo-
nentes do projecto, foi decidi-
do que seria aquela entidade a 
responsável pela concretização 
do projecto “IN-PORT COM-
MUNICATIONS” em Portugal, 
nos portos de Lisboa e Ponta 
Delgada. A condução técnica 
da sua implementação seria as-
segurada pela DITIC-CE.

Uma vez que, à data, ain-
da não havia sido aprovada 
a “Target Architecture” para 
o “IN-PORT COMMUNICA-
TIONS”, a Marinha decidiu 
avançar com a componente 
do projecto para a qual havia 
orientações técnicas precisas, 
por parte da NC3A, isto é, a 
componente física (camada 
física do modelo OSI), cabos, 
fibras, fichas, etc. Comple-
mentarmente, avançou tam-

bém o designado “IN-PORT” NACIONAL, 
projecto equivalente de suporte aos meios 
navais nacionais

A Arquitectura para a edificação da infra-
estrutura tecnológica inerente a este projec-
to foi aprovada nessa altura e a distribuição 

A corveta NRP “Jacinto Cândido” em comissão na ZMA atracada em Ponta Delgada 
e ligada ao IN-PORT.

Pormenor de um PAC da BNL onde se podem ver os 2 compartimentos: um onde 
o navio liga o umbilical e o outro a área técnica. 
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das ligações nos referidos portos adoptou a 
seguinte configuração:

a) No porto de Ponta Delgada: Implanta-
ção de 2 ligações físicas (um Ponto de Aces-
so Cais - PAC) no chamado cais de atracação 
das corvetas e 4 ligações físicas (2 PAC’s) no 
cais da NATO;

b) No Porto de Lisboa: 8 ligações físicas na 
BNL, 1 ligação física no Cais Militar do Por-
tinho da Costa e 2 ligações na 
Doca da Marinha.

Devido às obras de expansão 
da rede do Metropolitano de Lis-
boa estas 2 ligações da Doca da 
Marinha têm vindo a ser sucessi-
vamente adiadas até que existam 
condições para as instalar.

A IMPLEMENTAÇÃO 
DO SISTEMA

Apesar do atraso que o projec-
to teve ao nível da NATO, a Ma-
rinha avançou com a sua concre-
tização, criando, para além das 
ligações previstas, um conjunto 
adicional de outras ligações, de 
forma assegurar a ligação dos 
nossos navios à RCM (Rede de 
Comunicação da Marinha).  

Assim, numa primeira fase, 
na sequência da criação da in-
fra-estrutura de fibra óptica em 
edificação na área da BNL (Estação Naval), 
foram construídos 37 PAC’s, dotando todos 
os cais com Pontos de Acesso e permitindo 
que, finalmente, os navios atracados na BNL 
tenham, através da MAN Alfeite, acesso aos 
mesmos serviços de rede disponíveis para as 
unidades em terra.

Para isso aproveitaram-se as caixas das anti-
gas teleimpressoras T100 e T1000 às quais fo-
ram acopladas as novas caixas dos PAC’s man-
tendo a estrutura física já existente nos cais.

Paralelamente, foi necessá-
rio preparar os navios com uma 
infra-estrutura de bordo própria 
e com a configuração adequada 
para poder efectuar a ligação. 
Esta tarefa foi coordenada pela 
Direcção de Navios em estreita 
colaboração com a DITIC-CE.

Neste momento estão já pre-
paradas todas as fragatas, as cor-
vetas, o NE Sagres, o Bérrio, o 
Creoula, os navios e lanchas hi-
drográficas, a Bacamarte, uma 
parte dos navios patrulha e al-
gumas lanchas.  

A ligação entre o navio e o cais 
é feita usando um umbilical. Tra-
ta-se de um cabo de fibra óptica, 
com 150m, enrolado numa in-
fra-estrutura própria, que se liga 
numa caixa própria a bordo do navio e que 
tem uma elevada resistência à torsão e ao es-
magamento, como se exige dum cabo que vai 
funcionar em condições tão difíceis como são 
as dum cais de atracação de navios.

O cabo permite ligar, por um lado, ao PAC 

instalado no cais e por outro ao navio, directa-
mente ao equipamento activo de rede através 
duma ficha hermafrodita. Esta ficha também 
tem uma elevada resistência. A título ilustrati-
vo refira-se que este tipo de fichas é utilizado 
nos estúdios de cinema de Hollywood onde 
as condições de utilização também exigem 
uma elevada resistência.

  A configuração dos equipamentos de bor-

do está feita de forma a não ser necessária 
qualquer acção da equipa de administração 
da RCM: o navio liga-se a qualquer um dos 
PAC’s e, automaticamente, fica com aces-
so à RCM.

O PAC possui dois compartimentos: um de 
acesso exclusivo às equipas de manutenção 
(da DITIC-CE) e do qual só elas têm chave e 
outro, também fechado, mas cuja chave é 
igual para todos navios da qual têm uma có-
pia distribuída.

De salientar que toda esta solução foi con-
cebida e implementada pela DITIC-CE. 

SEGUNDA FASE
Na segunda fase foi prevista a instalação de 

PAC’s em vários locais fora da BNL, normal-

mente utilizados pelos navios da Marinha: 2 
no Cais Militar do Portinho da Costa (conforme 
previsto no projecto), 1 no Cais do patrulha em 
Leixões, 2 no Ponto de Apoio Naval (PAN) de 
Tróia, 2 no PAN Portimão e 1 no cais de atra-
cação da corveta em Ponta Delgada.

Como estes PAC’s se iriam situar fora da 
área da Base Naval de Lisboa, nalguns casos 
em cais de acesso público, foi necessário con-

ceber uma estrutura de “shelter” 
mais resistente que permitisse 
uma maior protecção periférica 
das caixas e tomadas. Pela sua 
proximidade foi decidido fazer 
a primeira instalação no Porti-
nho da Costa, local com acesso 
à RCM através de comunicações 
asseguradas por um radiolink di-
rectamente do EMGFA.

 Testada e aprovada a nova 
versão dos PAC’s, procedeu-se 
à instalação dos restantes du-
rante os meses de Março e Abril 
de 2008.

De salientar, o PAC do cais de 
atracação da corveta em Pon-
ta Delgada, onde já existia uma 
caixa com um conjunto de facili-
dades (energia e telefones) a qual 
se encontrava bastante degradada 
e onde se efectuaram as adapta-
ções e melhoramentos considera-

dos necessários e essenciais para acomodar as 
novas facilidades.

Após um conjunto coordenado de esforços, 
em que muito contribuiu o apoio dado pelo 
CZMA, foi possível tornar este PAC operacio-
nal, permitindo a ligação à RCM da corveta 
em comissão nos Açores, ajudando a reduzir, 
desta forma, a distância entre o Continente e 
a Região Autónoma dos Açores.

Aproveitou-se a passagem de fibra óptica 
do Anel de Ponta Delgada, efectuada pelo 

EMGFA/DICSI no âmbito do SI-
COM e conseguiu-se que fosse 
passado um troço adicional en-
tre o Comando de Zona Marítima 
dos Açores e o cais, o que permi-
tiu fazer chegar as comunicações, 
quer ao PAC, quer ao edifício da 
Polícia Marítima. Aproveitando 
esta infra-estrutura, estabeleceu-
-se, também, o acesso da Capita-
nia de Ponta Delgada ao sistema 
VTS-AIS daquela região.

Na sequência destes trabalhos, 
ficou ainda pendente a instalação 
de dois PAC’s no cais da POLNA-
TO em Ponta Delgada, cujos tra-
balhos se encontram previstos, 
mas cuja execução está depen-
dente da manutenção das calei-
ras existentes para permitir pas-

sar a fibra óptica do anel de Ponta Delgada 
do SICOM até ao cais da NATO, acção que 
está prevista para decorrer ainda durante o 
ano de 2008.

No cais de Leixões foi instalado um PAC 
para o navio patrulha. A fibra óptica foi passada 

PAC “shelter” da primeira geração. 

Um PAC tipo da segunda geração (Portinho da Costa).
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desde o Centro de Comunicações de Leixões, 
tendo havido algumas dificuldades que foram 
ultrapassadas em estreita colaboração com a 
Administração Portuária de Leixões.

Esta fibra óptica passa junto às instalações do 
Instituto de Socorros a Náufragos, o que per-
mitiu, com uma pequena extensão, dotar essa 
estação salva-vidas com comunicações.

Ao mesmo tempo foi também passado um 
cabo de cobre para assegurar o serviço tele-
fónico às unidades navais através da Central 
Telefónica do Comando de Zona Marítima 
do Norte.

No Ponto de Apoio Naval de Tróia foram 
instalados 2 PAC’s e passada a fibra óptica 
em condutas abertas para o efeito, uma vez 
que não existiam no local. 

A ligação à RCM chega ao PAN Tróia atra-
vés de um radiolink do SICOM, 
estabelecido desde a Serra da 
Arrábida. A torre que suporta a 
antena aqui instalada foi apro-
veitada da antiga Estação Radio-
naval da Apúlia.

Por último, no Ponto de Apoio 
Naval de Portimão foram insta-
lados 2 PAC’s. A fibra óptica foi 
passada através das condutas já 
existentes no local, com comu-
nicações asseguradas através do 
acesso à RCM já disponível.

AS VANTAGENS DAS CO-
MUNICAÇÕES “IN-PORT”

Como já foi dito, uma unida-
de naval ligada à infra-estrutura 
“IN-PORT” tem acesso à RCM a 
“gigabit”, como qualquer unida-
de em terra.

A Intranet da Marinha é uma 
infra-estrutura que organiza, de 
forma coerente e sustentada, todo o proces-
so de recolha, processamento, guarda e dis-
seminação da informação relevante para a 
organização, englobando o hardware e o sof-
tware que suportam a sua manipulação auto-
matizada.

Assim, os navios têm acesso a toda a infor-
mação com interesse para a comunidade de 
utilizadores da Marinha, da qual são parte inte-
grante e os principais destinatários, potencian-
do a melhoria da produtividade e do processo 
de tomada de decisão.

A ligação “IN-PORT” permitirá ter acesso de 
banda larga à Intranet, Internet, Serviço de Voz 
(VoIP e tradicional), MMHS, ACP127, Video-
conferência, Correio Electrónico, etc.

Concretamente o serviço ACP127 é entre-
gue directamente a bordo evitando que, mui-
tas vezes, o CCM tenha de fazê-lo chegar a 
cada navio, contribuindo para a eficácia do 
serviço e tendo como vantagem directa a pou-
pança de papel.     

Os routers instalados a bordo dos navios, 
dada a sua construção modular, permitem con-
figurar os acessos a todos os serviços da RCM. 
Através da utilização de módulos CEIP (módu-
los de emulação de circuitos série), que imple-
mentam a funcionalidade Serial Over IP e per-

mitem estabelecer um circuito ACP127 e assim 
disponibilizar o serviço de mensagens directa-
mente entre o navio e o CCM (ETARM).

Do lado do CCM existe um equipamento 
semelhante que funciona como agregador e 
distribuidor de canais série que se liga às má-
quinas de cifra, criando um canal seguro para 
a transmissão/recepção de mensagens.

É de sublinhar que esta solução técnica Se-
rial Over IP, na qual a Marinha Portuguesa é 
pioneira, foi conseguida com o empenho da 
própria empresa Cisco que, para permitir esta 
implementação, teve de desenvolver um sis-
tema operativo próprio para os seus equipa-
mentos, o qual pensa vir a difundir por outras 
Marinhas. A própria NATO, após ter visitado as 
implementações da BNL, irá adoptar a solução 
para a configuração do modelo comum. 

CONCLUSÃO
Este projecto de comunicações portuárias 

é uma infra-estrutura essencial para permitir 
o acesso dos navios à RCM, garantindo, atra-
vés destas ligações, o seu acesso, quer na BNL 
quer nos principais portos praticados em Por-
tugal, aos mesmos serviços de rede de uma 
unidade em terra, nomeadamente à Intranet, 
Internet, serviço de voz, mensagens militares, 
correio electrónico.

Ele representa um enorme potencial, quer ao 
nível dos Sistemas de Informação (SI), quer ao 
nível dos Sistemas de Comunicação, uma vez 
que permite disponibilizar aos navios atraca-
dos todos os serviços de rede com boa quali-
dade de serviço, como acontece com as uni-
dades em terra.

Está a decorrer um processo de selecção de 
outros locais onde instalar novos PAC’s. 

Foram já identificados o Cais de Olhão 
e o Cais da Praia da Vitória, na ilha Tercei-
ra, Açores, e o cais do Funchal na Madeira, 
locais onde atracam com regularidade na-
vios da Marinha, como possíveis candida-
tos a considerar numa terceira fase de im-
plementação de infra-estruturas do âmbito 
deste projecto.

A instalação em Olhão já se encontra em 
fase de projecto e em consulta ao mercado 
para posterior adjudicação pelo que se prevê 
que o PAC venha a ser instalado durante o se-
gundo semestre de 2008.

Aguarda-se, o desenvolvimento do projecto 
“IN-PORT COMMUNICATIONS” NATO, cuja 
“Target Architecture” foi recentemente aprova-
da, mas cuja fonte de financiamento (CP) ain-
da carece de aprovação. Ainda assim, estão 
reunidas as condições para prosseguirem os 
trabalhos de edificação do projecto “IN-PORT 
COMMUNICATIONS”, nas suas componen-
tes subsequentes (camadas do modelo OSI, 
acima da camada física), designadamente os 
aspectos relacionados com a interligação de 
todos os PAC’s ao National-Point-of-Presence 
e à NATO SECRET WAN. 

O que se pretende no futuro 
é que qualquer navio duma na-
ção da NATO ao atracar num 
porto dotado da infra-estrutura 
“IN-PORT”, em qualquer país  
da Aliança, possa aceder à sua 
National Defense Network, bem 
como à NSWAN.

Este projecto deverá incorporar 
uma componente wireless, pre-
vista para a área do Mar da Palha 
e para Ponta Delgada (que será 
extensível a outros locais a iden-
tificar). Porém esta facilidade só 
poderá ser implementada quando 
existirem os adequados meios de 
cifra para as comunicações uma 
vez que, até este momento, não 
existem standards acreditáveis 
para as comunicações wireless.

Deverá, também, permitir o 
estabelecimento automático de 
redes IP em UHF/VHF, quando 

esta facilidade for possível, uma vez que a 
infra-estrutura a bordo dos navios já está pre-
parada. Isso implicará a migração de IPV4 
para IPV6 (ao nível da Marinha e ao nível da 
NATO) para poder cumprir o requisito de au-
to-detecção e auto-configuração exigidos para 
esta solução.

O DESAFIO FUTURO
O próximo desafio que espera a DITIC-CE 

na área dos navios é a sua integração no do-
mínio “marinha.pt”.

Esta integração permitirá obter, entre outras, 
as seguintes vantagens:

• Uma visão única e actualizada dos recur-
sos da RCM disponíveis;

• Criação e gestão de utilizadores centra-
lizada com credenciais válidas em qualquer 
ponto da rede;

• Uniformização das políticas de seguran-
ça da rede, e

• Redução do esforço de administração para 
as equipas de bordo.

Sem pôr em causa, como não poderia deixar 
de ser, a capacidade de funcionamento autó-
nomo que é exigida a um navio de guerra.

(Colaboração da DITIC-CE)


Um umbilical e vários detalhes das ligações internas do PAC.
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Entrei para a Escola Naval no Alfei-
te em 1940, no actual edifício inau-
gurado pelo Curso de 1936/1937 e 

na vigência da Reforma Ortins de Betten-
court. Havia, na altura, a exigência de um 
ano de preparatórios, com quatro cadei-
ras, na Faculdade de Ciências e, naquela 
época, os melhores alunos seguiam, em 
geral, para a Marinha e para Engenharia. 
A duração do curso na Escola era de três 
anos e mais um de guarda-marinha, que 
na vida civil seria considerado de está-
gios. Do curso faziam parte três viagens 
úteis, interessantes e oportunas: cinco 
meses de “recruta náutica” no N.E. “Sa-
gres”; um mês, no final do segundo ano 
escolar, a todas as ilhas da Madeira e dos 
Açores; cinco meses, após a promoção a 
guarda-marinha, visitando todos os ter-
ritórios africanos portugueses, com volta 
pelo Canal de Suez, enquanto não hou-
ve guerra.

O currículo escolar tinha utilidade pro-
fissional e cultural, na base das ciências 
matemáticas e ministrado por muitos 
bons instrutores e alguns bons profes-
sores, dos quais só dois tinham efectiva 
projecção fora da Marinha. Julgo que por 
razões de facilitismo os chamados prepa-
ratórios deixaram de ser feitos na Facul-
dade de Ciências e passaram a ter lugar, 
para todos os ramos das Forças Armadas, 

na Escola Militar da Amadora, depois de 
concluído o terceiro ciclo do Curso dos 
Liceus.

A célebre Reforma de 26 de Setembro de 
1958, de que beneficiou já um dos cursos 
que agora completam e festejam os cin-
quenta anos de admissão na Escola Na-
val, foi uma lufada de ar fresco no ensino, 
eliminando os “preparatórios” em escolas 
externas. Talvez com algum prejuízo na 
oportunidade e na orientação das viagens 
de curso. É a eterna história de que “no 
meu tempo é que era bom”!

A reforma teve como consequência que 
fossem admitidos simultaneamente na 
Escola Naval o curso de Duarte Pache-
co Pereira para o primeiro ano antigo e 
o curso de D. Lourenço de Almeida para 
o novo primeiro ano, que veio substituir 
os preparatórios. Pelo conhecimento que 
tive dos professores civis que entraram 
por concurso para o ensino da Física, da 
Química e da Matemática, a preparação 
académica dos cadetes não terá sido pre-
judicada. A forma de selecção dos candi-
datos a cadetes é que me parece ter sido 
afectada, embora tenham continuado, 
como se sabe, a ser admitidos alunos ex-
celentes.

O que vou escrever agora nada tem a 
ver com a Reforma, mas foi impressionan-
te o nível que, nos meus últimos anos de 

professor, alguns cadetes, poucos e alu-
nos razoáveis, revelavam no uso da lín-
gua portuguesa escrita.

*

As principais novidades da nova Refor-
ma da Escola Naval – instituto superior de 
ordem científica, técnica e militar – foram, 
em primeiro lugar, como já disse, permitir 
a admissão dos candidatos logo a seguir ao 
terceiro ciclo do Curso dos Liceus ou equi-
valente, passsando os chamados preparató-
rios a ser feitos já na escola, e, em segundo 
lugar, a igualização da duração e da estru-
turação dos três cursos nela ministrados. 
Mas essas não foram as únicas transfor-
mações efectuadas: os progressos técnicos 
verificados, o aumento e a diversidade de 
conhecimentos que se tornou necessário 
transmitir a oficiais de uma Marinha mo-
derna e integrada na NATO, a necessida-
de de alargamento de alguns cursos, foram 
outras importantes razões. Impunha-se, as-
sim, tornar mais completa a preparação bá-
sica comum aos oficiais de todas as classes 
e estabelecer uma boa coordenação entre as 
várias fases da preparação. E reconhecia-se 
a vantagem óbvia de que os oficiais de to-
das as classes fossem preparados de igual 
forma do ponto de vista militar e naval. Por 
outro lado, verificou-se que “a afluência 

A Reforma de 1958A Reforma de 1958
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de candidatos às carreiras militares esta-
va longe de ser suficiente, principalmente 
por serem mais altas as remunerações em 
muitas carreiras civis”. Abandonou-se, as-
sim, a exigência de passagem pela Univer-
sidade, tendo-se recorrido a professores 
civis. Lembro-me de que, devido à saída 
inesperada do comandante Rodeia, o co-
mandante Conceição Silva, com a dispo-
nibilidade e a bondade de sempre, ainda 
deu aulas de Matemática. Contrariamente 
às reformas posteriores à de 1958, manti-
veram-se os três cursos já existentes, agora 
reforçados com matérias mais modernas e 
completados com conhecimentos anterior-
mente não considerados in-
dispensáveis. E passou a ser 
comum às três classes o en-
sino de instrução militar, de 
marinharia, de orgânica ge-
ral e dos serviços de bordo e 
de guarnição. Os cursos de 
EMQ e de AN passaram a ter 
também instrução de Nave-
gação Prática. 

