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Após a cerimónia de tomada de posse, 
que culminou com a assinatura do auto 
de posse, o Almirante Melo Gomes foi 
cumprimentado pelas individualidades 
civis e militares, designadamente muitos 
oficiais de Marinha.

Na tarde desse mesmo dia, o Almiran-
te Melo Gomes entrou nas Instalações 
da Marinha, pelo portão da Ribeira das 
Naus, onde foram prestadas honras por 
“Apitos da Ordenança”, sendo recebido 
pelo Vice-CEMA e pelo Comandante 
da UAICM, e recebeu Honras Militares 
prestadas por uma Força de Marinha 
constituída pela Banda da Armada e 
Fanfarra, Estandarte Nacional e uma 
Companhia a três pelotões de Fuzilei-
ros comandada pelo 1TEN FZ Gomes 
de Freitas.

Em cerimónia realizada no passado 
dia 28 de Novembro, no Palácio de 
Belém, o Presidente da República 

deu posse ao Almirante Fernando José 
Ribeiro de Melo Gomes como Chefe do 
Estado-Maior da Armada, na presença 
das figuras mais representativas da hie-
rarquia do Estado.

Estiveram presentes nesta cerimónia, 
o Presidente da Assembleia da Repúbli-
ca, Dr. Jaime Gama, o Ministro da Defesa 
Nacional, Dr. Luís Amado, o CEMGFA, 
Almirante Mendes Cabeçadas, o Se-
cretário de Estado da Defesa Nacional 
e Assuntos dos Mar, Dr. Manuel Lobo 
Antunes, General Ramalho Eanes, an-
tigo Presidente da República, os Che-
fes do Estado-Maior do Exército e da 
Força Aérea, bem como muitos oficiais 
dos três ramos e figuras da hierarquia 
do Estado.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DEU POSSE 
AO ALMIRANTE CEMA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA DEU POSSE 
AO ALMIRANTE CEMA
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Depois de prestada continência e to-
cado o Hino “ Maria da Fonte”, o Al-
mirante Melo Gomes passou revista à 
Força em parada, a qual seguidamente 
desfilou ao som da “Marcha dos Mari-
nheiros”.

Após a cerimónia militar, o Almirante 
Melo Gomes deslocou-se para a Casa da 
Balança onde era aguardado por Oficiais 
Generais, Oficiais, Sargentos, Praças, Mili-
tarizados e Civis da Marinha, em repre-
sentação pessoal e das diversas unidades 
e serviços.

O Almirante Melo Gomes proferiu na 
ocasião o discurso de posse. Por fim o 
Almirante CEMA foi cumprimentado 
por todos os presentes.



Em primeiro lugar quero dirigir uma pa-
lavra de agradecimento pessoal ao Sr. 
Almirante Vidal Abreu que fez a fineza 

de estar presente nesta cerimónia. É uma hon-
ra ter o Sr. Almirante aqui na Casa da Balança 
hoje, pelo que isso representa no domínio ins-
titucional e também pessoal. Muito obrigado, 
Sr. Almirante, pela sua presença.

Em segundo lugar, quero agradecer a to-
dos os que fizeram questão de aqui estar a 
receber-me nesta ocasião de grande simbolis-
mo para a nossa Marinha e para mim. Muito 
obrigado a todos. 

Dirijo-me nesta ocasião, a todos os que como 
eu servem a Marinha e o País, com um propó-
sito bem definido: dizer-vos o que penso sobre 
o que é necessário fazermos nos próximos três 
anos para continuarmos a dignificar a institui-
ção a que nos orgulhamos de pertencer.

Marinheiros, 

Portugal vive um momento difícil. 
Todos sabemos o que o País está a fa-

zer para recuperar desta situação e as 

dificuldades que esse esforço repre-
senta para cada português. A Marinha 
não é, nem poderia ser, uma excepção. 
As dificuldades com que nos debatemos não 
serão um fenómeno passageiro.

Mas sempre soubemos ultrapassar situa-
ções mais difíceis ao longo de uma história 
de séculos que é a nossa identidade.

Temos assim que procurar soluções ino-
vadoras que permitam, com “talent de bien 
faire”, cumprir a nobre missão que nos está 
atribuída, que é - tão simplesmente - a defesa 
dos interesses de Portugal no mar.

É minha firme intenção fazê-lo convos-
co. A modernização da Marinha é um im-
perativo nacional. Terá que ser feita com as 
pessoas que a servem, aquelas que lhe dão 
o seu melhor em cada dia. Não tenhamos 
dúvidas. Tal como nos navios, será apenas 
pelo conjunto que nos poderemos afirmar! 
É o conjunto que vale, pelo que cada um, ao 
seu nível, terá que cumprir a sua tarefa. Ten-
ciono iniciar este processo ao nível mais ele-
vado, da chefia superior da Marinha, atra-

vés de uma delegação de competências que 
potencie a descentralização da execução ao 
mesmo tempo que garanta o controlo cen-
tralizado. Só deste modo, penso, nos pode-
remos libertar do espartilho do quotidiano 
para focalizarmos o pensamento no futuro e 
na interacção com o que nos rodeia. 

A entidade mítica e auto-suficiente que re-
solvia todos os problemas internos e exter-
nos, aquém e além mar, já não existe, nem 
sequer no imaginário da maioria dos mari-
nheiros do século XXI.

A Marinha de hoje, tem de ser uma ins-
tituição moderna, integrada na sociedade 
que serve e donde provém, pautada pelo 
rigor, pela norma e pela interdependência, 
visando um bem maior, ao serviço do País.  
A estratégia passa, sobretudo, pela adapta-
ção das organizações às mudanças estrutu-
rais do ambiente. 

É isso que temos de fazer.
Em regra, as operações e envolvimentos 

das Forças Armadas no presente e no fu-
turo serão conjuntas. Contribuiremos para 
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Mensagem do Almirante 
Chefe do Estado-Maior da Armada

 à Marinha

ALMIRANTE
Fernando José Ribeiro de Melo Gomes

Chefe do Estado-Maior da Armada
O Almirante Fernando José Ribeiro de Melo Gomes ingressou na Escola 

Naval em 1965.  
Especializado em comunicações, embarcou em diversos navios e co-

mandou dois draga-minas, uma corveta e a fragata “Corte-Real”. Participou 
em exercícios nacionais e internacionais e em quatro integrações na Força 
Naval Permanente do Atlântico da NATO (STANAVFORLANT), incluindo 
duas operações: Sharp Guard, onde acumulou funções de “flag-captain” e 
Active Endeavour, como Comandante da Força.

Em terra, serviu no Ultramar, na Guiné, no Centro de Instrução de Táctica 
Naval, no Estado-Maior da Armada, na Casa Militar da Presidência da Repú-
blica e no Gabinete do Chefe do Estado-Maior da Armada. 

Como Comandante do Grupo-Tarefa Português, entre 1997 e 1999, coman-
dou diversos exercícios no mar, bem como uma operação real de evacuação 
de civis na Guiné-Bissau, em 1998, durante a qual foram resgatados 1237 
cidadãos de 33 nacionalidades. Em 1999, comandou a EUROMARFOR.

Comandou a STANAVFORLANT entre Março de 2001 e Abril de 2002, 
tendo a força sido empregue, pela primeira vez, ao abrigo do artigo V do Tra-
tado de Washington. Em Junho de 2002, foi nomeado 2º Comandante Naval 
e Comandante da Flotilha. Entre Abril de 2004 e Novembro de 2005, exerceu 
o cargo de 2º Comandante do Comando Aliado Conjunto de Lisboa.

Em 28 de Novembro de 2005 foi promovido a Almirante e tomou posse 
como Chefe do Estado-Maior da Armada. 

O Almirante Melo Gomes foi agraciado com diversas condecorações, 
entre as quais sete Medalhas Militares de Serviços Distintos (duas de ouro), 
a Medalha de Mérito Militar, a Cruz Naval e a Medalha Comemorativa das 
Campanhas  (Guiné). Possui outras condecorações de diversas nações.

O Almirante Melo Gomes é casado com Maria Eugénia. O casal tem 
duas filhas.



esse objectivo tal como o entendemos há 
já muitos anos. Existe, porém, uma verda-
de insofismável que se traduz, muito sim-
plesmente, no facto de que não há conjunto 
sem partes. Isto significa que continuamos 
a precisar de saber fazer, e bem, o que nos 
cabe individualmente, porque é certo que a 
vulnerabilidade do todo, será sempre a da 
componente menos eficaz.

O conjunto tem inegáveis vantagens. Co-
nheço-as bem. Passam por aproximações si-
nérgicas, cooperativas, solidárias e não do-
minantes, como veículo imprescindível à 
confiança, que potencia a mais valia do todo, 
em relação à soma 
das partes.

Há que atingir 
efeitos eficiente-
mente. Isso passa 
pela aplicação ra-
cional dos poten-
ciais disponíveis.

Daqui decorre, 
também, a necessi-
dade de optimizar a 
articulação com en-
tidades exteriores à 
Marinha. Esta articu-
lação é fundamental 
para a optimização 
dos recursos que 
são hoje ainda mais 
escassos enquanto 
que, paradoxalmen-
te, aumentam as solicitações.

A responsabilidade desta articulação é dis-
tribuída pelos diversos patamares hierárqui-
cos, nos aspectos funcionais, mas compete às 
chefias superiores da Marinha garantir a co-
erência e linearidade dos processos.

É minha intenção assumir na íntegra as 
responsabilidades de articulação ao nível 
adequado. Como foi nossa tradição, reputo 
de imprescindível a abertura da Marinha ao 
ambiente externo, à sociedade civil; ao saber, 
à cultura, à economia, à colaboração com os 
outros Ramos em matérias de interesse co-
mum e, é claro, ao estrangeiro e aos nossos 
Aliados. Temos que reaprender a nossa si-
tuação na sociedade, conhecer o passado, 
compreender o presente e preparar o futuro, 
cotejando conceitos e aspirações com pos-
sibilidades. Os sistemas fechados não evo-
luem, não se adaptam e soçobram.

Temos, igualmente, muita coisa a oferecer: 
Valores - os nossos - de serviço ao país - da 
organização, da eficiência, da disciplina, da 
auto-contenção e, sobretudo, da seriedade.

Saberes, resultantes do contacto continu-
ado com outras dimensões e patamares de 
que fazem parte designadamente, os nossos 
Aliados, na NATO e União Europeia.

Experiência, decorrente de séculos de 
partilhar conhecer e compreender as “coi-
sas do Mar”.

Tenciono assim evidenciar que o investi-
mento na nossa marinha nas suas vertentes 
de actuação militar, de serviço público e di-
plomática, gera dividendos, não devendo, 

por isso, ser considerada numa visão estri-
tamente economicista como mera rubrica 
de despesa.

Após esta sucinta e decerto incompleta 
análise da envolvente externa, convido-vos 
a partilhar algumas refle xões sobre a nossa 
própria casa. Em primeiro lugar quero afir-
mar, para que fique claro para todos, que 
considero os navios como a essência da Ma-
rinha. Para eles existimos e é com eles que 
nos afirmamos. A Marinha, no entanto, não 
se esgota no domínio dito Operacional, re-
sultante do empenhamento da Esquadra, 
aqui entendida como o conjunto das unida-

des navais, de Fuzileiros e de Mergulhado-
res. Compreende um conjunto muito amplo 
de outros sectores nos domínios da Autori-
dade Marítima, da investigação do Mar e de 
âmbito cultural, de muita relevância para o 
País. Este conjunto sinérgico é para ser man-
tido. É para ser mantido como entidade co-
erente, assente numa organização eficien-
te e eficaz mas que não pode ser estanque 
à cooperação com o ambiente externo que 
desempenha, com mais recursos - mas com 
eficiência ainda por demonstrar - activida-
des para-semelhantes.

Os meios do Estado são limitados e se-
ria imperdoável - e a história o julgará - se 
desperdiçássemos as oportunidades que se 
nos deparam para os aproveitarmos melhor. 
Convirá notar que, embora o núcleo duro 
das nossa actividade seja o de âmbito mili-
tar, a imagem diária da Marinha focaliza-se 
no serviço público.

Devemos continuamente interrogarmo-
-nos. Observar, Analisar, Planear, Decidir 
e Controlar. Será que estamos a cumprir 
os objec tivos? Será que temos recursos hu-
manos, financeiros e materiais para o que 
nos é exigido? Será que os estamos a apli-
car eficientemente? Será a nossa estrutu-
ra organizacional a mais adequada após 
as transformações mais recentes? Há que 
ter, permanentemente, um espírito crítico, 
tão característico dos debates das câmaras, 
temperado com a experiência, o saber e os 
recursos, de modo a identificar uma estra-
tégia adaptativa em relação ao que há de 

estrutural nas mudanças. Não mudar, sig-
nifica parar no tempo, perder agilidade e 
flexibilidade. Há que optimizar a articulação 
entre os órgãos de cúpula de modo a que to-
dos contribuam para um objectivo comum, 
por todos entendido como seu. Para tal, há 
que fortalecer a coesão através do aumento 
da comunicação interna, para que todos os 
marinheiros tenham perfeita consciência da 
rota traçada para a sua Marinha e da singra-
dura em cada momento. 

A Marinha integra um sistema complexo 
com interdependências múltiplas e crescen-
tes. Temos que ser capazes de estar na pri-

meira linha em vez 
de sermos arrasta-
dos pelo turbilhão. 
Temos que ser pró-
activos, influenciar 
decisões, estudar 
e propor soluções, 
em vez de ficarmos 
a aguardar serena-
mente por decisões 
que nos dizem direc-
tamente respeito.

Hoje, muito pou-
co, ou mesmo nada, 
pode ser considera-
do adquirido numa 
sociedade em cons-
tante mutação. 

Esta é uma tarefa 
difícil, que necessi-

ta de gente motivada e capaz para poder ter 
sucesso. Como esteio principal desta moti-
vação, há que premiar os mais capazes, os 
mais dedicados, os mais competentes. Tira-
rei daqui todas as consequências, porque 
considero condição de sobrevivência, rever 
a capacidade de progressão e ascensão dos 
que querem servir sem se servirem, comba-
tendo o desânimo e a desistência através de 
uma cultura de ascensão na carreira em vez 
da saída das fileiras. Não pode haver carreira 
igual para desempenhos diferentes. Isto apli-
ca-se obviamente aos militares, militarizados 
e pessoal civil, atentas as especificidades e os 
respectivos ordenamentos jurídicos. 

Neste âmbito, importa salientar o pessoal 
embarcado. Como sabem, sou dos que mais 
navegou. Tenho conhecimento perfeito das 
dificuldades acrescidas que resultam da si-
tuação de embarque e tenciono prosseguir o 
reconhecimento da especificidade do pesso-
al embarcado até ao limite das minhas com-
petências. Estou certo que todos compreen-
derão a necessidade de tornar a vida no mar 
mais atractiva. No limite, as melhorias que 
pudermos obter irão beneficiar todos porque, 
é bom ter sempre presente, não há Esquadra 
sem marinheiros. 

Sendo as pessoas o recurso mais impor-
tante, é, no entanto, impossível à Marinha 
sobreviver sem uma adequada renovação 
dos meios materiais. A renovação e o ba-
lanceamento equilibrado da esquadra, nela 
incluídos os meios anfíbios, são imprescin-
díveis. Assumem hoje um carácter de pre-
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mência, devido ao facto - infelizmente re-
corrente na nossa história - de ignorarmos 
a necessidade de que o investimento atinja 
níveis de reposição adequados,  com regu-
laridade, de modo a evitar picos que po-
dem ocorrer em ocasiões de maior escassez 
de recursos financeiros do Estado. Estamos 
numa dessas conjunturas, com meios em 
obsolescência técnica cuja substituição tem 
tardado, mas a que o aperto orçamental do 
País não permitirá responder no imediato. 
Estamos em contra-ciclo e não existem so-
luções mágicas que possam corrigir erros 
de décadas. 

Olhando para 
o Orçamento do 
Estado para 2006, 
verificamos que a 
Marinha consome 
apenas cerca de 
0,35% do PIB. A co-
nhecida incompres-
sibilidade das des-
pesas com pessoal 
tem levado a que as 
“designadas pou-
panças” incidam, 
com efeitos muito 
negativos, nos do-
mínios da opera-
ção e manutenção 
e, sobretudo, no in-
vestimento, criando 
desequilíbrios adi-
cionais. Há que agir!

É que, se é certo que ter uma marinha custa 
caro, muito mais caro será não a ter ou querer 
tê-la demasiado tarde! 

Não tenho nenhuma dúvida que gastamos 
bem - muito bem e muito melhor que muitos 
- os recursos que nos são atribuídos. Isto não 
basta. Há que torná-lo evidente, dando-nos 
a conhecer ao público, permanentemente, 
demonstrando utilidade eventualmente em 
domínios até agora inexplorados, enquanto, 
no imediato, reduzimos ou adiamos despesas 
menos prementes e procuramos soluções de 
financiamento alternativas.

Cumpre-nos também demonstrar que 
a Marinha pode atrair investimento com 
efeito remunerador em várias áreas, nomea-
damente como agente catalisador de um 
núcleo de actividades ligadas ao mar, um 
“cluster” a necessitar de novas energias, 
para reganhar o espaço de referência que já 
ocupou no panorama nacional. 

Pese embora insuficientes quando compa-
rados com a nossa ambição, há que assinalar 
o esforço que o País está a desenvolver para 
dotar a sua Marinha com meios modernos, 
de qualidade inquestionável, como é o caso 
dos novos submarinos e dos patrulhas que 
em breve irão ser aumentados ao efectivo da 
Armada. Estes novos meios vão representar 
um novo passo tecnológico e uma acrescida 
motivação para a corporação no seu todo, 
e irão induzir uma onda de modernização 
nas restantes áreas da Marinha. É imperioso 
aproveitar esta maré para procurar soluções 

que potenciem o aumento da eficiência dos 
Organismos de Apoio e Esquadra em todas 
as suas vertentes. Temos que iniciar desde 
já a transformação das mentalidades que le-
vará à revisão de processos, aproveitando as 
potencialidades das novas tecnologias de co-
municação e de informação e os investimen-
tos em curso, quer no âmbito interno quer das 
entidades de nível superior, com ramificações 
positivas na Marinha. 

Temos igualmente que ser capazes de acom-
panhar os nossos parceiros em termos tecnoló-
gicos e organizacionais, tanto ao nível do País 
como das alianças a que pertencemos.

Mas uma Marinha não significa apenas um 
conjunto de navios e homens; significa antes 
de mais ter uma cultura e uma doutrina orien-
tadora do pensamento e da acção - portanto 
específica - que é imprescindível incutir desde 
a primeira hora nos diversos escalões. Só mais 
tarde, será possível atingir efeitos sinérgicos 
com outros modos, necessariamente comple-
mentares, de pensar, e de agir. 

Gostaria, agora, de vos transmitir aquilo 
que penso relativamente a alguns aspectos 
relacionados com a minha visão da Marinha 
como instituição relativamente aos cidadãos 
que nela servem.

Vivemos num Estado democrático onde o 
pluralismo e a diversidade de opinião são bens 
fundamentais de todos. Os cidadãos militares 
têm, por inerência da sua profissão, limitações 
no uso de certas liberdades. É uma realidade 
incontornável, tanto em Portugal como em 
quase todos os países democráticos, que as-
sim continue a ser. Esta limitação no acesso a 
direitos de cidadania não nos menoriza, antes 
nos engrandece e não exclui, decerto, a equida-
de de tratamento em relação a outros grupos 
socio-profissionais que servem a República. É 
minha convicção que o reconhecimento pelos 
portugueses da profissão militar e dos seus dis-
tintos predicados tem evoluído, positivamente, 
nos últimos anos. Algumas sondagens assim 
o indicam e isso é motivo de orgulho para to-
dos nós. Temos portanto que exercer continu-
adamente um esforço de auto-contenção e de 
afirmação de valores éticos que caracterizam a 
profissão militar, já que o reconhecimento pú-

blico é de difícil e de demorada obtenção mas 
de perda repentina e inexorável. Relevo, neste 
âmbito, as Associações de Militares das Forças 
Armadas. Sendo de existência legal, estes or-
ganismos deverão ter o seu espaço próprio na 
defesa dos interesses dos seus associados, mas 
sem que tal interfira com a organização hierár-
quica das Forças Armadas. Pelo meu lado, não 
considero as Associações como antagonistas, 
mas estou certo que teremos como irrecusável 
postura, o escrupuloso respeito pelas leis da 
República, e do ordenamento militar. Cum-
pre-me zelar por essa observância e para que 
se mantenha o capital de confiança que o país 

deposita na sua Ma-
rinha. Fá-lo-ei.

Vou concluir, su-
blinhando algumas 
ideias-força que 
advo go como prio-
ritárias para a Ma-
rinha. Em primeiro 
lugar, aquele que 
considero o meu ob-
jectivo estratégico, o 
envolvimento de to-
dos os marinheiros 
no processo de afir-
mação da Marinha 
porque a Marinha 
é, e será, essencial-
mente, aquilo que 
forem as pessoas 
que a servem.

Em segundo lugar, a necessidade de inovar 
e olhar para o futuro tendo em consideração a 
nossa cultura centenária e os valores que a en-
formam. O planeamento é fundamental para 
nos mostrar o caminho para atingir os objec-
tivos e também para redefini-los, tendo em 
conta as limitações encontradas. Há portanto 
que planear, olhar para o futuro com serieda-
de e encontrar soluções, inovando. Assim, o 
presente e as decisões que teremos que tomar 
em cada dia farão muito mais sentido.

Em terceiro lugar, a utilidade da Marinha 
para Portugal. Todos consideramos os recur-
sos atribuídos à Marinha insuficientes para 
as actividades que, no nosso espírito e von-
tade de bem servir, gostaríamos de realizar ao 
serviço do País. No entanto, o conjunto dos 
desígnios nacionais ultrapassa sempre os re-
cursos disponíveis. Cumpre-nos, portanto, 
gerir da melhor forma, demonstrando que a 
excelência da gestão pagará dividendos su-
periores aos possíveis de obter noutras áreas 
e noutras soluções.

Continuaremos a servir o País quando, 
como, e onde for necessário, sem apego a 
dogmas. Temos que ser relevantes, flexíveis 
e estar prontos.

Tenho confiança no futuro da Marinha e 
do País. Estou certo de que, juntos, seremos 
capazes de vencer tormentas e continuar a 
obra dos nossos ilustres antecessores, servin-
do Portugal e os Portugueses no mar.

VIVA A MARINHA!

VIVA PORTUGAL!
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O MODELO SOCIAL EUROPEU
Que futuro?

O MODELO SOCIAL EUROPEU

Muito se tem falado ultimamente no 
“modelo social europeu”. Motivo 
de orgulho, sem dúvida e com ra-

zão, da Europa Ocidental na segunda me-
tade do século XX. De facto, em nenhuma 
outra parte do Mundo, nem nos Estados 
Unidos da América nem na antiga URSS, os 
trabalhadores tiveram tantos 
benefícios, tanta protecção, 
tanta previdência, tanta segu-
rança, como na Europa.

Para o modelo social con-
tribuíram sobretudo os mo-
vimentos da esquerda socia-
lista, mas também, diga-se 
com justiça, os movimentos 
de direita, principalmente da 
democracia cristã.

 O modelo teve o seu iní-
cio longínquo na aceitação 
do descanso ao Domingo e do 
trabalho de oito horas diárias. 
Passou de seguida à “semana 
inglesa” e à aceitação de férias 
remuneradas. Terminou com o 
modelo actual, que, com mais 
ou menos variantes, se ca-
racteriza primeiramente pela 
consideração de que o em-
prego é um direito adquirido, 
conceito hoje contestado por 
muitos, impensável na Amé-
rica, e já considerados por al-
guns como um dos factores do 
desemprego.

Também se caracteriza pela institucio-
nalização de muitos subsídios: de Natal, 
de férias, de doença, de desemprego, de 
trabalho nocturno, de deslocação, de ha-
bitação, de transporte, de horas extraor-
dinárias, de assiduidade, de isenção de 
horário de trabalho, de refeição, de turno, 
de risco, de serviço activo e, até, de parti-
cipação nos lucros.

Caracteriza-se, também, por férias que 
por vezes ultrapassam os clássicos trinta 
dias, férias por gravidez e férias de pater-
nidade, por ausências remuneradas para 
assistência à família ou morte de parente 
próximo, e ainda, pela aceitação de refor-
mas antecipadas e indemnizações por des-
pedimento.

Temos de reconhecer que muitos destes 
benefícios não têm aplicação nas Forças Ar-
madas, onde não há subsídio por estar de 
serviço ao Domingo nem por fazer o quarto 
da meia-noite às quatro.

Mas há mais. Nos benefícios actuais dos 
trabalhadores incluem-se com muita fre-
quência, na Europa, as despesas de saúde, 
de formação profissional, de gasolina, de 
telefone, bem como seguros de acidentes 

de trabalho, de viagem, de vida e de inva-
lidez. Haverá tudo isto na China, em Taiwan 
e na Índia?

Falou-se do modelo social europeu a 
propósito da reprovação por referendo, na 
França e na Holanda, do Tratado da Consti-
tuição da Europa e também a propósito dos 

dramáticos acontecimentos nos arredores 
de Paris, com destruição pelo fogo de milha-
res de viaturas e de alguns edifícios.

Mas é por razões muito mais profundas 
que se vem falando dele agora. Primeiro, 
porque o espectacular aumento da espe-
rança de vida verificado durante o últi-
mo meio século, em simultâneo com o 
decréscimo da natalidade na população 
branca dos países europeus, tem graves 
reflexos na Segurança Social: cada vez há 
maior número de “velhos” a viver à custa 
de menor número de “novos”. Segundo, 
porque a abertura das fronteiras europeias 
aos produtos asiáticos veio tornar muito 
difícil aos países onde se trabalha pouco 
e ganha muito concorrer com os países 
onde, ao contrário, se trabalha muito e 
ganha pouco.

É triste pensar que as citadas transforma-
ções etárias e concorrenciais vão, nas pró-
ximas décadas, forçar os Parlamentos e os 
Governos europeus a introduzir algumas 
alterações no modelo social, aumentan-
do a idade da reforma, o tempo de serviço 
activo e o horário semanal de trabalho, re-
duzindo no futuro o valor das pensões de 

reforma e revendo as condições de atribui-
ção dos subsídios de desemprego e doença, 
promovendo a flexibilização do trabalho. E 
ainda, possivelmente, fazer uns pequenos 
retoques no sagrado direito à greve. Vai ser 
bonito em França!

Não vai ser pacífico para os Governos 
dos países da União Euro-
peia alterar as condições so-
ciais dos trabalhadores, con-
sequência das conquistas no 
século passado.

Mas não se vê alternativa à 
execução, mais tarde ou mais 
cedo, de reformas difíceis, 
dolorosas, impopulares e difi-
cilmente compreendidas.

Atente-se por exemplo, no 
que já foi proposto pelo actual 
governo de coligação, entre a 
esquerda e a direita, na Repú-
blica Federal da Alemanha: 
aumento da idade de reforma 
para sessenta e sete anos, do 
número de anos de serviço ac-
tivo e do número de horas de 
trabalho semanal. E, por razões 
muito diferentes, foi proposto 
para 2006 o aumento do IVA 
em três por cento, o corte do 
subsídio de Natal aos militares 
e de meio subsídio aos funcio-
nários civis. A Alemanha tor-
nou-se, assim, o terceiro país 
da Europa a ser forçado a co-

meçar a encarar, com um certo realismo, as 
dificuldades sociais e económicas. O primeiro 
foi a Inglaterra, há já vinte anos. E é hoje um 
dos países mais ricos da Europa!

Prevemos nas próximas décadas, como se 
disse, uma longa luta trabalhosa e, talvez, 
violenta, entre os que querem pensar ape-
nas no presente e os que, mais informados 
e menos egoístas, se preocupam também 
com o futuro. É a tal diferença, como dis-
se alguém, entre os que governam para as 
próximas eleições e os que trabalham para 
as próximas gerações.

Sem desdizer o que ficou escrito, julgo 
que o “essencial” do modelo social euro-
peu poderá ser preservado à custa de mais 
tempo de trabalho, legislação laboral mais 
flexível, mais tecnologia, um ajustamento 
no regime das pensões e um maior rigor na 
concessão de subsídios. Parece simples!

Comandante E. H. Serra Brandão

NR:
Já depois de recebido o texto, tomámos conhe-

cimento de que os Paises Escandinávos estão a pro-
ceder a alterações no modelo social, no sentido das 
previsões do autor.
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O exercício Lusíada 052, decorreu entre 19 e 30 de Novembro de 
2005, e por se tratar de um exercício conjunto teve como parti-
cipantes meios dos três ramos das Forças Armadas integrados na 

Força de Reacção Imediata, comandada pelo Coronel de Infantaria Antó-
nio Augusto.

O Grupo de Tarefa Naval, que participou neste exercício, era constituído 
por seis unidades navais, NRP “Corte Real” (navio-chefe da componente na-
val) com dois Linx embarcados, NRP “Bérrio” (navio que apoiou o COMFRI 
no trânsito para a área do exercício), NRP “Sacadura Cabral”, NRP “João 
Belo”, NRP “Baptista de Andrade”, NRP “Pereira D’ Eça”, uma unidade de 
mergulhadores e uma unidade anfíbia, num total de oitocentos e setenta 
homens, comandados pelo CMG Pereira da Cunha.

Da Marinha participaram ainda, o NRP “Barracuda”,  NRP “Escorpião”, 
NRP “Sagitário”, NRP “Águia” e o DAE.

A componente Naval tinha como missão, conduzir, em coordenação com 
as outras componentes (Terrestre e Aérea), uma operação de evacuação de 
cidadãos nacionais, de países amigos e aliados, de um país imaginário, 
Green land, numa situação de grande instabilidade.

O exercício decorreu em três fases, uma inicial, e durante o trânsito para 
a área de operações, consistindo no desenvolvimento de um conjunto de 
exercícios de acordo com o programa seriado, tendo como objectivos, pro-
mover a integração das unidades e melhorar o adestramento e desempenho 
da componente naval,  nos procedimentos e aspectos tácticos, com vista a 
concretização da operação anfíbia.

Após a chegada à área da operação, foi iniciada a segunda fase, concre-
tizando-se as acções indispensáveis ao controlo do mar, entre os meridia-
nos de Sagres e Lagos, garantindo as condições necessárias para a projec-
ção da unidade anfíbia, e ainda, a defesa da componente naval de ameaça 
assimétrica.

O desembarque foi efectuado em 25 de Novembro, com o apoio da uni-
dade de mergulhadores, tendo sido transferida por helicóptero cerca de dez 
toneladas de material da unidade anfíbia, e ainda, um Posto de Comando 
Móvel para apoio ao COMFRI. Este assumiu o comando em terra, em 26 de 
Novembro, após concluídas as tarefas atribuídas à unidade anfíbia.

Entre o dia 26 e 29 de Novembro, a componente naval garantiu a susten-
tação logística da unidade anfíbia, promovendo a transferência diária, por 
helicóptero, de alimentação e água.

A terceira fase iniciou-se em 29 de Novembro com um DVD, correndo em 
simultâneo a evacuação dos civis, para as unidades navais e posteriormente 
transferidos para o FLS Portimão estabelecido num país amigo (Algarbenia), 
por unidade naval e helicótero.

Após uma demonstração naval conduzida por um helicóptero, o DAE e o 
NRP “Barracuda”, foi iniciado o reembarque da unidade anfíbia e do COMFRI, 
tendo-se concluído em 30 de Novembro, com regresso à BNL.     

(Colaboração do Comando Naval)

Exercício Lusíada 052Exercício Lusíada 052
EUROPA

Teria sido o grego Heródoto (485?-425 a.C.), o pai 
da história, o primeiro a falar da Europa, como 
um território que estava para além do “mundo 

grego” e que diferenciou da Ásia, considerada então 
propriedade dos persas.

A construção da Europa é um projecto político mui-
to antigo, tendo variado as suas fronteiras de acordo 
com os diferentes “construtores”.  Não cabe aqui fazer 
a sua história, mas apenas recordar alguns passos im-
portantes.

Primeiro, foi a formação da Europa mediterrânica 
pelo Império Romano, ocupando as duas margens des-
te “mar entre terras”, tal como indiferentemente tam-
bém as haviam usado os cretenses, fenícios e gregos.  
Só a expansão árabe do século VII por todo o Norte 
de África criou no Mediterrâneo a fronteira Sul da Eu-
ropa, como ainda hoje lhe chamamos, e pressionou a 
cultura europeia para Norte, onde se formou o Impé-
rio de Carlos Magno (768-814), dividido após a morte 
do imperador.  

No fim do primeiro milénio foi criado o Sacro Império 
Romano-Germânico, potência central importante até à 
Idade Contemporânea.  Após a queda de Constantino-
pla perante os turcos, no fim do século XV, mais uma 
vez a cultura europeia foi pressionada, desta vez para 
Nordeste, na direcção dos povos eslavos.

Normalmente, a necessidade de se afirmar uma iden-
tidade surge na adversidade, em períodos de confronto.  
Assim aconteceu na Europa, durante o referido Impé-
rio Carolíngio, face ao avanço árabe, ou durante o Sacro 
Império, perante a ofensiva turca.

Nos tempos recentes, os alicerces do que é hoje a 
União Europeia começaram a ser edificados após os 12 
anos de nazismo (1933-1945), por iniciativa de um nú-
mero limitado de países do Bloco Ocidental.  Na Europa, 
a bipolarização política mundial estava fisicamente bem 
demarcada por uma “Cortina de Ferro”.  Na década de 
80 do século passado, no âmbito da geopolítica, come-
çou a referir-se com frequência a Europa do “Atlântico 
aos Urais” quando se procurava reduzir ou desvalori-
zar o fosso estabelecido pela bipolarização.  Contudo, 
a União Europeia só teve acentuada expansão quando 
terminaram os 72 anos de domínio comunista no Les-
te (1917-1989). 

Para romanos, francos e germânicos, a formação da 
Europa seria sempre uma conquista militar.  Agora, é a 
primeira vez que a ideia da Europa política se vai apro-
ximando rapidamente da Europa geográfica, não pela 
força da guerra e da conquista, mas por entendimento 
entre os Estados, num processo incontestavelmente vo-
luntário.  E os povos que pedem a adesão não são mo-
vidos pelo medo e pelo instinto ou necessidade de de-
fesa; pelo contrário, descuidando até a defesa, o que é 
preocupante, move-os o desejo de apressar o seu desen-
volvimento sócio-económico e interessa-lhes a adesão 
a uma sociedade norteada por valores que consideram 
nobres e onde, apesar de algumas dificuldades, esses 
valores são respeitados.

É um projecto difícil de concretizar, mas único no mun-
do.  Envolve 25 dos 193 países existentes e é, sem dúvida, 
o que mais alto coloca o respeito pela pessoa humana.

António Emílio Sacchetti
VALM

REFLECTINDO…
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O BLD no Exercício “TÁCTICO C 05”
– Missão fora do Território Nacional –

O BLD no Exercício “TÁCTICO C 05”

De 29 de Junho a 05 de Julho, decorreu 
no Algarve, Portimão, Mata Nacional 
de Barão de S. João e zonas adjacentes 

- o exercício “TÁCTICO C 05” sendo, para o 
efeito, activado o Batalhão Ligeiro de Desem-
barque (BLD) sob o comando do CFR FZ Tei-
xeira Moreira e constituído pelas CF 22, CF 23, 
Pelotões de Reconhecimento, Morteiros, Anti-
Carro e de Polícia Naval e pelo Elemento de 
Apoio de Serv. em Combate (EASC).

O BLD, que neste exercício recebeu o desig-
nador operacional TU 443.30.02, é uma for-
ça-tarefa FT de escalão batalhão, e que con-
templa, para além de uma estrutura própria 
de comando, a agregação de pessoal e meios 
operacionais das UFZ’z, bem como os servi-
ços para apoio em combate. 

Complementarmente foi constituído uma 
Direcção do Exercício (DISTAFF) responsá-
vel pelas actividades de planeamento, pre-
paração e condução que, pela primeira vez, 
englobou equipas de avaliação de natureza 
operacional e técnica, materializando o novo 
sistema de avaliação das Unidades e Forças 
de FZ’s. Para materializar a população de 
Brownland – nome fictício do País onde de-
correu a acção – e os elementos combatentes 
que se opunham à acção do BLD, foi empe-
nhada a CF 21 como força de cenário.

O exercício constituiu-se como corolário de 
um ciclo de treino iniciado a partir de NOV04 
que compreendeu um conjunto de acções de 
treino dedicadas aos diversos elementos das 
FT tendo como objectivo principal a opera-
cionalização da estrutura prevista na moderna 
doutrina aplicável às forças de Fuzileiros. As 
áreas prioritárias foram as associadas ao Co-
mando e Controlo (C2), ao Apoio de Serviços 
em Combate, ao tiro de combate, ao comba-
te nocturno, ao combate em áreas edificadas 
e à projecção anfíbia além da linha do hori-
zonte (OTH). 

O cenário visava o treino e avaliação do BLD 
nas seguintes áreas:

- Comando e Controlo (C2), onde se in-
cluíram pela primeira vez as actividades de 
recolha de informações por fontes humanas 
(HUMINT) e o recurso a técnicas visando in-
fluenciar os comportamentos e as atitudes das 
pessoas (INFOOPS);

- Apoio de Serviços em Combate na execu-
ção de missões fora do TN;

- Avaliação das tácticas, técnicas e procedi-
mentos (TTP) inerentes às operações de gestão 
de crises e de ajuda humanitária de emergên-
cia a serem conduzidas sem apoio da nação 
hospedeira (Initial Entry Operation – IEO);

- Treinar a componente naval da Força Por-
tuguesa de Reacção Imediata (FRI); e

- Executar as tarefas inerentes à preparação 
da força para nova missão (redeployment).

Estiveram na área de operações, compreen-

dida sensivelmente entre o Rio Arade –  Por-
timão e Barão de S. João – Lagos, 539 ele-
mentos e 51 viaturas tácticas, com autonomia 
logística.

Para criar as condições iniciais de entrada na 
Área de Operações foi activada a TU 443.24.01 

constituída pelos NRP “Sacadura Cabral”, NRP 
“António Enes” e por uma Força de Desembar-
que de escalão companhia que recebeu as in-
formações do Pelotão de Reconhecimento e 
que, através de um desembarque nocturno, 
garantiu a segurança de um porto (Seaport of 
Debarkation – SPOD) em PANPORTIMÃO e 
de um sector de desembarque. 

O restante BLD entrou na Área de Opera-
ções a partir de zonas de reunião tendo ocu-
pado e garantido a vigilância e defesa de um 
aeroporto (Airport of Debarkation – APOD), 
simulado na Mata Nacional de Barão de 
S. João. Foram ainda executadas as seguin-
tes actividades:

- Realização de um conjunto de acções, ten-
do em vista a chegada da restante força mul-
tinacional (INTERFOR) – nome fictício para 
efeitos de exercício – designadas na nomencla-
tura da NATO por: Reception, Staging, Onward 
Movement & Integration (RSOM&I);

- Controlo das vias de comunicação terres-
tres (Lines Of Communication – LOC);

- Acções de ajuda humanitária de emer-
gência coordenadas pela célula de assuntos 
civis (CIMIC);

- Activado e operado um Centro de Controlo 
de Evacuados (CCE) que apoiou deslocados;

- Conduzidas acções com o objectivo de 
estabilizar a situação de segurança e apoiar as 
autoridades locais (Stability and Support Ope-
rations – SASO) em toda a Área de Operações 

através da activação de meios de vigilância do 
campo de batalha, de equipas de reconheci-
mento e da condução de patrulhas de presen-
ça e de combate.

No decorrer do exercício, estiveram presen-
tes diversas entidades, realçando-se a passagem 
pelo Posto de Comando, do Ministro da Agri-
cultura, Dr. Jaime Silva, integrada no programa 
de reflorestação da área ardida entre Vila do 
Bispo e Monchique e,  no âmbito da actividade 
da TU, a presença do CN, VALM Silva da Fon-
seca, do CCF, CALM Vargas de Matos, do DSP, 
CALM Correia Gonçalves, da Vice-Presidente 
do Conselho Nacional do Planeamento Civil de 
Emergência, Dra. Maria Figueirinhas, do Chefe 
de Gab. em representação do Gov. Civil de Faro, 
Dr. Ventura Pina, do Presidente da C. M. de La-
gos, Sr. Monteiro Barroso,  entre outros.

O empenho e profissionalismo de todos os 
elementos envolvidos na preparação e execu-
ção do exercício, na persecução dos objectivos 
definidos, permitiu confirmar:

- A adequabilidade da estrutura modular 
do BLD para a actual tipologia de missões e a 
sua flexibilidade organizacional para emprego 
operacional como Initial Entry Force;

- O Destacamento HUMINT (DHUMINT) 
atingiu a sua capacidade operacional inicial 
(Initial Operational Capability – IOC);

- A capacidade de roteamento de todo o trá-
fego de mensagens, para ligação do BLD ao 
escalão superior, em missões fora do Território 
Nacional, via ERN de Algés;

- As vantagens do processo de planeamen-
to rápido em uso na NATO (Rapid Response 
Planning Process – R2P2);

- A evolução muito positiva nas capacidades 
do EASC de sustentar logisticamente uma FT 
de escalão batalhão;

- A consolidação das TTP referentes às mis-
sões de gestão de crises e de ajuda humanitá-
ria de emergência.

O exercício foi ainda uma excelente oportuni-
dade para recolher um conjunto de lições e con-
tributos fundamentais para a orientação do esfor-
ço de treino, nomeadamente na áreas do C2 e do 
Apoio de Serv. em Combate e para orientação do 
programa de reequipamento do C. Fz’s.

A realização do exercício numa área dife-
rente da habitual – Herdade de Pinheiro da 
Cruz – e francamente mais afastada da B. Fz’s, 
a conjugação com o treino da componente 
naval da FRI numa perspectiva de rentabiliza-
ção de recursos, proporcionou um interesse 
acrescido e novos desafios nas fases de planea-
mento e execução.

A concluir uma palavra especial para a for-
ma calorosa, amável, pró-activa e cooperante 
como nos sentimos recebidos pela população 
e pelas autoridades locais. 

(Colaboração do CCF)
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Laboratórios renovam AcreditaçãoLaboratórios renovam Acreditação

O Instituto Português de Acreditação (IPAC) renovou, por mais três 
anos, a acreditação concedida, há mais de uma década, aos La-
boratórios do Arsenal do Alfeite. A equipa auditoria constatou a 

implementação e a conformidade do Sistema da Qualidade com a NP 
EN ISO/IEC 17025  e realçou o elevado grau de empenhamento, envolvi-

mento e profissionalismo dos técnicos, 
constatando, igualmente, o permanente 
esforço de melhoria contínua. 

Em resultado desta auditoria foi tam-
bém alargado o âmbito das competên-
cias do Laboratório de Vibrações, Ruído 
e Extensometria (LVRE), através do en-
saio de determinação da exposição dos 
trabalhadores às vibrações - medição de 
vibrações transmitidas ao sistema mão-

-braço segundo a EN ISO 5349-1 e –2, estando assim o laboratório pre-
parado para as novas exigências resultantes da transposição da Directiva 
2002/44/CE, relativa à exposição dos trabalhadores aos riscos devidos a 
vibrações mecânicas.

A Divisão de Laboratórios e Controlo da Qualidade do Arsenal do Al-
feite  é constituída por sete laboratórios, abrangendo as áreas de Metro-
logia Dimensional e Mecânica, Ensaios Mecânicos, Ensaios Químicos, 
Ensaios Não Destrutivos, Controlo de Revestimentos de Protecção, Me-
trologia Eléctrica e Electrónica e Ensaios de Vibrações, Ruído e Extenso-
metria, incluindo-se nesta última, o ensaio de medições de radiações 
electromagnéticas. Além do domínio naval, os ensaios e as calibrações 
acreditados podem ser realizados em qualquer outra área de actividade 
e para qualquer cliente. 

O Arsenal do Alfeite dispõe, assim, neste domínio, de  todos os meios 
para a  realização de  ensaios e de calibrações, estando apto a garan-
tir a satisfação das encomendas, observando os mais elevados padrões 
de exigência. 

Manutenção da Certificação 
ISO 9001:2000

Decorreu recentemente a Auditoria Externa de Acompanha-
mento ao Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do Ar-
senal do Alfeite, permitindo revalidar, por mais um ano, a 

certificação obtida em 2004.
A equipa auditora, da Associação Portuguesa de Certificação 

– APCER, manifestou grande satisfação pelo nível de organização 
encontrado, tendo sa-
lientado, como pontos 
fortes do organismo, a 
liderança, empenha-
mento e motivação de 
todos os colaborado-
res. A mesma equipa 
sublinhou, igualmente, 
a evolução positiva e 
os progressos relativa-
mente à Auditoria de 
Concessão.

O SGQ encontra-se, 
assim, consolidado no 
Arsenal do Alfeite e com a dinâmica, reconhecida pelos auditores, 
serão, seguramente, identificadas e executadas as acções adequa-
das à manutenção da certificação segundo a ISO 9001:2000.

Este novo sucesso constitui um grande incentivo ao progresso  
da organização, à consolidação e  alargamento do SGQ, em sim-
biose com a gestão global do Estaleiro, tendo em vista a realização 
de todas as actividades com permanente foco nas expectativas do 
cliente, com dedicação plena à qualidade, prosseguindo a melho-
ria contínua em todos os sectores.

ARSENAL DO ALFEITE

Novos Pilotos da MarinhaNovos Pilotos da Marinha

No dia 25 de Outubro de 2005 fo-
ram brevetados com as asas de pi-
loto, após terminarem com apro-

veitamento o curso de pilotagem básica em 
helicóptero na Força Aérea (FA), mais dois 
oficiais da Marinha, a 1TEN Mónica Pereira 
Martins, a primeira mulher piloto da Mari-
nha, e o 1TEN Mendes Coimbra. O breveta-
mento ocorreu na Base Aérea 11, em Beja, 
coincidindo com o dia da unidade e com a 
rendição de Comando da mesma.