A formação e a instrução 
dos alunos da Escola Naval 
passaram a ter a duração de 
oito períodos lectivos, ne-
nhum deles superior a seis 
meses, distribuindo-se por 
duas fases: a primeira funda-
mentalmente académica e a 
segunda essencialmente téc-
nico-naval. Foram também 
alterados, como atrás referi, 
a duração e a orientação das 
viagens de instrução.

O novo Regulamento en-
trou em vigor no ano lectivo 
de 1958-59 e, à distância de 
50 anos a que nos encontra-
mos, não é fácil nem interes-
sa muito mencionar as novas 
cadeiras e aulas práticas in-
troduzidas, mas recordo-me, 
por exemplo, de uma nova 
cadeira de princípios gerais 
de direito e de três cadeiras 
de economia para o curso de 
administração naval; da fusão de duas an-
tigas cadeiras na de História e Arte Militar 
Marítima e das novas cadeiras de Admi-
nistração Ultramarina e de Inglês para os 
três cursos existentes.

*

A nova Reforma coincidiu com a existên-
cia de uma notável plêiade de professores e 
instrutores que, ao contrário do que já senti 
ser opinião corrente entre os oficiais alunos 
daquele tempo, não se ficou a dever ao co-
mandante que promoveu e apressou a im-
plementação da Reforma: Sarmento Rodri-
gues – com quem tive a honra e o gosto de 
colaborar e a quem devo alguns louvores 
e muitas atenções – é que foi sempre um 
Homem de sorte.

A Escola deve-lhe, entre muitas outras coi-
sas que contribuíram para o seu prestígio, a 
organização do Colóquio Internacional so-
bre História e a Economia do Navio, a pere-
grinação dos cadetes a Sagres, uma edição 
especial dos Lusíadas, o ciclo de conferências 
com a participação de uma dúzia de conheci-
das personalidades do meio político, acadé-
mico e diplomático, a retoma da publicação 
do Anuário da Escola Naval e a valorização e 
mediatização das cerimónias de “juramento 
de bandeira”. Mas não se lhe deve a excelên-
cia do corpo docente daqueles tempos: não 
me consta que alguém tivesse sido convi-
dado ou seduzido. Foi, antes, uma série de 

coincidências que tornaram aqueles tempos 
uma época áurea da Escola Naval.

Recordo com saudade a “Exortação aos 
Cadetes” que fui convidado a fazer, com a 
presença do Presidente da República, na 
Cerimónia de Juramento de Bandeira do 
Curso “D. Lourenço de Almeida”. Muitos 
Oficiais que a ouviram disseram-me amá-
velmente ter tido influência na sua vida 
profissional.

Esta pequena recordação histórica, fei-
ta a pedido, é afinal uma homenagem que 
presto aos que fizeram a citada reforma, 
aos que tão bem a souberam usar e, prin-
cipalmente, aos que comemoram, também 
este ano, os 50 anos da sua entrada para a 
Escola Naval.

Comandante E. H. Serra Brandão


A Revista da Armada recorda as seguin-
tes passagens da alocução a que se refere 
o autor:

“Comandar não é fazer executar as ordens, de 
boa ou má vontade, só porque atrás de quem coman-
da existe um regulamento ou uma força que o prote-
ge. O verdadeiro chefe é o que se faz obedecer porque, 
por sentimento e não por medo ou por raciocínio, os 
subordinados lhe reconhecem não apenas superiori-
dade, mas também o direito de os conduzir.

Não se pense que é fácil, e para o conseguirem 
terão de ser competentes na profissão, firmes sem 
ser obstinados, claros e precisos nas ordens que 
derem, corteses com todos, mas familiares com 

poucos, justos na aplicação dos 
castigos e na concessão de recom-
pensas, zelosos pelo bem-estar do 
pessoal e, sobretudo e em resu-
mo, compreeensivos na aprecia-
ção dos problemas humanos.

O oficial deve interessar-se 
pelos gostos, aversões, progres-
sos, esperanças e desilusões dos 
seus homens; aproximar-se, na-
turalmente, dos seus problemas 
pessoais e familiares e fornecer o 
apoio moral que estiver na sua 
mão prestar-lhes; procurar o jus-
to equilíbrio entre as condições 
de chefe, instrutor, camarada e 
amigo, elemento essencial ao cor-
recto exercício do mando e à vida 
do navio. E se souber rir franca-
mente com os seus homens sem 
perder a dignidade, disporá de 
um inestimável factor para man-
ter a disciplina e o moral.

Em todas as situações e cir-
cunstâncias deverão ter presen-
te a seguinte decantada verdade: 
«um navio só é verdadeiramente 
eficiente quando a sua guarni-
ção se sente feliz; uma guarni-
ção só é feliz quando o navio é 
eficiente».”

( ...... )

“Não vão encontrar facili-
dades na vossa vida de oficial: ser-lhes-á exigido 
mais do que contam dar e a retribuição do serviço 
prestado será quase sempre inferior ao que preci-
sarão receber; sofrerão injustiças involuntárias e 
verão as vossas ideias e iniciativas prejudicadas 
por outras que nem sempre lhes parecerão melho-
res; raramente a realidade das coisas vividas coin-
cidirá com a ilusão das coisas sonhadas.”

( ...... )

“Cadetes,
Ao deixarem a Escola, cujos esforços, méritos 

e cuidados, como os filhos aos pais, só mais tarde 
virão a reconhecer, ela deseja-lhes uma carreira fe-
liz e, vendo-os partir com saudade, fica a aguardar 
com enlevo a notícia dos vossos sucessos.”

( ...... )
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A MARINHA DE D. JOÃO III (38)

Um fidalgo do Renascimento à frente dos destinos da ÍndiaUm fidalgo do Renascimento à frente dos destinos da Índia

A figura de D. João de Castro merece um 
particular realce entre todas as persona-
lidades que governaram a Índia, não só 

pela forma como contrastou com alguns dos 
seus antecessores ou pelo sucesso no segundo 
cerco de Diu, que lhe valeu a ascensão de go-
vernador a Vice-Rei da Índia. Teve uma carrei-
ra militar plena de sucessos, que começaram 
numa prolongada presença em Tânger, pela 
campanha que levou Carlos V a Tunes, onde 
esteve com o infante D. Luís, e pelos sucessos 
na Índia, durante a sua primeira viagem ao 
Oriente e quando lá voltou como Governador. 
Mas esta foi apenas uma fa-
ceta da sua vida: aquela que 
mais se evidenciaria enquan-
to fidalgo de uma corte de 
dimensão cosmopolita, não 
fora a qualidade dos seus 
estudos patenteado nos tra-
balhos que deixou escritos. 
D. João de Castro pertenceu 
a uma tertúlia cultural pro-
tegida por D. João III e pelo 
Infante D. Luís, que integrou 
vários fidalgos da corte por-
tuguesa. “Aprendeu as Mate-
máticas com Pedro Nunes [...] 
fazendo-se tão singular nesta 
ciência, como se a houvera 
de ensinar” é o que nos diz o 
seu biógrafo Jacinto Freire de 
Andrade. E deve entender-se 
esta afirmação de uma forma 
abrangente, compreendendo 
que os seus estudos engloba-
ram todas as disciplinas que 
fascinaram o mundo intelec tual do Renasci-
mento. Aprendeu latim, leu atentamente os 
clássicos, tomou conhecimento de todos os sa-
beres tradicionais e desenvolveu os estudos de 
Matemática, indispensáveis à nova visão cos-
mográfica transmitida pelas viagens oceânicas 
de longo curso. E não o fez de forma leve ou 
diletante, como seria próprio de quem apenas 
segue o padrão educativo de um elemento da 
nobreza, cujo futuro estaria sempre mais liga-
do à sua estirpe do que ao seu saber. Se D. João 
de Castro estudou com Pedro Nunes, como 
nos referem os documentos, a vastidão dos 
assuntos sobre que especulou e que discutiu 
tem a dimensão da obra do maior matemáti-
co português de sempre. E fê-lo com a atenção 
expectante de um cientista, experimentando, 
desenvolvendo, comentando e escrevendo 
para que os vindouros possam seguir os seus 
raciocínios e usufruir dos mesmos. A ele se de-
vem um Tratado da Esfera, que constituía sem-
pre a base para os estudos cosmográficos mais 
desenvolvidos, e uma Geografia, escritas com 
uma preocupação didáctica muito expressiva, 
apresentados no formado de diálogo de per-

guntas e respostas. Foram as obras que escre-
veu antes da sua primeira viagem à Índia, em 
1538, da qual resultou um extenso Roteiro de 
Lisboa a Goa, um Roteiro de Goa a Diu e um Ro-
teiro do Mar Roxo, escrito na sequência da expe-
dição de Estêvão da Gama em 1541 (Marinha 
de D. João III (32)). E qualquer destes roteiros 
está acompanhado de observações, relatos de 
experiências e explicações detalhadas que se 
situam num patamar de conhecimento muito 
acima do que era comum entre os pilotos por-
tugueses da época, envolvendo o domínio de 
conceitos que só integraram a formação dos 

Oficiais da Marinha depois da criação da Aca-
demia Real de Guardas Marinhas, no final do 
século XVIII. Na época, os seus textos não me-
receram a compreensão imediata dos pilotos, 
e os conceitos não passaram de forma directa 
para a literatura náutica portuguesa do século 
XVI, mas o reconhecimento científico do seu 
valor foi muito claro nos séculos XVII e XVIII. 
Aliás, a fama dos seus trabalhos ultrapassou as 
fronteiras nacionais, e é possível encontrá-los 
nas mais distintas bibliotecas europeias.

Governou a Índia durante três anos e teve 
“prova de fogo” logo no início do mandato, 
com a crise de Diu, que resultou num sucesso 
de vertentes variadas: uma vitória militar di-
fícil e estrondosa, uma lição para o Guzerate 
e para toda a Índia, uma áurea de dedicação 
e honestidade e um sentido de administra-
ção política sensata e ponderada. Na gestão 
ingrata dos factos e circunstâncias, o Vice Rei 
distinguiu-se claramente dos seus antecesso-
res, e isso teve a ver com a sólida formação hu-
manista que se repercutiu no seu valor como 
chefe militar, como marinheiro, como político 
e como homem. E é porque existe uma só-

lida base documental que permite avaliar o 
carácter de D. João de Castro, colocando-o à 
margem da venalidade que caracterizou ou-
tros governadores, que é possível analisar a 
situação portuguesa na Índia, em meados do 
século XVI, com uma objectividade acrescida. 
Uma boa parte dos sucessos ou dificuldades 
não se explicam apenas com a força ou fraque-
za de este ou daquele representante da coroa, 
impondo-se por uma multiplicidade de facto-
res imponderáveis e incontornáveis. 

A última grande missão do seu mandato foi 
a expedição levada a cabo para tomar posse de 

Aden, efectuada a pedido do 
próprio soberano local, que 
tinha conseguido sacudir a 
tutela turca e pedia auxílio 
aos portugueses para garan-
tir a sua sobrevivência. A ci-
dade fazia parte do leque dos 
mais importantes objectivos 
da coroa, desde os primeiros 
anos da presença no Índico, 
mas nunca fora possível to-
má-la. Vitorino Magalhães 
Godinho põe a hipótese de 
que os interesses económicos 
de uma boa parte dos nacio-
nais estabelecidos na Índia, 
assentava em rendimentos 
de contrabando e concessões 
à margem do poder real, que 
só eram possíveis porque se 
mantinham vias de comércio 
como a do Mar Vermelho. 
Esses interesses boicotaram 
sempre a possibilidade de 

um estabelecimento em Aden, porque ele di-
minuiria o fluxo de mercadorias clandestinas 
para Suez e para o Mediterrâneo de que tira-
vam bom proveito. A oportunidade agora ofe-
recida era única, e foi reunida uma armada de 
vinte cinco navios de remo, comandados por 
D. Álvaro de Castro, que deveriam ocupar a 
cidade e ali formar uma capitania portugue-
sa. Competia ao capitão de Ormuz efectuar o 
reforço da primeira linha até à chegada desta 
esquadra. Mas esse reforço foi insuficiente e o 
empenho de quem o protagonizou foi pouco 
ou nenhum, de forma que Aden foi retomada 
pelos turcos antes da chegada de D. Álvaro. Os 
navios não passaram além dos ilhéus de Cana-
canim, na costa do Hadramaute, regressando 
à Índia no final de Abril de 1548. Apesar dos 
elogios que fez à acção do seu filho, D. João de 
Castro não deixou de sentir o desalento de não 
ter conseguido ocupar a boca do Mar Verme-
lho, e isso sente-se bem no discurso amargo 
das suas últimas cartas.

J. Semedo de Matos
CFR FZ



Perfil panorâmico da ilha de Socotorá, constante no Roteiro do Mar Roxo, de D. João de Castro. Este 
tipo de perfis aparece pela primeira vez na cartografia europeia com os desenhos do Livro de Francisco 
Rodrigues (1513-15), e destina-se a uma imediata identificação da costa a quando da aterragem. Têm 
uma extraordinária utilidade para os navegantes e ainda hoje se usam nos roteiros.
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Almirante Carlos Cardoso de Oliveira
“Um Ás da Aviação Naval”

Almirante Carlos Cardoso de Oliveira
“Um Ás da Aviação Naval”

Ao fazerem-se referências à Aviação Na-
val deverá, necessariamente, ser cita-
do em primeiro lugar Artur Sacadura 

Cabral, aquele que foi o seu expoente máximo. 
Por sua iniciativa e influência a Marinha teve 
uma componente aérea e a ele se deve o res-
pectivo desenvolvimento e consolidação, 
foi o primeiro aviador naval e planeou e 
executou, em conjunto com Gago Couti-
nho, o maior feito da Aviação Naval – a 
Travessia Aérea do Atlântico Sul, ligando, 
em 1922, Lisboa ao Rio de Janeiro. Infeliz-
mente, quando muito ainda havia de es-
perar da sua inteligência, perseverança e 
capacidade profissional, a fulgurante car-
reira de aviador de apenas oito anos foi 
tragicamente interrompida, em 1924, ao 
desaparecer no Mar do Norte aos coman-
dos de um hidro.

Dos outros oficiais da Armada que se no-
tabilizaram como aviadores navais sobressai 
Carlos Cardoso de Oliveira – além de ser do-
tado de excepcional competência foi aquele 
que mais anos prestou serviço de voo.

Nascido em Lisboa, em Maio de 1903, 
Cardoso de Oliveira ingressou na Escola 
Naval em 1920 tendo sido promovido a 
guarda-marinha quatro anos depois. De 
Outubro de 1924 a Junho do ano seguinte, 
embarcado no navio-transporte “Gil Ea-
nes”, que juntamente com o cruzador “Re-
pública” e as canhoneiras “Beira”, “Bengo” e 
“Ibo” constituíam a Divisão Naval Colonial, 
realiza o périplo de África sendo promovido 
a 2º tenente após regresso a Lisboa.

Embarca por um curto período no contra-
torpedeiro “Tejo” até que em Novembro pas-
sa à Direcção de Aeronáutica Naval e inicia a 
sua longa carreira na aviação. A 
Marinha tinha como ministro o 
dinâmico Comandante Pereira 
da Silva, a quem se deve o mais 
significativo Programa Naval do 
século XX, e a sua aviação ainda 
se sentia orfã pelo desapareci-
mento do Comandante Sacadu-
ra. Por falta de meios aéreos só 
em 1926 se inicia o 2º Curso de 
Pilotagem no Centro de Aviação 
Naval de Lisboa, localizada então 
na actual Doca do Bom Sucesso, 
curso a que Cardoso de Oliveira 
pertence, sendo brevetado em 
Novembro de 1927. Poucos me-
ses permanece em Lisboa pois 
logo em Março do ano seguinte 
apresenta-se no Centro de Aviação Naval de 
Aveiro, em S. Jacinto.

Faz então parte da esquadrilha de seis avi-
ões “Macchi 18”, destinados a treino avança-
do e reconhecimento, que nesse ano voaram 
de  Varese, Itália, para Lisboa. Assinale-se que 
foi a primeira vez que um grupo de aparelhos 

da Aviação Portuguesa efectuou uma viagem 
dividida em etapas, neste caso foram cinco, 
formando uma esquadrilha homogénea que 
chegou ao destino sem que nenhuma das suas 
unidades se tivesse transviado. Cardoso de 
Oliveira, que pilotou um dos aviões, mereceu 

um louvor colectivo pela extraordinária e impor-
tante comissão de serviço. Foi o seu primeiro lou-
vor dos muitos outros que se seguiram.

Em 1929, em Inglaterra, faz aprendizagem 
de acrobacia e em França obtêm o diploma de 
pilotagem sem visibilidade exterior e prosse-
gue o treino de acrobacia.

Promovido a 1º tenente em 1930 mantém-
-se em S. Jacinto, mas eis que no ano seguinte 
acontece na Madeira uma insurreição militar 
contra o regime político, tendo sido mobilizada 
uma esquadrilha de quatro aviões “Cams” de  
observação e reconhecimento, um dos quais 
por ele comandado, para apoiar as forças ter-

restres empregues no domínio da situação.
Em 1932 vai a Inglaterra e traz um dos qua-

tro aviões “Gipsy Moth DH-GOG” destinados 
a treino elementar e acrobacia. Cinco anos pas-
saram desde que presta serviço no Centro de 
Aveiro e em Fevereiro de 33 assume o comando 

da Unidade, a qual mercê da elevada com-
petência e total dedicação do seu coman-
dante irá alcançar altos padrões de operacio-
nalidade e preparar-se para receber a Escola 
de Aviação Naval “Almirante Gago Couti-
nho” que, até então localizada no Centro de 
Aviação Naval de Lisboa, ficará definitiva-
mente em Aveiro a partir de 1936.

Nesse ano, em Agosto, termina o co-
mando sendo louvado pelo Director de 
Aeronáutica Naval pelo trabalho intenso e 
competente como tem exercido os cargos de 
Comandante do Centro de Aviação Naval de 
Aveiro e Director da Escola de Aviação Naval 
Almirante Gago Coutinho. Foi o seu primei-
ro louvor individual após uma brilhante 
carreira de uma década durante a qual foi 
buscar novos aviões ao estrangeiro, parti-
cipou numa delicada missão quando da 
insurreição da Madeira, comandou o mais 
importante Centro da Aviação Naval e di-
rigiu a sua Escola.

Segue-se um período de dois anos em 
que faz os tirocínios de embarque, presta 
serviço na Direcção de Aeronáutica Naval 

e de Maio a Agosto de 37 é Comandante In-
terino do Centro de Aviação Naval de Lisboa. 
Em Setembro de 1938 volta a Aveiro e reassu-
me o cargo de Comandante do Centro e Di-
rector da Escola.