Os referidos oficiais iniciaram o curso, 
em conjunto com um grupo de 14 Aspi-
rantes da FA, em Janeiro de 2004, no Centro 
de Formação Militar e Técnica da Força Aé-
rea, na Base Aérea da Ota, onde lhes foram 
ministradas disciplinas teóricas gerais, como 
Legislação Aérea e Navegação. Efectuaram 
aqui baptismo de voo em planadores da Aca-
demia da Força Aérea. No fim desta primeira 
etapa, que decorreu até 14 de Junho de 2004, 
foram colocados na BA11.

Na BA11 estes alunos pilotos começaram 
por ser colocados na Esquadra 101, que ope-
ra o TB-30 Epsilon, para receberam instrução 
de pilotagem básica em avião. Aqui, além de 
alguma teoria referente à aeronave e aos voos 

em si, iniciou-se a fase de pilo-
tagem, que compreende 4 blo-
cos: Contacto Básico, Voo por 
Instrumentos, Navegação VFR 
(visual) e Navegação IFR (ins-
trumentos). É nesta fase que se 
regista a maior taxa de repro-
vações e desistências neste tipo 
de cursos, sendo exemplo disso 
o facto de terem chegado ao fim 
apenas 5 dos 14 Aspirantes que 
iniciaram o curso.

No final desta fase, e concluídas cerca de 100 
horas de voo por cada aluno, iniciaram, a 3 de 

Fevereiro de 2005, o curso de pilotagem em 
helicópteros, na Esquadra 552, que opera o 
helicóptero Allouette III. Para além das aulas 
teóricas, cada aluno cumpriu cerca de 120 
horas de voo durante 5 blocos de instrução: 
Contacto Básico, Contacto Avançado, Na-
vegação VFR, Navegação IFR e Formação. 
Terminada com sucesso esta fase, os alunos 
puderam então ver recompensado o seu 
esforço, e foi com evidente orgulho que, 

perante o General CEMFA, 
vários oficiais generais da FA 
e o CALM Comandante da 
Flotilha, em representação 
do ALM CEMA, viram ser-
lhes colocadas no peito as 
asas de piloto.

Estes pilotos foram agora 
colocados na Esquadrilha de 
Helicópteros da Marinha para 
frequentar o curso de con-
versão ao helicóptero Lynx 
Mk95, prevendo-se para Ju-
nho de 2006 a conclusão do 

Curso de Especialização em Piloto Naval.

(Colaboração da Esquadrilha de Helicópteros)
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Abertura Solene 
do ano lectivo na Escola Naval

Abertura Solene 
do ano lectivo na Escola Naval

ESCOLA NAVAL

Sob a presidência do Almirante Chefe do 
Estado-Maior da Armada, decorreu no 
passado dia 4 de Novembro a cerimó-

nia de Abertura Solene do ano lectivo da Es-
cola Naval e Escola Superior de Tecnologias 
Navais. Este tipo de cele-
bração – cujo significado 
é, essencialmente, acadé-
mico e resulta de uma tra-
dição universitária secular 
– repete-se todos os anos 
na Escola, e assume uma 
importância acrescida 
com a entrega formal dos 
diplomas de licenciatura 
aos novos Guardas-Mari-

nhas que, assim, terminam o primeiro ciclo 
da sua formação profissional.

O Chefe do Estado-Maior da Armada, Almi-
rante Vidal Abreu, chegou cerca das 15h00, 
sendo recebido pelo Comandante da Escola 
Naval e Escola Superior de Tecnologias Navais, 
CALM Saldanha Junceiro. Foram-lhe prestadas 
as honras militares devidas, por uma compa-
nhia de cadetes, dando entrada no edifício, 
onde cumprimentou os elementos do Corpo 
Docente que o aguardavam no átrio de entrada. 
Os convidados dirigiram-se ao auditório prin-
cipal da Escola, onde a cerimónia teve início 
cerca das 15h35, com a entoação do hino da 
Escola Naval, cantado por todos os alunos.

Seguiu-se uma alocução proferida pelo co-
mandante da Escola, que agradeceu a presença 
de todos os convidados, abordando, de segui-
da, alguns assuntos de vital importância para 
o momento delicado que se atravessa neste es-
tabelecimento de ensino militar. A Escola Na-
val está numa fase de reestruturação que visa 
a aplicação dos paradigmas de formação uni-
versitária decorrentes do chamado Processo de 
Bolonha. De forma que o ano lectivo presente 
envolve uma sobreposição de processos cur-
riculares, com os aspirantes do 5º ano a com-
pletarem o seu curso dentro do modelo da 
Reforma 2000, e os restantes cursos integrados 

na Reforma 2004, com menos um ano de for-
mação. Mais à frente – e relacionando-o com 
as reformas presentes – o almirante Junceiro 
abordou as carências do actual corpo docente, 
referindo a criação de novas disciplinas e a re-

formulação de outras, 
num esforço de per-
manente actualização, 
que obrigou ao recru-
tamento de novos pro-
fessores, no âmbito dos 
convénios com outras 
instituições de ensino 
universitário. De segui-
da teve oportunidade 

de falar acerca dos melhoramentos das infra-
estruturas da Escola dando um particular rele-
vo à construção do novo pavilhão gimno-des-
portivo (em fase de conclusão), à recuperação 
do internato novo (que, ao cabo de 25 anos de 
utilização permanente, exigia uma beneficia-
ção urgente) e, sobretudo, à modernização da 
rede informática com a substituição da cabla-
gem, a instalação de 1800 pontos de rede(que 
cobrirão todas as instalações) e a instalação 
do equipamento necessário para cobertura de 
acesso à internet wireless. As suas últimas pa-
lavras foram de felicitação aos recém-formados 
Guardas-Marinhas do curso “Vice-Almirante 
Teixeira da Mota” e de boas vindas aos cade-
tes do curso “Vice-Almirante Pereira Crespo” 
que agora começaram o 1º ano.

A celebração prosseguiu com a costuma-
da lição inaugural (a clássica oratio sapientiae 
da tradição académica secular) proferida pelo 
professor da Escola Naval, Capitão-Tenente En-
genheiro Naval-Ramo Mecânica, João Nuno 
Ferreira de Carvalho. Com o título sugestivo de 
“Pilha de combustível – inovação e desenvol-
vimento na geração de energia para a propul-
são submarina”, o assunto revelou-se de grande 
actualidade e mereceu um interesse especial da 
assistência. Seguiu-se a entrega dos diplomas 
de licenciatura aos novos Guardas-Marinhas, 

e a distribuição dos prémios escolares referen-
tes ao ano lectivo de 2004-2005, terminando a 
cerimónia com a entoação do Hino Nacional, 
cantado por todos os presentes.

Antes de abandonar a Escola Naval, o Al-
mirante CEMA inaugurou 
uma mostra de cartazes e 
objectos evocativos da fi-
gura do Doutor Alfredo 
Magalhães Ramalho, figu-
ra notável do princípio do 
século XX, pioneiro da oce-
anografia e biologia marí-
tima, que trabalhou e foi 
director do Aquário Vasco 
da Gama, deixando uma 
brilhante obra científica. 
A pequena exposição inte-
grou-se num conjunto de 

realizações relacionadas com a celebração do 
Dia Internacional do Mar, procurando relembrar 
a personalidade do doutor Magalhães Ramalho, 
e a forma como conseguiu levar a cabo um no-
tável processo de investigação sistemática, num 
contexto particularmente difícil de carência de 
meios e conhecimentos.

Os Novos Guardas Marinhas
Marinha:
Nádia Sofia Oliveira Rijo
Manuel Ascensão Bismark de Melo
Isabel Maria Morais Gonçalves Bué
Sofia Vitoriano Saldanha Junceiro
Hugo Filipe Bravo da Guia
Joana Laura Pacheco Queirós Cardoso
Luís Alberto Henriques Constantino
Aristides Telémaco Pereira da Costa
Ester Eunice da Costa Pereira
Vítor Monteiro Teixeira
Filipe Alexandre Reis Vieira
Bruno José de Sá Vaz
Rita João Ribeiro de Carvalho
Tiago Henriques Carinhas
João José Ferraz Fernandes
Ana Sofia Alface dos Reis
Ricardo Miguel Alves Teixeira
Ricardo Filipe de Oliveira Martins
Ricardo Beirão Cortês Saraiva da Rocha
João Filipe Henriques Pombo
Rui Pedro Hipólito Martins

Administração Naval:
António Joaquim Nunes Cardoso
Ana Maria Vardasca Barbosa Queirós
Sandra Marisa da Silva Cruz
Pedro Miguel Cavaca das Neves
Sílvia de Jesus Martins Seno

Fuzileiros:
Philippe Dias
Tiago José de Jesus Gameiro Catela
Classe de Engenheiros Navais – Ramo Mecânica
Nelson Renato Gomes Morais

Engenheiros Navais – Ramo Armas e Electrónica:
Ricardo José Santos Veloso
Paulo Alexandre Rosado Gaspar



“Lei Snell: Aplicação ao estudo de propagação de ondas sobre uma praia”
“Manual Interactivo: Construção Expedita de Cartas Náuticas”
“Modelo de Jolly-Seber: Estimativa do número de embarcações de pesca nas 

águas portuguesas”
“Comunicações HF versus Comunicações Satélite -  A gestão da informação”
“A Guerra-de-minas pelos Mergulhadores”
“Navegação e Sobrevivência após Abandono do Navio”
“Estudo  dos Dados Batimétricos Utilizados na Produção  Cartográfica”
“Dados e Informações Navais”
“Estudo Histórico da Evolução da Cadeira de Navegação Desde o Seu Surgi-

mento na Escola Naval”
“Operações Anfíbias Portuguesas – Séc. XXI”
“Operações de defesa antiassimétrica – Caracterização da ameaça
“Manual e Calculador de Cinemática”
“Cartas meteo e a estima do vento a bordo. Sua avaliação qualitativa”
“A Agência Europeia de Segurança Marítima e a Autoridade do Estado no Mar”
“Estudo de um Modelo para a Nova Escola EOD”
“Novos Conceitos ASW – Defesa e Áreas”
 “Mulheres na Marinha: O Embarque e a Maternidade na Progressão da Carreira”
“O Aparecimento da Liga Naval Portuguesa”
“Manual Interactivo de Navegação. Para Auxiliar o Ensino e Aprendizagem da 

Disciplina de Navegação”
“A Esquadrilha de Guerra de Minas”
“Fiscalização das Pescas – Protecção das espécies”

“Projecto para a Balizagem do Canal de Geba”
“Fiscalização das Pescas na República da Guiné-Bissau – Que Estrutura a 

Adoptar”
 “Profissionalização das Forças Armadas: Impacto Económico”
“Indicadores de Produtividade da Marinha”
“A Importância do Planeamento no Processo Global de uma Auditoria”
“Projecto de “Controlling” para a Escola Naval no âmbito do SIGDN”
“A Alimentação na Marinha de Guerra Portuguesa – Actual Sistema versus 

Catering”
“Análise Económica ao Recrutamento de Médicos Navais”
“A importância dos Sistemas de Informação na gestão das organizações e adequa-

ção às suas necessidades. Desenvolvimento de um caso prático na área da saúde”
“Auditoria no Sector Público”
 “O Pelotão Antiaéreo no Corpo de Fuzileiros”
“Evolução das Armas Ligeiras desde a II Guerra Mundial”
 “Projecto, construção e instrumentação de um motor Stirling ”
“Projecto de um sistema com pilha de combustível de 50Kw para residências”
“Estudo da aplicação de painéis foto-voltaicos nas lanchas da classe Argos”
“Projecto e construção de um modelo de um navio SWATH para estudos de 

Arquitectura Naval”
“Projecto de um UAV ligeiro de aplicação naval, e utilização de PDAs”
“Projecto de um UAV ligeiro de aplicação naval”
“Controlo de uma câmara de vigilância através da intranet”
“Inclinómetro de bordo para estimar a estabilidade do navio”
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Lista das Memórias de fim de curso efectuadas pelo curso “Vice-Almirante Teixeira da Mota”

Concerto da Banda da Armada na Aula MagnaConcerto da Banda da Armada na Aula Magna

A Banda da Armada foi a estrela prin-
cipal do concerto que teve lugar 
na Aula Magna da Reitoria, no pas-

sado dia 10 de Novembro, no âmbito da 
abertura do Ano Académico da Univer-
sidade de Lisboa. Um espectáculo de ex-
celente recorte, que contou também com 
a actua ção do Coro da Universidade de 
Lisboa e do Coro de Câmara da Univer-
sidade de Lisboa, sob a direcção de José 
Robert, numa sala de espectáculos mítica 
muito bem composta de público aman-
te de boa música, onde se encontrava o 
Magnífico Reitor da Universidade de Lisboa, 
Professor Doutor José Barata Moura, acompa-
nhado de outros membros da Equipa Reitoral, 
o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 
vários oficiais generais da Marinha, docentes 
das diversas Faculdades, muitos estudantes e 
outros convidados e assistentes.

Dirigiu a Banda da Armada o maestro 
CFR Araújo Pereira que, à beira de passar à 
situação de Reserva fazia o seu último concer-
to com a batuta naval, numa despedida que 
esperamos não seja tão absoluta, ao ponto de 
nos privar de noites musicais com a qualidade 
com que decorreu esta. 

A Banda começou por interpretar o poema sin-
fónico de Thomas Doss, “Aurora” a que se seguiu 
a imortal obra de Gershwin, “Rhapsody in Blue”. 
Com a apresentação desta peça, ouvimos o piano 
de Paulo Pacheco (solista)  que nos dá a sensa-
ção de passear levemente por sobre as teclas, de 
uma forma ondulante, suave ou forte, realçando 
um romantismo dramático, umas vezes frenéti-
co, outras suave e doce, que dá ao conjunto uma 
harmonia deliciosa e viva, cujos limites foram 
apenas aqueles que a sala impôs, com as suas 
condições para este tipo de actuação. 

Após um pequeno intervalo, seguiu-se a 
actuação do Coro de Câmara interpretando 

à cappela os seis temas da bendita sabedoria 
de Villalobos integrando uma única peça, de 
título Bendita Sabedoria. O [grande] Coro da 
Universidade de Lisboa actuou de seguida in-
terpretando o “Hallelujah” do Messias, de Hän-
del, conseguindo outro excelente momento do 
espectáculo. A obra  constitui sempre um êxi-
to, aqui muito bem conseguido com o efeito de 
abrir a parte posterior do palco, conferindo uma 
nova sonoridade à sala e permitindo sobressair 
todas as qualidades do coro. 

Voltamos então à Banda da Armada, para 
uma interpretação do “Summertime”, da ópera 
Porgy and Bess, outra obra imortal, que contou 
com a actuação a solo da soprano Manuela 
Moniz e de Paulo Gaspar com clarinete solo. 
Paulo Gaspar é um homem da nossa banda, 
em quem se adivinha um fascínio pelo jazz e 
pelo blue, que o fazem vibrar de forma muito 
especial no acompanhamento da voz alegre, 
viva e deliciosa da soprano Manuela Moniz ao 
interpretar o “Summertime”. Foi mais um dos 
momentos altos de todo o concerto, que com-
paro com a apresentação final (por insistência 
do público) de “Brindisi: libiamo ne’lieti cali-
ci”, da Traviata de Verdi, onde sobressai ainda 
mais essa alegria natural, tão própria da [per-
sonagem] Violeta viva e apaixonada da ópera 

de Verdi. Para mim foi encantador vê-la 
com a banda na Figueira da Foz, há cerca 
de seis meses, e esse encanto veio agora 
mais intenso e mais natural. Na festa que 
é o seu “libiamo...”,  ela é, pois, a “nossa 
Violeta”, a alegre e encantadora Violeta 
que nos fascinou.

Estava previsto que o concerto terminas-
se com a Sinfonia nº2, “Mare Nostrum”, de 
Jorge Salgueiro, estreada quando da apre-
sentação no concerto do Dia da Marinha, 
com um enorme sucesso. Devo dizer que 
me pareceu haver um crescendo de qua-

lidade na sua  interpretação, que não seria ca-
paz de prever há uns meses atrás. A obra que 
ouvi na Figueira da Foz embeveceu-me pelas 
suas referências musicais homéricas, mas tive 
alguma dificuldade em encontrar o seu con-
junto, convencendo-me que isso se devia ao 
facto de a estar a ouvir pela primeira vez. Penso 
agora que a Banda da Armada está muito mais 
dentro da Sinfonia nº2, sentindo-a com mais à 
vontade e segurança, e fazendo com que uma 
interpretação como a da Aula Magna resulte na 
apresentação de um trabalho que já era muito 
bom, e que agora se mostra maduro, coerente, 
pleno de força. Esta obra envolve e corporiza 
o sonho mítico de qualquer marinheiro, des-
de os antigos tempos de Ulisses, até à moder-
nas viagens, e passando pelas explorações das 
descobertas pelo Atlântico, Índico e Pacífico. 
Parabéns ao compositor, aos executantes, aos 
solistas e ao maestro Araújo Pereira. Com estas 
apresentações, não posso deixar de sentir um 
enorme orgulho em dizer que está ali a Banda 
da Armada, neste caso num momento tão es-
pecial como é o Concerto Académico da Uni-
versidade de Lisboa.

J. Semedo de Matos
CFR FZ
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NO CENTENÁRIO DE JÚLIO VERNENO CENTENÁRIO DE JÚLIO VERNE
No dia  20 de Julho de 1866, o navio Go-

vernador Higginson, a cerca de cinco 
milhas a leste do litoral da Austrália, 

encontrou-se frente a frente com um estranho 
objecto que esguichou para o ar dois jactos si-
bilantes de água. Três dias depois, acon-
tece facto idêntico com o navio Cristóvão 
Colombo. Passadas duas semanas, a mil 
léguas dali, o Helvécia e o Shannon, têm 
encontros semelhantes. Esse objecto ou 
monstro marinho vai intrigando os tri-
pulantes dos navios que o avistam. A 13 
de Abril de 1867, o Escócia, que navega-
va em 15º 12’ W e 45º 37  ́N, sofre um 
choque que passaria sem consequências 
se não fosse o pessoal das caldeiras, su-
bindo ao convés gritasse: “Vamos a pi-
que! Vamos a pique!”.

Em face da situação, os Estados Uni-
dos tomam a iniciativa de enviar a fra-
gata velocíssima Abraão Lincoln, provi-
da de formidáveis aparelhos de pesca, 
para procurar esclarecer tão intrigante 
situação. Nela vai embarcado o cana-
diano Ned Land, rei dos arpoadores, 
certamente capaz de caçar, se tal for, 
um narval, por maior que seja. E, como 
convidado, o sábio professor Pierre 
Aronnax, do Museu de Paris, acompa-
nhado por Conselho, seu inseparável e 
dedicado criado.

Até que, nos fins de Julho, a menos de 
200 milhas da costa do Japão, é avistado o cetá-
ceo tão procurado, o navio Abraão Lincoln ma-
nobra, aproxima-se, procura a melhor posição. 
Depois de várias tentativas, Ned Land arremes-
sa o arpão. Mas duas enormes trombas de água 
varrem o navio que  lançam ao mar o professor 
Pierre Aronnax, o seu fiel criado e Ned Land. 
Em seguida, com a ajuda de uma soberba ima-
ginação, estes três náufragos entram no famoso 

submarino Nautilus comandado pelo não me-
nos famoso capitão Nemo.

Depois, segue-se a viagem deste navio du-
rante vinte mil léguas, pelas profundezas dos 
oceanos, seguramente uma viagem extrava-

gante, mas maravilhosa, que incluiu, entre múl-
tiplas aventuras, uma visita à cidade submersa 
de Atlantis e a luta com um polvo gigante. En-
fim, uma história que fez as delícias aos jovens 
de todas as idades, mas especialmente, aqueles 
que abraçaram a profissão de andar no mar. 

Estamos naturalmente a falar de Vinte Mil 
Léguas Submarinas, uma das mais admiráveis 
obras do francês Júlio Verne, que nasce em 

Nantes a 8 de Fevereiro de 1828. Seu pai advo-
gado de prestígio, sua mãe descendente de 
uma família com grande tradição marítima. 
Nantes, era na época, um porto com intenso 
movimento, onde chegam e largam inúmeros 

três mastros, que fazem sonhar o jovem 
Júlio com viagens pelo mundo fora. 
Com onze anos, embarca num navio 
de longo curso, rumo às Índias, mas a 
notícia chega a tempo de fazer fracassar 
a aventura.

 Júlio vai para Paris afim de cursar Di-
reito. Nessa bela cidade,  convive com 
Victor Hugo e Alexandre Dumas Filho. 
Interessa-se mais pelo teatro do que pelo 
direito. O pai corta-lhe a mesada e Júlio 
emprega-se na Bolsa. Em 1850 acaba o 
seu curso de Direito e escreve a comédia 
Les Pailles Rompues e, mais tarde, Onze 
Jours de Siège. Entretanto Edgar Allan 
Poe faz grande sucesso em Paris e Ver-
ne torna-se seu admirador. Procura um 
novo caminho literário, que virá a ser 
chamado ciência-ficção. Documenta-se. 
Frequenta bibliotecas, estuda geologia, 
engenharia e astronomia, ferramentas 
que irão cimentar a sua fantástica ima-
ginação. Em 1851, escreve o seu primei-
ro conto: “Uma viagem em balão”, que, 
seguramente, o leva a apresentar, em 
1863, Cinco Semanas em Balão, que foi um 
grande sucesso editorial. 

Um dia Júlio Verne conhece Pierre Jules 
Hetzel, que será seu editor e conselheiro até ao 
fim da sua carreira. De facto, Hetzel, que tinha 
trabalhado com Balzac e Geoge Sand, torna-se 
um profícuo colaborador de Verne, pois lê cui-
dadosamente os seus manuscritos não hesitan-
do em apresentar sugestões. De tal modo o faz 
que, ao ler “Paris no Século XX”, um dos últi-
mos manuscritos de Verne, devolve-o com a 

Retrato de J.Verne.

Primeiras edições em português.
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seguinte nota à margem: “Espera 20 anos para 
escrever este livro. Ninguém acreditará na tua 
profecia, ninguém se interessará por isso”. E a 
obra não viu a luz do dia a não ser em 1989, 
quando um neto de Verne desencantou aquele 
centenário manuscrito.

A imaginação de Verne não tem limites. 
Viagem ao Centro da Terra (1864), Da Terra 
à Lua (1865), Vinte Mil Léguas Submarinas 
(1869), a que já nos referimos, Uma Cidade 
Flutuante (1871), A Volta ao Mundo em Oi-
tenta Dias (1873), A Ilha Misteriosa (1874), 
Miguel Strogoff (1876), A Jangada (1881), só 
para referir alguns dos seus maiores êxitos. 
Nas últimas quatro décadas de vida, Verne 
publica, pelo menos, um livro por ano. Ao 
todo 65 novelas, duas dezenas de curtas 
histórias e ensaios e 30 peças de teatro e uns 
tantos libretos para óperas. As suas obras 
estão traduzidas em mais de cem línguas 
e, algumas delas, ultrapassaram o campo 
das letras tornando-se, igualmente, enor-
mes êxitos no mundo do cinema.