No ano seguinte nova missão no estrangei-
ro: vai em Janeiro a Inglaterra receber os hidros 

“Avro 626” para treino avançado 
e tiro e de Setembro a Dezembro 
está nos Estados Unidos para esco-
lher e testar aviões a adquirir com 
urgência, já que a II Guerra Mun-
dial tinha rebentado na Europa. 
Tratava-se do “Gruman-G-213” 
para reconhecimento a longo cur-
so, que durante a guerra fizeram 
várias viagens aos Açores e mis-
sões de busca e salvamento a partir 
daquele arquipélago e de Lisboa. 
Em Janeiro de 1940 frequenta o 
Curso Elementar Naval de Guer-
ra após o que, em Setembro, é pro-
movido a capitão-tenente. 

Nos primeiros anos da década 
de 40, sob o seu notável comando, 

no Centro de Aveiro concretiza-se a construção 
e modernização de infraestruturas como foi o 
caso do hospital, do edifício escolar, do novo 
hangar e da pavimentação da pista onde é ini-
ciada a instrução de pilotagem em aviões de 
rodas, os “DH-Tiger Moth 82A”, entretanto 
fornecidos pela Inglaterra.

2º tenente Cardoso de Oliveira.

Alunos do 2º Curso de Pilotagem da Escola “Almirante Gago Coutinho” – 1926/27.
2º Tenentes: Namorado Júnior; Ferreira da Silva; Apeles Espanca; Roboredo e Silva; 
Cardoso de Oliveira; Paulo Viana e Aires de Sousa (sentado).
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Em Novembro de 1946 ao completar oito 
anos consecutivos de comando é finalmente 
louvado pela forma altamente honrosa e brilhante 
como tem desempenhado a sua importante comissão 
de serviço pondo em foco dotes e virtudes de nature-
za extraordinária, sendo-lhe concedida a meda-
lha militar de prata de serviços distintos.

 Os anos passam e Cardoso de Oliveira ele-
va a tão altos níveis a operacionalidade da sua 
unidade que, quando em Abril de 1949 Portu-
gal integra a NATO, ali fica baseada a esqua-
drilha de aviões anti-submarinos 
(A/S), “Helldiver SB2C-5”; apare-
lhos que tinham contribuído para a 
vitória americana no Pacífico sobre 
os japoneses. A integração deste tipo 
de aviões na Aviação Naval é extre-
mamente rápida, facto que muito 
prestigia o Centro de Aveiro.

Em 1950 voando em aviões “Bee-
chcraft” vai, com oficiais recém bre-
vetados, à Guiné e a Cabo Verde e 
no mês de Dezembro efectua-se o 
13º e último curso de pilotagem na 
Escola de Aviação Naval, cujo valor 
era publicamente reconhecido em 
1952 pelo Comandante Superior das 
Forças Aéreas da Armada ao louvar 
Cardoso de Oliveira pela forma como 
vem desempenhando o cargo de Co-
mandante da Escola de Aviação Naval 
Almirante Gago Coutinho que mercê 
do seu exemplo, espírito de disciplina e 
compreensão nítidas das obrigações de 
Comando, muito tem contribuído para o 
estado de disciplina e eficiência em que a 
mesma Unidade se encontra, sendo-lhe 
atribuído o grau de Comendador da 
Ordem Militar de Cristo.

A criação de uma Aviação Militar 
unificada já era discutida na então 
Assembleia Nacional desde finais 
da II Guerra Mundial e por isso 
nesse ano de 1952 aquela medida 
é concretizada. A Aviação Naval é 
extinta e por consequência todas as 
suas unidades passam para o recém 
criado Subsecretariado de Estado da 
Aeronáutica.

Cardoso de Oliveira após 26 anos 
ao serviço da Aviação Naval, a mais 
longa carreira de um aviador naval, 
dos quais 18 como comandante da 
respectiva Escola, termina o co-
mando sendo louvado pela forma 
notável como o desempenhou no 
qual evidenciou superiores qualidades 
de chefe, de organização militar, o que 
tornou possível elevar a Escola ao alto 
nível que atingiu, prestando assim a Armada servi-
ços considerados distintos e agraciado com uma 
segunda medalha militar de prata de servi-
ços distintos. 

Entretanto as infraestruturas aeronáuticas 
do Montijo, cuja construção estava prestes a 
terminar e que tinham sido inicialmente con-
cebidas para a relocalização do Centro de Avia-
ção Naval de Lisboa, devido à nova organiza-
ção da Aviação, passam para o Subsecretariado 

de Estado da Aeronáutica, no âmbito do qual 
são criadas as Forças Aeronavais.

As suas elevadas qualidades e experiência 
profissional levam a que seja convidado para 
assumir o comando do Montijo. Em Janeiro de 
1953 é promovido a capitão-de-fragata, consi-
derado em comissão extraordinária ingressa no 
quadro privativo do Subsecretariado de Estado 
da Aeronáutica e em Fevereiro toma posse do 
seu novo comando, o da Base Aérea nº 6, assim 
passaram a ser designadas as instalações aero-

navais do Montijo. A Aviação Portuguesa não 
podia prescindir dos serviços de um símbolo 
da Aviação Naval e aquele que tinha sido o seu 
indiscutível líder máximo operacional.

No Comando do Montijo, para onde foi pro-
gressivamente transferido o pessoal de Mari-
nha que prestava serviço nas várias unidades 
da extinta Aviação Naval, mais uma vez Car-
doso de Oliveira irá demonstrar a sua excep-
cional craveira profissional.

Na sequência do êxito por ele alcançado em 
Aveiro com a criação da esquadrilha A/S de 
“Helldiver”, sucesso esse que despertou inte-
resse nos comandos NATO, o Montijo recebeu, 
logo em 1953, os primeiros bimotores “PV2 
Harpoon” com as quais  consolidou a Esco-
la de Pilotagem A/S, nela desempenhando 
não só as funções de director como também 
as de instrutor.

Sucedem-se então testemunhos de reconhe-
cimento pelo seu comando e pela eficácia dos 

aviões do Montijo.
Assim, em 1954 da sua folha de 

assentamentos constam dois lou-
vores. O primeiro porque através das 
dificuldades resultantes da criação de 
uma nova unidade tem sabido orientar 
a sua preparação com muita perseveran-
ça e energia obtendo resultados franca-
mente apreciáveis num campo em que 
as suas excelentes qualidades de carác-
ter, decisão e lealdade e os seus méritos 
de oficial muito distinto mais uma vez se 
evidenciaram, louvor que motivou a 
concessão da medalha de prata mi-
litar de 1ª classe. O segundo louvor 
por com a sua inteligência e grande de-
dicação profissional ter impulsionado os 
elementos de combate da sua unidade e 
pela primeira vez poderem tomar parte 
em exercícios internacionais de coopera-
ção aeronaval cumprindo eficientemente 
as missões a seu cargo elevando assim 
no conceito dos altos comandos o valor 
e a proficiência da Força Aérea Portu-
guesa e em especial das Forças Aéreas 
Operacionais.

Em 1955 é promovido a capitão-
de-mar-e-guerra e os “PV2 Harpo-
on” da esquadrilha do Montijo vão 
alcançando assinalados sucessos em 
exercícios internacionais.

É novamente louvado em 1957 
pela previsão e segurança com que ela-
borou as determinações relativas à orga-
nização dos serviços quando da aterra-
gem no Montijo do avião que conduzia 
SM Britânica ... com evidente prestígio 
para a Força Aérea que serve com dedi-
cada competência e reconhecida capaci-
dade de chefe e ao completar o 4º ano 
de Comando o Comandante  da 1ª 
Região Aérea, de quem dependia 
hierarquicamente, no louvor que lhe 
concede considera-o um dos elemen-
tos que mais tem contribuído interna-
cionalmente para o bom nome da Força 
Aérea Portuguesa em geral.

Facto curioso. Um oficial da Ar-
mada era um dos principais pilares do prestí-
gio e reconhecimento da Força Aérea, o novo 
ramo das Forças Armadas. O que teria sido a 
Aviação Naval com um dos seus Centros no 
Montijo comandado por Cardoso de Oliveira? 
Mas a História não se faz de cenários baseados 
em hipóteses colocadas fora do tempo.

A ideia política de então era criar um 3º 
Ramo totalmente independente e por esse 
facto a existência das denominadas Forças Ae-

Centro de Aviação Naval de Aveiro, S. Jacinto, em 1940.

Base Aérea do Montijo em 1952.

Capitão-de-fragata Cardoso de Oliveira, Comandante da Base do Montijo quando 
da visita de um oficial do RAF.
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ronavais foi efémera, tendo sido extintas em 
1958. A Marinha perdia a actividade ligada ao 
serviço aéreo e o seu pessoal, em comissão ex-
traordinária no Subsecretariado de Estado da 
Aeronáutica, tem de optar pela integração na 
Força Aérea ou regresso à Marinha.

Em Fevereiro de 1958 Cardoso de Oliveira 
apresenta-se na Marinha. Dias antes, ao termi-
nar o comando da Base Aérea nº 6, foi louvado 
pelas suas excepcionais qualidades militares e pro-
fissionais ... oficial de vincada perso-
nalidade, cultura, inciativa e sentido 
de colaboração conquistou por auto-
ridade própria e isenção nos seus in-
teresses pessoais direito a ser aprecia-
do como um exemplo de bem servir e 
prestar à Defesa Nacional e ao País 
serviços distintíssimos que devem ser, 
com a maior propriedade , considera-
dos altos relevantes. Por este muito 
expressivo e extenso louvor, de 
que apenas se transcreveram as 
partes mais significativas, é agra-
ciado com a medalha de ouro de 
serviços distintos.

Após 31 anos como aviador, 
sempre em unidades operacionais 
(de 1926 a 1957 efectuou 6620 horas de voo ou 
seja dez meses e meio no ar!) inicia uma nova 
fase na sua carreira, como capitão-de-mar-e-
-guerra e já com 54 anos de idade.

Em Julho de 1958 completa o Curso Supe-
rior Naval de Guerra, tendo-lhe sido concedi-
do o prémio “Almirante Américo Tomás” por 
ter sido o aluno mais bem classificado. Depois, 
foi considerado habilitado no Curso Superior 
de Comando e Estado-Maior da Marinha dos 
Estados Unidos, que frequentou em Nor-
folk no ano lectivo de 1958/59. Obtidas as 
condições de promoção a oficial general as-
cende ao posto de comodoro em Agosto de 
1959 e em Dezembro é nomeado Coman-
dante da Força Naval do Continente.

À semelhança do que anos antes tinha 
sucedido com as esquadrilhas aéreas, tam-
bém os navios operando sob as suas ordens 
superiores se destacam sendo louvado pela 
forma como tem conduzido os exercícios e mano-
bras que lhe foram cometidos demonstrando su-
bajamente os seus conhecimentos profissionais, 
espírito de organização e cooperação bem como 
apreciáveis qualidades de chefe.

O seu primeiro comando no mar dura 
apenas um ano, visto em Janeiro de 1961 
já contra-almirante, posto a que tinha sido 
promovido em 1960, ter tomado posse do 
mais elevado cargo operacional no Conti-
nente, o de Comandante Naval. Foi um ano 
de intensa actividade da esquadra devido à 
mobilização urgente de navios quando do se-
questro do paquete “Santa Maria”, do come-
ço da insurreição angolana e da preparação de 
meios para o Ultramar. Apesar de limitações 
de toda a ordem Cardoso de Oliveira, confor-
me consta num louvor que lhe foi concedido, 
conseguiu na preparação das unidades resultados 
apreciáveis e revelou no exercício das suas funções le-
aldade perfeita, nítida compreensão das dificuldades 
com que nos confrontamos e vontade sempre pron-

ta de com escassos meios disponíveis  satisfazer, na 
medida do possível eventuais exigências do serviço 
que inopinadamente se apresentaram.

Termina em Outubro de 1962 a comissão de 
serviço no Continente e nos três anos seguintes 
exerce o cargo de Comandante Naval de Mo-
çambique e de Director Provincial dos Serviços 
de Marinha. Mais uma vez foi notável a sua 
acção pois com diminutos meios disponíveis 
teve de satisfazer as necessidades operacionais 

e logísticas especialmente as surgidas a partir 
de  Agosto de 1964, data do início dos inciden-
tes armados de guerrilha no território.

O seu forte espírito de aviador mantem-se 
sempre presente, facto que transparece nos Re-
latórios de Comando, nomeadamente quando 
afirma que uma aviação privativa e helicópteros 
dariam um valioso contributo para a vigilância das 
águas costeiras. Igualmente essa propensão inata 
leva-o a pilotar, sem co-piloto, um “Widegon” 

pertencente aos Serviços de Fotogrametria de 
Moçambique, avião que por sua inteira inicia-
tiva foi recuperado e ficou operacional. Utili-
zando a maioria das vezes curtas pistas de terra 
batida, desloca-se ao longo do extenso litoral do 
território, facto que lhe permite visitar, com assi-
duidade, as várias unidades e serviços sob o seu 
comando. Os anos passam mas a sua destreza 
como aviador continua excelente. 

Também foi valiosa a sua actividade na 
área do Fomento Marítimo, como consta no 

louvor que lhe deu o Governador e Coman-
dante-Chefe de Moçambique pelos importan-
tes e extraordinários serviços que com excepcional 
inteligência e competência tem prestado à Provín-
cia no desempenho dos seus cargos no período em 
que se debatem importantes problemas não só de 
Defesa como no sector económico. As disposições 
tomadas e a acção desenvolvida pelo Almirante 
Cardoso de Oliveira no equacionamento e solução 
desses problemas entre os quais avultam os grandes 

trabalhos de dragagens portuárias 
podem considerar-se altos serviços 
pelo que os classifico de distintos e 
relevantes.

Em Outubro de 1965, comple-
tados três anos em terras do Ín-
dico regressa a Lisboa. Segue-se, 
a partir de Janeiro de 1966, o co-
mando da Base Naval de Lisboa. 
Tinham passado exactamente 33 
anos desde o seu primeiro co-
mando, o do Centro da Aviação 
Naval de Aveiro. A participação 
da Marinha no esforço de guerra 
que se desenrola nas três frentes 
africanas reflecte-se na intensa 
actividade da sua principal Base 

Naval, que teve no seu comandante um chefe 
exemplar. Foi indiscutivelmente, como tinha 
sucedido em anteriores situações, o Homem 
certo no lugar certo.

Mas a lei do tempo é inexorável e por esse 
facto, em 1968, passa à situação de reserva, ten-
do sido louvado pelo Chefe do Estado-Maior 
da Armada que após fazer uma muito elogio-
sa referência ao mérito dos 43 anos de serviço 
activo do contra-almirante Cardoso de Olivei-

ra afirma que em todos os cargos patenteou as 
suas notáveis qualidades de militar e de chefe 
prestando à Armada e à Nação assinaláveis ser-
viços pelos quais o louvo como mereceu e lhe dou 
público testemunho.

Terminava o serviço activo mas ainda 
desempenha o cargo de Vice-Presidente da 
Comissão Permanente de Direito Marítimo 
Internacional até Maio de 1973, quando 
passa à situação de reforma. Recebe nessa 
data o último louvor, dado por despacho 
ministerial, em que são enaltecidas, a sua 
inteligência, competência, lealdade e espí-
rito de colaboração. De entre uma panóplia 
de elevadas qualidades, certamente eram 
estas as mais notáveis que caracterizavam 
o Almirante Cardoso de Oliveira.

Em Outubro de 1991 desaparecia do 
mundo dos vivos não só um “Ás da Avia-
ção Naval” mas também um paradigma 
do que deve ser um Chefe, um Militar e 

um Marinheiro.

José Luís Leiria Pinto
CALM

Fontes 
Arquivo Histórico:
Livros Mestres: L/37, M/14 e P/13
Documentação Avulsa: Cx-1417A-2-1

Bibliografia
Tadeu, Viriato “Quando a Marinha tinha Asas” Edi-
ções Culturais da Marinha”, Lisboa, 1984 



“Widgeon”, idêntico ao pilotado pelo Almirante Cardoso de Oliveira na sua comissão 
em Moçambique.

Almirante Cardoso de Oliveira.
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Realizou-se, no passado dia 15 de Ju-
lho, no estaleiro da Howaldstwerke
Deutsche Werft GmbH (HDW), a 

cerimónia de lançamento ao mar e bap-
tismo do primeiro de dois submarinos que 
neste estaleiro – incorporando trabalho 
rea lizado igualmente no da Nordseewerke 
Emden(NSWE) – estão a ser construídos na 
sequência da assinatura, em 21 de Abril 
de 2004, do contrato entre o Estado Por-
tuguês e  o “German Submarine Consor-
tium” (GSC-HDW, NSWE, MAN-Ferros-
taal) que envolve o fornecimento de dois 
submarinos da classe 209PN.

A construção número 383, foi baptiza-
da N.R.P. “Tridente”, e a construção nú-
mero 384 será baptizada N.R.P. “Arpã o”, 
estando prevista ocorrer durante o primei-
ro semestre de 2009.

Estas duas novas unidades vêm substi-
tuir as três unidades da classe “Albacora” 
que esforçados serviços à Marinha e a 
Portugal prestaram ao longo de cerca de 
quatro décadas.

A classe “Tridente” caracteriza-se pelas 
suas modernas características e capacida-
des, representando um salto tecnológico 
ímpar em relação não só às unidades da 
4ª Esquadrilha, como também, em algu-
mas vertentes, às restantes unidades na-
vais combatentes da nossa Marinha.

CLASSE “TRIDENTE” 
CARACTERíSTICAS

A classe “Tridente”, constituída por sub-
marinos Tipo 209PN, deriva, em termos de 
design, da classe 209, tendo-lhe sido in-
troduzidas algumas alterações e soluções 
técnicas características dos Tipos 212, da 
Marinha Alemã e 214, que equipa as Ma-
rinhas da Grécia e da Coreia do Sul.

A sua principal diferença em relação a 
estes dois tipos e ao tipo 209, consiste no 
facto de estar dotada de uma antepara re-
sistente até à pressão de colapso do casco, 
separando o navio em dois compartimen-
tos resistentes distintos incrementando a 
capacidade de sobrevivência da guarni-
ção – ou de alguns dos seus elementos – 
em caso de acidente em consequência do 
qual o navio, pelos seus próprios meios, 
não consiga emergir.

Em termos de salvamento e segurança, 
esta classe encontra-se igualmente equipa-
da com duas balsas auto-insufláveis, fatos 
para abandono do submarino a grandes 
profundidades, eclusas viabilizando a reali-
zação de escape e ascensão livres e capaci-
dade, segundo os actuais requisitos NATO, 
de receber veículos submarinos de salva-
mento e “pods” – contentores – contendo 
víveres e água para sobrevivência do pes-

soal que se encontra no seu interior.
Uma outra característica, herança da 

adopção de soluções incorporadas nos 
Tipos 212 e 214, consiste na utilização 
de apenas um motor eléctrico de propul-
são. Este motor, de magnetização perma-
nente possui uma elevada capacidade de 
resposta para além de uma elevada dis-
ponibilidade em caso de avaria, podendo 
funcionar mesmo quando as suas capaci-
dades estão muito degradadas.

O motor é alimentado por baterias, 
carregadas por recurso a dois geradores 
ou à célula de combustível – cujo funcio-
namento se baseia na reacção de junção 
de átomos de Hidrogénio e de Oxigénio, 
da qual resultam água e electrões livres 
que vão gerar uma corrente eléctrica que 
alimentará os vários sistemas do navio; 
conseguindo-se desta forma incrementar 
a capacidade de navegação em imersão, 
sem recurso aos motores diesel, pelo que 
a taxa de indiscrição associada à carga 
das baterias é significativamente reduzida, 
o que se traduz em evidentes vantagens 
operacionais.

Todos os sistemas de bordo relaciona-
dos com propulsão, produção e distribui-
ção de energia, segurança em imersão e 
controlo da plataforma possuem uma ele-
vada taxa de automatismo, o que permitiu 
reduzir quase para metade a guarnição – 
cerca de 33 elementos –, sendo controla-
dos pelo sistema de controlo e gestão da 
plataforma, cujo acrónimo designativo é 
EMCS. Assim, as mais variadas manobras 

realizadas a bordo são controladas, na sua 
grande maioria, pelo simples pressionar 
de um botão de comando.

Os sensores da mais variada ordem 
– acústicos, electromagnéticos, ópticos, 
entre outros – são geridos pelo Sistema 

Cerimónia de lançamento à água 
do “Tridente”

Cerimónia de lançamento à água 
do “Tridente”

Características da classe “Tridente”
Dimensionais

Comprimento de fora a fora 68 m
Comprimento casco resistente 53 m
Boca máxima 6,35 m
Diâmetro casco resistente 6,3 m
Calado médio à superfície 6,6 m
Deslocamento à superfície 1842 ton
Deslocamento em imersão 2020 ton

Desempenho
Profundidade máxima de operação >350 m
Velocidade máxima em imersão ~20 kts
Velocidade máxima à superfície ~12 kts
Autonomia global 45 dias
Autonomia global a 4 nós (USP) >12.500 nm

Autonomia em imersão a 4 nós
Apenas com a bateria 
(Velocidade ultra-silenciosa)

>350 nm

Apenas com o sistema AIP 
 (Velocidade ultra-silenciosa)

>1200 nm
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de Combate onde igualmente são visualizadas  
e tratadas as informações obtidas, permitindo 
um mais correcto processo de assessoria pelas 
equipas de quarto à decisão do Comandante. É 
igualmente através do Sistema de Combate que 
se planeia e executa o emprego das armas que 
dotarão estas unidades, com capacida-
de para lançarem torpedos filo-guiados, 
mísseis (sub-superfície – superfície e sub-
superfície – ar) e minas.

As comunicações compreenderão a 
capacidade, essencial nos actuais cená-
rios de empenhamento, de comunicação 
de dados (Link) e por satélite.

A CERIMÓNIA
Às 11.34 locais (10.34 em Portu-

gal) quebrou-se a tradicional garrafa de 
“champagne” contra o costado da cons-
trução 383, selando o seu baptismo como 
N.R.P.”Tridente”. Na ocasião a Madrinha, 
Drª Alda Taborda – que ficará para sem-
pre ligada ao destino do navio e das suas 
guarnições – desejou ao navio e aos que 
nele navegarem que tivesse sempre água 
sob a quilha e que pudesse sempre, são 
e salvo, regressar à sua base.

De seguida o navio iniciou a desci-
da para a água, afinal o seu elemento 
natural.

A cerimónia contou com cerca de 300 
convidados, de várias nacionalidades, 
salientando-se a presença do Ministro da 
Defesa Nacional, Prof. Dr. Nuno Severia-
no Teixeira, do Presidente da Assembleia 
da República, Dr. Jaime Gama (cônjuge 
da Madrinha), do Dr. Miranda Calha, 
Presidente da Comissão Parlamentar de 
Defesa, do General CEMGFA e do Al-
mirante CEMA; entre as altas entidades 
alemãs presentes destacamos o Dr. Rolf 
Koshorrek, membro do Bundestag, o Se-
cretário de Estado da Defesa, Dr. Rüdi-
ger Wolf, da Presidente da Câmara de 
Kiel, Drª. Angelika Volquartz e do Vice-
-CEMA da Bundesmarine, Contra-almi-
rante Hans-Jochen Witthauer.

Registe-se também a presença daquele 
que se prevê venha a ser o primeiro Co-
mandante do NRP “Tridente”, CTEN Sal-
gueiro Frutuoso.

A cerimónia de baptismo foi precedi-
da pelos discursos do Dr Walter Freitag 
(membro do Conselho Executivo da Thys
senKrupp Marine Systems e Presidente do 
Conselho Executivo do Howaldtswerke
Deutsche Werft GmbH), da Drª Angelika 
Volquartz e do Almirante CEMA.

No seu discurso o Dr. Freitag, após dar 
as boas vindas a todos os presentes, fo-
caria as antigas e profícuas relações en-
tre este estaleiro e a Marinha de Guerra 
Portuguesa, remontando ao tempo da constru-
ção de algumas unidades da classe “João Cou-
tinho”; teceria de seguida alguns consideran-
dos sobre a classe “Tridente”, focando as suas 
características e capacidades e respingando al-
guns considerandos sobre a tradicional ligação 
de Portugal ao Mar e a importância estratégica 

de que esta relação se reveste no quadro das 
alianças em que Portugal se insere. Concluiria 
da mais-valia que estas unidades representam 
no que à afirmação nacional, contribuição para 
essas alianças e controlo do Espaço Estratégico 
de Interesse Nacional concerne, perspectivan-

do os novos cenários e a tipologia de ameaças 
emergentes.

Referiria ainda a importância económica do 
programa de aquisição destas duas unidades, 
nomeadamente nas vertentes da transferên-
cia de tecnologia e das contrapartidas obtidas 
por Portugal.

De seguida discursou a Presidente da Câmara 
de Kiel, referindo os importantes laços que, desde 
sempre, ligam a cidade ao Mar, exemplificando 
as diversas vertentes de envolvimento de algumas 
empresas ou instituições locais. Terminaria com 
votos de bem-aventurança para a Marinha e para 

as guarnições do “Tridente”.
Por último discursou o Almirante 

CEMA que começou por referir os quase 
100 anos da Esquadrilha de Submarinos, 
explicitando a sua importância no do-
mínio do Mar Português. Proferiu depois 
algumas palavras de encorajamento e in-
centivo para as futuras guarnições, esta-
belecendo o elo que para sempre existirá 
entre estas e a “sua Madrinha”. Terminou 
referindo a importância das presenças do 
Ministro da Defesa Nacional e do Presi-
dente da Comissão Parlamentar de De-
fesa, por representarem um reconheci-
mento público do projecto que, referiria, 
sempre tinham apoiado.

Após os discursos teve então lugar o 
baptismo, tendo a Madrinha formulado o 
seguinte voto: “Baptizo o N.R.P. Tridente 
e desejo à sua guarnição as maiores felici
dades. Faço votos para que sempre nave
gue em águas safas e possa regressar em 
segurança à sua base.”.

Foram então tocados os hinos nacio-
nais de Portugal e da Alemanha pela 
banda da Polícia do Estado do Schleswig
Holstein, após o que os convidados aban-
donariam a tribuna para se dirigirem ao 
local onde seria servido o almoço.

Findo este e com o submarino já a flu-
tuar, foi efectuada uma visita conduzida 
por um dos elementos da Delegação de 
Inspecção na Alemanha da Missão de 
Construção dos Submarinos (MCSUB 
– PNID) a bordo, na qual participariam 
o MDN, O PRESCDAR, o General CE-
MGFA e o Almirante CEMA,.

Agora, com o navio a flutuar, continua-
rão os trabalhos de montagem de equi-
pamentos e de aprestamento, concomi-
tantes com a realização das Provas de 
Aceitação a Cais (Harbour Acceptance 
Trials – HAT); terminadas estas iniciar-se-
-ão, no dealbar do próximo ano, as Pro-
vas de Mar (Sea Acceptance Trials – SAT), 
que se realizarão, numa primeira fase, nas 
imediações do fiorde de Kiel, sendo de-
pois, na sua grande maioria, realizadas no 
Atlântico, ao largo da Noruega. 

A entrega definitiva e aumento ao “Efec-
tivo dos Navios da Armada” – altura em 
que receberá a sua primeira guarnição e 
içará, pela primeira vez, o jaque nacional 
e a flâmula, símbolo do seu Comandante 
– ocorrerá após terminar o treino da guar-
nição, num longo processo iniciado em 

2007, mais precisamente a 7 de Janeiro, e que só 
terminará durante o primeiro trimestre de 2010, 
espelhando o elevado grau de complexidade da 
plataforma e dos sistemas que a equipam.

(Colaboração da MCSUB)

Fotos: Copyright by HDW/YPS.
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África, numa perspectiva estratégicaÁfrica, numa perspectiva estratégica
“(...) assim como a Índia foi uma des-

lumbrante origem de fundos estruturais, 
o esgotamento do modelo encontrou 
substituto no Brasil das ilusões, e mais 
tarde, perdida ali soberania, no arran-
que para África depois da Conferência 
de Berlim de 1885.

a permanência deste conceito estraté-
gico, de conteúdo variável, e com inva-
riável dependência de factores externos, 
teve numa diplomacia de excelência um 
instrumento fundamental, e no apego da 
nossa diáspora às raízes um suplemento 
do amor pátrio e de remessas das pou-
panças. (...)”

Prof. Doutor Adriano Moreira

Portugal, logo que assumiu a Presidên-
cia da União Europeia (UE), promoveu 
uma cimeira Europa-Brasil e, logo de-

pois, Europa-África. Em sintonia com esta 
orientação estratégica também o Almirante 
CEMA promoveu em Julho o primeiro Sim-
pósio das Marinhas dos Países de Língua 
Portuguesa e enviou a África o nosso melhor 
embaixador, o Navio Escola Sagres. 

Será que África faz de novo parte do nos-
so futuro? Que importância estratégica tem 
hoje África?

África, que tem sido um continente despre-
zado, está a transformar-se num continente ar-
duamente disputado. É um precioso reservató-
rio de matérias-primas abundantes e baratas, 
abrange um vasto mercado, actualmente in-
cipiente, mas com enorme potencial de cres-
cimento económico e demográfico. Constitui 
um espaço vital relativamente subpovoado, 
capaz de acolher excedentes populacionais 
ou laborais de outras regiões do mundo. 

Em paralelo, também o Atlântico Sul tem 
cada vez mais importância estratégica, que se 
justifica pelas suas fontes energéticas, pela se-
gurança do seu transporte, especialmente das 
áreas offshore das plataformas continentais do 
Brasil, de Angola e do Golfo da Guiné.

Portugal tem a consciência que para a Eu-
ropa vale pela sua demografia, tem 24 euro-
deputados tal como a República Checa e a 
Hungria, que também têm 10 milhões de ha-
bitantes. Esta perspectiva continentalista não 
lhe dá o devido valor e, é por isso, que bem 
procura direccionar o interesse estratégico 
da Europa para o mar e para África. 

Quando se ensaia uma perspectiva estra-
tégica somos facilmente levados para o mar, 
para o Atlântico Sul e para a África Lusófo-
na. Chama por nós um Oceano Moreno que 
une uma rede de países luso-falantes estra-
tegicamente localizados, cujos interesses 
comuns, devidamente orientados, são de 
enorme potencial.

O futuro reserva-nos muitas incertezas, os 
cenários são todos indiciadores de grandes di-

ficuldades, é por isso nossa obrigação discu-
tirmos que futuro queremos para Portugal.  

DESAFIOS GEOESTRATÉGICOS 
EM ÁFRICA 

Dois terços da população mundial con-
centram-se na Ásia, em torno de dois pólos 
de poder e de influência que são a China e a 
Índia. A proximidade a África dita a sua ape-
tência pela projecção de poder e influên cia. 
Estrategicamente, é da maior importância 
para o mundo ocidental manter uma estreita 
afinidade com África, dando “massa crítica” 
e consistência ao restante terço demográ fico 
do mundo.

Este grande desafio implica tirar partido 
dos antecedentes históricos e propiciar uma 
convergência artificial entre cinco civiliza-
ções diferentes, mas afins: a ocidental, a la-
tino-americana, a islâmica, a eslava ortodo-
xa e a negra subsariana. Será pois necessário 
que as duas Américas se aproximem da Euro-
pa para que, num esforço coordenado e con-
junto, possam chamar a si a responsabilidade 
de integrar economicamente a África na sua 
zona de influência. A missão não é fácil já 
que, por exemplo, a costa oriental de África 
está muito exposta aos interesses e às inves-
tidas das potências asiáticas. O Índico será 
pois, provavelmente, a principal zona oceâ-
nica de colisão entre os mundos ocidental e 
oriental. Além disso, o nosso mundo está a 
organizar-se em torno de blocos económi-

cos, associados em grandes espaços regio-
nais, vocacionados para a competição e não 
para a colaboração. 

A Europa parece não ter ainda esta cons-
ciência geopolítica, precisa de ultrapassar 
rapidamente as actuais dificuldades de go-
vernança e atingir a maturidade e a coesão 
necessárias para raciocinar a uma só cabeça 
sobre a sua expansão. Quando o pensamen-
to estratégico europeu for valorizado, haverá 
a clarividência de que não pode haver boa 
governança com o alargamento para leste, 
onde a Federação Russa se mostra cada vez 
mais importunada ao ver invadido o seu es-
trangeiro próximo, e que o espaço vital está 
a sul, onde há enormes desafios mas também 
imensas oportunidades. 

Talvez o afastamento actual da Europa em 
relação a África se deva a um sentimento de 
culpa. Na verdade, foram os europeus que 
não criaram uma tradição pluralista, pluri-
partidária, em África. Os europeus procura-
ram até ao limite assegurar o poder indiviso 
dos representantes da potência colonizado-
ra, que em nada coincidia com o modelo 
democrático das metrópoles. Os governos 
coloniais e outros poderes administrativos 
seguiram práticas alheias ao princípio da 
separação dos poderes e acumularam com-
petências legislativas, executivas e judiciais, 
sem mecanismos democráticos de controlo. 
A estrutura era muito autónoma e profunda-
mente hierarquizada, respondendo apenas 
ocasionalmente à metrópole. Este modo de 
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operar criou nas colónias uma tradição de 
concentração hegemónica de poder consue-
tudinário, quase absoluto, dos chefes locais 
de aldeia ou dos regentes tribais (régulos). A 
criação de pluralismo na organização políti-
ca e na discussão ideológica é assim um dos 
grandes desafios de África.

Criar um clima de segurança e de liberda-
de de movimento é outra grande ambição. 
Em África dão-se os maiores conflitos e é lá 
que se verificam os morticínios mais devas-
tadores. Os conflitos religiosos e étnicos são, 
em geral, comuns por toda a África. A região 
do norte de África é dominada pela religião 
muçulmana. A área do Golfo da Guiné é 
uma zona de profusão de religiões, encontra-
mos lá três grupos religiosos: muçulmanos, 
cristãos e crenças indígenas. A África Austral 
tem uma maior expressão de cristãos.

É na Nigéria e na Costa do Marfim que é 
mais visível a instabilida-
de resultante de conflitos 
religiosos, que, por vezes, 
é confundida com moti-
vações étnicas. O norte 
da Nigéria é muçulmano, 
o sul é cristão-animista 
e, pelo meio, aparecem 
sinais da presença de or-
ganizações radicais de 
inspiração islâmica.

O extremismo religio-
so é um fenómeno em 
crescimento e resulta do 
aumento da instabilidade 
social nos países do Golfo 
da Guiné. Alguns grupos 
radicais estão a capitalizar 
o descontentamento exis-
tente para difundir as suas 
teses radicais e extremis-
tas no tocante ao islão. A 
este fenómeno associa -se 
ainda um crescente nú-
mero de ataques de pirataria e raptos.

O combate ao tráfico de droga que chega 
pela via marítima é mais uma das grandes 
preocupações da Europa. Nos últimos anos 
as rotas da cocaína e da heroína começaram 
a traçar-se do norte do Brasil e das Caraíbas 
para o Norte de África. A carga é transferida 
ao largo de Cabo Verde para embarcações 
que a transportam depois para o bojo de Áfri-
ca, para países que permitem o seu encami-
nhamento, sem controlos, até à Europa.

África ainda é um continente relativamen-
te pouco povoado, mas, se não se conseguir 
controlar a natalidade, com a ajuda das mo-
dernas técnicas sanitárias, corre-se o risco de 
ver crescer assustadoramente as populações 
sem que haja o correspondente crescimento 
económico. Neste cenário, muito preocupan-
te para a Europa, podemos antever que o ren-
dimento per capita declinaria ainda mais os 
padrões de vida já precários. As pressões so-
ciais e económicas daí resultantes detonariam 
um impulso ainda mais forte para a emigração 
em massa, algo que terá a seu favor meios de 
transporte cada vez mais fáceis. 

Os 189 Estados membros da Assembleia 
Geral das Nações Unidas adoptaram, em 
2000, a Declaração do Milénio. Os “Ob-
jectivos do Milénio” visam evitar conflitos e 
promover a boa governação e prosperidade 
económico-social. Em termos práticos não 
devemos esperar muito, já que vivemos numa 
época de competição e não de colaboração. 
No terreno não estamos a percepcionar mo-
vimentos solidários mas sim movimentações 
estratégicas de grandes multinacionais que 
usam o poder político para lhes assegurar 
facilidades de penetração e até mesmo pro-
tecção.

OPORTUNIDADES EM ÁFRICA 

Vejamos agora pela vertente das oportu-
nidades. África é um continente de enorme 
potencial, nomeadamente em termos de 

matérias-primas, porque os europeus saíram 
do continente pouco tempo depois de terem 
começado a olhar para as suas potenciali-
dades. Saíram quando estavam ainda longe 
de retirar pleno proveito dos investimentos 
pioneiros que aí tinham começado a realizar. 
Em resultado disso, muitas jazidas minerais 
estão intactas ou possuem ainda vastos filões 
por explorar, os solos agrícolas continuam 
a possuir taxas de fertilidade altíssimas e as 
potencialidades turísticas permanecem mais 
ou menos virgens. Além disso, a proximida-
de entre matérias-primas e a mão-de-obra a 
custo irrisório, representa um potencial pro-
pício a variadíssimos tipos de empreendi-
mentos industriais. 

As pressões actuais sobre o ambiente (que 
está a levar, por exemplo, à extinção dos go-
rilas), os grandes fluxos migratórios, o tráfego 
de droga, a insegurança no transporte maríti-
mo, obrigarão o mundo civilizado a agir em 
prol da África. Para já, a Europa ainda está só 
a intervir passivamente procurando levar a sua 
fronteira para o mar, através das missões da 
agência FRONTEX. Mas, sem o desenvolvi-

mento de África, a Europa dificilmente conse-
guirá controlar a imigração ilegal africana. É 
preciso criar as condições económicas e cul-
turais que permitam reter em África o grosso 
das respectivas populações. É preciso criar 
no espírito dos africanos um sentimento de 
pertença a um país e não a uma tribo. O pro-
blema é assim muito profundo e só se resolve 
com a criação de riqueza e progresso, justi-
ça e bem-estar, que chegue a todos. É preci-
so perceber que de pouco ou nada vale con-
tinuar a fornecer ajudas financeiras sem que 
isso contribua activamente para o objectivo. 
O progresso e a riqueza têm necessariamen-
te de ter origem em investimentos estrangei-
ros, mas directamente controlados e geridos. 
O papel dos governos, dos organismos e ins-
tituições internacionais, deverá ser assegurar 
condições políticas e de segurança para que 
os empresários investidores possam correr ris-

cos aceitáveis. 
A corrupção administra-

tiva, as dificuldades colo-
cadas ao nível político, os 
baixos índices do consu-
mo autóctone, as dificul-
dades de repatriamento 
de lucros constituem as 
grandes barreiras ao in-
vestimento, ou melhor, à 
atractividade do investi-
mento em África. Há si-
nais de que estas dificul-
dades estão a atenuar-se 
dando lugar a uma polí-
tica deliberada de capta-
ção de investimento es-
trangeiro. Bom exemplo 
desta nova aproximação 
é o que se passa em An-
gola e em Moçambique. 
Nesta perspectiva, África 
tem um potencial imen-
surável de oportunidades, 

pois quase tudo nela ainda está por fazer e o 
que ficou da herança colonial foi entretanto 
destruído ou degradado.