Um aspecto extraordinário na obra de 
Verne é o facto de muita da sua ficção se ter 
tornado realidade. Em Robur, o Conquistador 
(1886), Verne imagina um transporte aéreo 
mais pesado que o ar. No seu Nautilus an-
tevê os modernos submarinos atómicos, ca-
pazes de percorrer grandes distâncias sem 
vir à superfície. Da Terra à Lua e ao Redor da 
Lua, são a profecia do programa Apolo. É 
usado um canhão gigante para colocar a 
nave em órbita. Nenhum dos seus con-
temporâneos acredita em tal, afirmando que a 
aceleração inicial mataria o tripulante. Foi essa 
também a preocupação de Júlio Verne que, 
no primeiro ensaio, cautelosamente, embarca 
nessa nave espacial um gato e um esquilo. No 
regresso, porém, para espanto de todos, o gato 
tinha comido o esquilo. A NASA usará chim-
panzés. No primeiro voo com humanos são 
três os tripulantes, tanto na realidade como na 
ficção. Todavia, o mais espantoso é o facto de 
Júlio Verne ter escolhido a Florida para local do 
lançamento a 137 milhas do  Centro Espacial 
Kennedy, em Cabo Canaveral. No regresso da 
Lua as duas naves – a de ficção e a real – ama-
raram no Oceano Pacífico, ambas assistidas por 
navios de guerra dos EUA. No Paris do século 
XX, a tal obra que Hetzel aconselhou Verne a 
não publicar, há arranha-céus de vidro, com-

boios de alta velocidade, automóveis a gás, cal-
culadores e comunicações a nível mundial!    

Aos 28 anos Verne tinha casado com Ho-
norine de Viane Morel, jovem viuva que lhe 
traz duas filhas. Com ela terá Michel, o seu 

único filho. A sua 
vida é escrever so-
bre os mais exóticos 
locais que não visi-
ta. Todavia, em 1867, 
faz uma viagem aos 
Estados Unidos com 
seu irmão Paul, no 
famoso Great Eastern, 
a última palavra da 
tecnologia victoriana. 
Visita as quedas de 
água do Niagara. 

Jules Verne interes-
sa-se pelo yaching e 
adquire uma peque-
na embarcação de pesca que, em homenagem 
a seu  filho Michel, baptiza de Saint-Michel. Em 

1876 substitui-a pelo 
Saint-Michel II, de 13 
metros e 19 toneladas. 
Todavia, no ano seguin-
te, visitando o estaleiro 
Jollet Babin, antepas-
sado dos Estaleiros do 
Loire, encanta-se com 
um belo barco de casco 
de ferro, vela e vapor, 30 
metros de comprimen-
to. O barco pertencia 
ao marquês de Préaulx, 
que por ele tinha pago 
100 mil francos e estava 
à venda por metade do 
custo. Será o Saint-Mi-

chel III  com dez homens de tripulação e que 
será comandado pelo capitão Ollive, o “Pin-
son”, experiente cap-hornier. O Saint-Michel III  
parece que só tinha um óbice: demorava duas 
horas a atingir a pressão nas caldeiras. Verne, 

nele faz viagens pela costa da França. Vai 
ao Mediterrâneo e visita o Papa Leão XIII. 
Passa duas vezes por Lisboa1. 

Em 1871 Júlio Verne muda-se para 
Amiens, cidade natal de sua mulher, onde 
chega a ser conselheiro municipal. Todavia, 
em 1886, no apogeu da fama, um sobrinho 
seu, de nome Gaston, baleia-o com dois tiros. 
Um dos projécteis torna-o deficiente para o 
resto da vida. Um caso que nunca foi expli-
cado, admitindo-se que tal aconteceu por 
paranóia de Gaston, que acaba por ser inter-
nado num asilo. Pouco tempo depois deste 
acidente falece o editor Hetzel, cujas funções 
editoriais passam para o seu filho Jules. Mor-
re-lhe a mãe. Vende o Saint-Michel III. 

Em 1905, Júlio Verne falece. Desaparece 
aquele que foi, talvez, o mais famoso escri-
tor de todos os tempos.

A obra de Verne tem sido profusamente 
editada no nosso país e, curiosamente, se-
gundo Jean-Michel Margot, um dos seus 
grandes estudiosos, as traduções em lín-
gua portuguesa são as mais perfeitas num 
mundo de mais de cem países.2

Têm sido raras as 
homenagens presta-
das a Júlio Verne no 
nosso País. Todavia, 
por ocasião do 60º 
aniversário da publi-
cação da obra Cinco 
semanas em balão, rea-
lizou-se na Socieda-
de de Geografia de 
Lisboa, uma sessão 
comemorativa3, onde 
usaram da palavra os 
almirantes Ernestro 
de Vasconcelos, Gago 
Coutinho e Augusto 
Ramos da Costa, o 
Doutor António Ca-
breira e o Professor 
Charles Lepierre. Este 

último sugeriu que fosse gravada no seu túmu-
lo a frase que considero a maior homenagem 
que pode ser feita a tão ilustre escritor:

A Jules Verne
La jeunesse universelle reconnaissante

A. Estácio dos Reis
CMG

Notas
1 Ver do autor “Júlio Verne em Lisboa”, nesta Revista 

n.º 306, Fevereiro de 1998.
2 A apreciação de Jean-Michel Margot tem um bom fun-

damento, pois fez o seu sétimo ano no Liceu Pedro Nunes, 
de Lisboa. Informação fornecida pelo astrónomo brasileiro 
Ronaldo de Freitas Mourão, que esteve recentemente em 
Portugal para fazer palestras sobre Júlio Verne.

3 Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, nºs 1-6, 
Janeiro-Junho de 1924

4 Por trágica coincidência, Verne e Bordalo Pinhei-
ro irão falecer no ano de 1905.Iate Saint-Michel III.

Página do “António Maria” de 
24 de Maio de 1884.

JÚLIO VERNE EM LISBOA
No dia 23 de Maio de 1884, durante a sua se-

gunda viagem ao Mediterrâneo, Júlio Verne esteve 
em Lisboa, tendo sido convidado para jantar no 
Hotel Bragança, pelo editor David Corazzi. No 
jantar esteve presente Rafael Bordalo Pinheiro4 
que, no António Maria do dia seguinte, apresentou 
a caricatura de Júlio Verne ao tamanho da página 
acompanhada do seguinte texto: 

Júlio Verne o ilustre escritor francês, chegou a Lisboa, 
jantou com David Corazzi e com outros convidados daquele 
editor, entre eles este seu criado e foi-se. Só andando com 
esta pressa, pode fazer viagens à Lua no tempo que qualquer 
gasta em ir à Porcalhota [antigo nome da Amadora] comer 
coelho guisado. Que tanto ele como seu irmão Paul, façam 
boa viagem aos antípodas em 1 hora e ¾ e que se voltarem 
a Lisboa se demorem mais um bocadinho para lhe mostrar-
mos o jardim da Europa à beira mar plantado.
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A MARINHA DE D. JOÃO III (8)

Os navios de remo na ÍndiaOs navios de remo na Índia
Sempre que se fala no poder naval 

português na Índia, durante o sécu-
lo XVI, normalmente pensa-se nos 

navios de alto bordo (naus, galeões e cara-
velas), com uma razoável capacidade arti-
lheira que, sobretudo, não tinha 
paralelo nos mais directos adver-
sários locais. Acontece, no entanto, 
que este tipo de navios tinham al-
gumas limitações militares, quan-
do confrontados com os enxames 
de embarcações ligeiras, mano-
bradas a remo, que se escondiam 
em barras apertadas, em zonas de 
pouca água ou mesmo por entre 
densos arvoredos, de onde lança-
vam mortíferos ataques. Não rara-
mente, os ligeiros catures e paraus 
da costa indiana podiam alargar-
se umas milhas ao largo, surpreen-
dendo esquadras inteiras, quando 
imobilizadas pela falta de vento. É 
fácil de entender como o faziam, 
se nos lembrarmos que alguns 
dos trajectos dos grandes navios 
redondos eram feitos ao longo da 
costa, podendo ser avistados de 
terra. Se permanecessem encalma-
dos durante uns dias, havia tempo 
para preparar as tais embarcações, 
que atacavam os portugueses, ma-
nobrando com enorme ligeireza 
e aproveitando os ângulos mor-
tos da artilharia embarcada. Um 
exemplo desta forma de actuar, 
e das dificuldades que se levan-
tavam aos navios de alto bordo, 
está num combate travado ao largo de Diu, 
em Setembro de 1521, entre quatro navios 
portugueses e uma enorme frota de fustas 
guzerates de Malik Ayas. Gaspar Correia, 
nas Lendas da Índia, é muito claro no seu 
relato, dizendo-nos como pelejavam “os 
mouros às bombardadas, que desfazião os 
nauios, e as rachas da madeira matauão e 
ferião gente”, e que “quando as fustas que-
rião descansar, ou se concertar, tomauão 
o remo e se afastauão longe a barlauento 
onde os nossos nom podião chegar”. Nes-
tas condições, e ao cabo de vários dias de 
fustigações permanentes, foi afundada a 
nau “Ajuda”, sem que os outros a pudes-
sem socorrer “porque o campo era das fus-
tas”, como comenta Gaspar Correia.

Já noutra altura tive ocasião de referir 
uma dissertação de mestrado, de José Virgí-
lio Pissarra, que aborda alguns dos proble-
mas mais candentes das armadas portugue-
sas na Índia, neste princípio do século XVI. 
Apesar do seu trabalho se debruçar sobre o 
período de 1501 a 1510, cabe-lhe o mérito de 

repor a discussão e análise do problema dos 
“navios de remo” e a sua utilidade no con-
texto do poder naval português no Índico, 
levantando questões que têm continuidade 
nas décadas sequentes.

Na verdade, as grandes rotas – aquelas por 
onde andavam as chamadas Naus de Meca ou 
outros navios de vela de grandes dimensões, 
com valiosas cargas – eram guardadas pelos 
navios de alto bordo – nomeadamente pelas 
naus e galeões – cuja capacidade guerreira 
era notável. Todavia, uma parte dessas rotas 
estava ao alcance das pequenas embarcações 
de remo, por vezes bem artilhadas, que ata-
cavam, sobretudo, quando a falta de vento 
dificultava a manobra dos navios grandes. 
Pissarra chama-nos a atenção para a presença 
crescente de galés, galeotas, bergantins, fus-
tas e outras pequenas embarcações de remo 
confiscadas ou adaptadas pelos portugueses, 
salientando a forma como elas passaram a in-
tegrar as esquadras nacionais, quer na costa 
indiana, quer na zona de Ormuz e Mar Ver-
melho. O principal problema da utilização 
destas embarcações estava, naturalmente, no 
seu abastecimento: repare-se que a sua capa-
cidade de carga era diminuta e a chusma de 
remadores obrigava ao transporte de grandes 
quantidades de água e mantimentos. Para 

suprir esta dificuldade constituíam-se esqua-
dras mistas, com navios de alto bordo e em-
barcações de remos de várias dimensões. 

É sabido que com armada de D. Francisco 
de Almeida (1505) foram levadas duas ga-

lés e dois bergantins que deveriam 
ser montados na Índia; e Afonso 
de Albuquerque foi um sério par-
tidário da utilização deste tipo de 
embarcações, dizendo numa car-
ta a D. Manuel que – quando não 
houver perigo de reaparecerem 
esquadras de “rumes” – os portu-
gueses poderão dominar a Índia 
apenas com galés. Não creio que 
isso fosse possível por causa das 
limitações de abastecimento das 
chusmas, mas verificamos que, 
com o decorrer dos anos, há uma 
progressiva utilização deste tipo de 
meios. Provavelmente, só a partir 
dos anos de 1521 ou 1522 é que se 
torna sistemática a formação de 
esquadras mistas, parecendo-me 
que D. Henrique de Meneses – go-
vernador em 1525, após a morte de 
Vasco da Gama – foi um dos mais 
notáveis patrocinadores desta for-
ma de actuar, demonstrando-o na 
própria viagem que fez entre Goa 
e Cochim, quando foi tomar posse 
do cargo. Saiu numa armada com 
treze “velas grossas”, duas galés, 
três galeotas, vinte fustas e catu-
res. Junto do ilhéu de Baticalá, so-
prando uma pequena brisa vinda 
do lado de terra, umas dezenas de 

catures inimigos avistaram os navios de 
vela a navegarem ao largo, e resolveram 
atacá-los convencidos da vantagem táctica 
que tinham. Não se aperceberam das em-
barcações que iam cosidas com terra – onde 
ia o governador – que as atacaram por bar-
lavento e lhes cortaram a retirada com que 
contavam, se o combate corresse mal. A vi-
tória foi estrondosa. 

D. Henrique de Meneses mandou cons-
truir uma enorme galé de trinta e três rumos 
e meio (cerca de cinquenta metros) com a 
qual participou em várias acções guerreiras. 
Aparece designada como “galé bastarda” 
talvez pela singularidade da sua armação 
ou apenas pelo seu tamanho irregular. De 
acordo com o Alardo de 1525 teria um poder 
de fogo semelhante a um galeão. Só não te-
ria capacidade de transporte das munições 
e pólvora necessárias para uma campanha 
prolongada, mas isso era uma das razões 
porque as esquadras eram mistas.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

“Galé de três mastros (provavelmente a que foi designada por bastarda), como foi 
representada por D. João de Castro nas Tábuas dos Roteiros da Índia” 
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ANTECEDENTES 
FAMILIARES

No ano de 1701 (ou 1704 – os histo-
riadores não chegaram, ainda, a 
um consenso) escalou o porto de 

Lisboa, Gilles l’Hedois du Bocage, célebre 
corsário francês. A fama da sua audácia e 
dos seus feitos não passara despercebida 
ao Rei de Portugal, D. Pedro II, que não 
hesitou em convidá-lo a ingressar na Ar-
mada Portuguesa com o posto de Capitão-
-de-Mar-e-Guerra. E Gilles l’Hedois (que 
veria, nos registos oficiais, o seu nome 
aportuguesado para Gil Ledoã), fosse 
pelos incentivos materiais (mais pro-
vavelmente) ou pelo prestígio asso-
ciado à nova carreira, acabou por 
aceitar o convite.

A partir de então a sua lealdade 
à Coroa Portuguesa foi total, de tal 
modo que não hesitou, mesmo, em 
combater os seus antigos compa-
triotas, como sucedeu durante o 
ataque do corsário Duguay-Trouin 
ao Rio de Janeiro em 1711. Na oca-
sião, fortemente entrincheirado no 
morro de S. Bento, provocou, com a 
sua artilharia, terríveis estragos entre 
os navios franceses, antes de ser for-
çado a render-se juntamente com toda 
a guarnição portuguesa. Porém, ao con-
trário do que seria de esperar, Duguay-
-Trouin não se mostrou ressentido com 
a traição do seu antigo camarada (consta 
que teriam, em tempos, chegado a servir 
juntos), tendo acabado não só por libertá -lo 

mas também por lhe vender, a um preço 
módico, um pequeno navio para o seu re-
gresso ao Reino.

Em 1717, já com o posto de Coronel-
-do-Mar (equivalente ao actual posto de 
Comodoro) e no comando da nau “Nossa 
Senhora das Necessidades”, Bocage toma 
parte na batalha 

do Cabo Matapan, contra os turcos, onde, 
mais uma vez, se evidencia pela sua bra-
vura.

Pouco tempo depois, era enviado para 
Setúbal, a fim de averiguar o estado do 
armamento e da estrutura do Castelo de 
S. Filipe. Ali conheceu a jovem Clara Lustoff, 
filha de um abastado comerciante holan-
dês (que tinha o encargo de inspeccionar 
os carregamentos de sal destinados a Ams-
terdão), quarenta anos mais nova, com 
quem viria a casar em 1720, apesar de ter 
deixado em França mulher e descendência 
(que manteve no seu testamento). Morre 
sete anos depois.

Mariana Joaquina, a única filha do casal, 
casa, por sua vez, com o escrivão e tabelião 
José Luís Barbosa, de quem terá seis filhos. 
O antepenúltimo, nascido a 15 de Setem-
bro do ano mariano de 1765, será baptiza-
do como Manuel Maria Barbosa l’Hedois 
du Bocage e virá a ser um dos maiores poe-
tas portugueses de sempre.

OS VERDES ANOS

De acordo com a tradição, Manuel Maria 
du Bocage terá nascido numa casa da Rua 
de S. Domingos (actual Rua Edmond Bartis-
sol), em Setúbal, onde foi colocada uma pla-
ca evocativa. Na verdade, porém, a casa da 
família situava-se na Rua das Canas Verdes 
(hoje Rua António Joaquim Granjo), junto à 
igreja de Santa Maria da Graça1. Este equívo-
co foi mantido, durante muito tempo, com a 
cumplicidade do seu irmão mais velho, Gil 

Francisco, que terá procurado ocultar um 
grave acontecimento da sua infância: a 
prisão do pai.

De facto, José Luís Barbosa, tendo 
sido nomeado ouvidor em Beja, foi, 
em 1771, acusado de desviar a arre-
cadação do dízimo daquela cidade, 
daí resultando a sua prisão e a con-
fiscação dos seus bens pelo Estado 
(eis o motivo pelo qual Gil Francisco 
terá querido desviar as atenções pú-
blicas dos registos da verdadeira casa 
da família, onde constaria o acto de 
arresto). Admite-se que o desventu-
rado ouvidor possa ter sido envolvi-
do numa das muitas intrigas urdidas 

pelo Marquês de Pombal contra certos 
membros da Nobreza, tendo, de resto, 

acabado por ser perdoado, em 1777, após 
a subida ao trono de D. Maria I. Contudo, 

nunca chegou a ser oficialmente reabilita-
do, tendo o Estado mantido a confiscação 
dos seus bens.

Apesar da família ter sido autorizada a 
permanecer na casa de Setúbal (mediante 
o pagamento de uma renda), está visto que 

Manuel Maria não teve uma infância feliz. 
À ausência do pai somar-se-ia a morte da 
mãe em 1775, facto que muito terá marcado 
aquele jovem franzino.

Crê-se que foi nesse período conturbado 
que fez as suas primeiras incursões no cam-
po das letras (o primeiro poema é-lhe atri-

Bocage
o Poeta que foi Marinheiro

Bocage

O Guarda-Marinha Bocage.
Pintura de Alberto Cutileiro.

A casa em Setúbal onde terá nascido Bocage.
Pintura de Alberto Sousa – Câmara Municipal de Setúbal.

Magro, de olhos azuis, carão moreno, 
Bem servido de pés, meão na altura, 
Triste de facha, o mesmo de figura, 
Nariz alto no meio, e não pequeno:

Incapaz de assistir num só terreno, 
Mais propenso ao furor do que à ternura; 
Bebendo em níveas mãos por taça escura 
De zelos infernais letal veneno:

Devoto incensador de mil deidades  
(Digo, de moças mil) num só momento 
E sômente no altar amando os frades:

Eis Bocage, em quem luz algum talento; 
Saíram dele mesmo estas verdades 
Num dia em que se achou mais pachorrento.
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buído aos oito anos, embora não existam 
provas cabais de ter sido, efectivamente, o 
seu autor). E a verdade é que não lhe falta-
vam antecedentes familiares, pois já o pai se 
dedicara, na juventude, à escrita de poemas, 
embora não lhe fosse reconhecido grande 
talento e o mais provável é esta actividade 
ter sido uma moda passageira durante os 
estudos feitos em Coimbra. Também uma 
suposta tia-avó francesa (cuja grafia do ape-
lido – Boccage – lança algumas dúvidas so-
bre a efectividade deste parentesco) ganhara 
nome como poetisa.

Em Setúbal, a família Bocage é presença 
assídua na casa do Brigadeiro João Cunha 
D’Eça, de cuja filha – Gertrudes – Gil Fran-
cisco se enamora. E surge aqui um dos as-
pectos mais romanceados da vida de Ma-
nuel Maria: uma pretensa rivalidade com o 
irmão na disputa dos amores da bela don-
zela, prontamente identificada com a mítica 
Gertrúria dos seus versos. Eis um dos erros 
mais comuns cometidos pelos biógrafos do 
Poeta2: tomar como factos históricos os epi-
sódios descritos nos seus poemas. Tal como 
seria erro ignorá-los completamente, tam-
bém o é encará-los sem reservas e, sobretu-
do, sem lhes descontar a carga de hipérbole 
e fantasia habitualmente associada à escrita 
lírica. Na verdade, nada parece comprovar 
a existência de qualquer ressentimento entre 
os dois irmãos3 ou de qualquer sentimento 
de paixão entre Manuel Maria e a sua futu-
ra cunhada4 (que poderá, contudo, ter ser-
vido de inspiração à personagem feminina 
atrás referida).

Ora, na altura, mesmo as famílias mais 
abastadas raramente tinham possibilidades 
financeiras de dar estudos a mais do que um 
filho (geralmente o primogénito). Assim, 
enquanto Gil Francisco estava destinado a 
frequentar a Universidade de Coimbra, tal 
como seu pai o fizera antes, Manuel Maria 
teve de se contentar com as lições de Latim 
do Padre (?) João Medina, que não teria sido 
avaro a empregar o velho método pedagógi-
co da palmatoada (talvez daí um certo res-
sentimento do seu discípulo para com os 
frades e clérigos em geral).

Mas já o jovem efebo sonhava com outras 
aventuras. Vemo-lo, assim, em 1781, a assen-
tar praça, como soldado, no Re-
gimento de Infantaria de Setúbal, 
cujo quartel se situava a curta dis-
tância da casa onde vivia.

Sempre insatisfeito, requer, 
dois anos mais tarde, a transfe-
rência para a Armada Real e o 
ingresso na recentemente inau-
gurada Academia dos Guar-
das-Marinhas. Embora não ti-
vesse carta de nobreza que lhe 
garantisse o acesso à carreira 
de Oficial, os seus anteceden-
tes familiares, nomeadamente 
os serviços prestados pelo seu 
afamado avô materno, foram 
considerados suficientes para 
colmatar esta limitação.

ARROSTANDO C’O 
SACRÍLEGO GIGANTE

Não obstante os já referidos antecedentes 
familiares – onde ainda se incluía um bisa-

vô paterno que servira no Exército 
e na Armada durante as Guerras da 
Restauração -, não é de crer que Ma-
nuel Maria sentisse verdadeira vo-
cação militar, pois mostrou, desde 
muito cedo, um espírito irreverente, 
liberal e pouco dado ao acatamento 
de ordens. É provável que o jovem 
Guarda-Marinha, mais poeta do 
que marinheiro, procurasse apenas 
mais uma experiência de vida, uma série 
de aventuras que pudessem enriquecer a 
sua existência.

Não tem, porém, grande sucesso nos seus 
estudos, pois parece preferir a vida boémia 
de Lisboa à Geometria, à Navegação e à 
Arquitectura Naval. Enquanto isso, vai ga-
nhando fama como autor de poemas “fáceis” 
e lascivos, que muito injustamente iria mar-
car a sua imagem futura. Acaba por receber 
baixa de desertor em Junho de 1784.

Tal não o impede, dois anos mais tarde, de 
se oferecer como voluntário para embarcar, 

com destino à Índia, na nau “Nossa Senhora 
da Vida, Santo António e Madalena”. Talvez 
pretendesse obter experiência de feitos de ar-
mas nas mesmas paragens por onde errara o 
seu ídolo, Luís de Camões, com quem, aliás, 
parece, desde o princípio, querer forçar uma 
comparação. A verdade é que a Rainha assi-
na a sua readmissão como Guarda-Marinha, 
não obstante a sua anterior baixa desonrosa, 
pois as colónias necessitavam desesperada-
mente de braços combatentes.