Olhar para África como mercado de con-
sumo de produtos acabados é também uma 
perspectiva que se deve colocar e com enor-
me potencial de crescimento. Se tomarmos 
como padrão o que se tem passado em zonas 
do globo subdesenvolvidas, onde se tem as-
segurado a segurança e o desenvolvimento, 
então podemos pensar que este crescimento 
pode vir a ser superior ao dos países indus-
trializados. Pode-se mesmo esperar que o 
estado da arte actual permita poupar etapas 
de desenvolvimento em África, assegurando 
assim uma recuperação acelerada. Obvia-
mente que para esta operacionalização são 
fundamentais técnicos habilitados. Técnicos 
estes que podem ser exportados da Europa 
para África. É assim possível, pelo menos de 
um ponto de vista teórico, alterar radical-
mente África em 2 ou 3 décadas. É inevitável 
que depois de se entrar na curva exponen-
cial positiva apareçam inúmeros investidores 
interessados nos mais diversos projectos. O 

Navio patrulha “Tainha” de Cabo Verde a rebocar a embarcação “Accra” repleta de imigrantes. 
A imigração clandestina é um dos maiores desafios da Europa.
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próprio crescimento do turismo exógeno po-
derá produzir sobre os seus mercados efeitos 
semelhantes (e cumulativos) aos da procura 
interna. Embora aqui tenhamos de ser cau-
telosos atendendo à crise mundial que o fim 
do petróleo barato vai gerar. A aplicação de 
novas técnicas sanitárias e a utilização de no-
vos medicamentos destinados a erradicar as 
pandemias actualmente existentes poderão, 
isoladamente ou em conjunto, contribuir 
ainda mais para o crescimento dos merca-
dos africanos, neste caso pelo lado da po-
pulação. Podemos mesmo imaginar que um 
dia a emigração para África seja superior à 
imigração que lá se origina. O grande dita-
dor desta visão será o petróleo e a maior ou 
menor limitação que ele impuser. 

Nesta onda de pensamento não podemos 
deixar de imaginar África como destino mi-
gratório já que o continente é relativamente 
subpovoado (Angola tem 
13,4 vezes o tamanho 
de Portugal e tem ape-
nas cerca de 16 milhões 
de habitantes) e fica geo-
graficamente próximo 
do colosso asiático, de 
tal modo sobrepovoado 
que já hoje representa 
cerca de dois terços da 
população mundial. Es-
tão a florescer condições 
de vida em África e já 
estamos a assistir ao flu-
xo de imigração asiática, 
sobretudo da Índia e da 
China, mas também de 
outras regiões da parte sul 
da Ásia. A Europa, embo-
ra atravesse um período 
de baixa natalidade, tem 
um excesso de cidadãos 
licenciados com poucas 
oportunidades de emprego. É assim provável 
que África represente a oportunidade para 
muitos europeus com habilitações superio-
res ou competências técnicas, já que é deste 
tipo de imigrantes que África precisa. Desta 
forma, é de antever que muita mão-de-obra 
qualificada, que há em excesso na Europa, 
venha a vingar em África.

Actualmente, já há sinais evidentes do in-
teresse por África sobretudo de economias 
de segunda linha, desejosas de exportar pro-
dutos de qualidade ainda inferior aos das 
nações tecnologicamente mais avançadas. 
Produtos que são mais baratos e assim mais 
adequados ao poder económico local. As 
potências económicas emergentes (Brasil, 
Índia, China) parecem muito interessadas 
em explorar as oportunidades que emergem. 
Multiplicam-se as investidas diplomáticas, as 
delegações empresariais, as concessões de 
empréstimos, as aproximações políticas e 
outras iniciativas com vista a criar laços ou 
dependências.

Portugal e a Europa não podem pensar 
que têm vantagem nesta corrida, na verda-
de todo o mundo espreita oportunidades 

em África, quem chegar primeiro instala-se 
e ganha vantagem competitiva. Chegar pri-
meiro significa estar mais bem posicionado 
para a disputa de áreas vitais, contactos, ni-
chos económicos, implantação de marcas e 
produtos, contratos de fornecimento e co-
nivências políticas. Pensar que não vale a 
pena, porque os outros já lá estão, é outra 
forma errada de pensar já que não há outras 
grandes oportunidades estratégicas e o risco 
é caminhar-se para a exiguidade. 

Não é do poder político que se trata, mas 
essencialmente do poder económico. Con-
quista-se hoje espaço vital usando a econo-
mia. As economias são cada vez mais aber-
tas, os territórios cada vez mais penetráveis, 
as redes transnacionais de negócios cada 
vez mais abrangentes. Mas certo é, que na 
base dos interesses económicos, estão visões 
geopolíticas de grandes lideres que conse-

guem orientar toda a capacidade (poder) de 
um Estado para uma epopeia. É isto que a 
China está a fazer discretamente, enquan-
to o mundo ocidental se consome na guer-
ra contra o terrorismo. A China e mesmo o 
Brasil procuram mercados que lhes sejam fa-
voráveis, usando como factor determinante 
o baixo preço. A “globalização económica” 
está a transformar a paisagem geopolítica 
do planeta. 

POTENCIALIDADES E VULNERABILI-
DADES DE PORTUGAL

Portugal, numa perspectiva de potencia-
lidades no ambiente internacional, possui 
uma posição geográfica que permite a apro-
ximação aos três continentes banhados pelo 
Oceano Atlântico, é membro da União Eu-
ropeia e da NATO, participa nas principais 
organizações internacionais, tem relações 
privilegiadas com os EUA e com o Brasil.

Na vertente interna pode dizer-se que 
Portugal tem a grande potencialidade de ter 
a mesma “fala” e uma história em comum 
com países africanos que ocupam posições 

geoestratégicas importantes. Tem também 
um profundo conhecimento das realidades 
africanas onde mantém uma forte presença 
de comunidades lusas ou luso descenden-
tes. Além disso, a sua estabilidade política 
e institucional interna, proporcionam-lhe as 
condições para poder olhar de novo para o 
exterior, em especial para os PALOP e para o 
Brasil. Há a referir também o espírito aberto 
do povo português que lhe permite relacio-
nar-se facilmente com outros povos.

Noutra vertente, como vulnerabilidades, 
podemos referir e destacar, a dependência 
da nossa economia em relação à UE, a de-
pendência em termos energéticos, ausência 
de Marinha Mercante e a pequena dimen-
são da frota pesqueira. O investimento na 
investigação é baixo e o desenvolvimento 
tecnológico ainda é modesto, embora te-
nha subido significativamente nos últimos 

anos. Constitui também uma 
limitação o facto de Portugal 
ter uma população inferior a 
10 milhões de habitantes, em 
boa parte envelhecida e com 
perspectivas de diminuir ain-
da mais. 

Estas vulnerabilidades po-
dem, no entanto, ser mini-
mizadas se atendermos ao 
facto de Portugal ser um país 
homogéneo, ser membro da 
União Europeia, ter uma rela-
ção fraterna com os países lu-
sófonos e especial com a po-
tência regional do Atlântico 
Sul, o Brasil. É por esta cons-
ciência que Portugal tem pro-
curado minimizar as suas vul-
nerabilidades assumindo um 
bom desempenho em vários 
organismos internacionais. 
Os militares têm contribuído 

de forma louvável para este objectivo. Por-
tugal é assim bem capaz de levar os líderes 
dos Países Africanos de Língua Oficial Por-
tuguesa a sentirem a confiança necessária à 
materialização de projectos desejados por 
eles e por nós portugueses.

QUE PAPEL ESTRATÉGICO 
PARA PORTUGAL?

O controlo geopolítico, incluindo a pre-
sença militar, e geoeconómico de África e 
dos oceanos circundantes está na ordem 
do dia. Os movimentos estratégicos nor-
te-americanos, britânicos, franceses, chine-
ses e indianos são a prova disso mesmo. Os 
norte-americanos têm a visão estratégica do 
que pretendem, mas têm dificuldade em 
conquistar o coração dos povos autóctones. 
Os franceses não vêem com bons olhos a en-
trada de mais este actor a disputar interesses 
que consideram históricos. Os chineses não 
valorizam as preocupações ocidentais com 
os valores éticos e morais e dedicam o seu 
esforço directamente para as fontes de ener-
gia ou para grandes obras como é o caso da 

Fotografia tirada por ocasião da instalação de um sistema radar e de receptores AIS em São 
Tomé e Príncipe. O sistema foi fornecido e instalado pelos EUA e permite a STP acompanhar os 
movimentos de navios e embarcações ao largo das duas ilhas. Segundo o Ten. EN-AEL Hamil-
ton Nascimento de Sousa (formado na Escola Naval Portuguesa) detectam muitos navios em 
trânsito lento, durante bastante tempo, mas não têm meios para investigar.
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reabilitação dos caminhos-de-ferro em An-
gola. Os indianos procuram controlar o li-
toral africano do Índico. Os brasileiros pro-
curam assumir-se como potência regional 
do Atlântico Sul desenvolvendo uma forte 
aproximação a Angola.

Os países estrategicamente mais bem po-
sicionados em África falam português. Uns 
porque se encontram no controlo das linhas 
de navegação (Cabo Verde, STP), outros são 
ricos em recursos naturais e petróleo (Angola 
e potencialmente STP), outros poderão vir a 
ser ricos graças ao petróleo (Guiné) e outros 
ainda têm um grande potencial como pres-
tadores de serviços aos países vizinhos, no 
turismo e na exploração do mar (Moçambi-
que). Angola e Moçambique lideram mesmo 
a lista de países africanos com maior índice 
de crescimento económico, sendo Ango-
la o sétimo país a nível mundial. Portugal 
tem com todos eles uma relação fraterna 
de respeito que perdura e que se manifes-
ta na “fala”.

A fórmula para Portugal desenvolver uma 
nova grande estratégia nacional é muito sim-
ples, se ajudarmos a promover a segurança 
passa a ser possível a mobilidade e o de-
senvolvimento. Quem ajudar nesta fase cria 
os laços de confiança que facilitarão novos 
projectos de cariz cultural, social e económi-
co. A esta estratégia, que inicialmente visa a 
criação de bem-estar e segurança, deverá ser 
dada extrema importância à vertente econó-
mica, que é a que permite o retorno visível 
do empenhamento. 

Portugal tem documentação estruturante 
para a política de cooperação portuguesa e 
tem demonstrado em termos práticos o seu 
empenho. Parece não haver, no entanto, uma 
Estratégia Integral, ao mais alto nível do Es-
tado, que direccione os vários sectores do 
Estado na consecução dos objectivos nacio-
nais em África. O espírito visionário de Sá da 
Bandeira e a competência prática do grande 
estrategista Fontes Pereira de Melo têm de re-
nascer na elite política portuguesa.

Os projectos de cooperação técnico-mi-
litar que se iniciaram na década de 80 e de 
forma planeada nos anos 90 dão hoje resul-
tados. Há um enorme capital de confiança 
entre Portugal e os PALOP, que deve ser pre-
servado e reforçado. Na mente da nova gera-
ção de portugueses, África é de novo sinóni-
mo de oportunidades. Sinal disso mesmo é o 
facto de, em pouco tempo, Angola ter passa-
do a acolher mais de 60.000 portugueses que 
estão a aproveitar essas oportunidades.

Oportunidades não faltam, mas é necessá-
rio enquadrá-las ao mais alto nível do Estado. 
O tratamento destas oportunidades deve ser 
feito de forma metodológica usando o méto-
do de gestão da acção estratégica de modo a 
enquadrar os vários sectores do Estado. Por 
exemplo, no 1º Simpósio das Marinhas de 
Língua Portuguesa ouvimos a delegação de 
Angola dizer que tem como objectivo, para 
os próximos 15 anos, adquirir mais de uma 
dezena de navios oceânicos para contribuí-
rem para a segurança marítima de Angola até 

ao Golfo da Guiné (mais de 2200 milhas = 
3 vezes a distância Lisboa – Ponta Delgada). 
Ter navios implica conhecimentos náuticos, 
conhecer o mar, ter portos capazes, ter siste-
mas de gestão logística, etc, etc. Esta é uma 
área em que Portugal detém conhecimento e 
experiência e, por isso, poderia ser um exce-
lente projecto para Angola desenvolver com 
a colaboração de Portugal. Equivalentes ne-
cessidades têm os restantes países africanos 
de língua portuguesa.

Portugal deve ser capaz de obter da União 
Europeia o patrocínio para as acções de co-
operação e para projectos estratégicos em 
África. A UE tem todo o interesse geopolíti-
co e geoeconómico no desenvolvimento de 
África e deve saber reconhecer a excepcio-
nal competência de Portugal neste domínio. 
Portugal precisa portanto de uma diploma-
cia hábil e de uma engenharia competente 
e visionária.

Além do apoio da UE, a melhor parceria 
que Portugal pode concretizar é, naturalmen-
te, com o Brasil. A sua vontade de afirmação 
num contexto mundial precisa do apoio e da 
afirmação da Língua Portuguesa e dos países 
luso-falantes.

Portugal também pode rentabilizar as suas 
boas relações transatlânticas com os EUA, 
ajudando-os na sua inevitável penetração 
em África. Em qualquer circunstância só 
valerá a parceria se houver benefícios para 
Portugal, para os EUA e para África. É funda-
mental que Portugal não se envolva em pro-
jectos que coloquem em causa o capital de 
confiança que conquistou junto dos PALOP. 
Devemos estudar os outros competidores e 
perceber, por exemplo, a má estratégia que 
a França tem vindo a operacionalizar nos 
últimos anos.

Os EUA não têm actualmente capacida-
de para assegurarem a segurança dos ocea-
nos e protegerem as linhas de navegação. 
Falta-lhes a ambicionada “Marinha dos mil 
navios” do Almirante Mullen. Desta forma, 
precisam do apoio de uma rede de países 
que assegurem os “mil navios”. Esta neces-
sidade sentida pelos EUA, se bem aprovei-
tada, pode constituir-se como uma grande 
oportunidade para Portugal.

Os chineses têm um enorme capital huma-
no e financeiro e estão muito interessados na 
CPLP. Embora os chineses estejam já forte-
mente implantados e tenham em Macau um 
óptimo espaço de diálogo com África e com 
os PLP, Portugal ainda tem espaço de mano-
bra para participar em projectos. 

Há, também, muitos outros países, nomea-
damente europeus, que gostariam de se re-
lacionar com África, mas precisam de quem 
lhe proporcione o necessário relacionamen-
to. Portugal pode ser o promotor desta apro-
ximação desde que daí resultem benefícios 
tripartidos, que podem passar pela partici-
pação nos projectos.

Embora se possa pensar que os chineses, 
americanos, brasileiros, indianos, já estejam 
a dominar as principais áreas estratégicas em 
África, a verdade é que o continente é enor-
me e não faltam oportunidades. Pode mes-
mo dizer-se que há oportunidades à escala 
de Portugal, é preciso é identificá-las e esta-
belecer uma aproximação estratégica para a 
sua transformação em mais-valias para Por-
tugal e para o parceiro autóctone.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
África é assim um novo grande desafio 

para Portugal. É importante que se faça uma 
reflexão nacional sobre a importância que 
África pode vir a ter no nosso futuro.  

De certo que o Oceano, agora Moreno, 
chamará por nós, já que somos, citando 
Ratzel, um país cujo povo tem “sentido de 
espaço” e, tal como no passado, o país do 
Infante debate-se com o dilema de se en-
contrar na periferia da Europa em frente de 
uma imensidão de mar. Há que olhar de 
novo para o mar, olhar para sul e fixar o ho-
rizonte, aí estão novas oportunidades. Nes-
ta corrida, somos europeus, mas não somos 
os últimos da Europa, mas sim os primeiros 
para a corrida do Atlântico Sul. 

Portugal, onde a terra acaba e o mar co-
meça, sempre foi um cais de partida para o 
Mar Oceano. A viagem que durante cinco 
séculos encetámos pelos mares, além do 
mar, e, depois, como bandeirantes, através 
das selvas e sertões, tornou-nos cidadãos do 
mundo, vagabundos de um sonho universal. 
Basta, tão só, que não se perca o pragma-
tismo da aventura e o realismo do sonho. 
O que levou e continua a levar os Homens 
aos Descobrimentos é, como diz o Professor 
Maltez, essa ideia eterna de ser o Homem 
a fazer a História e não a História a fazer o 
Homem, mesmo sem saber que História vai 
fazendo.

Assim, o que falta a Portugal é querer 
de novo!

Armando J. Dias Correia
CFR



A bela marginal do porto de Luanda. A cidade está quase irreconhecível com o elevado número de obras 
em curso.
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Uma Bela Agulha de MarearUma Bela Agulha de Marear

Todos nós sabemos como foram im-
portantes as navegações portugue-
sas, para a descoberta do Mundo. 

De facto, a partir, e do século XV, os nos-
sos pilotos e cartógrafos, melhoram os 
métodos de navegação, produziram car-
tas náuticas e fabricaram os instrumentos 
náuticos, sem os quais não seria possível 
chegar aos quatro cantos do Mundo.

Assim, durante três séculos, os instru-
mentos de navegação foram fabricados 
no nosso país e até, por vezes, adaptados 
para serem usados a bordo, como aconte-
ceu com o astrolábio náutico, concebido a 
partir do seu congénere planisférico, usa-
do pelos cosmógrafos da época.

Há cerca de 20 anos, escrevemos um 
texto1, no qual pretendemos mostrar que, 
ao entrar no século XVIII, a situação se ti-
nha alterado significativamente. De fac-
to, por um alvará, ainda do século ante-
rior, datado de 1676, o futuro D. Pedro II, 
concedia, a António Miranda, uma mercê 
com a condição de este ensinar dois dis-
cípulos, sendo um seu filho e outro sobri-
nho de João Goês. E, isto acontecia pela 
simples razão de António Miranda ser o 
único mestre que existia no Reino, exami-
nado na arte de fazer astrolábios, agulhas 

de marear a todos os mais instrumentos 
pertencentes à navegação. Mais tarde, 
num outro alvará, este de 1706, o mes-
mo D. Pedro, agora rei, concedia a José 
da Costa Miranda uma mercê pelo facto 
deste haver en-
sinado a sua arte 
a dois indivídu-
os e continuava, 
dizendo, que o 
referido José da 
Costa Miranda 
era o único sujei-
to que, no Reino, 
sabia fazer car-
tas de marear e 
mais instrumen-
tos para a nave-
gação.

D e d u z i m o s 
que esta situa-
ção, tão degra-
d a d a  n o  q u e 
respeita à ma-
n u f a c t u r a  d e 
instrumentos de 
navegação, se ti-
vesse  prolonga-
do pelo século 

XVIII fora, tanto mais que entraram na 
prática da navegação dois instrumentos, 
que se devem ao génio inglês -- aqueles de 
dupla reflexão, dos quais o mais conheci-
do é o sextante, e o cronómetro – os quais, 
no nosso país nunca se fabricaram2. 

E, no prolongamento do nosso raciocí-
nio, concluímos que, pelas razões apon-
tadas, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sendo Ministro da Marinha, desde 1795, 
tinha criado a Sociedade Real Marítima, 
a qual, entre outros propósitos, se desti-
nava a incentivar a produção de cartas 
náuticas (uma actividade em que tínha-
mos sido mestres incontestáveis) e instru-
mentos de navegação. Assim, tendo em 
vista estes objectivos, D. Rodrigo tomou 
as seguintes decisões:

a) Enviar, no ano de 1798, dois apren-
dizes, para Londres, para aprenderem a 
arte na firma Jesse Ramsden que era, na 
época, uma das mais importantes na ma-
nufactura dos chamados instrumentos 
de matemática. Seus nomes eram Gaspar 
José Marques e José Maria Pedroso3.

b) Contratar, em Londres, um especia-
lista no fabrico de instrumentos de mate-
mática, de origem alemã de nome Jacob 
Bernard Haas4.

Estas medidas foram, sem dúvida, ex-
cepcionais, mas não tiveram resultados 
práticos aceitáveis.

Marques ainda teve oficina, em Lisboa, 
a partir dos anos 20, mas pouco mais fez 
do que reparar instrumentos. 

No que respeita a Jacob Bernard Haas, 
a Marinha atribui-lhe, em 1800, instala-

ÚLTIMA AQUISIÇÃO DO MUSEU DE MARINHA



ções na Fábrica de Cordoaria, cujo edifício 
ainda existe na Junqueira e, aí, também 
se limitou a reparar instrumentos náu-
ticos. Fez de facto, alguns instrumentos, 
não náuticos e, aliás, de boa qualida-
de mas em proveito próprio. O leitor 
vai, em breve, entender, qual a razão 
que nos levou a destacar a figura de  
Jacob Haas.

***
Recentemente, por iniciativa do Di-

rector do Museu de Marinha, foi adqui-
rida uma agulha de marear num leilão 
em Londres5. Trata-se de uma agulha 
metida numa caixa de mogno, tendo 
uma rosa belamente decorada onde se 
lê : Manoel Ferreira Portugal a fés em Lis-
boa no Anno de 1755. A agulha possui 
um dispositivo engenioso que permite 
a sua utilização como agulha de marcar. 
Para o efeito, a agulha dispõe, na caixa6 
que a contém, de um dispositivo consti-
tuído por duas janelas em faces opostas. 
Através delas, o observador consegue 
fazer uma marcação (por exemplo, de 
um ponto em terra ou do pôr do Sol), 
lendo o seu valor num pequeno rebor-
do da rosa, perpendicular a esta, por 
onde se prolonga a sua escala gradua-
da. Admitimos que este dispositivo seja 
de concepção portuguesa.

É curioso notar que no verso da rosa, 
belamente decorada, estão escritos à 
mão os seguintes dizeres: J. B. Haas. 
Lxª. Em 6 de Novbr. de 1821=23 seguido, 
provavelmente, da rubrica de Haas e, 
ainda, 9 de Dezembro de 1825, o que que-
rerá dizer que a agulha,  de que estamos 
a falar, esteve, nas datas referidas ou 
entre elas, na oficina do mestre Jacob 
Haas, que apresentámos ao leitor no 
início deste nosso texto

A aquisição deste instrumento dá 
para fazer um exercício de reflexão e 
para nos apercebermos que a investi-
gação histórica, neste caso da História 
da Ciência, é um processo que tem as 
suas vicissitudes.

De facto, deduzimos, a partir de duas 
notícias, uma de 1676 outra de 1706, 
que a produção de instrumentos tinha 
diminuído drasticamente, assim se 
mantendo durante o século XVIII e que 
este motivo tinha levado D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho a criar a Sociedade Real 
Marítima. Se a avaliação está certa para 
os instrumentos de dupla reflexão e cro-
nómetros, dado que os primeiros rara-
mente se fizeram e os segundos nunca 
se fizeram no nosso país, o mesmo, ao 
que parece, não aconteceu com agulhas 
de marear.

De facto, o Comte Malhão Pereira en-
controu 9 agulhas semelhantes à que foi 
agora adquirida, estando algumas delas 
não assinadas ou não datadas. Quanto a 
nós fomos também recolhendo alguma 
informação, o que nos levou ao conheci-
mento de mais alguns exemplares, fabri-

cados, por portugueses, no século XVIII. E, 
muito recentemente, Alexis Passechniko ff  
deu-nos a notícia da existência em Portu-
gal, nas mãos dum privado, de uma bela 

agulha, que muito semelhante à agora 
adqui rida e que gostaríamos que viesse en-
riquecer o nosso Museu de Marinha. 

Fazendo o cômputo, podemos afirmar 
que no século XVIII, tivemos pelo me-
nos os seguintes portugueses que fabri-
caram as agulhas que se indicam a se-
guir aos nomes de cada um deles: 

 - Dionísio Teixeira, 1760, fragata Ni-
teroi, Rio de Janeiro; 

 - João Manuel Alz [Alvares?] de Melo, 
1800, Museu de Marinha, Lisboa

 - Joaquim de Sousa Picão, s/data, 
Barra Light House, Baía, Brasil;

 - José da Costa Miranda, o tal que, 
em 1706, era o único sujeito que, no Rei-
no, sabia fazer cartas de marear e mais 
instrumentos para a navegação, apare-
ce com uma agulha fabricada em 1711, 
Museu  Ciência Whipple, Cambridge;  

 - José Teixeira, Pernanbuco, 1773, co-
lecção particular

- Lourenço Luiz (Porto), s/data, Mu-
seu Marítimo, Ericeira

 - Luís José, 1790, Museu de Mari-
nha, Lisboa

- Manuel Ferreira, 1744,Museu Ma-
rítimo, Paris; 1755 (Museu de Mari-
nha, Lisboa); 1780 ( Museu Marítimo, 
Greenwich)

 - Manuel Ferreira Portugal7, 1779, 
Liceu Literário Português, Rio de Ja-
neiro.

E, ainda, sem nome de fabicante e 
sem data, os seguintes exemplares, 
muito provavelmente de origem portu-
guesa: Museu Nacional do Rio de Janei-
ro, Museu da Ciência, Lisboa e Museu 
Marítimo de Rostock, Alemanha.

Em face do exposto e, como sabemos 
que, no nosso país, não há nem o gosto 
nem a tradição de guardar o patrimó-
nio histórico, podemos assegurar que, 
considerando a amostra acima apresen-
tada, devia ter havido, no século XVIII, 
um número muito mais alargado de fa-
bricantes de agulhas de marear, do que 
aquelas que acabamos de destacar.

A. Estácio dos Reis
CMG

Fotos: Rui Salta

Notas
1 “Apontamentos sobre o uso de instrumentos 

náuticos em Portugal”, in Anais do Clube Militar 
Naval, vol. CXVII, Out.-Dez.1987, pp.609-632.

2 Todavia, no que respeita a oitantes ou sextan-
tes, há exemplos do seu fabrico em Portugal, mas 
que são sempre casos raros.

3 Ver do autor Gaspar José Marques e a Máquina  
a Vapor, sua introdução em Portugal e no Brasil. Lis-
boa, Edições Culturais da Marinha, 2006

4 Ver do autor Uma oficina de instrumentos de 
matemática e náuticos (1800-1865), Lisboa, Acade-
mia de Marinha 1991

5 É curioso notar que esta agulha esteve num 
Salão de Antiguidades, realizado em Lisboa, no 
ano de 1964, conforme nos revela o Comte. Couto 
Soares, que adquiriu o catálogo há alguns anos.

6 Dimensões da caixa: 36.5 x 36.5 x 23.5 cm
7 Possivelmente o mesmo que o anterior
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Coimbra, 23 de Outubro de 1968. Numa 
sala do Departamento de Matemáti-
ca da Universidade, sob a presidên-

cia de Armando Cortesão e secretariado por 
Luís de Albuquerque, reúne-se um conjunto 
de especialistas num encontro científico que 
os seus promotores intitularam “Reunião 
de História da Náutica”. Um conjunto no-
tável de especialistas, de facto: quem pudes-
se olhar para a sala veria, entre outros, Guy 
Beaujouan, Emmanuel Poule, Ursula Lamb, 
Francis Maddison, Ernst Crone, Marcel Des-
tombes, Wilcomb Washburn, G. R. Tibbetts, 
David Waters, R. A. Skelton, Max Justo Gue-
des, Reyer Hooykaas, ou Rolando Laguarda 
Trías, além dos participan-
tes portugueses. Diria um 
observador desprevenido 
mais parecia uma espécie de 
who’s who da matéria: quem 
era alguém na História da 
Náutica, no plnno interna-
cional, estava em Coimbra 
naquele momento.

O livro de Actas eviden-
cia o alto nível científico 
dos trabalhos que se pro-
longaram durante três dias: 
relembre-se apenas a reve-
lação da existência da mais 
antiga carta portuguesa assi-
nada e datada (O. Vietor), a 
apresentação de uma outra 
carta inédita de Diogo Ho-
mem (Destombes), o texto 
de Hooykaas que estaria na 
génese do que é porventura 
o seu livro mais conhecido 
(“The impact of the voya-
ges of discovery on portuguese humanist li-
terature”), ou a visão de síntese da roteirística 
portuguesa apresentada por Teixeira da Mota 
(“Evolução dos roteiros portugueses durante 
o século XVI”), entre tantos mais.

A ideia de promover este encontro dever-
-se-á sobretudo a Luís de Albuquerque, con-
forme revelou Armando Cortesão no discur-
so de abertura: “Devo porém, dizer, em abono 
da justiça, que embora a conveniência e pos-
sibilidade de a realizar tenha surgido durante 
as muitas conversas que eu e o Prof. Luís de 
Albuquerque naturalmente temos sobre estes 
assuntos, a ideia original, mais do que a mim, 
a ele pertence. Na verdade algo do que de 
bom por ventura se tenha feito nesta Secção 
em grande parte se deve à assombrosa activi-
dade intelectual deste homem excepcional”. 
Constatava-se que os Seminários Internacio-
nais de História Marítima, organizados havia 
anos por Michel Mollat du Jourdin, pratica-

mente não tratavam dos aspectos técnicos da 
navegação, que por outro lado constituíam o 
fulcro do trabalho que vinha a ser desenvolvi-
do por aqueles dois ilustres investigadores na 
Secção de Coimbra do Centro de Estudos de 
Cartografia Antiga da Junta de Investigações 
do Ultramar. A Cartografia e a Náutica, que 
Teixeira da Mota estudava também na Secção 
de Lisboa, eram objecto de extensos e erudi-
tos estudos que revelavam a sua importância 
para a cabal compreensão da era das grandes 
viagens de descobrimento e expansão euro-
peias. Faltava elevá-las à condição de tema 
central da historiografia contemporânea: foi 
isso que se começou a fazer em Coimbra.

O percurso destas Reuniões Internacionais 
não foi depois tão regular quanto se poderia 
desejar: a continuidade deveu-se grandemen-
te à iniciativa de Max Justo Guedes, organi-
zador em 1976 de uma segunda Reunião, 
desta feita em Salvador, no Brasil, oito anos 
depois, acrescentando “e da Hidrografia” à 
titulação, e de Derek Howse, que trataria de 
organizar a terceira em Greenwich, no ano de 
1979. Aqui se estabeleceram as regras de or-
ganização das Reuniões futuras, segundo os 
termos da proposta assinada por John Mun-
day, Howse e David Proctor, aprovada por 
unanimidade. Em cada Reunião seria eleito 
um Comité de cinco pessoas que trataria de 
assegurar a subsequente (sendo escolhidos 
na ocasião Ursula Lamb, Wilcomb Washburn, 
Luís de Albuquerque, Helen Wallis e Derek 
Howse), com uma periodicidade previsível 
de três anos, com Luís de Albuquerque a as-
segurar a presidência.

As Reuniões continuaram durante os dois 
decénios seguintes, pendular mas não tão 
periodicamente como se tinha previsto, so-
bretudo devido a dificuldades financeiras 
das entidades que entretanto se propuse-
ram organizá-las. Mas têm tido periodicida-
de bienal desde 1998, e esperamos estarem 
reunidas as condições para que possa conti-
nuar a ser assim. 

Em 2000-2004, por outro lado, sob a pre-
sidência de Inácio Guerreiro, deram-se dois 
passos fundamentais para a consolidação da 
Comissão Internacional de História da Náu-
tica, que passou a ter sede física na Escola 
Naval, no Alfeite, e foi criado um Board of 

Directors, como órgão con-
sultivo do Presidente, que 
na sua reunião administra-
tiva de 2006 reafirmou os 
propósitos da Comissão: 
organizar Reuniões cientí-
ficas dedicadas ao estudo 
dos seus temas centrais, ou 
seja Náutica, Cartografia 
Náutica e Arqueologia Na-
val, e mantê-las como até 
agora, encontros pequenos 
com poucas dezenas de es-
pecialistas, com trabalhos 
em sessões plenárias, onde 
a discussão de todas as co-
municações e a sua subse-
quente publicação em Ac-
tas marca a diferença para 
os grandes congressos onde 
centenas de participantes se 
desdobram em sessões si-
multâneas, e quase nunca 
vêem publicadas as suas 

comunicações. A identidade temática dos 
assuntos que se tratam nas Reuniões de His-
tória da Náutica permite um tipo de trabalho 
diferente, e os resultados estão patentes nos 
onze volumes de Actas já publicados, com 
mais de 5000 páginas1.

A Reunião de 2008 terá lugar em Coimbra, 
de 23 a 25 de Outubro: comemora 40 anos de 
História da Náutica, no lugar onde o tema 
começou a ganhar direito de cidadania no 
conspecto da historiografia internacional. 
E, como sempre acontece, definir-se-ão os 
caminhos do futuro, agora apenas para sa-
ber como conduzir melhor o barco. Porque 
navegar já ele navega.

Francisco Contente Domingues
Presidente da Comissão Internacional 

de História da Náutica

Nota
1 V. os índices em http://www.arsnautica.info.

26  setembro/outubro 2008 • Revista da aRmada

Professor Armando Cortesão. Professor Luís de Albuquerque.
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No passado dia 9 de Julho, o CFR Nuno Sardinha Monteiro re-
cebeu, das mãos de Sua Alteza Real o Duque de Edimburgo, 
numa cerimónia na sede da Royal Geographical Society, em 

Londres, o título de “Fellow of the Royal Institute of Navigation” - dis-
tinção concedida às personalidades que se destacaram, a nível mun-
dial, no âmbito da Navegação.

O Royal Institute of Navigation é uma associação científica britâni-
ca, de índole não governamental e com estatuto de utilidade públi-
ca, destinada a congregar todos os que tenham interesse na navega-
ção, a promover o desenvolvimento da navegação em todas as suas 
vertentes e a aumentar a percepção pública relativa à importância da 
navegação.  

O título de “Fellow of the Royal Institute of Navigation” é o mais 
elevado concedido por este Instituto e é concedido com base num 
“recognition statement” que, neste caso, teve a seguinte redacção: In 
recognition of his distinguished career in the Portuguese Navy and for his 
work on Differential GPS in coastal waters.

O CFR Sardinha Monteiro ingressou na Escola Naval em 1986 e es-
pecializou-se em “Navegação” em 1995, tendo posteriormente obti-
do os graus de MSc e de PhD em Navigation Technology, ambos pela 
Universidade de Nottingham. Serviu, ao longo da sua carreira, em 
várias unidades da Marinha, nomeadamente na lancha rápida de fis-
calização “Dragão”, que comandou entre 1992 e 1994, no navio-escola 
“Sagres” e no Instituto Hidrográfico. Presta actualmente serviço no 
Estado-Maior da Armada e é professor na Escola Naval.

O CFR Sardinha Monteiro foi o primeiro português a receber a dis-
tinção de “Fellow of the Royal Institute of Navigation”.

No dia 8 de Julho 
de 2008, a Câ-
mara Municipal 

de Almada, na pessoa 
da Presidente Emília de 
Sousa, atribuiu à Escola 
Naval a Insígnia e Me-
dalha de Ouro da Ci-
dade de Almada, numa 
Sessão Solene que ocor-
reu no Salão Nobre da 
Academia de Instrução e 
Recreio Familiar Alma-
dense. Tão elevada dis-
tinção foi recebida pelo 
Comandante da Escola 
Naval, Contra-almirante 
Luís Manuel Fourneaux 
Macieira Fragoso, e jus-
tificada pelos actos de grande valor, projecção e trabalho reali-
zado a favor do desenvolvimento do Concelho de Almada, das 
suas populações e do País.

Segundo Emília de Sousa, “O Ensino e a Educação consti-
tuem a base mais sólida e importante da capacidade que o con-
celho vem revelando, desde há muitos anos, para oferecer ao 
país, e mesmo ao mundo, instituições de reconhecido mérito e 
competência, que se destacam no panorama da sociedade por-

tuguesa e que honram o 
nome de Almada.” A Es-
cola Naval, como estabe-
lecimento de ensino su-
perior geograficamente 
implantado no concelho, 
foi enaltecida por confe-
rir o melhor que sabe e 
que tem “para garantir 
uma formação cada vez 
mais qualificada aos jo-
vens do nosso Concelho, 
abrindo-lhes o caminho 
para o êxito que tantos 
deles vão alcançando, e 
que justamente o Muni-
cípio de Almada reco-
nhece e homenageia”, 
realçou a Presidente da 

Câmara Municipal. 
Esta Cerimónia Solene contou com dois momentos distintos, 

sendo o primeiro relativo à entrega das Medalhas às entidades 
homenageadas e o segundo abrilhantado por um espectáculo 
musical com Teresa Salgueiro, acompanhada do Septeto João 
Cristal.

(Colaboração da ESCOLA NAVAL)

Comandante Sardinha Monteiro recebe título de 
“Fellow of the Royal Institute of Navigation”

Escola Naval recebe Medalha de Ouro 
da Cidade de Almada

Comandante Sardinha Monteiro recebe título de 
“Fellow of the Royal Institute of Navigation”

Escola Naval recebe Medalha de Ouro 
da Cidade de Almada
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ACADEMIA DE MARINHA

Exposição “o Mar E os Motivos MarítiMos”
l Dentre as actividades culturais levadas a cabo este ano pela Academia 
de Marinha figura a X Exposição de Artes Plásticas sobre “O Mar e  os 
Motivos Marítimos”, que foi inaugurada em 10JUL, em instalações ce-
didas pelo Museu de Marinha, em Belém, com a presença do Almirante 
CEMA e muitos convidados.

Verifica-se  um notável incremento do número de artistas interessa-
dos em apresentar os seus trabalhos, no domínio da Pintura, Escultura 
e Modelismo Naval.

Na sessão de abertura, usaram da palavra o VALM F. Sacchetti, Presi-
dente da Academia de Marinha que se referiu ao valor do certame e aos 
patrocínios recebidos da Empresa Tintas “Hempel Portugal” e da “Lu-
sitânia”, Companhia de Seguros, agradecendo ainda o apoio prestado 
pelo Museu de Marinha.

Seguidamente, a Professora Raquel Soeiro de Brito, Vice-Presidente da 
Academia (Artes, Letras e Ciências), explicou pormenores artísticos re-
ferentes às obras expostas, esclarecendo que no campo da Pintura, o júri 
tinha decidido atribuir o Prémio António Pereira Cardoso e mais duas 
menções honrosas, enquanto que na modalidade de Modelismo Naval 
fora atribuído o Prémio Manfroy de Seixas e três menções honrosas.