Escala o Rio de Janeiro, onde, setenta e 
cinco anos antes, o seu avô se distinguira 
no combate à esquadra de Duguay-Trouin, 
para embarcar o novo Governador da Índia. 
O seu bom trato e a sua popularidade (sem 
esquecer alguns poemas elogiosos dirigidos 
às pessoas certas) fazem com que se dê bem 
na sociedade carioca, ganhando os favores 
do Vice-Rei.

Chegado a Goa, mostra-se profundamente 
desiludido com a terra e com as suas gentes 
(tal como Camões se manifestara três sécu-
los antes). Para aproveitar o tempo decide 

matricular-se na Aula Real da Marinha, em 
Pangim, de modo a prosseguir os estudos 
que interrompera em Lisboa. Mas eis que 
também aqui falha, por duas vezes (dois 
anos lectivos), os seus intentos, embora desta 
vez pareça ter havido uma justificação válida 
(motivos de saúde, ao que tudo indica).

Tira partido das excelentes relações com 
Sebastião Barroco, Secretário-Geral da Ín-
dia, que com ele partilha o amor à Poesia. 
Também o seu comandante, Sousa Faro, tem 
dele muito boa impressão, considerando-o 
dotado de “viveza e bom desempenho”. Não 

é, assim, de estranhar que, a 25 
de Fevereiro de 1789, fosse pro-
movido a Tenente de Infantaria 
(na altura não era difícil a tran-
sição entre a Armada e o Exérci-
to, pois não havia uma separa-
ção estanque entre ambos) “em 
atenção a seus merecimentos e 
serviços”. Ora, ao contrário do 
que afirma a tradição, nada nos 
diz que estes “serviços” tenham 
sido prestados em combate, 
embora Bocage, num dos seus 
poemas (mais uma vez tomado 
por fonte fidedigna), mencione 
uma batalha travada ao largo 
de Chaul. É certo que, na época, 
a Índia Portuguesa era um ves-

Damão. Casa onde viveu Bocage.

Cadeia do Limoeiro, onde Bocage esteve encarcerado.
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peiro de revoltas autóctones e de frequentes 
escaramuças com os Maratas, contudo não 
há registos de que o referido combate tenha, 
efectivamente, sido travado5.

Destacado para a guarnição de Diu, o re-
cém-nomeado Tenente ainda toma posse 
mas, pouco tempo decorrido, é, mais uma 
vez, dado como desertor. Supõe-se que esta 
deserção estaria relacionada com eventuais 
dívidas de jogo e não com a versão romance-
ada segundo a qual Bocage teria incorrido no 
desagrado do Governador, D. Frede-
rico de Sousa, ao escrever um poema 
satírico-erótico sobre a sua amante, 
Ana de Mondtegui6. A verdade é que 
D. Frederico já estava de saída à data 
da chegada do Poeta a Goa e este ter-
se-á limitado a juntar os seus versos 
às conversas jocosas que circulavam 
sobre a voluptuosa (e, ao que consta, 
generosa) dama.

A partir daqui desaparecem todos 
os registos oficiais da passagem de 
Bocage pelo Oriente. Supõe-se que 
se tenha dirigido a Macau, embora 
não se encontrem provas do pavo-
roso naufrágio que teria sofrido na 
viagem (provavelmente tratou-se de 
mais um dos seus exageros poéticos 
destinados a aproximá-lo da figura 
de Camões, pois até refere o salva-
mento, a nado, de alguns dos seus 
manuscritos)7. Ali terá sido alvo da 
protecção do ouvidor Lázaro da Sil-
va, que conhecera (e, pelos vistos, 
cativara com a sua personalidade) em Goa. 
Daí, talvez, o facto de nunca ter sido puni-
do pela sua deserção. Seja como for, na vida 
ociosa que levava, os seus anteriores conhe-
cimentos ter-lhe-ão sido extremamente úteis, 
nomeadamente o do seu antigo comandante, 
Silva Faro. Entre os que o protegeram e sal-
varam da penúria encontravam-se também 
D. Maria de Noronha de Meneses e o abasta-
do comerciante Joaquim de Almeida.

A CONSTRUÇÃO DE 
UMA REPUTAÇÃO

A Lisboa que Bocage encontra, aquando 
do seu regresso, em finais de 1789, é uma ci-
dade que fervilha de notícias sobre a Revo-
lução Francesa. Descobre, então que os seus 
conhecidos Café Nicola e Botequim das Par-
ras (no Rossio) estão transformados em cen-
tros de discussão política, onde já começa a 
fazer-se sentir a presença dos espiões (entre 
os quais os famigerados “moscas”) do inten-
dente Pina Manique8.

É o retorno a uma vivência boémia e ocio-
sa, na companhia do mundaníssimo frade 
José Agostinho de Macedo (um dos seus 
velhos conhecidos), a cuja casa se acolhe. 
Era este José Macedo um clérigo muito mal 
reputado entre as autoridades eclesiásticas 
e seculares, conquanto lhe bastasse a fama 
de talentoso poeta e de arrebatado orador. 
Este, porém, não tarda a entrar em despique 
com o seu protegido, que lhe começa a fazer 

sombra com as suas inspiradas – e tecnica-
mente perfeitas - glosas (improvisos cons-
truídos em torno de um mote), um género 
poético então muito em voga nas animadas 
“tertúlias” dos botequins.

Em 1790, por ocasião da morte do fidalgo 
D. José Tomás de Meneses, Bocage, já com 
nome feito (embora, na verdade, fosse, já, ra-
zoavelmente conhecido nos meios literários 
da Capital antes da sua partida para Goa), 
junta a sua pena à dos poetas que celebram 

o defunto e vê, pela primeira vez, os seus 
versos publicados em letra de imprensa. Em-
bora não fosse, verdadeiramente, o seu for-
te, era o género panegírico que lhe ia garan-
tindo a sobrevivência, graças aos generosos 
contributos dos seus protectores.

Nesse mesmo ano é admitido na Acade-
mia das Belas Letras (também conhecida 
como Nova Arcádia, por ter substituído a 
extinta Arcádia Lusitana) e, de acordo com 
a tradição da instituição, adopta um pseu-
dónimo: Elmano Sadino (sendo “Elmano” 
um anagrama de Manuel e “Sadino” uma 
referência às suas origens setubalenses). 
A sua carreira de poeta sofre, então, um 
considerável impulso e em 1791 publica 

o 1º volume de Rimas, uma colectânea das 
suas melhores obras, cujo lançamento é um 
estrondoso sucesso.

No entanto, passado pouco tempo, a ri-
validade com José Agostinho de Macedo e a 
sua própria vaidade envolvem-no em acesas 
disputas com os membros da Arcádia (epi-
sódio que ficou conhecido como a “Guerra 
dos Vates”), de onde acaba por ser expulso 
em 1793. Talvez o seu espírito indomável 
fosse pouco conforme com o carácter baju-

lador de grande parte dos árcades 
e mesmo do ponto de vista estético 
já se verificava uma certa ruptura 
com o estilo neoclássico “oficial” da 
Academia (os seus versos, profun-
damente fatalistas e propensos ao 
extremismo de sentimentos deno-
tam, já, um pendor pré-romântico, 
conquanto, na forma, respeitassem 
os padrões clássicos).

São os membros da Arcádia quem 
sai pior do confronto (as simpatias 
populares inclinavam-se notoria-
mente a favor do bardo rebelde), 
embora, ao contrário do que é co-
mummente aceite, não tenha daí 
resultado directamente a extinção 
da instituição9. Certo é que os ár-
cades vão acabar por ser alvo de 
aliciamento por parte de Pina Ma-
nique, numa acção concertada que 
junta a repressão ao enquadramento 
paternalista dos grupos mais instá-
veis (mesmo as suas tão propaladas 

obras caritativas, como a Casa Pia, se desti-
nam a fazer afrouxar o descontentamento 
popular para com os seus governantes), en-
quanto Bocage, isolado e sempre satírico, se 
torna, cada vez mais, suspeito aos olhos do In-
tendente. É que, além do seu feitio insubmis-
so e da sua vida desocupada, o seu apelido 
estrangeiro e as traduções que fazia de textos 
em Francês (entre os quais se incluíam obras 
de autores “perigosos” como Voltaire e Rous-
seau) rotulavam-no, automaticamente, como 
“afrancesado”. A tudo isto acresce o facto de 
não ocultar as suas simpatias em relação aos 
ideais da Revolução Francesa, não obstante a 
redacção de uma elegia lamentando a execu-
ção da Rainha Maria Antonieta. Fala-se, ain-
da, de uma suposta filiação na Maçonaria, sob 
o criptónimo “Lucrécio”, entre 1795 e 1797, o 
que carece de comprovativo, não obstante a 
existência de vários indícios apontando para 
essa possibilidade10.

A “REEDUCAÇÃO”

E eis que a 7 de Agosto de 1797, prova-
velmente com base numa denúncia (apesar 
da sua popularidade, granjeara vários ini-
migos), cai, finalmente, nas mãos dos esbir-
ros de Pina Manique (definitivamente, esta 
controversa figura, independentemente 
da opinião que dela se tenha, desempenha 
aqui o papel de “vilão da história”). Supõe-
se que tivesse sido previamente alertado 
para essa possibilidade, pois preparava-se 

Bocage e as Ninfas (óleo de Fernando Santos – Museu de Setúbal).

Camões, grande Camões, quão semelhante 
Acho teu fado ao meu, quando os cotejo! 
Igual causa nos fez perdendo o Tejo 
Arrostar co sacrílego gigante:

Como tu, junto ao Ganges sussurrante 
Da penúria cruel no horror me vejo; 
Como tu, gostos vãos, que em vão desejo, 
Também carpindo estou, saudoso amante:

Ludíbrio, como tu, da sorte dura 
Meu fim demando ao Céu, pela certeza 
De que só terei paz na sepultura:

Modelo meu tu és... Mas, oh tristeza!... 
Se te imito nos transes da ventura,  
Não te imito nos dons da Natureza.



para fugir para o Brasil. Acusado de produ-
zir escritos subversivos, de ser “desordena-
do nos costumes” e de não cumprir com os 
preceitos da Igreja, é encarcerado na cadeia 
do Limoeiro.

Dali escreve desesperadamente aos 
seus amigos mais influentes, em busca 
de auxílio. Estes, porém, de pouco lhe 
podem valer, pois sentem-se intimidados 
pelo clima geral de repressão e de denún-
cia. Contudo, passado algum tempo, as 
acusações de delito contra o Estado são 
alteradas para “erro contra a Religião”, 
o que era muito menos grave, apesar de 
implicar passar para a tutela do famige-
rado Santo Ofício (vulgo Inquisição). É 
que, na altura, mercê da acção reforma-
dora do Marquês de Pombal, já aquele 
tribunal perdera grande parte dos seus 
sinistros poderes, apresentando-se, por 
conseguinte, muito mais brando. Teria 
esta “comutação de pena” sido, afinal, 
obra das pressões dos amigos de Boca-
ge, ou estaria, pelo contrário, relacionada 
com o desejo do Intendente de recuperá-
-lo para a sua causa?

Assim, após uma breve passagem pelo 
convento de S. Bento da Saúde, é internado, 
em Março de 1798, no Real Hospício das 
Necessidades. Num clima de tranquilidade 
e de ameno convívio com os monges Ora-
torianos, tem tempo de sobra para meditar 
e prosseguir a escrita das suas obras. Sai no 
último dia daquele ano, aparentemente “re-
educado”. Se não estava verdadeiramente 
doutrinado – o que será o mais provável – 
passou, pelo menos, a mostrar-se muito mais 
cauteloso. Basta observar que nunca mais 
frequentou de modo regular os botequins 
onde a sua presença era habitual.

Pouco tempo depois consegue um empre-
go fixo, fazendo revisões de texto e traduções 
na prestigiada Oficina Tipográfica e Literária 
do Arco do Cego. É-lhe atribuído um ven-
cimento mensal de vinte e quatro mil réis, 
que se pode considerar um salário bastante 
elevado para a época.

Nesse mesmo ano (1799) dá ao prelo o se-
gundo tomo de Rimas, que inclui traduções 
de algumas obras estrangeiras e de autores 
clássicos da Antiguidade (através da sua 
pena chegaram aos leitores portugueses 
grandes obras da literatura internacional). 
A Censura mostra-se bastante tolerante. É 
que o Poeta passara a ser uma personalidade 
prestigiada e bem vista pelo Governo, che-
gando a dedicar poemas à Rainha e ao Prín-
cipe Regente. Não é, assim, de estranhar que 
em 1801 se junte aos árcades e à sua conterrâ-
nea Luísa Todi numa sessão cultural organi-
zada por Pina Manique no castelo de S. Jorge 
para comemorar a Paz de Badajoz celebrada 
entre Portugal e a Espanha11.

Ainda em 1801 é novamente convidado 
pelo Intendente, desta vez para participar 
numa festa comemorativa da paz com a 
França no Teatro de S. Carlos. Ao ver amea-
çada a sua posição de poeta favorito da Cor-
te, José Agostinho de Macedo destila em 

verso toda a sua raiva. Bocage responde-lhe 
à letra no poema satírico “Pena de Talião”, 
que, apesar de não ser dado à estampa, cir-
cula nos meios literários da Capital.

Mas a boa estrela do vate sadino começava, 
definitivamente, a declinar: no final do ano a 
Oficina Tipográfica do Arco do Cego encer-
ra as suas portas, deixando-o sem um meio 
de subsistência. É, então, forçado a mudar-se 
para uma ha-
bitação mais 
modesta, na 
Travessa de 
André Valen-
te, no Bairro 
Alto, onde dá 
guarida à sua 
irmã Maria 
Francisca, mãe 
solteira de uma menina, que ficara desampa-
rada depois da morte do pai.

No ano seguinte é denunciado à Inquisição 
como pedreiro-livre, denúncia essa que aca-
ba por não ter consequências de maior, pois 
devido à crescente pressão da França sobre 
o Governo Português a influência de Pina 
Manique estava cada vez mais esbatida. Este 
episódio parece, porém, demonstrar que, não 
obstante a “conversão” exterior, Bocage man-
tinha intactas as suas ideias liberais.

Depois de um ano praticamente sem pro-
dução literária digna de registo, publica, em 
1804, o terceiro tomo de Rimas, reunindo al-
guns dos seus trabalhos dispersos. O parecer 
da Comissão de Censura é altamente favorá-
vel (apesar de ter demorado nove meses a sair) 
e as críticas recebidas consagram o autor como 
um dos maiores poetas portugueses. Entre as 
que mais o sensibilizam está a do Padre Fran-
cisco Manuel do Nascimento (conhecido na 
Arcádia como Filinto Elíseo), poeta de renome, 
exilado em França por ser considerado sub-
versivo. O regozijo então sentido levam-no a 
exclamar “Posteridade! És minha!”

Mas o êxito não o impede de começar a sen-
tir problemas financeiros, que o levam a recor-

rer aos préstimos dos amigos. Para agravar a 
situação, manifestam-se os primeiros sinto-
mas da doença que lhe viria a ser fatal: fortes 
cefaleias e uma acentuada fadiga indiciando 

um grave aneurisma (provavelmente lo-
calizado na aorta12) com incidência nas ca-
rótidas. Admite-se que esta doença possa 
ter tido origem venérea13, sinal inequívoco 
de uma vida desregrada.

UM FIM E UM COMEÇO

Em 1805, por acção do álcool e do ta-
baco, aliados a um rigorosíssimo Inver-
no (em que chega a nevar em Lisboa), 
o estado de saúde do Poeta agrava-se 
consideravelmente. O falecimento pre-
coce da sua sobrinha, então com cinco 
anos, vem deixá-lo ainda mais abalado. 
Não é, assim, de admirar que em Março 
comecem a circular rumores sobre a sua 
morte. A comoção geral é tamanha que o 
leva a comentar ironicamente a hipocri-
sia dos que o carpiam em “morto” sem 
jamais o terem chorado em vida.

Contudo, apesar da falsidade da notí-
cia, era inegável que a sua hora se apro-

ximava a passos largos. Acaba, assim, por 
admitir que os amigos lhe enviem o pintor 
Henrique José da Silva para lhe pintar o re-
trato, o terceiro com carácter oficial (os outros 
dois tinham sido pintados, respectivamente, 

em 1797 – pouco an-
tes da sua prisão – e 
em 1801).
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Retrato de Bocage, pelo pintor Elói. 
Câmara Municipal de Setúbal.

Casa na Travessa de André Valente – Bairro Alto, onde 
morreu Bocage.



São também os seus amigos que se em-
penham em garantir-lhe a subsistência nos 
seus momentos finais, recolhendo os seus 
manuscritos e pondo à venda folhetos com 
as suas poesias, o primeiro dos quais se in-
titula Improvisos. E apesar de enfermo pros-
segue a sua actividade poética até ao fim, 
embora o desencorajem de improvisar, de-
vido ao intenso desgaste físico e mental que 
tal actividade lhe provoca.

Nesse período reconcilia-se com antigos 
inimigos e rivais, entre os quais José Agosti-
nho de Macedo. Este, porém, ter-se-á apro-
veitado da debilidade do moribundo para 
se apoderar de vários manuscritos, sob o 
pretexto de promover a sua publicação, aca-
bando por destruí-los ou fazê-los sair como 
sendo de sua autoria.

Bocage passa o final do Outono já acama-
do, quando se prenuncia mais um rigoroso 
Inverno. Numa suposta atitude de êxtase e 
de penitência final terá composto, de uma 
assentada, o célebre soneto “Já Bocage não 
sou”, onde se arrepende da sua irreverên-
cia passada e da sua vida dissoluta, embora 
haja dúvidas de que se trate, efectivamente, 
de um improviso, devido à perfeição da sua 
construção. Na verdade, podemos, mesmo, 
admitir a hipótese de se tratar da obra de 
alguém que terá pretendido fazer passar a 
imagem de um pecador arrependido.

No horizonte pairavam já as nuvens da 
invasão francesa. Tal como Camões, o gran-
de Vate via chegar o seu fim num momento 
de grave perigo para a Pátria14.

Morre a 21 de Dezembro, um Sábado frio 
e chuvoso que, ao estilo romântico, parece 
associar-se ao sombrio evento. Chegava ao 
fim uma existência atormentada, não tanto 
pelo modo de vida que conscientemente es-
colhera, mas pela incansável e sempre insa-
tisfeita busca da Perfeição. No dia seguinte 
era sepultado no cemitério das Mercês (este 
cemitério viria a ser desactivado em 1834, 
daí vindo a resultar a perda definitiva dos 
restos mortais do insigne Bardo).

Logo em 1806 seria escrita a sua primeira 
biografia, por António Maria do Couto. A ca-
racterística mais marcante desta obra é a sua 
gritante falta de rigor, nela abundando erros 
crassos e profundas inexactidões.

Num clima de grande hipocrisia, muitos 
viriam a tirar proveito da morte de Bocage. 
Já a sua irmã Maria Francisca nada lucrou, 
acabando por acolher-se sob o tecto de uma 
outra irmã e de um cunhado.

Quanto ao seu velho rival, José Agostinho 
de Macedo, parece ter esquecido rapidamen-
te a sua “sentida” reconciliação, pois não 
tardou a entrar em acesas polémicas com os 
partidários (e herdeiros espirituais) do Poe-
ta, os chamados “elmanistas”.

Entre 1812 e 1813 saem os terceiro e quarto 
volumes da obra poética de Bocage (mais uma 
vez sem qualquer proveito para a sua família) 
e no período de 1849-50 são publicadas as suas 
obras completas. Em 1865 a sua cidade natal 
promoveu grandiosas celebrações por ocasião 
do primeiro centenário do seu nascimento.

A MARINHA E BOCAGE

No ano em que Setúbal promove, com 
um significativo conjunto de iniciativas 
culturais, a dupla celebração dos 140 anos 
do nascimento e do segundo centenário da 
morte do seu grande poeta, é caso para nos 
perguntarmos até que ponto deverá a Mari-
nha associar-se a estas comemorações.

É certo que Bocage não foi propriamen-
te um modelo de marinheiro, pelo que se-
ria, talvez, descabido baptizar um navio de 
guerra com o seu nome ou torná-lo patrono 
de um curso da Escola Naval…

Contudo, a Marinha pode – e deve – or-
gulhar-se de tê-lo tido nas suas fileiras. E 
se tal facto por si só não bastasse outro ha-
veria a mencionar:

É que no ano de 1936, o filme Bocage, de 
Leitão de Barros (do qual apenas chega-

ram ao nosso tempo alguns fragmentos 
em muito mau estado de conservação) 
inclui na sua banda sonora um tema de 
Carlos Calderón que viria a tornar-se ex-
tremamente popular nas décadas que se 
seguiram: a “Marcha dos Marinheiros”, 
que a Marinha adoptou em 1993 como a 
sua marcha oficial.

E é deste modo poético que a Corpora-
ção une, definitivamente, a sua identida-
de ao nome de um dos maiores poetas de 
Portugal.

J. Moreira Silva
CTEN
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boa, Editorial Caminho, colecção “Biografias”, 2003, 
pp. 35-70

2 Entre os mais ilustres, encontram-se nomes como 
Teófilo Braga e Hernâni Cidade.

3 Na verdade, Gil Francisco até viria a demons-
trar grande orgulho em ter sido irmão de um poe-
ta tão famoso.

4 Adelto Gonçalves, op. cit., p. 88
5 Adelto Gonçalves, op. cit., p. 137
6 Adelto Gonçalves, op. cit., pp. 120-125. Um dos 

rumores que circulavam era o de que o poeta teria 
escrito o poema como vingança por ter sido rejeitado 
pela amante do Governador.

7 Adelto Gonçalves, op. cit., pp. 116, 143
8 É neste cenário que decorre o célebre episódio 

em que Bocage, tendo sido surpreendido à saída 
do café Nicola pelos esbirros do Intendente, que lhe 
apontam uma pistola, responde deste modo às per-
guntas “Quem és? De onde vens? Para onde vais?”: 
“Sou Bocage, / Venho do Nicola / E vou para o Ou-
tro Mundo, / Se disparas a pistola.”

9 A sua extinção viria apenas a ocorrer em 1801.
10 Adelto Gonçalves, op. cit., p. 211
11 Esta paz, estabelecida na sequência da invasão 

do Sul do País pelo exército espanhol, foi celebrada 
em termos muito desvantajosos – se não mesmo hu-
milhantes - para Portugal. Entre as condições impos-
tas figura a cedência da praça de Olivença, que muito 
viria, ainda a dar que falar.

12 Joaquim Félix António, Bocage – Poeta e Mari-
nheiro, O Homem e a sua Época, Lisboa, Academia de 
Marinha, 2000, p. 22

13 Joaquim Félix António, op. cit., p. 23
14 Pina Manique morrera também nesse ano.

Já Bocage não sou!... À cova escura  
Meu estro vai parar desfeito em vento... 
Eu aos Céus ultrajei! O meu tormento  
Leve me torne sempre a terra dura:

Conheço agora já quão vã figura 
Em prosa e verso fez meu louco intento; 
Musa!... Tivera algum merecimento 
Se um raio da razão seguisse pura!

Eu me arrependo; a língua quase fria  
Brade em alto pregão à mocidade,  
Que atrás do som fantástico corria:

Outro Aretino fui... A santidade  
Manchei!... Oh! Se me creste, gente impia, 
Rasga meus versos, crê na eternidade!

Marcha dos Marinheiros
Música de Carlos Calderón 
Filme – Bocage – Leitão de Barros, 1936

Refrão 
Os marinheiros aventureiros
São sempre os primeiros
Na terra ou no mar.
Ao ver as belas
Pelas janelas,
Soltam logo as velas
Para as conquistar.

A navegar, 
Sobre as ondas, desde Goa,
Nós viemos a pensar
Nas meninas de Lisboa.
Desembarcados,
Mesmo assim, os marinheiros
Vão ficar ancorados
A uns olhos traiçoeiros.

Salgadas pelo Mar
As nossas bocas vêm,
Vêm procurar o mel que os beijos têm,
Que é tão bom para as adoçar.

Largamos vela na ribeira de Pangim,
A pensar numa janela enfeitada de alecrim.
Entrando a barra,
Mal a nau chega a Belém,
O marujo deita amarra
À mulher que lhe convém.

Refrão
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Setting Sail 
3. Tempo Derradeiro – 1ª parte

Setting Sail

Talvez por alturas do primeiro quartel do 
século XVI os construtores navais holan-
deses começaram a dar corpo a um tipo 

de aparelho inovador, que foi posteriormente 
sendo aperfeiçoado por ingleses, franceses, 
americanos e canadianos, 
com especial incidên-
cia ao longo dos séculos 
XVIII e XIX. Referimo-nos, 
como se depreende, ao 
aparelho que caracteriza 
os navios de pano predo-
minantemente latino, que 
nos países anglo-saxóni-
cos é vulgarmente conhe-
cido como schooner1. De 
uma forma algo sintética 
podemos definir este tipo 
de navio como tendo for-
mas relativamente finas ao 
nível do casco e uma qua-
se total ausência de supe-
restruturas acima do con-
vés, sendo o seu aparelho 
inicialmente constituído 
por dois mastros com ve-
las latinas (fore-and-aft) cujas testas envergam 
no respectivo mastro por intermédio de garrun-
chos2 de grandes dimensões, encontrando-se o 
gurutil e a esteira envergados em duas vergas 
denominadas, respectivamente, carangueja e 
retranca3. Estas duas vergas, nomeadamente a 
inferior (retranca), vieram tornar mais simples 
a afinação da própria vela, permi-
tindo que com ventos largos, ou de 
popa, esta pudesse ser disparada4, 
com o objectivo de maximizar o 
seu rendimento. Graças a isso tam-
bém a própria acção de cambar5, 
na manobra de virar de bordo, viu 
facilitados os respectivos movimen-
tos. O que a tornou mais expedita 
e isenta de riscos, por comparação 
com a caravela.

Embora sobre este tipo de na-
vios já muito tenha sido escrito, a 
exemplo do que vimos para muitos 
dos outros casos que trouxemos a 
lume, também aqui não existem 
consensos quanto às origens e 
causas que levaram ao seu apa-
recimento. De resto, até o próprio 
nome pelo qual este tipo de navio é 
conhecido encerra ele próprio uma 
certa aura de mistério, que só a tra-
dição oral nos permite, hoje, con-
jecturar acerca da sua génese6.

Um dado parece, no entanto, reunir alguma 
unanimidade. De facto este tipo de navio7, face 
às características do respectivo aparelho, é de 
longe menos complexo, exigindo, em virtude 
de para cada vela existir um menor número de 

cabos, tripulações menos numerosas do que 
os tradicionais navios de pano redondo. Além 
disso, sempre que se carrega uma vela latina 
quadrangular8 (gaff-sail) a carangueja é arriada 
sob volta das respectivas adriças da boca e do 

pique (pena)9. Ora, tal procedimento possibilita 
o abafar da vela por parte de um reduzido nú-
mero de marinheiros, sendo a posterior opera-
ção de ferrar o pano feita ao nível do convés. O 
que convenhamos torna muito menos exigente 
e perigosa a sua manobra, nomeadamente em 
situações de mau tempo.

De acordo com as nossas leituras pensamos 
ter sido M. Ballantyne quem conseguiu des-
crever o schooner de uma maneira ímpar, em 
1874: «This is the most elegant and, for small 
craft, the most manageable vessel that floats. 

Its proportions are more agreeable to the eye 
than those of any other species or craft, and its 
rig is in favour with owners of yachts – espe-
cially with those whose yachts are large. The 
schooner’s distinctive peculiarities are, that it 

carries two masts, which 
usually rake aft or lean 
back a good deal; and its 
rig is chiefly fore-and-aft, 
like the sloop […] Scho-
oners sometimes carry a 
large square-sail, which is 
spread when the wind is 
dead aft; and one of their 
great advantages is that 
they can be worked with 
fewer hands than sloops 
of the same size»10.

Foi só por alturas do 
início do século XVIII 
que também os holan-
deses desenvolveram a 
vela latina triangular11, 
que é actualmente o tipo 
de vela mais comum. Em 
nosso entender, dada a 

evolução dos diferentes aparelhos dos navios 
de vela, este passo terá tido na sua base duas 
importantes razões. Desde logo o facto de os 
navios de grande porte, como as naus e os ga-
leões, disporem de vários estais de grande bi-
tola com o objectivo de aguentar para vante os 
respectivos mastros e mastaréus. Que como vi-

mos anteriormente contavam com 
uma guinda12 apreciável, além da 
área vélica sempre crescente exer-
cer enorme pressão sobre estas 
aparentemente frágeis estruturas13. 
Ou seja, existiam cabos suficiente-
mente fortes onde até então ainda 
ninguém se tinha lembrado de en-
vergar uma vela. Não menos im-
portante terá sido a necessidade de 
conferir equilíbrio vélico aos distin-
tos tipos de armação, uma vez que 
a vela de cevadeira utilizada a van-
te era pouco eficaz neste particular, 
porque apenas podia ser utilizada 
com ventos relativamente largos. 
Este problema real deve ter preo-
cupado muitos comandantes pe-
los seus efeitos perniciosos sobre 
o governo e consequente perda de 
velocidade, e foi agravado com o 
aparecimento desta nova armação. 
Efectivamente, uma vez que todo 
o pano latino quadrangular se de-

senvolve para ré dos mastros onde se encontra 
envergado, a vela do mastro mais a vante (tra-
quete) não consegue anular a tendência para a 
orça provocada pela vela de ré14. Daí a neces-
sidade de colocar velas entre o lais do gurupés 

O veleiro Livonia onde se podem observar os garrunchos que abraçam os mastros.

Uma das primeiras imagens com navios de pano “fore-and-aft” flamengos, de meados do século XVII. 
Atente-se na existência de tábuas de bolina em ambos os navios.
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e o mastro do traquete, como forma de alcan-
çar o equilíbrio pretendido. O que terá levado 
ao aparecimento das denominadas velas de 
proa – polaca, vela de estai, bujarrona, giba –, 
aproveitando-se assim os cabos de estai exis-
tentes15. Quanto ao número de velas de proa 
e às respectivas áreas, 
sempre se pretendeu, 
para cada caso, que 
estas pudessem confe-
rir equilíbrio ao navio, 
em função da marea-
ção do restante pano e 
da marcação do vento 
relativo. Não obstante 
esta importante função 
das velas de proa, cedo 
se percebeu que estas 
detinham também um 
papel importante na 
velocidade do navio 
e revelaram-se funda-
mentais para que se 
pudesse navegar mais 
chegado ao vento, tarefa só possível em con-
junto com as velas latinas quadrangulares.

Este importante quadro de alterações levou 
ao aparecimento do novo tipo de aparelho 
que mais tarde conheceu outras variantes, na 
exacta medida das diferentes combinações 
com recurso a um maior ou menor número 
de velas redondas16.

Como todas estas velas se de-
senvolvem para ré dos respectivos 
mastros, daqui resulta uma pressão 
assimétrica sobre o aparelho, que 
ultrapassa em muito a acção das 
próprias enxárcias. Por isso, como 
forma de resolver este problema, 
foi necessário passar a dispor de 
um cabo que a barlavento, à popa, 
pudesse aguentar o somatório das 
forças transferidas para o mastro 
que se encontra mais a ré. Este 
cabo indispensável é aquele que 
hoje apelidamos de brandal volan-
te17, que faz arreigada no galope do 
mastro da mezena, elemento chave 
em qualquer navio com estas ca-
racterísticas, e cuja manobra deve 
ser levada em linha de conta quan-
do o navio vira de bordo.

Este aparelho acabou por se im-
por ao nível dos barcos de lazer e 
competição, tendo sido também 
adoptado com vantagem em mui-
tos navios de grandes dimensões 
construídos nos séculos XIX-XX.

Também a roda do leme, que 
actualmente associamos a qual-
quer navio, só foi inventada por 
alturas do início do século XVIII. O 
seu desenvolvimento trouxe consi-
go duas grandes vantagens. Em primeiro lugar 
exige um menor esforço por parte do mari-
nheiro do leme18, uma vez que o movimento 
é intermediado por dois aparelhos de força 
(talhas), um em cada bordo, funcionando o 
eixo da roda do leme (tambor) como enrola-

dor das voltas do seio do gualdrope. Por ou-
tro lado, tornou possível trazer a manobra do 
navio para o tombadilho, local privilegiado 
onde o marinheiro, sem dificuldade, pode 
governar tendo em atenção as testas do pano 
redondo19 e simultaneamente mais próximo 

do oficial de quarto, responsável pelas alte-
rações do rumo.

Um dos grandes problemas que sempre 
afectou os navios de madeira, em especial 
aqueles que navegam em águas tropicais, foi 
a degradação das obras-vivas, que encontra 
explicação pelo facto de nessas paragens o 
molusco teredo navalis, vulgo teredo, adquirir 

voracidade e dimensões extraordinárias20. Se-
gundo Chatterton, no seu livro Sailing Ships, 
só em 1761 foram pela primeira vez aplicadas 
chapas de cobre no casco de um navio. Dados 
os excelentes resultados obtidos, esta prática 
passou a ser corrente, tanto no que respeita à 

protecção conferida contra o terrível teredo, 
como em relação à demais vida marinha21. 
Aparentemente simples também esta inovação 
teve consequências notáveis ao nível de toda a 
construção naval. Com as obras-vivas mais pro-
tegidas a madeira utilizada na sua construção 

passou a ser mais fina, 
logo menos dispen-
diosa, tornando-se os 
navios mais leves e rá-
pidos. Antes do surgir 
desta novidade a pro-
tecção era assegurada 
pelo impregnar do cas-
co com breu22.

É também no final 
do século XVII, prelú-
dio do fértil e derradei-
ro ciclo de desenvol-
vimento dos grandes 
veleiros, que surge o 
navio que passou a ser 
conhecido como fra-
gata. Tratava-se, essen-

cialmente, de um navio de três mastros23, cuja 
vela ré24, como era conhecida, foi sabiamente 
substituída por uma mezena com carangueja, 
sendo posteriormente adicionada a retranca. 
A fragata foi acima de tudo pensada como um 
navio de guerra de linhas relativamente finas, 
armada com canhões e com um relativamen-
te pequeno bordo livre, capaz de atingir uma 

velocidade superior a qualquer outro 
navio da época. Por isso foi utilizada 
ao longo do séculos XVIII-XIX em ac-
ções de exploração, «corso oficial», 
dar caça a navios inimigos, bem como 
fazer a escolta de comboios e apoio 
a navios maiores, que apesar de mais 
bem armados viram o respectivo des-
locamento, calado e boca afectarem 
severamente a sua velocidade e ma-
nobrabilidade, a ponto de os tornarem 
incompatíveis com as características 
exigidas a um navio de guerra25.

Terá sido também a fragata o pri-
meiro navio a utilizar velas de entre-
mastro26 e sobres27, na tentativa de 
aumentar ainda mais a sua velocida-
de. O aligeirar das suas dimensões 
e aparelho terá levado ao apareci-
mento da corveta e do brigue, con-
tando este último com apenas dois 
mastros redondos.

O denominado navio de linha28, 
que as principais potências marítimas 
europeias dispuseram neste período, 
detinha muitas das características e 
qualidades acima descritas, acomo-
dando no entanto um maior núme-
ro de peças de artilharia do que a fra-
gata, normalmente distribuídas por 
várias baterias (cobertas). Para além 

de se constituírem como o navio de combate 
por excelência, a construção de toda uma es-
quadra obedecia rigorosamente aos mesmos 
planos, tanto ao nível do casco como do pró-
prio aparelho. Só assim era possível que todos 
os navios, com o vento a soprar com a mesma 

Um navio de linha ainda com vela ré, visto por Gilbert Gleiss.
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O lugre de sete mastros Thomas Lawson, provavelmente o maior navio com este tipo de aparelho jamais 
construído.
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intensidade e direcção, tivessem exactamente 
o mesmo desempenho ao nível da velocidade 
e nas manobras tácticas coordenadas, requisi-
tos fundamentais durante os combates.

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com

Bibliografia sumária:
Andrew Lambert, War at Sea in the Age of Sail, Lon-

dres, Cassel & Co., 2000.
Basil Greenhill, The Merchant Sailing Ship, Nova Ior-
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David MacGregor,  The 

Schooner – Its Design and De-
velopment from 1600 to the 
Present, Londres, Caxton Edi-
tions, 2003.

Notas:
1 Compete, no entanto, re-

ferir que em português encon-
tramos sinónimos de schooner 
os termos lugre, escuna e pa-
tacho que caracterizam, em 
concreto, certos tipos de apa-
relho muito particulares, como 
procuraremos mostrar em arti-
go previsto publicar na Revista 
da Armada, no próximo mês 
de Março.

2 Anel feito de cordão de 
cabo, ou colchete metálico, 
costurado espaçadamente nos 
lados de uma vela, permitindo 
assim que esta possa correr ao 
longo de um estai. Em navios 
mais recentes, nomeadamente 
naqueles que dispõem de mas-
tros em ferro, os garrunchos em 
vez de abraçarem o mastro encontram-se presos a uma 
calha ou carril.

3 Numa apreciação simplista, podemos dizer que 
os holandeses retiraram à vela latina de pendão toda 
a secção que se encontrava para vante do mastro 
acrescentando, posteriormente, uma nova verga à 
sua base (retranca), onde passou a envergar a respec-
tiva esteira.

4 Acção de projectar para fora, ou prolongar para fora 
ou para cima, um pau, uma verga ou um mastaréu.

5 Passar o pano latino, as escotas e a retranca para o 
bordo oposto aquando da manobra de virar de bordo.

6 Actualmente são conhecidas duas possíveis ori-
gens que poderão estar na base do nome schooner. 
A primeira relaciona este termo com a palavra fla-
menga scoon, cujo significado, numa tradução livre, 
pode significar belo ou bonito. No entanto, a sua uti-
lização para classificar um determinado tipo de navio, 
em função da sua armação, parece remontar a 1713. 
Por ocasião do lançamento à água de um navio com 
estas características em Nova Inglaterra (actual estado 
dos Estados Unidos), uma espectadora, cuja origem se 
desconhece, terá exclamado: «See how she schoons!». 
Ao que, surpreso, o dono do navio respondeu: «Then 
a schooner she’ll be!». Outros defendem que este tipo 
de armação terá sido alvo de uma importante opti-
mização, levada a cabo pelos estaleiros de Schoone 
Havn, um antigo porto do mesmo estado americano. 
Faz sentido, nesta perspectiva, que schooner possa 
ser a denominação do navio desenvolvido no porto 
(havn) de Schoone.

7 Os navios dispondo deste tipo de aparelho fo-
ram muito utilizados na navegação de cabotagem, 
em viagens de exploração e como navios de pesca. 
Resta acrescentar que nesta última actividade Portugal 
dispôs, até há bem pouco tempo, de inúmeros navios 
com estas características, utilizados durante mais de 
um século nas campanhas de pesca do bacalhau, le-
vadas a cabo nos longínquos bancos da Terra Nova e 
da Gronelândia. Aliás, dois destes veleiros – Creoula e 
Argus –, a que recentemente aludimos na série de ar-
tigos intitulada Lugres do Gelo, Cisnes dos Oceanos, 
constituíram a derradeira evolução deste tipo de navio, 

cujo desenho do casco foi inspirado, como vimos, nas 
escunas da Nova Escócia (Canadá).

8 Apesar de ser o termo utilizado para classificar este 
tipo de pano, a sua forma é basicamente trapezoidal.

9 A adriça da boca (punho superior de vante de uma 
vela latina quadrangular) e do pique (a pena é o pu-
nho superior de ré de uma vela latina quadrangular) 
são responsáveis pelo içar da carangueja. Na manobra 
de arriar, tal como acontece com as vergas do pano re-
dondo, estes cabos têm que correr sob volta. Caso con-
trário o peso da verga provocaria a sua queda abrupta, 
com graves consequências para o aparelho e para os 
marinheiros envolvidos na manobra.

10 David MacGregor, The Schooner – Its Design and 
Development from 1600 to the Present, pp. 11-12.

11 As velas de entremastro tiveram inicialmente 
uma forma trapezoidal, tal como as estênsulas (fi-
sherman staysail) içadas no galope dos mastros des-
tes navios (schooner). Aliás, parece-nos provável ter 
sido no decorrer deste contexto que as velas de en-
tremastro começaram a ser utilizadas, alargando-se 
posteriormente o seu campo de aplicação a outras 
armações.

12 Altura de um mastro, ou mastaréu.
13 Lembramos que o pé do mastro de qualquer na-

vio apenas encontra apoio na respectiva sobrequilha, 
num orifício, ou base, denominado carlinga. O que é 
manifestamente insuficiente para que possa manter-se 
na sua posição, ainda que as enoras dos pavimentos 
que este atravessa possam também ajudar a conferir al-
guma estabilidade, se devidamente acunhado. São no 
entanto os cabos que compõem a enxárcia que susten-
tam o mastro transversalmente e para ré, cabendo aos 
estais a função de inibir a sua oscilação longitudinal, 
aguentando-o para vante.

14 Este raciocínio aplica-se a um navio de dois mas-
tros. Se o navio dispuser de mais mastros, o efeito das 
velas dos mastros intermédios acaba por conhecer um 
certo equilíbrio. A questão a resolver é a diferença de 
pano existente entre a proa e a popa.

15 Com o advento das velas de proa desaparece a 
vela da sobrecevadeira, mantendo-se a cevadeira em 
utilização por mais algum tempo. A este propósito 
convém recordar que a cevadeira e a sobrecevadeira 
contribuíam para que a proa do navio afundasse, con-
trariamente à acção das novas velas de proa, que exer-
cem um efeito contrário.

16 As diferentes combinações de velas adquiriram 
um nome próprio, sendo conhecidas como armações 
ou aparelhos. Desta forma tornou-se possível classifi-
car os navios de vela em vários tipos.

17 Este cabo, sem encapeladura inferior, é utilizado 
como reforço dos brandais fixos, ou seja, dos ovéns que 
compõem a enxárcia. O termo volante surge como si-
nónimo de cabo móvel, que se pode mudar facilmente 
de um lugar para outro.

18 Como facilmente se percebe, o menor esforço 
desenvolvido encontra-se relacionado com o diâme-
tro da roda do leme e com o efeito desmultiplicador 
conferido pelas talhas.

19 O procedimento de governar por observação das 
testas das velas ainda hoje pode ser praticado a bordo 
do navio-escola Sagres, pelos oficiais de quarto mais 
experientes.

20 Este molusco bivalve, com o aspecto de um verme, 
tem um comprimento que oscila entre os 5 centímetros 
e 1 metro, atingindo a maior dimensão nas águas mais 
quentes. Na sua acção sobre as madeiras flutuantes ou 
imersas constrói galerias através das quais se desenvol-

ve, acabando por danificar ir-
remediavelmente todo o navio. 
Embora não o tenhamos men-
cionado anteriormente, a razão 
pela qual o Pedro Nunes (ex-
Thermopylae) não foi convertido 
para navio-escola ficou também 
a dever-se ao facto do seu cas-
co se encontrar em grande parte 
afectado pelo teredo, apesar de 
protegido por chapas de cobre. 
Convém a este propósito lem-
brar que este fenómeno afecta 
de forma desigual os diferentes 
tipos de madeira. Por isso a Cut-
ty Sark foi, também neste capítu-
lo, um navio mais feliz.

21 Já antes havia sido testado 
o forro com chapas de chumbo, 
com o mesmo objectivo. Mas 
cedo foi abandonada a sua uti-
lização uma vez que acelerava 
exponencialmente o desgaste 
das ferragens do leme, devido às 
fortes correntes galvânicas indu-
zidas por este elemento.

22 Nos famosos biombos 
Namban de origem japonesa, os 

artistas orientais repararam neste pormenor que para eles 
constituía grande novidade, tendo, por isso, representado 
os navios portugueses com uma cor negra, conferida pelo 
breu. Estes biombos lacados podem ser vistos no Museu 
Nacional de Arte Antiga, existindo na antepara de ré da 
câmara de oficiais do navio-escola Sagres uma réplica, 
em forma de quadro, de excelente qualidade.

23 A sua armação era em tudo idêntica àquilo que 
mais tarde passou a ser conhecido como galera, deno-
minação que ainda hoje vigora. Ou seja, um navio em 
cujos mastros envergava pano redondo, com pequenas 
excepções. No mastro mais a ré (gata) existia também 
uma vela latina, denominada mezena, para além das 
velas de proa e de entremastro.

24 A vela ré era também uma vela latina, mas de 
características idênticas às utilizadas nas caravelas, 
naus e galeões.

25 A fragata D. Fernando (1843) é um navio deste úl-
timo tipo, constituindo-se até como um anacronismo 
face ao desenvolvimento que a construção naval havia 
atingido na altura em que foi lançada à água.

26 Como o seu próprio nome indica os entremastros, 
ou velas de entremastro, são velas latinas triangulares 
que trabalham nos estais que se encontram entre dois 
mastros, e aguentam o de ré para vante (e.g. estais do 
grande – entre o grande e o traquete –, estais da me-
zena – entre a mezena e o mastro grande –, etc.). De 
uma forma geral todos os estais a bordo recebem o 
nome da secção do mastro onde fazem arreigada (e.g. 
estai do joanete, estai do galope do grande, etc.), ou, 
no caso dos que fazem arreigada no gurupés, o nome 
da vela que neles se encontra envergada (e.g. estai da 
bujarrona, estai da giba, etc.).

27 A vela/verga recebeu esta designação por se en-
contrar por sobre a vela/verga de joanete. O seu nome 
inicial seria, por exemplo, sobre joanete de proa, ten-
do, por facilidade de expressão, deixado de se utilizar 
a palavra joanete (sobre de proa).

28 Esta designação surge devido ao facto de os na-
vios se combaterem em linhas paralelas, imposição esta 
feita pela localização das peças de artilharia ao longo 
do costado. Como se percebe, a sua formação era em 
coluna, dentro de cada esquadra beligerante.