O Prémio de Pintura foi atribuído ao painel de quadros “Tempos de 
Glória” da autoria da pintora Carmen Direitinho, que foi entregue à con-
templada por Filipa Cardoso, filha do Comandante António Pereira Car-
doso, por gentileza do Almirante CEMA.

O Prémio de Modelismo Naval foi atribuído a Rui Figueiredo pelo 

trabalho apresentado, um modelo do 
navio-patrulha “Argos”.

A finalizar, a Prof. Raquel Soeiro de 
Brito exprimiu estar nas intenções da 
Academia, que na próxima exposição, 
que terá lugar em 2010, seja incluída mais 
a modalidade de fotografia.

Após a entrega dos prémios e men-
ções honrosas, o Almirante CEMA, 
acompanhado do Presidente da Acade-
mia de Marinha, da Prof. Raquel Soeiro 
de Brito, do Presidente da Comissão Cul-
tural da Marinha e do Director do Museu 
de Marinha, visitou demoradamente as 
obras em exposição.

Foi servido um beberete, durante o 
qual houve oportunidade para os artis-
tas conviverem entre si, e serem contac-
tados pelos mais interessados pelos res-
pectivos trabalhos, comentando ainda 
o agradável aspecto do catálogo desta 
Exposição.

(Colaboração da ACADEMIA DE MARINHA)

Primeiro prémio de Pintura.

Primeiro prémio de Modelismo Naval.

l Que melhor forma de comemorar o Dia da Marinha para estes amantes 
da Armada e dos assuntos navais, do que poder participar com os seus 
trabalhos expostos num local de prestigio como o Museu de Marinha!

Fruto de contactos entre o Grupo de Amigos do Museu de Marinha 
(GAMMA) e o Grupo de Modelistas (1), aliado ao acarinhar da iniciati-
va por toda a Direcção do Museu de Marinha, originaram este pequeno 
contributo do Grupo de Modelistas, proporcionando mais um foco de 
interesse, ainda que temporário, aos visitantes 
do Museu.

A exposição está patente no Pavilhão das 
Galeotas, fachada nascente, permitindo ao pú-
blico observar em oito vitrinas devidamente 
identificadas, perto de uma centena de mode-
los oriundos dos estaleiros de seis modelistas. As 
vitrinas organizadas por temas e quando pos-
sível por escalas, permitem ao visitante ver um 
projecto em curso, com referências, ferramentas 
e outros materiais, uma representação da Bata-
lha de Matapão, entre a Armada Portuguesa e 
a Armada Turca, alguns navios da II Guerra 
Mundial, arma submarina convencional e vários modelos de submari-
nos de bolso e torpedos tripulados, navios da segunda metade do sécu-
lo XX e alguns do século XXI, separados em Guerra Fria (Marinhas da 
URSS e EUA) e outras Marinhas. Por entre estes modelos, convidamos 
o visitante a descobrir três navios da nossa Armada mais recente: NRP’s 
“Álvares Cabral” (1959), “João Belo” (1970) e “Vasco da Gama” (1990). 
Poderá parecer uma representação parca, tendo em conta que o espaço 
é essencialmente dedicado à história da nossa Marinha, mas destes três 
modelos, dois são de construção integral total (não existem modelos co-
merciais) e o outro uma modificação de um modelo existente, o que no 
fundo não quer dizer que estes modelistas não tenham interesse na nos-
sa Armada, têm é de dispender um enorme esforço para ter um navio 
português na sua colecção de modelos.

Na abertura solene deste evento realizada a 20 de Maio (2), tiveram pa-
lavra o Presidente da Direcção  do GAMMA, CALM Leiria Pinto, o Direc-
tor do Museu de Marinha, CMG Rodrigues Pereira e o Representante do 
Grupo de Modelistas, Engº Ayala Botto. Por ambos os representantes das 
instituições da Marinha foi salientada a excelência dos trabalhos apresen-
tados, o empenho de todas as partes em dinamizar e levar para adiante 
este projecto e a promessa da iniciativa ter continuidade. Na apresenta-

ção da exposição o Engenheiro Ayala Botto agra-
deceu o empenho e colaboração do GAMMA 
e do Museu e aceitou o desafio de continuida-
de, aberto a mais modelistas interessados, mas 
mantendo sempre um padrão de qualidade nos 
trabalhos a apresentar. Por fim os elementos do 
Grupo de Modelistas foram obsequiados com 
uma medalha do GAMMA, servindo como in-
centivo nas suas futuras criações. 

Desafio os leitores a deslocarem-se ao Museu 
de Marinha até 20 de Novembro, a olhar com 
olhos de ver, pois embora as dimensões da expo-
sição e a dos modelos expostos não sejam gran-

des, o nível de detalhe e de pormenor está todo lá e as horas de trabalho 
não podem (nem devem!) ser contabilizadas.

Rui Matos
Notas

(1) O Grupo de Modelistas foi a denominação encontrada para não estar exaus-
tivamente a nomear os seus participantes. Este Grupo não é uma Entidade – são 
apenas seis pessoas que têm o Modelismo Naval como hobby. Dado que o meio na-
cional é pequeno, a criação deste pequeno grupo foi fácil, para este primeiro teste. 
No futuro poderemos (queremos) ter mais elementos a participar neste evento, mas 
mantendo o mesmo formato, pois não queremos colidir com clubes e associações de 
modelismo já instituídas.

(2) A abertura solene foi partilhada com a da Exposição de Fotografias de Barcos 
Tradicionais Portugueses. Gostaria de realçar aqui a excelente qualidade das fotos se-
leccionadas e como modelista de navios de guerra, tenho pena que não sejam de na-
vios da nossa Armada, pois para cada projecto, toda a informação gráfica é pouca.

“outras Marinhas, outras  pErspEctivas”
Exposição do Grupo dE ModElistas Navais portuGuEsEs No MusEu dE MariNha
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VIGIA DA HISTÓRIA 3

Há certos procedimentos e normas que estabelecidos com de-
terminados propósitos, se vêm a manter,  apesar da alteração 
dos propósitos iniciais.

Aquando da 1ª invasão dos franceses, e já quando Junot se encontrava 
instalado em Lisboa, uma das grandes preocupações era a proximidade 
dos navios ingleses e a possibilidade de comunicação entre portugueses, 
eventualmente contrários à ocupação, e os ingleses desses navios.

A 5 de Janeiro de 1808 Junot fez publicar um seu decreto cujos ob-
jectivos se encontravam estabelecidos no preâmbulo do documento e 
que eram:

A – Proteger todos os cidadãos (dos eventuais inimigos ingleses).
B – Reconhecer a importância da pesca para o consumo na cidade  

de Lisboa.
C – Reduzir os abusos que poderiam resultar da falta de limites à 

pesca fora da barra (anote-se que a preocupação não se estendia aden-
tro da barra).

D – Particularmente evitar a comunicação com a esquadra ingle-
sa (sic).

É por demais óbvio qual o objectivo do diploma e, se mais fosse pre-
ciso, bastaria a sua leitura para o confirmar, como se observará pela 
transcrição parcial que dele se faz.

Decreto
Art. I – Todas as embarcações de pescadores serão divididos por dis-

tritos, e numeradas desde o número 1 por diante; no distrito de Lisboa 
com a letra A, no de Belém, com a letra B, e assim os demais (1), a letra e 
o número, que deverão ter um pé de altura, serão pintados em branco 
na popa e proa de cada embarcação.

Art II – Terá cada patrão uma lista, onde esteja escrita a Letra do dis-
trito, o número da sua embarcação, o seu nome, a sua morada, e a quan-
tidade de homens que o acompanham, igualmente denominados pelos 
seus próprios nomes, servir-lhe-á este documento de Passaporte para 
as baterias, e embarcações, que andarem de ronda ...

Art VI – Toda a embarcação de pescaria que se encontrar navegando, 
sem ser numerada, e sem trazer uma lista cinco dias depois da publicação 

do presente Decreto, será tomada e vendida em benefício do apresador.
Art VII – Toda a embarcação, que tiver comunicado com a esquadra 

inglesa será tomada ...
Art VIII – Todas as embarcações de pesca deverão achar-se dentro 

da barra, logo depois do sol posto ...
Art X – O Comandante em Chefe da Marinha (2) é especialmente en-

carregado de mandar pôr a letra e número em cada uma das embarca-
ções, e de fazer entregar a cada um dos patrões a sua lista ...

Expulsos os franceses algumas das disposições do decreto ainda hoje 
se mantem, assim:

A letra e o número constituem o registo da embarcação em que a letra 
ou letras designam qual a Capitania do registo, sendo o número ainda 
atribuído de forma sequencial.

A lista de tripulantes é hoje designada por rol de matrícula e a sua 
existência a bordo obrigatória.

O não cumprimento destas normas continua a ser punido, felizmen-
te para muitos pescadores, não de forma tão gravosa.

A Junot nunca lhe deverá ter ocorrido que, o receio de comunicação 
com o inimigo inglês, o levaria a estabelecer normas que dois séculos 
depois se mantêm.

Com. E. Gomes
Fonte:

Observador Português Histórico e Político de Lisboa, autor anónimo, Lisboa 1809

Notas:
(1)  Em nota encontra-se o seguinte:
Lisboa terá a letra A, Belém a B, Paço de Arcos a C, Olivais a D, Barreiro a E, 

Seixal a F e Arrentela a G.
(2)  Por despacho do Imperador de 4 de Dezembro de 1807 foi nomeado Chefe 

da Marinha no porto de Lisboa um Mons. Magendie, Capitão de navios e oficial 
da Legião de Honra, dos seus actos, no desempenho do cargo, são conhecidos, a 
alteração do nome das naus que se encontravam no Tejo, a elaboração de listas 
dos operários da Cordoaria e do Arsenal com indicação dos respectivos venci-
mentos (pagos em função do trabalho efectuado) e o estabelecimento de rondas 
e visitas ao Arsenal e ao Hospital da Marinha.

Registo de embarcaçõesRegisto de embarcações



NOTÍCIA

l Por solicitação da Polícia Judiciária, ao abrigo do pro-
tocolo assinado com a Marinha de Guerra Portuguesa, foi 
desenvolvida uma operação de combate ao narcotráfico 
em apoio desta polícia que tinha por objectivo a inter-
cepção de uma embarcação de pesca suspeita de tráfico 
de estupefacientes a actuar entre a costa marroquina e a 
costa sul de Portugal Continental.

Durante a operação que durou dois dias, os movimen-
tos da embarcação suspeita foram seguidos e controlados 
pelo N.R.P. “António Enes” que contou com a colaboração de meios aéreos 
da Força Aérea Portuguesa.

A intercepção e apreensão ocorreram na noite de 26 de Junho, traduzin-
do-se numa das maiores apreensões de droga do ano. Após identificação 
positiva e explorando o factor surpresa, para o efeito foram empenhados 
meios de superfície, transportando os elementos do Destacamento de Ac-
ções Especiais dos Fuzileiros e elementos da PJ. A embarcação de pesca foi 
interceptada na vizinhança da localidade da Carrapateira, na costa Vicen-
tina. Lá dentro, provenientes de Marrocos, foram apreendidos seis tone-
ladas de haxixe divididas em 199 fardos e detidos quatro tripulantes do 
sexo masculino, três de nacionalidade portuguesa e um de nacionalidade 
marroquina, com idades compreendidas entre os 25 e os 52 anos. Os indi-

víduos já referenciados pelas autoridades judiciais, sur-
preendidos e ensombrados pela “…eficácia e a rapidez 
da abordagem…” não ofereceram resistência no momen-
to da detenção.

A embarcação, com cerca de treze metros, face às suas 
pequenas dimensões, não possuía capacidade de trans-
porte em navegação oceânica para a quantidade de droga 
apreendida, o que constituiu para a tripulação um sério 
risco de naufrágio e um obstáculo à sua detecção e segui-

mento de modo a assegurar a necessária discrição dos meios envolvidos.
Sob escolta da corveta, com os elementos do Destacamento de Acções 

Especiais e da Polícia Judiciária embarcados, a embarcação de pesca com 
os tripulantes e a droga, foram encaminhados para o Porto de Sines, onde 
ficaram sob custódia da Polícia Marítima local.

Coincidente com esta operação, foi celebrado, precisamente a 26 de Junho, 
o Dia Internacional Contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas. 

Conforme destacado na conferência de imprensa, a operação constituiu-
-se como uma “…missão de alto risco” onde “…a excelente cooperação com 
a PJ”, traduziu-se em mais “uma operação exemplar, segura e eficaz”, onde 
a contribuição da Marinha foi decisiva para o êxito da operação.

(Colaboração do N.R.P. “ANTÓNIO ENES” e DAE)

UMA DAS MAIORES APREENSÕES DE DROGA DO ANO
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independentemente do assunto versado 
ou do objecto da sua escrita, quem es-
creve expõe-se, sobretudo, a si mesmo. 

É verdade. Mesmo referindo-se habitual-
mente a outrem – e quem assina sem pseu-
dónimo tem de fazê-lo com imensa caute-
la, de modo a evitar dissabores -, o escritor 
revela sempre um pouco de si, desnudan-
do-se pouco a pouco, como se cada cróni-
ca fosse uma peça de roupa que lhe sai do 
corpo. Esta exposição torna-se ainda mais 
flagrante quando, por falta de assunto, se vê 
obrigado a relatar episódios embaraçosos 
ou, no mínimo, muito pouco abonatórios 
para a sua pessoa.

Mas que surpreendente e compromete-
dora revelação estará este “artista” prestes 
a fazer?, perguntar-se-ão os meus intrigados 
leitores. Começo já por desiludi-los refe-
rindo que não vou falar de desvios de fun-

dos, de tráfico de influências ou de outras 
ilegalidades de semelhante porte, mas tão-
-somente de uma situação completamente 
idiota protagonizada por este desinspirado 
cronista durante o curto e verdíssimo perío-
do em que esteve investido do estatuto de 
candidato à Escola Naval. Para não tornar 
o relato demasiado penoso, aliviemos um 
pouco o fardo do narrador permitindo-lhe, 
a partir daqui, designar a sua anterior en-
carnação por “Candidato J.S.”.

Ora, devo dizer, antes do mais, que, na 
minha modesta opinião, a Escola Naval não 
restringe a sua missão à formação académi-
ca e marinheira dos futuros oficias, desem-

penhando um papel igualmente importan-
te na sua educação gastronómica. É dentro 
dos seus muros que jovens comedores de 
bife com batatas fritas (e do mais variado 
lixo pronto a comer) aprendem a apreciar 
outras vertentes da cozinha portuguesa, 
enquanto, no capítulo das bebidas, a cola 
e as cervejas são, progressivamente, subs-
tituídas – ou, pelo menos, alternadas – por 
vinho branco, numa primeira fase, e, num 
estádio mais evoluído que muitas vezes só 
se atinge no fim do curso e de um provei-
toso estágio de embarque, pelo belo e aro-
mático “tintol”.

Claro que o tenrinho J.S., ainda em ple-
na adolescência, se encontrava na fase mais 
primária da evolução copo-comensal. Na 
verdade, era mesmo muito “má boca” (por 
favor, não confundir com “má-língua”), sen-
do simplesmente incapaz de ingerir certos 

e determinados alimentos. De tal modo 
assim era que, passados, já, dez meses da 
sua entrada para a “Briosa” se viu comple-
tamente perdido numa recepção oferecida 
pelo Cônsul de Portugal em Marselha, toda 
ela à base de queijos – que ele detestava – e 
de vinhos – que ainda não apreciava. Hoje, 
naturalmente, “chamava-lhes um figo”, mas 
naquela altura viu-se na contingência de ta-
par o vazio no estômago com um furioso 
ataque aos hamburgers de uma conhecida 
marca norte-americana com nome escocês 
(que, por incrível que pareça, só chegaria a 
Portugal dali a três ou quatro anos).

Mas regressemos ao mês de Outubro do 

já longínquo ano de Mil Nove e Oitenta e 
Oito, em que o J. S., completamente ator-
doado pelos balanços dos primeiros dias da 
Viagem de Adaptação, desembarca, com 
alguns camaradas, em Portimão, dispondo-
-se a repor a matéria expelida pela boca na-
queles dias com um compensador repasto 
na Praia da Rocha, onde era suposto reinar, 
ainda, alguma animação (ah, que saudades 
do tempo em que o clima estival se prolon-
gava para lá de Setembro!). Como a malta 
não dava, ainda, o devido apreço à boa 
mesa e o dinheiro não abundava, mesmo 
reforçado com o magro subsídio de embar-
que (e, além disso, havia que poupar para 
a ida à discoteca), o grupo dirigiu-se a uma 
pizzaria, que para o J.S. era uma completa 
novidade (parece mentira, mas naquela al-
tura não era assim tão invulgar). O pior foi 
quando ele, esquisito como sempre, passou 
os olhos pela ementa e não encontrou uma 
única variedade de pizza em que todos os 
ingredientes fossem do seu agrado. A que 
melhor se prestava ao seu sensível palato 
era a pizza com cogumelos e não teria he-
sitado na escolha se não fosse um pequenís-
simo pormenor: não gostava de cogumelos! 
Pensou um pouco e, quando a empregada 
de mesa se aproximou para tomar nota dos 
pedidos, encomendou, por fim:

- Uma pizza com cogumelos… sem co-
gumelos.

A rapariga ficou, como é óbvio, comple-
tamente estarrecida com aquela inédita op-
ção e, depois de um breve instante de boca 
desmesuradamente escancarada e de olhos 
arregalados a extravasar os orifícios orbitais, 
ainda perguntou, timidamente “Tem a cer-
teza?”. “Claro que sim.”, tornou-lhe o man-
cebo, e como o cliente tem sempre razão, 
lá anotou a encomenda, que não tardou a 
satisfazer. O Chef é que deve ter trepado as 
paredes da cozinha!

O bizarro episódio, conquanto gerador 
momentâneo de alguma galhofa, cedo aca-
bou por cair no esquecimento e jamais te-
ria sido resgatado da empoeirada gaveta do 
eterno Olvido não fosse o masoquismo de 
um certo autor que, pressionado para escre-
ver rapidamente “qualquer coisa”, se torna 
capaz dos actos mais desesperados. Outras 
situações, porém, caem de tal modo no goto 
colectivo que continuam a ser comentadas 
passados vinte ou trinta anos. Tal foi o caso 
de um camarada cuja capacidade de im-
proviso o fez brilhar sobremaneira durante 
um atribulado embarque de fim-de-semana. 
Mas isso já é outra história…

J. Moreira Silva
CTEN

DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (29)

Uma Pizza EspecialUma Pizza Especial







3ª GUARNIÇÃO DO NRP  
“JOÃO COUTINHO” 1974/1976

l Realizou-se no passado dia 7 de Junho o 4º almoço-convívio da 
3ª guarnição da CORTINHO. O evento decorreu a bordo da “Zêze-

re” num magnífico cru-
zeiro no rio Tejo e con-
tou com a presença de 
138 pessoas, entre ele-
mentos da citada guar-
nição e familiares.

A comissão organiza-
dora agradece a todos que 
contribuíram para a reali-
zação deste convívio.
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QUARTO DE FOLGA
JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE

Problema Nº 111

N-S vuln. S abre em 1ST, W intervém em 2♥, mostrando 5+♥ e menor (convenção 
Cappelletti), N faz um cue-bid em 3♥ para informar que quere competir e que tem 
4 cartas de ♠, embora sem defesa a ♥ (convenção Lebensohl); S dá 3♠ mostrando 
as suas 4 cartas, e N fecha em 4♠. W sai a ♦10, S mete o V do morto que faz; joga 
trunfo para o A e outro para o R, abordagem tecnicamente correcta face a AD10, 
a fim de assegurar a passagem ao V, no caso de 4-1, conforme se verifica. Como 
deverá S continuar para cumprir o seu contrato?

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 111

As convenções que referi são muito úteis, e oportunamente darei uma explicação mais 
aprofundada, para que as possa utilizar com o seu parceiro e definir mais facilmente de-
terminados tipos de mãos, quer como intervenção à abertura de 1ST, quer após interven-
ção da defesa à abertura do parceiro em 1ST. Analisando o problema a 4 mãos torna-se 
mais fácil encontrar esta solução, mas fi-lo propositadamente como um mero exercício 
de carteio, para que explorasse a forma como se encontram colocadas determinadas 
cartas chave na defesa. Vejamos então o desenvolvimento: a intervenção de W mostra 
onde estão ♥AD, ♦R já sabemos e ♣R igualmente lá deve estar, mas será que ♣V tam-
bém? Jogamos ♣10 para ver a reacção de E que vai cobrir de V, se não deixávamos seguir, 
metemos a D e W faz de R, voltando com outro ♦; joga ♦D e agora resta-nos que ♣9 
também esteja bem colocado; pequeno ♣ e 8 da mão que ganha (bingo); vai ao morto 
em ♦A, faz a passagem ao V de trunfo e aí estão as 10 vazas (4♠+3♦+3♣).

Nunes Marques
CALM AN               

Oeste (W):


5


A
D
9
8
7


R
10
9
8


R
7
3

Este (E):


V
9
8
4


V
3
2


7
5
3


V
9
5

Norte (N):


R
7
6
2


10
6
5


A
D
V


10
4
2


A
D
10
3

Sul (S):


R
4


6
4
2


A
D
8
6

PALAVRAS CRUZADAS
Problema Nº 394

PALAVRAS CRUZADAS
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORiZONtais: 1 – Ornamento usado pelos cravistas que consiste em tocar num acor-
de uma nota estranha a esse acorde. 2 – Jungir ao carro, ao arado, etc. 3 – Rio costeiro 
da França; cidade da França; alto aí!. 4 – Rio que banha Leiria; unidade de resistência 
eléctrica; esteiro ou braço de rio (inv). 5 – Fadista (gíria); que gagueja (inv), 6 – Içara; pé 
de um verso latino ou grego, composto de uma sílaba longa seguida de outra breve. 7 
– Chefe etíope; letra grega. 8 – Também; sulco na terra, para se deitar a semente; entre 
nós. 9 – Semelhante; pedra cavada, com um buraco, por onde se fazem os despejos da 
cozinha; título de uma das mais belas tragédias de Corneille, em cinco actos e um verso. 
10 – Lavrar; o mesmo que bolor. 11 – Líquido contido no sangue e no leite (pl); plantas 
faseoláceas, hortenses de sementes comestível.

veRtiCais: 1 – Que não sabem ler. 2 – Casta (inv); invulgar. 3 – Entre nós; fechar as asas, 
para descer mais depressa (falando-se das aves; lugar onde se acende o fogo na cozinha. 
4 – Pai na confusão; grande lago salgado da Ásia; letra grega. 5 – Que é do ar; tomar o 
peso a (inv). 6 – Cinto com que se aperta a sela ou a carga das bestas; três em romano. 
7 – Lavrem; humor untuoso, que se forma nos ouvidos. 8 – Bigorna de ourives; reboca 
(inv); coisa ruim. 9 – Antiga cidade da Caldeia; campo; é quase cova. 10 – Teia na ba-
rafunda; areia que se emprega nos frascos, em que se moldam as peças que os ourives 
hão-de lavrar. 11 – Angustiados.

SOLUÇÕES: PALAVRAS CRUZADAS Nº 394
HORiZONtais: 1 – Acciacatura. 2 – Apeirar; 3 – Aa; Arles; Ta. 4 – Lis, Ohm; Air. 5 
– Faia ; Agag. 6 – Alara ; Coreu. 7 – Ras; Eta. 8 – Er; Leira; Ca. 9 – Tal; Pia; Cid. 10 
– Orar; Mofo. 11 – Soros; Favas.

veRtiCais: 1 – Analfabetos. 2 – Aial; Raro. 3 – Ca; Siar; Lar. 4 – Ipa; Aral; Ro. 5 – 
Aero; Asep. 6 – Cilha; III. 7 – Arem; Cera. 8 – Tas; Aota; Ma. 9 – Ur; Agra; Cov. 10 
– Tiae; Cifa. 11 – Amargurados.

Carmo Pinto
1TEN REF

D.F.E. 9
l Realizou-
-se no passa-
do dia 7 de 
Junho mais 
um convívio 
do D.F.E. 9 
para come-
morar a sua 
campanha 
em Moçambique 71/73.

O programa constou da colocação de uma coroa de flores no mo-
numento do Fuzileiro, de uma missa na capela da unidade e uma 
visita ao Museu do Fuzileiro, na Escola de Fuzileiros, seguindo-se 
o almoço na “Quinta Valenciana”, em Fernão Ferro.

CONVÍVIOS
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CONVÍVIOS

NOTÍCIAS PESSOAIS

RESERVA
 SCH MQ José de Jesus Pereira Gomes  SCH E Domingos Marques Mateus  
1SAR M Jorge Manuel Sirgado Alves  1SAR A António Manuel Latas Guerreiro  
CAB T António Manuel Viegas Guerreiro da Silva  CAB A João Batista Martins  
CAB A Jorge Manuel Fernandes Presa  CAB TFD João Manuel Correia Garcia.

REFORMA
 CMG AN Carlos Eduardo Teixeira Guerra  CFR MN Artur Barreto Vasques 
de Carvalho  CFR MN Pedro Luís Lopes Colaço  CTEN MN Manuel Catarino 

FALECIMENTOS
 1TEN OT REF António Borges  1TEN SG REF Amadeu Antunes de Araújo 
 SCH SE REF António do Espírito Santo  SAJ A REF Ermelindo Rodrigues da 
Costa Gaboleiro  1 SAR M REF José Ricardo Pinto  1SAR CE REF José Bento 
Lopes Pedro  2SAR MQ João Manuel Pinto Teixeira  CAB FZ RES José Au-
gusto Rodrigues Lopes Valente  CAB FZ REF Viozindo Joaquim Vale de Gato 
Raminhos  CAB CM RES Joaquim Carlos da Silva Alves  Aux A Médica Maria 
de Lurdes Rodrigues Amaral Monteiro  1GRT CM DFA REF Francisco Caetano 
 2GRT M REF António Pedro  AG 1ªCLAS PM REF Ernestino da Encarnação 
Evangelista  AG 1ªCLAS PM REF Mário de Jesus Nunes.

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

 CMG António Maria Mendes Calado nomeado Chefe da Divisão de Pessoal e Or-
ganização do Estado-Maior da Armada, em substituição do CMG António Manuel 
Henriques Gomes  CMG MN João Nuno da Rocha e Menezes Cordeiro nomeado 
Director do Hospital da Marinha em substituição do CMG MN Armando Filipe da Sil-
va Roque  CMG Valentim José Pires Antunes Rodrigues nomeado Comandante da 
Escola de Tecnologias Navais em substituição do CMG Rui Manuel Costa Casqueiro 
de Sampaio  CFR Victor Manuel Martins dos Santos nomeado Capitão do Porto de 
Viana do Castelo em substituição do CFR Manuel Patrocínio Mendes dos Santos  CFR 
José Paulo Duarte Cantiga nomeado Capitão do Porto de Setúbal em substituição do 
CFR Luís Manuel Costa Crispim de Sousa  CFR Fernando José Abrantes Horta no-
meado Capitão do Porto da Horta e de Santa Cruz das Flores em substituição do CMG 
Raúl Manuel Mendes Dionísio  TEN Ricardo Manuel Nunes dos Santos Arrabaça 
nomeado Capitão do Porto de Olhão em substitução do CFR Jaime Felipe dos Santos 
Lameiras Trabucho  CTEN António Jacinto Coelho Gomes nomeado para o cargo de 
Staff Navigation Officer no Standing NATO MARITIME GROUP ON.

NÚCLEO DE MARINHEIROS DA 
FREGUESIA DE SÃO BRÁS DOS MATOS

 Realizou-se no passado dia 14 de Junho o 3º almoço–convívio do 
Núcleo de Marinheiros da Freguesia de São Brás dos Matos, Alan droal, 
Évora, no restaurante “Zé do Alto”, no Alandroal. O convívio foi exten-
sível a todos os marinheiros e ex-marinheiros do concelho, assim como 
às respectivas famílias. O próximo almoço–convívio ficou marcado para 
inícios de Junho de 2009, na Herdade do Azinhal, propriedade de um dos 

convivas, na Mina 
do Bugalho. A Co-
missão Organi-
zadora agradece 
aos que compare-
ceram neste con-
vívio e faz votos 
para que no pró-
ximo ano sejam 
muitos mais.

GRUpO DE MARINHEIROS DE FONTE BOA
Convívio anual

 No passado 
dia 22 de Ju-
nho, o Grupo 
de Marinhei-
ros de Fonte 
Boa levou a 
efeito o habi-
tual encontro 
com o objec-
tivo de come-
morar o seu 28º aniversário. Este ano o encontro realizou-se na “Quin-
tinha do Santil”, propriedade do camarada Armindo Santil. Estiveram 
presentes cerca de 100 pessoas, marinheiros, familiares e amigos. O 
dia esteve animado e foram recordados tempos passados na Briosa. 
No final do dia, foi partido o bolo de aniversário e abertas garrafas 
de champanhe.

Reis de Abreu  1TEN QT Manuel Gonçalves Fernandes  SMOR TRC  Florival 
Manuel Santana Palas  SMOR TRC Carlos Manuel Rosa de Moura  SMOR 
FZ Manuel Miranda Garizo  SMOR TRI Francisco Fernando Pardal Ramalho 
 SMOR TEA Álvaro José Felix Martins  SCH L Eduardo Marques  SCH SE 
Eliseu Augusto Pires Quintas  SCH TRC Nelson de Jesus Pereira  SCH FZ 
Manuel António Ferreira Marques  SAJ FZ Emidio de Jesus Rodrigues  SAJ 
FZ Afonso Barrento Ferreira  SAJ FZ Francisco da Cruz Eugénio  SAJ FZ An-
tónio da Conceição Paulo  SAJ A Rafael Gonçalves de Almeida  SAJ A An-
tónio José Martins Batista  SAJ ETS Domingos Sapina Caetano  SAJ CE Luís 
Manuel de Matos Teodoro  SAJ T José Maria Costa  SAJ B João Veríssimo dos 
Santos  1SAR TE António Mendes Martins  1SAR FZ João Manuel Fonseca 
Martins  1SAR FZ Domingos Ferreira Garcia  1SAR FZ António Canil Duar-
te Coelho  1SAR CM José Adriano Teixeira Ferreira  1SAR CM Eduardo José 
Monteiro Rolão  1SAR FZ João Manuel Martins de Almeida  CAB FZ José 
Pedro Pinto Xapelli Rocosa  CAB M João Manuel Duarte de Azevedo  CBA 
CM Luís Melo Pinto da Silva  CAB FZ José Domingos Pereira Pinto  CAB FZ 
José Carlos Gonçalves de Figueiredo  CAB A João Francisco Guerreiro Jeróni-
mo  CAB V Fernando Maria Sobral Machado  CAB CM Eduardo Marques 
Antero  CAB CM Fernando António Pires Mendes.

ASSOCIAÇÃO DE MARINHEIROS DO 
CONCELHO DE MAFRA
 Esta Associação vai realizar no dia 15 de Novembro, 

o encontro de confraternização de quantos prestaram 
ou prestam serviço na Armada Portuguesa, que se-
jam naturais e/ou residentes nos concelhos do litoral-

-oeste: - (Mafra, Bombarra, Cadaval, Caldas da Rainha, 
Lourinhã, Óbidos, Peniche e Torres Vedras).

Os contactos poderão ser feitos para: - E mail: a.marinheirosmafra@
gmail.com ou Arnaldo Duarte – TM 965 758 340.

Em 17 de Março de 2008 foi criada esta Associação, cujos Órgãos são:
ASSEMBLEIA GERAL

Presidente – António Marques Freire – (-1º Grumete L – nº 1262/65)
1º Secretário – António Manuel Lopes Nunes – (ex-RM-nº 8128)
2º Secretário – Ernesto Santos Cordeiro – (ex-1º Grumete A – nº 1161/89)

DIRECÇÃO
Presidente – Arnaldo Batalha Duarte – (ex-Marinheiro T – nº 17095/8723)
Secretário – Quintino Domingos Batalha – (ex-Marinheiro C – nº 17244/8858)
Tesoureiro – José António Almeida Arsénio – (ex-RM – nº 8049)

CONSELHO FISCAL
Presidente – Vitor Manuel Ferreira Gomes – (Sargento CM – nº 2798/73)
Secretário – Jorge Manuel Rocha Jacinto – (Sargento L – nº 1038/74)
Relator – António Fragoso Coelho – (Despenseiro – nº 1347/64)
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Nesta 2ª parte da visita à Base Naval de Lisboa (BNL) re-
ferir-nos-emos à área a oeste da estrada que se estende no 
sentido sul/norte ligando o Portão Verde à ponte de atraca-
ção das vedetas, a partir da qual, à direita, vamos entrar na 
Estação Naval.

Após passarmos pelo edifício do Posto de Fiscalização, onde 
está o gabinete do Oficial de Dia, o Serviço de Apoio Portuá-
rio e as instalações da Polícia dos Estabelecimentos da Mari-
nha, voltamos à direita e seguimos para oeste, junto ao rio. À 
direita, situam-se os cais e as pontes-cais, que resultaram da 
remodelação levada a cabo na década de 80. Estas infraestru-
turas compreendem dois cais, nos 1 e 
2 logo após à entrada da Estação, no 
conjunto denomindados Cais de Hon-
ra, e mais seis pontes-cais, sendo as 
últimas, nos 7 e 8 contíguas, limitando 
a oeste a área molhada da Base. À es-
querda do citado arruamento surge o 
Clube Náutico dos Oficiais e Cadetes 
da Armada (CNOCA) e ao lado a Es-
quadrilha de Navios Patrulhas. Passado 
um parque de estacionamento de via-
turas encontra-se a Messe de Sargen-
tos, o Refeitório das Praças, o Serviço 
de Electricidade e a Limitação de Ava-
rias, a que se seguem as Cobertas Ve-
lhas. Alcançamos então as instalações 
da Esquadrilha de Submarinos (ES), 
que serão objecto de profundas obras 
de remodulação e adaptação desti-
nadas a acolher os novos submarinos 
da classe “Tridente”. Continuando em 
frente deparamos, à esquerda da pon-
te-cais nº6, com as instalações conhe-
cidas por ex-Rankins, adquiridas em 
1960 e pela Fazenda Pública à Ranking 
Brothers & Sons e que nos anos 80 e 90 
foram alvo de obras de requalificação, 
permitindo a instalação nessa área da Esquadrilha de Escoltas 
Oceânicas, do Serviço de Assistência a Navios (SAN), da Floti-
lha e do Serviço de Assistência Oficinal da BNL (SAO); aí se en-
contra, também, um edifício dos anos 90 que abriga a chefia e 
diversas facilidades da SAO. Alcançado o limite oeste da Base, 
à direita, temos as já referidas pontes-cais nos 7 e 8, viramos à 
esquerda contornando os imóveis e seguindo o arruamento pa-
ralelo ao anterior, mas em sentido contrário, localizamos, à di-
reita, o Centro de Divulgação da Defesa Nacional (CDDN), um 
dos 11 centros espalhados pelos país onde, desde que terminou 
o Serviço Militar Obrigatório, todos os anos milhares de jovens 
passam um dia em actividades de Defesa Nacional, com o ob-
jectivo de lhes despertar o apelo e a consequente voluntarieda-
de para o Serviço nas Forças Armadas. Ao lado, a sul do CDDN, 
fica a Direcção de Navios (DN). Continuando o nosso percurso 
para leste passamos pelo Centro de Instrução de Táctica Naval 
(CITAN), depois, à direita, o edifício sede da Direcção de Abas-
tecimento ao lado do qual se situam as instalações do Serviço 
de Armas Navais da DN.

Voltando ao CITAN e passando frente à sede da DN saimos pelo 
Portão da Barreira, finalizando assim a visita à Estação Naval.

Em frente chegamos à rotunda onde desembocam quatro estra-
das, a de NW, a primeira à direita, leva-nos ao Portão da Romeira, 
na Cova da Piedade, o situado mais a oeste da Base. Tomando a 
segunda estrada, à direita, entramos na área do Centro de Educação 
Fisica da Armada (CEFA): primeiro o Pavilhão Gimnodesportivo, ao 
lado a Piscina, à esquerda, em baixo, o relvado do Campo de Fute-
bol, circundado por uma velha pista de cinza e a sul os balneários 
e três campos com marcações para ténis, voleibol, andebol, etc; 
mais adiante o antigo ginásio que já serviu de cinema e actual mente 

é a Cantina e o Bar das Praças. Termi-
nada que está a visita ao complexo do 
CEFA, resta-nos conhecer a área contí-
gua, limitada a leste pela entrada Portão 
Verde/ponte de atracação das vedetas e 
a norte pela Estação Naval.

Partindo então da Cantina e Bar das 
Praças e deixando, à direita, as instala-
ções do CEFA, passamos pelas Cobertas 
Novas que ficam à esquerda e chega-
mos a uma rotunda junto da qual está 
a Sub-Estação da Central Eléctrica a 
que se segue o moderno Parque de Pe-
sados da Direcção de Transportes. De-
pois, sempre do lado direito, o Centro 
de Medicina Naval, instalado na anti-
ga Casa de Saúde do Alfeite. Em frente 
deparamos com o Portão das Barrocas, 
circundamos a rotunda aí existente e 
voltamos à direita para o antigo Su-
permercado da Fábrica Nacional da 
Cordoaria que, actualmente, alberga 
o Centro de Abastecimento Sanitá-
rio (CAS), o Pólo do Alfeite do Centro 
Naval de Ensino á Distância (CNED), 
apoios do CEFA, arquivos de diversos 
organismos , a Delegação Farmacéu-

tica nº2 e o Posto de Venda de Fardamento da Margem Sul; ao 
fundo encontra-se a Messe Residencial para Oficiais e Sargen-
tos, mais acima, oculto no meio das árvores, está o Laboratório 
de Explosivos. Voltamos então pela mesma rua até à rotunda de 
Sub-Estação. Para sul fica a Secção de Catalogação do Material 
(SECAMAR) e a sede da Direcção de Transportes. A partir da ro-
tunda, deixamos à direita a antiga Central de Limitações e Avarias 
que dará lugar à instalação de uma Lavandaria para uso pessoal e 
dos serviços da Base. Seguimos então pela rua para leste até um 
conjunto de casas do antigo Bairro de Oficiais.Também à direita 
destaca-se um edifício pela sua torre e cúpula metálica do obser-
vatório astronómico, antiga residência do Comandante Concei-
ção e Silva e onde actualmente se localiza a UTITA – Unidade 
de Tratamento Intensivo de Toxicodependência e Alcoolismo, um 
Serviço de Utilização Comum das Forças Armadas. 

Seguindo em frente chegamos à estrada que nos conduz ao 
já conhecido Portão Verde, onde termina a nossa visita.

(Colaboração da D.I.)
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