Recepção naval à rainha Vitória, em Cherbourg.
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ACADEMIA DE MARINHA

O Simpósio de História Marí-
tima, que na Academia de 
Marinha tem lugar em anos 

alternados, desde 1992, realizou este 
ano a sua 9ª edição, versando o tema 
em título.

Foi antecedido, alguns meses an-
tes, por uma mesa redonda sobre o 
mesmo assunto onde se debateram 
aspectos relevantes ligados á figura 
e obra de D. Francisco de Almeida, 
suscitando-se com isto uma maior sensibili-
zação dos estudiosos para este personagem 
intimamente ligado à fundação do Estado 
Português da Índia.

A sessão de abertura foi presidida pelo 
CEMA, ALM Vidal Abreu, à direita do qual 
se encontravam os Professores Doutores Dias 
Farinha (Presidente da Comissão Científica do 
Simpósio) e Contente Domingues (Vice-Presi-
dente da Academia, classe História Marítima), 
e tendo à sua esquerda a Professora Doutora 
Raquel Soeiro de Brito (Vice-Presidente da 
Academia de Marinha – classe de Artes, Letras 
e Ciências) e o VALM Ferraz Sacchetti (Presi-
dente da Academia).

Abriu a sessão o Presidente da Academia 
que lamentou o facto do Secretário do Estado 
da Defesa Nacional e Assuntos do Mar, em re-
presentação do Ministro da Defesa Nacional 

ter sido impedido de comparecer por moti-
vos imperiosos do Governo, tendo em seguida 
agradecido a todos aqueles que, duma forma 
ou doutra, se tinham envolvido no Simpósio 
e na sua preparação.

Focou, ainda, o motivo de a escolha do 
tema do Simpósio ter resultado “ no facto de 
se estar a comemorar este ano o V Centenário da 
partida para Índia da Armada de 22 navios de 
D. Francisco de Almeida que teve lugar no dia 
25 de Março de 1505, depois de, na véspera, ter 
ouvido Missa com El-Rei D. Manuel na Sé de 
Lisboa e de ter recebido das mãos do monarca o 
estandarte real.”

Após isto, o Presidente recordou “ o esta-
belecimento do primeiro poder europeu fora da 
Europa, exercido sem qualquer interrupção du-
rante mais de quatro séculos e meio (456 anos), 
desde 1505 até à segunda metade do séc. XX” e 

da sua sustentação por “uma muito 
longa cadeia logística marítima, de mais 
de 18000 milhas”.

Proferiu o VALM Ferraz Sacchetti 
ainda uma série de considerações sobre 
a pressão do poder marítimo e lembrou 
que , no próximo ano, se prevê a cele-
bração do Tratado de Windsor (1386) 
e da Convenção Marítima que, parale-
lamente, foi também assinada.

Neste Simpósio, além das confe-
rências inaugural e de encerramento, a cabo 
dos académicos Prof. Doutor Pedro Dias e 
Dr. José Manuel Garcia, foram proferidos 
mais dezassete comunicações sobre o tema, 
as quais, duma maneira geral, geraram ani-
mados debates e trocas de comentários com a 
assistência, proporcionando excelentes opor-
tunidades de esclarecer aspectos só por si du-
vidosos ou mesmo controversos.

No Simpósio participaram cerca de meia 
centena de interessados, entre os quais se in-
cluiam muitos membros da Academia de Ma-
rinha e ainda professores e alunos das Univer-
sidades, esperando-se que as Actas venham a 
ser publicadas no próximo ano.

O relatório dos trabalhos e as conclusões ge-
rais do Simpósio foram apresentados detalha-
damente pelo académico Baptista Valentim an-
tes do início da conferência de encerramento.

IX Simpósio de História Marítima
D. Francisco de Almeida – 1º Vice-Rei Português

IX Simpósio de História Marítima
D. Francisco de Almeida – 1º Vice-Rei Português

Conferência Inaugural: 
“As defesas do Estado Português na Índia no tempo de 
D. Francisco de Almeida” 
– Prof. Doutor Pedro Dias

TEMA I – D. FRANCISCO DE ALMEIDA: 
O Homem e o Rei

1ª Parte: Presidente – Prof. Doutor Dias Farinha
Secretário – Dr. João Abel da Fonseca

“D. Francisco de Almeida: uma resposta estratégica 
às construções territoriais e continentais”
– Prof. Doutor Aurélio de Oliveira

“ Há 500 anos...A viagem do 1º Vice-Rei, ou da 
Fundação do Estado Português da Índia”
– Prof. Doutor Joaquim Candeias da Silva

2ª Parte: Presidente – Prof. Doutor Aurélio 
de Oliveira
Secretário – Cte Rodrigues Pereira
“A gloriosa batalha...e a inglória refrega” 
– Cor. Nuno Valdez dos Santos

“Ludovico de Varthema-cavaleiro pela mão de 
D. Francisco de Almeida” 
– Dr. João Abel da Fonseca

“ O massacre de D. Francisco de Almeida na Terra 
dos Cafres”  
– Dra. Maria da Glória Santana Paula

TEMA II – O ESTADO MODERNO 
E A SUA PROJECÇÃO NO ÍNDICO

1ª Parte: Presidente – Dr. João Abel da Fonseca
Secretário – 2TEN Carlos B. Valentim

“O imperfeito Dom Francisco Garcia”
– Dr. Rui Miguel da Costa Pinto

“Memórias setecentistas de D. Francisco de Almeida” 
– Dr. Filipe L. R. do Carmo Francisco

“A noção de Ciência em Fernando de Oliveira”
 – Prof. Doutor José Eduardo Franco

“O percurso militar de Duarte de Lemos, um dos 
fundadores do  Estado da Índia” 
– Doutor Vítor L. Gaspar Rodrigues

2ª Parte: Presidente: Prof. Doutor Luís Filipe 
Reis Thomaz
Secretário: Cte Rodrigues Pereira
 
“As comunicações navais no tempo de 
D. Francisco de Almeida” 
– Eng. José Pereira Gonçalves

“Em busca do herói. D. Francisco de Almeida e seu 
filho D. Lourenço nas crónicas nas crónicas 
Quinhentistas da Expansão” 
– Prof. Doutora Ana Paula Avelar

“O investimento financeiro na esquadra do primeiro 
vice-rei da Índia” 
– 2TEN Baptista Valentim

“A Nau Nova”
– Manuel da Silva Carrelhas

TEMA III – ESTRATÉGIA 
E PODER NAVAL

1ª Parte: Presidente: Prof. Doutor  Francisco 
Contente Domingues 
Secretário: Cte Luís Semedo de Matos

“Condicionalismos estratégicos para a criação do 
primeiro império europeu no Índico” 
– Dr. Fernando Martins de Almeida

“D. Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque, 
construtores do Império” 
– Prof. Doutor António Andrade Moniz e Dra Maria 
Celeste Moniz

“Um tratado, duas perspectivas: o De Navigatione Libri 
Tres (1549) de Diogo de Sá” 
– Prof. Doutor Augusto Mourão e Dra. Ana Cristina 
Costa Gomes

“Gaspar da Índia e a génese da estratégia manuelina 
no Índico” 
– Prof. Doutor Luís F. Reis Thomaz

2ª Parte: Relatório dos Trabalhos - Conclusões
Conferência de Encerramento: “A herança de 
D. Manuel I e de D. Francisco de Almeida” 
– Dr. José Manuel Garcia



ENTREGA DE COMANDO

 Decorreu em 15NOV05, na Base de Fuzileiros, a cerimó-
nia de rendição do cargo de Comandante do Corpo de Fu-
zileiros, presidida pelo Comandante Naval, VALM Alexan-
dre da Fonseca.

Estiveram presentes diversas altas entidades da Marinha, 
militares de outros ramos das Forças Armadas, Adidos Mili-
tares acreditados em Portugal, representantes da Associação 
de Oficiais da Reserva Naval, da Associação de Fuzileiros e 
diversas entidades civis.

No uso da palavra, o Comandante cessante VALM Var-
gas de Matos, em jeito de balanço, debruçou-se sobre o estado da in-
tenção de Transformação que elegera como principal linha de acção 
durante o seu comando e que iria tornar o Corpo de Fuzileiros, mais 
apto e mais eficiente para executar a sua Missão, Geração de Forças, de 
forma a com à vontade enfrentar os desafios do futuro. Concluiu que, 
com o empenho, dedicação e sobretudo o entendimento e a compre-
ensão racional de todos, muito foi feito. Ao Comandante empossado, 
na passagem de testemunho desejou -lhe sorte, águas safas, mar calmo 
e ventos favoráveis.

O novo Comandante, CALM Carvalho Abreu, iniciou a sua alocu-
ção por delinear algumas ideias sobre o seu programa de acção, natu-
ralmente ajustadas à missão e aos recursos colocados à sua disposição. 
Destacam-se as seguintes:

“Num quadro de dificuldades, com que as Forças Armadas se con-
tinuarão a debater, a busca de Soluções Organizativas almejando uma 
maior eficiência, quando o risco for aceitável, é um caminho a seguir des-
de que não comprometa o futuro... A capacidade de projecção autónoma, 
continua a ser um requisito operacional e uma necessidade nacional per-
manente... Para além das operações humanitárias e de paz, continuare-
mos a melhorar a nossa preparação para apoiar as populações civis em 
situações de catástrofe ou calamidades naturais... O Navio Polivalente 
Logístico, acrescido dos meios navais necessários para lhe garantir uma 
sustentação e capacidade credível, possibilitará à Marinha uma melhor 
participação em todas as acções que atrás referi.” (…)

O Comandante Naval, VALM Alexandre da Fonseca, após se pronun-

ciar sobre a importância e relevância desta cerimónia pública 
que marca a transferência de responsabilidades entre quem 
sai e quem entra, referiu:

“ O Corpo de Fuzileiros tem, sabemo-lo todos, grande 
importância na Marinha, mas também nas FA e no País. 
Não só pela sua dimensão relativa, pelos significativos re-
cursos humanos e materiais de que dispõe; a sua impor-
tância deriva antes das suas capacidades, que são múlti-
plas e variadas, centradas na projecção anfíbia, do mar 
para terra. E se a capacidade anfíbia sempre foi impor-

tante para a Marinha, dando-lhe uma dimensão acrescida, nos dias 
de hoje em que os cenários mais previsíveis apontam para o empre-
go de forças expedicionárias, em teatros distantes, ‘out of area’, mais 
importante ainda se torna o Corpo de Fuzileiros.”

COMANDANTE DO CORPO DE FUZILEIROS

O CALM Carvalho Abreu nasceu em Bragança, frequentou o  curso de Marinha da 
Escola Naval sendo promovido a Guarda-marinha em OUT73.

Após frequentar o curso de Oficial de Draga-Minas, foi Oficial Imediato dos dra-
ga-minas costeiros, N.R.P.”Santa Cruz” e N.R.P.”Velas” e foi chefe de Serviço de Nave-
gação dos N.R.P.”Cte. Sacadura Cabral” e N.R.P.”João Coutinho”. Especializou-se em 
Electrotecnia, sendo Chefe de Serviço no N.R.P.”João Roby”. 

Em terra, foi Instrutor na Escola de Electrotecnia e anos mais tarde, Professor de Elec-
trotecnia na EN. Prestou ainda serviço no EMA, Divisão de Pessoal e Organização e foi 
adjunto militar de Marinha no Gabinete do Almirante CEMGFA.

Como CMG foi Director do CITAN e Chefe do CENGE e foi o Chefe da delegação 
nas reuniões NATO do MTWG e do MTSM. Foi ainda Chefe do AWW Branch, no SA-
CLANT, Norfolk, EUA, e representou este Comando no NADC e no NACMO BOD. 
Chefiou igualmente o SPOW Branch, responsável pelos programas científicos do HQ 
SACT na  NC3A e no NURC.

Frequentou diversos cursos, destacando-se, uma pós-graduação em Estratégia no 
ISCSP, o curso de “Táctica e Operações Navais”, CSNG no ISNG, e o “Naval Staff Cour-
se”, nos EUA,  o “ NATO European Security Course”, na Alemanha,  o “Maritime Tac-
tical Course”, no Reino Unido e o “Global Security Challenges”, em Itália.

Comandou o N.R.P.”Rosário” , o N.R.P.” Baptista de Andrade” onde efectuou comis-
sões nos Açores, participou em exercícios nacionais e NATO, como a operação ”Sharp 
Vigilance”, no Adriático e a operação “Cruzeiro do Sul”, no Atlântico Sul. No comando 
do N.R.P. “Álvares Cabral”  participou em vários exercícios nacionais e internacionais, 
salientando-se a integração na STANAVFORLANT e a participação na EUROMAR-
FOR como Flag Captain.
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TOMADAS DE POSSE

 Em 14OUT05 realizou-se a cerimónia de toma-
da de posse do Director de Administração Finan-
ceira o CMG AN Esteves Nunes no gabinete do 
SSF, CALM Calceteiro Serafim, estando presentes 
diversos militares e civis daquela Direcção.

Das palavras proferidas pelo SSF é de ressaltar:
...“ Segundo o que tem sido dado a conhecer e 

se encontra projectado, as principais consequên-
cias decorrentes do SIGDN para o sistema de Ad-
ministração Financeira da Marinha consistem na 
alteração do modelo e modo de prestação de con-
tas externas (ao Tribunal de Contas), que passará 
a seguir o normativo instituído pelo Plano Oficial de Contabilidade 
Pública e a ser assumida por uma “entidade única prestadora de con-
tas”, que será a Marinha, representada pelo almirante CEMA..”

Por último usou da palavra o empossado que referiu a dado passo:
...“ Este plano (de implementação do SIGDN) prevê as acções que, 

em concreto, são necessárias para a transição do Sistema Integrado 
de Informação Financeira (SIIF) para o SIGDN, designadamente, 
entre outras, as seguintes:

- Migração de dados do SIIF para o SIGDN;
- Preparar a apresentação do Relatório e Contas da Marinha no ano 

de 2006 de acordo com as normas previstas na Instrução 
do Tribunal de Contas Nº 1/2004, nomeadamente:

- Balanço Consolidado;
- Demonstração de Resultados Consolidados;
-  Anexos às Demonstrações Finan. Consolidadas...”

DIRECTOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

O CMG João António Barreiros Esteves Nunes nasceu em Castelo 
Branco e concluiu o curso de AN da Escola Naval.

Como oficial subalterno desempenhou funções nos serviços admi-
nistrativos e financeiros da BNL, G1EA e foi chefe do Serv. de Abast. 
dos NRP’s “Augusto Castilho” e “Oliveira e Carmo”. 

Como oficial superior foi membro dos Conselhos Administrati-
vos do DMS e do DMM.

Foi professor na EN na área científica de Finanças.
Foi chefe da Divisão de Inspecções Financeira e Patrimoniais da DAR.
Desempenhou as funções de chefe do Gabinete da Marinha junto do Naval Inven-

tory Control Point – Philadelphia.
Em 14OUT05 assumiu as funções de director de Administração Financeira.
Possui diversos louvores e condecorações.
É licenciado em Gestão Financeira pela Universidade do Algarve, Pós-Graduado 

em Direito da Propriedade Industrial e Intelectual pela Universidade de Lisboa e fre-
quenta, actualmente o 4o ano da licenciatura em Direito da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa e a Pós-Graduação em Finanças e Gestão do Sector Público 
da mesma Universidade.
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TOMADAS DE POSSE

 No dia 18OUT05, realizou-se no Hospital de 
Marinha, sob a presidência do CALM Valdemar 
Goulart Porto – DSS, a cerimónia de Tomada de 
Posse do novo Director – CMG MN Silva Roque, 
estando presente diversas altas entidades de Mari-
nha bem como oficiais, sargentos, praças e civis.

Após a leitura do louvor ao CMG MN Castro 
Martins que entregou o cargo e a leitura da Ordem 
da Armada, o CMG MN Silva Roque na sua alo-

cução, referiu de uma forma sucinta as principais 
transformações ocorridas nos diversos sectores do 
Hospital, salientando também “...estes indicadores 
constituem  um estímulo e base de suporte para o prosse-
guimento das principais linhas estratégicas de acção fu-
tura e que passam por:

- Defesa da concepção do HM como unidade 
hospitalar de média dimensão e carácter genera-
lista, particularmente atenta à componente ope-
racional (...)

- Assegurar o regular funcionamento do centro de Medicina Hiperbá-
rica, capaz de garantir a selecção e treino de mergulhadores bem como 
o tratamento de situações patológicas complexas que ocorram em mer-
gulhadores militares e civis (...)

- Manter parcerias protocolares com outros hospitais, de forma a ren-
tabilizar capacidades e reforçar a obtenção de receitas próprias impor-
tantes para o funcionamento hospitalar.

- Dinamizar a educação, formação e investigação a nível interno e es-
tabelecer e manter protocolos de cooperação no ensino com diversas 
Faculdades nas áreas da Medicina, Farmácia, Psicologia, Nutrição, En-
fermagem e Tecnologias de Saúde.

- Promover a organização de cursos de formação, em suporte básico 
de vida e de suporte de vida avançado.

- Sustentar em patamar superior a nossa vertente específica na saú-
de através da implementação de Mestrado em Medicina Hiperbárica 
e Subaquática, de âmbito nacional, em parceria com as Faculdades de 
Medicina.

- Prestar a melhor das atenções à motivação da família Naval, tal 
como vem definido na Tarefa 28 da Directiva Sectorial de Recursos 
Humanos....”

DIRECTOR DO HOSPITAL DA MARINHA

O CMG MN Armando Filipe da Silva Roque nasceu em Lisboa, tendo terminado 
a licenciatura em medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Após o internato 
policlínico ingressou na Reserva Naval em 1980. No ano seguinte foi admitido no QP 
de Médicos Navais após concurso público.

Nos primeiros anos da sua carreira exerceu funções médico-militares na Escola de 
Mergulhadores, onde iniciou formação em medicina hiperbárica e subaquática, tendo 
terminado a especialidade de medicina interna após internato efectuado no Hospital 
de Santa Maria. Realizou exame público para provimento de lugar de especialista de 
medicina interna do HM, tendo exercido funções de Assistente Graduado até 1995.

Exerceu funções clínicas como assistente na área de medicina hiperbárica desde a 
instalação da câmara hiperbárica no HM em 1989, e assumiu a Chefia do Centro de 
Medicina Hiperbárica acumulando com a Chefia do Serviço de Medicina Interna.

Participou como perito médico na Comissão Interministerial para Regulamenta-
ção do Mergulho Profissional em Portugal e integrou o Grupo NATO “Underwater 
Diving Working Group”. Nomeado representante nacional pelo Ministério de Ciên-
cias e Tecnologia em 1995 para membro do Comité de Gestão da COST ACTION 
B14 (European Cooperation in the Field of cientific and Technical Research – Euro-
pean Union) relativ a projecto europeu de investigação coordenada para o quinqué-
nio seguinte “Hyperbaric Oxygen Therapy”. Integrou várias acções formativas no 
âmbito da medicina interna, medicina hiperbárica e subaquática, fazendo parte de 
comissões organizadoras ou como perito em vários congressos, jornadas e cursos a 
nível nacional e internacional.

De 2003/2005 exerceu cargos de Chefe do Depart. Médico e Subdirector no HM.
Possui diversos louvores e condecorações.

 No passado dia 27OUT, no Gabinete do SSP, 
rea lizou-se a cerimónia de tomada de posse do 
novo Director de Apoio Social, o CMG Rocha 
Carrilho, conferida pelo, VALM Ferreira Pires. 
Estiveram presentes os directores e chefes na di-
recta dependência da SSP, diversos oficiais, além 
do pessoal que presta serviço na DAS.

No seu discurso, o VALM Ferreira Pires começou 
por revisitar o período em que o CTE Joaquim No-
bre exerceu o cargo, elogiando o seu desempenho, com especial destaque 
para a activação do protocolo celebrado com o INFARMED, respeitante à 
partilha da base de dados de medicamentos/preços, e para a divulgação 
em boletim de vencimento dos extractos de despesa/comparticipação.

Quanto às linhas de orientação para o novo Director de Apoio Social, 
o VALM SSP espera do CTE Rocha Carrilho que:

- “Se envolva directa e empenhadamente na monitorização do proces-
so em curso para a transição do modelo da ADMA para a recém criada 
ADM, no sentido de ser salvaguardada uma transição sem roturas;

- Incentive um cada vez maior rigor na verificação e controlo da fac-
turação e de consumos de referência;

- Promova a reorganização interna necessária à concretização inova-
dora de uma modernização efectiva dos processos e das condições de 
trabalho;

- Identifique e promova as acções de formação requeridas para o bom 
cumprimento da missão;

- Incentive e dinamize as acções directas de divulgação dos serviços de 
apoio da DAS, junto das entidades e organismos da Marinha.

Usando da palavra, o CMG Rocha Carrilho enfatizou inteira disponi-
bilidade para bem cumprir e levar a bom termo as funções de director, 

desejando manter sempre viva a relação vertical e 
horizontal da informação institucional dentro dos 
padrões da disciplina, lealdade, dever militar e re-
lacionamento humano que sempre foram apaná-
gio na Marinha.

No que concerne às mudanças em perspectiva 
na área do apoio social, mostrou-se atento, subli-
nhando que vai procurar obviar toda e qualquer 
perturbação no apoio aos beneficiários.

DIRECTOR DE APOIO SOCIAL

O CMG António Carlos Vieira Rocha Carrilho, nasceu em Lisboa e ingressou na Es-
cola Naval, tendo sido promovido a G/M em 1978.

Como aluno da EN, integrou a guarnição do N.R.P. “Vega” tendo tomado parte em 
várias regatas e cruzeiros de instrução nacionais e internacionais.

Exerceu as funções de Imediato do N.R.P. “Cunene” e funções no N.R.P. “Sagres”, ten-
do efectuado várias viagens de instrução, destacando-se a segunda Volta ao Mundo.

Foi de Chefe do Serviço de Navegação no N.R.P. “Jacinto Cândido”.
Desempenhou funções docentes na EN, primeiro como instrutor e posteriormente 

como professor da cadeira de Navegação, em acumulação, desempenhou as funções 
de Imediato do N.R.P. “Vega” e depois o seu Comando.

Regressou ao N.R.P. “Sagres” assumindo as funções de Oficial Imediato. Destacando-
-se a participação do Navio nas comemorações dos 450 anos da chegada dos primeiros 
portugueses ao Japão e mais tarde foi seu Comandante.

Efectuou comissão em Macau tendo desempenhado os cargos de Comandante da 
Lorcha “Macau”, Director da Escola de Pilotagem, Chefe do Gabinete de Assessoria 
Técnico-jurídica da Capitania dos Portos e Delegado do Governo junto da companhia 
de navegação “Hong Kong and Yaumati Ferry Co. Ltd.”.

Exerceu funções de Adjunto do Director Técnico do Instituto Hidrográfico e pos-
teriormente de Chefe da Divisão de Navegação.

O CTE Rocha Carrilho especializou-se em Navegação, frequentou o CGNG e o 
CCNG.

Ao longo da sua carreira foi distinguido com diversos louvores e condecorações.
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NOTÍCIAS

 No passado dia 27 de Setembro o 
Secretário de Estado da Defesa Nacio-
nal e dos Assuntos do Mar (SEDNAM) 
visitou a Escola de Tecnologias Navais 
(ETNA) com a finalidade de assistir a 
um exercício que iria decorrer nas ins-
talações do Departamento de Limitação 
de Avarias (DLA), inserido no âmbito do 
Treino Operacional da Flotilha e a ser 
executado pelo NRP “Vasco da Gama”, 
de ser posto ao corrente do Novo Siste-
ma de Formação da Marinha (NSFM) e 
ainda, de visitar as instalações da ETNA, 
elemento fundamental desse mesmo sistema.

O SEDNAM, Dr. Manuel Lobo Antunes, juntamente com a comiti-
va, foi recebido pelo CEMA e pelo Comandante da ETNA, tendo-lhe 
sido prestadas as devidas honras militares.

Após ter assistido a um briefing e a parte do exercício de apoio hu-
manitário (“Disaster Relief Exercise – DISTEX) no DLA, seguiu-se um 
almoço volante na Camarinha do Comandante da ETNA, em que es-
tiveram ainda presentes os Comandante Naval, o Superintendente 
dos Serviços de Pessoal, o Director do Serviço de Formação, o Direc-
tor do Serviço de Pessoal e o Comandante da Flotilha.

Durante a tarde, desenvolveram-se as restantes actividades ten-
do-se iniciado por uma apresentação do CALM Vilas Boas Tavares, 

em que foi exposto o conceito do NSFM 
bem como aspectos relacionados com a 
implantação das novas classes de Sargen-
tos e Praças. O CMG Malaquias Pereira, 
abordou a missão da ETNA, a extinção 
dos antigos G1 e 2EA com a consequen-
te necessidade de reorganização do seu 
parque escolar, em resultado do futuro 
encerramento das instalações do antigo 
G1EA. Neste âmbito foram abordados 
os aspectos de maior relevância futura, 
nomeadamente a futura instalação, no 
edifício na antiga DEC do AA, dos De-

partamentos de Propulsão e Energia (DPE) e de Administração e 
Logística (DAL), que ainda se encontram em Vila Franca, a reabili-
tação e construção das cobertas, a ampliação do actual refeitório e 
também, a construção duma piscina.

Seguidamente, foi feita uma visita à Escola, nomeadamente ao Simu-
lador Táctico no DAE; às futuras instalações do DPE e DAL; às insta-
lações actuais do Departamento de Formação Geral (DFG) e DAE (ex. 
escolas de Artilharia e Marinharia); traseiras do refeitório dos Praças 
(obras a decorrerem para a construção das futuras salas de refeições 
dos Oficiais e dos Sargentos) e cobertas nº 1, 8 e 11.

A visita terminou com a assinatura do Livro de Honra no salão Nobre 
pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional e Assuntos do Mar.

VISITA À ETNA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA DEFESA NACIONAL 
E DOS ASSUNTOS DO MAR

 Marcando o fim do calendário das pro-
vas de vela organizadas pelo CNOCA, rea-
lizou-se no dia 17 de Novembro, a bordo 
do NRP “Sagres”, atracado na Doca da 
Marinha, a cerimónia de entrega de pré-
mios das regatas Dia da Marinha 2005 e 
56º Festival Náutico. 

Este evento, que foi precedido de jantar, 
contou com a presença do CEMA, Almiran-
te Vidal de Abreu, que, assim, durante o seu 
comando da Marinha esteve sempre presen-
te nesta cerimónia, dignificando o papel do 
CNOCA na relação da Marinha com a Náu-
tica de Recreio. Estiveram ainda presentes 
outros altos chefes da Marinha, bem como 
o Presidente da Federação Portuguesa de Vela, Dr. Pedro Beckert e 
alguns presidentes, ou seus representantes, de clubes e associações 
envolvidas nas regatas do CNOCA. 

A entrega de prémios, a que assistiram mais de 200 convidados 
e velejadores, referia-se às provas do Dia da Marinha 2005 - reali-
zadas a 20 e 21 de Maio no estuário do Tejo com a participação de 
mais de 250 velejadores em cerca de 70 embarcações - e às rega tas 

do 56º Festival Náutico que se reali zaram 
nos dias 23, 29 e 30 de Outubro, contan-
do com mais de 300 velejadores em quase 
100 embarcações. De salientar os 1os luga-
res obtidos nas classe Vaurien e Sharpie 
12M pelos consócios Dário Precioso e Ma-
nuel Sales Grade respectivamente, bem 
como o 1º lugar na classe ANC A, pela 
embarcação GAP do consócio António 
Dias Pinheiro. 

Este marco anual do CNOCA, esperado 
por muitos velejadores para pisar o convés do 
mais emblemático navio à vela em Portugal, 
foi possí-
vel  com 

o empenho da Marinha, que mais 
uma vez disponibilizou o NRP “Sa-
gres”, bem como do seu comando 
e guarnição, que de forma tão vo-
luntariosa cumpriram a tradição de 
bem receber os convidados.

(Colaboração da Direcção do CNOCA)

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DAS REGATAS DO CNOCA
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CONVÍVIOS

FAMÍLIA NAVAL DE CASTELO BRANCO
 Realizou-se em 15OUT05, um almoço-convívio da Família Na-

val do concelho de Castelo Branco num restaurante da zona da 
Sertã, com a presença significativa de pessoal no activo, reserva 
e reforma. Honraram com a sua presença o Presidente da Câ-
mara Municipal da Sertã, Sr. José Paulo Farinha e o Vereador da 
Comarca de Castelo Branco, Sr. Luís Costa, em representação do 
Presidente da Comarca. O almoço decorreu em alegre convívio 
apreciando-se a boa gastronomia da região.

CURSO “D. DUARTE DE ALMEIDA”
50º ANIVERSÁRIO

 No passado dia 13 de Outubro celebraram-se 50 anos da data de 
entrada para a Escola Naval do curso referido. As comemorações 
iniciaram-se pela manhã, na Escola Naval, onde o curso apresentou 
cumprimentos ao Comandante da Escola CALM Saldanha Junceiro, 
seguindo-se a foto da praxe com a presença de muitos dos anterio-
res professores e instrutores.

Realizou-se depois uma celebração eucarística, presidida pelo Ca-
pelão da Escola , em memória dos camaradas falecidos e em acção de 
graças pelos 50 anos do curso. No hall do edifício do Corpo Alunos 
procedeu-se ao descerramento da placa comemorativa, a que seguiu 
uma comovida homenagem junto ao busto do Comandante Oliveira 
Carmo, na presença da viúva e de um dos seus filhos.

Antes do desfile do Corpo de Alunos, o Comandante da Esco-
la Naval usou da palavra na Sala Macau, salientando a honra pela 

presença dos 
membros do 
curso e o exem-
plo que ser-
ve de estímu-
lo aos ac tuais 
alunos.

Seguiu-se o 
almoço, uma 
breve visita 
pelas instala-
ções escolares e 

uma aula evocativa ministrada pelo Comandante Limpo Serra.
À noite, a bordo dos N.E. “Sagres”, na presença do VALM Coman-

dante Naval, e dos Comandantes da Escola Naval e do navio, os anti-
gos cadetes acompanhados de suas esposas, tiveram ensejo de admi-
rar o DVD com a regata “Torbay-Lisboa” e também as caricaturas e 
versos alusivos a cada um deles, a que se seguiu um animado jantar 
volante servido no tombadilho do navio. Foi cunhada uma medalha 
comemorativa do evento, entregue a cada um dos elementos do cur-
so e aos seus convidados.

Patrício Gorjão
CFR REF

O CURSO “MEM DE SÁ” CELEBROU 
40 ANOS DE MARINHA

 Em Setembro de 1965 foram alistados na 
Marinha, através da Escola Naval, 60 novos 
Cadetes. Em 1969, 27 deles concluiram os es-
tudos e foram promovidos a Guardas-Mari-
nhas. O Curso recebeu por patrono a figura de 
Mem de Sá, terceiro governador-geral do Bra-
sil (1558-1572), cognominado o “Afonso de Albuquerque do Ociden-
te”, guerreiro e estadista, fundador da cidade do Rio de Janeiro. 

Quatro décadas volvidas, no passado dia 20 de Outubro, antigos 
cadetes que pertenceram ao Curso Mem de Sá em algum momen-
to da sua vida académica na Escola Naval, voltaram a juntar-se na 
sua alma mater. Nela foram fraternalmente acolhidos pelo actual Co-
mandante, lembraram em recolhimento os 5 membros do Curso en-
tretanto falecidos e celebraram passados distintos, na Marinha, no 
Exército ou em carreiras civis. Não existiu, no entanto, qualquer voz 
dissonante quanto ao impacto   da formação e da educação então 
recebidas, nem quanto à importância dos valores então adquiridos 
e consolidados. Participaram no almoço na Escola Naval 3 antigos 
professores do Curso e o Capelão da época.

As comemorações desta efeméride incluíram uma cerimónia de 
cumprimentos ao Almirante CEMA, apresentados no dia 3 de Ou-
tubro por uma delegação do Curso, bem como a edição de uma me-
dalha e de um CD comemorativos.

(Colaboração do Curso “Mem de Sá”)

“FILHOS DAS ESCOLA” DE 
OUTUBRO DE 1972

 Realizou-se no passado dia 2 de Outubro, na Quinta do Pi-
zões, em Sintra, um almoço-convívio dos “dos Filhos da Escola” 
de Outubro de 1972.

O encontro decorreu num ambiente de grande espírito de ami-
zade e sã camaradagem e contou com a presença de inúmeros 
convivas que não quiseram deixar de estar presentes.
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DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (14)

Bichas, Piranhas e Outras 
Tamanhas (Falar Português II)

Bichas, Piranhas e Outras 
Tamanhas (Falar Português II)

Em Junho de 1998 fui “arrebanhado”, jun-
tamente com outros camaradas, para fa-
zer ligação a uma vasta representação de 

navios estrangeiros que escalavam Lisboa por 
ocasião das comemorações do Dia de Portu-
gal, no ano em que se assinalava o quinto cen-
tenário da chegada de Vasco da Gama à Índia 
e se apresentava a EXPO 98 como a face mais 
visível daquela efeméride. Sendo a minha pri-
meira nomeação como oficial de ligação (con-
seguira “baldar-me” durante cinco anos intei-
rinhos!), estava, naturalmente, entusiasmado 
com a oportunidade de tomar contacto com 
marinheiros de outras paragens e, sobretudo, 
de poder praticar o meu “Estrangeiro”. Pois foi 
logo esta segunda expectativa a sair defraudada 
assim que soube ter-me calhado na “rifa” uma 
corveta brasileira. Não tardaria, porém, a mu-
dar de opinião, ao ver-me a braços com uma 
“língua” bastante diferente do “meu” Portu-
guês, em que para me fazer entender tinha de 
falar muito pausadamente, articulando muito 
bem cada sílaba e acentuando desmesurada-
mente todas as vogais. 

Mas também no vocabulário se registavam 
notáveis divergências às quais tive rapidamen-
te de me adaptar. Aconteceu, certa vez, num 
almoço na Câmara de Oficiais (que fartote 
de feijoada e de farofa!), ser bombardeado 
com perguntas sobre a EXPO, que os nossos 

irmãos transatlânticos faziam questão de visi-
tar. Disse-lhes, naturalmente, que valia a pena 
a deslocação, prevenindo-os, no entanto, que 
à porta dos principais pavilhões havia “gran-
des bichas” para entrar. Claro que os camara-
das “brasucas” rebolaram de riso ao ouvir tal 
expressão e desataram a exclamar “Qué qui 
tá dizendo, cara? Tem muita bicha, é?! Assim 
já não vou lá, não!”. Apercebendo-me da tre-
menda gaffe, emendei prontamente, no meu 
melhor “Brasileiro”: “Quer dizer… Não tem 
bicha… O que tem é fila.”

E cuidado com as piadinhas, meus trocis-
tas leitores! Se, naquela ocasião se justificou a 
emenda - ou, melhor dizendo, a tradução -, já 
não admito que se aplique idêntica corre cção 
ao nosso Português. Acreditem que se me re-
volvem as entranhas cada vez que oiço um 
“patrício” dizer “Ai, bicha não. Fila!”, como se 
tivesse medo de ser confundido com alguém. 
Pois considero “bicha” um termo genuinamen-
te português que não tem forçosamente de ser 
conotado com um significado para o qual até 
temos palavras muito mais expressivas. E, já ago-
ra, será que os senhores também vão passar a 
dizer que uma pessoa com muito apetite “tem 
uma fila solitária no estômago”? Ou que os as-
pirantes da Escola Naval usam uma fila na man-
ga direita? Tenham lá paciência, sim? Há limites 
para tudo! E, no entanto, o Português falado no 

Brasil até tem expressões deliciosas como “for-
ró”, “amasso”, “transar”, “sufoco”, “desaforo” 
ou “cafageste”, que não me ofenderia nada ver 
incorporar no nosso linguajar. Confesso, aliás, 
que tenho uma especial predilecção pela últi-
ma que referi (já imaginaram os estupefactos 
leitores como se elevaria o nível das discussões 
na Assembleia da República se os deputados, 
em lugar dos habituais insultos, recorressem a 
invectivas do género “Saiba V. Exa. que o tenho 
na conta de um refinadíssimo cafageste!”?). Em 
suma: aceito beber da riquíssima fonte lexi cal 
que hidratou a escrita de Jorge Amado e de 
Carlos Drummond de Andrade, mas rejeito ter-
minantemente receber lições de Português de 
pessoas cujo maior esforço intelectual é assistir 
à novela da noite.

Mas mais grave do que tudo o atrás exposto 
sucedeu um dia a um distinto camarada da For-
ça Aérea, que teve, por motivos de serviço (que 
grande pincel deve ter sido!), de se deslocar a ter-
ras de Vera Cruz, onde teve a sorte de ser acom-
panhado por uma jovem, simpática, bem apes-
soada e, sobretudo, incansável guia que lhe foi 
disponibilizada (a tempo inteiro) pelos anfitriões. 
Ora, sendo o referido camarada bastante falador, 
fez questão, durante o jantar de despedida que 
encerrou aquela breve estadia, de enaltecer pu-
blicamente, num palavroso discurso, as brilhan-
tes qualidades da sua cicerone, não se esquecen-
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do de mencionar que esta se tinha agarrado ao 
grupo de militares portugueses “como uma ver-
dadeira piranha”. Reparou, então, que a rapariga, 
até aí toda sorrisos, tinha, repentinamente, mu-
dado a cor das suas faces para um vivo escarlate 
a rondar a tonalidade de um pimentão maduro. 
Embasbacado com aquele súbito embaraço, o 
nosso “araújo” só viu esclarecidas as suas angús-
tias quando um camarada brasileiro lhe explicou 
que o termo “piranha” se empregava por aquelas 
bandas para designar as mulheres de má vida ou, 
no mínimo, de conduta duvidosa. A coisa lá se 
compôs com um discreto pedido de desculpas 

à visada, que, no fim, até nem levou a mal a in-
consciente ofensa. Ficou, porém, a lição para fu-
turas ocasiões… pelo menos até ao dia em que, 
com a sua característica subtileza para compara-
ções, decida “elogiar” o anfitrião afirmando que 
este é “elegante como um veado”, animal cujo 
nome - como alguns leitores devem saber (para 
quem não sabe aqui fica o aviso!) - é usado no 
Brasil como sinónimo de… “bicha”. 

Esta e outras aventuras ouvi da própria boca 
do nosso herói, quando o acompanhei num 
exercício da NATO em pleno interior alente-
jano (cuja geografia não é, em condições nor-

mais, adequada como local de “poiso” de um 
marujo no regular exercício da sua missão). Ali 
pude observar que além dos seus demonstra-
dos talentos no “Brasileiro”, fazia um estron-
doso brilharete a falar Inglês. Isto vai, forçosa-
mente, levar-nos numa segunda incursão pelos 
domínios do “Estrangeiro”, mas, se os meus 
impacientes leitores estiverem de acordo, va-
mos respirar fundo e deixar o assunto pendente 
para uma outra história…

J. Moreira Silva
CTEN

Carta recebida na 
Revista da Armada

18 de Novembro 2005

Exmo. Sr. Director

Foi com muita emoção que li o artigo relativo as lanchas de desembarque.
Sou o filho mais velho do Cabo M JORGE ANTÓNIO PEREIRA a caixa que neste 

artigo foca o meu pai deixou nos meus olhos algumas lágrimas traiçoeiras.
Gostaria de compartilhar com o SENHOR algumas das coisas que me vieram 

à memória quando li todo o artigo.
Fui criado sempre com a MARINHA muito presente, vivi a minha infância 

na CAPITANIA DE PENICHE lá nasceu um dos meus irmãos, e como foi feliz 
essa infância.

Tinha 17 anos, dois irmãos menores (8 e 6 anos), a minha mãe sem emprego, 
quando fui confrontado com a terrível notícia da morte do meu pai.

Alguns sonhos foram desfeitos, entre eles, a minha ida para a ESCOLA NAVAL 
que vinha a ser planeada há já algum tempo, ainda hoje sinto uma enorme tristeza 
por nunca ter tido a honra de vestir a farda da MARINHA. Apesar da infelicidade 
que se abateu sobre a minha família não guardo qualquer tipo de ressentimento, 
tanto eu como os meus irmãos temos formação a nível superior e um enorme 
orgulho da memória do meu Pai.

Desde miúdo que ouvi muitas histórias da MARINHA, convivi com MARI-
NHEIROS, os FILHOS DA ESCOLA, muitos ainda hoje me dão a honra de serem 
meus amigos, como é o caso do Senhor Almirante Andrade e Silva, estas histórias 
eram contadas com um brilho mágico nos olhos do meu Pai que contrastavam 
com as lágrimas quando via partir um NAVIO e ele ficava em terra.

 Tudo isto fez de mim um amigo profundo da MARINHA das coisas do mar 
ao ponto de passar esta paixão aos meus filhos e de os meus amigos me chama-
rem por brincadeira MARUJO HONÓRIS CAUSA.

Fui confrontado e de surpresa pelo alistamento do meu filho na MARINHA 
1º MARINHEIRO MANOBRA N.º 9327798 Pedro Jorge Évora Pereira a mesma es-
pecialidade do Avô, as mesmas pisadas, o mesmo orgulho de ser Marinheiro onde 
quer o meu Pai esteja deve ter neste momento aquele brilho mágico nos olhos.

O meu Pai deixou o mundo dos vivos mas como todos sabemos só morremos 
quando não houver ninguém para nos lembrar, isso com o meu Pai nunca vai 
acontecer. O Cabo Pereira morreu a fazer aquilo que gostava profundamente, 
servir a MARINHA e confesso não via o meu Pai a morrer na cama, tinha vida 
de mais para isso.

Quando navego à bolina com o vento a dar-me na cara, o sabor a sal nos lábios, 
sei que o meu ai está presente comigo como por boas e más razões também vai 
estar a MARINHA até ao fim da minha vida.

Gostaria de fazer dois pedidos, primeiro e procurei isto 32 anos, o contacto da 
pessoa que escreve a CAIXA e que julgo ser na altura o 1º Tenente António Maria 
Catarino da Silva que me desculpe desde já a impertinência mas tenho há muitos 
anos perguntas por responder.

O segundo e por certo perfeitamente compreensível obter cópia ou original do 
louvor descrito na CAIXA acerca do qual nunca tinha tido conhecimento.

Agradeço desde já a atenção dispensada.

Respeitosamente
Licínio Pereira



Intercepção, Jlnálise de 
Sinais e Guerra Electrónica 

Forças militares, organismos 
governamentais e policiais com tarefas 
de segurança relevantes so poderão ser 
bem sucedidas se os seus 
equipamentos técnicos estiverem ao 
nível dos últimos desenvolvimentos. 
Sobreviver no ·campo de batalha 
digital" é apenas possivel através da 
uti lização de uma tecnologia flexivel. 
Apenas terei de ser o mais rápido e 
"inteligente" ao interceptar e analisar a 
multitude de sinais e informações para 
ter sucesso na era da guerra de 
informação. 

·SIGINT toma-se digital" é a tendência. 
Todos os instrumentos e sistemas da 
Rohde & Schwarz estão em completa 
sintonia com esta tendência através da 
utilização maciça de processadores de 

ROHDE & SCHWARZ PORTUGAL LDA 

dados e de sinais extremamente 
rápidos para o processamento digital 
dos sinais e da utilização d e hardware e 
software modulares inteligentes. 

Assistima-Io na resolução das suas 
tareIas complexas fornecendo todas as 
sotuçiíes para a pesquisa, detecção. 
anâlise e empastelamento de todos os 
sinais de comunicação de HF a SHF. 
bem como. os sinais "não·com". E isto 
para todos os tipos de mêtodos de 
modulação e transmissão. Ouer seja 
voz, fax ou dados, sinais analógicos ou 
digitais, encriptação ou mêtodos LPI. 
tais como a agilidade de frequência ou 
a tél:ni1:a de ' spread spectrum" . nós 
temos a melhor solução. Gostaria de 
saber mais? Contacte o endereço 
abaixo indicado. 

Oescubra mais: 
_ .mhdll-schwarz.pl 

~AnI_Sh~.J·IIIt·SotloA • mo;.ontiIIIH-IWII . lItl\4\SSIOO . ' lIC l \ 41H1\O 
1nID~ ,oI!do._, ... 
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 364)

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS:  1 – Arte de aplicar ao corpo unturas medicinais 
ou higiénicas; Extra-terrestre. 2 – Feito de bálsamo; Senhor. 3 – Que 
está no lugar mais fundo; Estádio. 4 – Província de Moçambique, 
com sede em Tote; Videira (inv). 5 – Estendera no lar ou na lareira; 
Época memorável. 6 – Mulher que deu à luz um ou mais filhos; 
Caixa de madeira, revestida de couro, lona, etc. (inv). 7 – Raios 
na confusão; Banca na barafunda. 8 – Átrio de convento; Cento e 
um romanos. 9 – Chouriço de sangue; Antiga porcelana. 10 – Ori-
gem; Rio a nordeste da Ásia, formado pela reunião do Argun e do 
Chilca. 11 – Pastoreara.

VERTICAIS:  1 – Peça de madeira ou de metal na proa do na-
vio para fixar a amarra da âncora; Cidade da Checoslováquia. 
2 – Que tem lâminas; Letra grega (inv). 3 – Nome dado aos ser-
vos do Estado entre os Espartanos; Drama na confusão. 4 – Abre-
viatura latina de pós-escrito; Mulheres que tratam das limpezas 
e arranjos de uma ermida. 5 – Igual; Cidade da Suíça, cap. do 
cantão de Argóvia, na margem do Aar. 6 – Nota musical (inv); 
Medida de superfície; Erra na confusão. 7 – Comunidade Eco-
nómica Europeia (sigla); Mania na confusão. 8 – Reboca (inv); 
Pessoa ou animal albino (Bras); Nome da antiga nota musical. 
9 – Invoca; Lavra. 10 – A segunda das três virtudes teologais. 
11 – Troca-tintas /Bras).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Avaros; Pira. 2 – Dicaz; Casar. 3 – Emir; Ao; Ode. 
4 – Ras; Acromio. 5 – Br; Ada; Aocl. 6 – Aair; Rm; Rea. 7 – Lnd; Moa; Fl. 
8 – Elsa; Laias. 9 – Aneuria. 10 – Isomerismos. 11 – Negas; Apodo.

VERTICAIS: 1 – Aderbal; Ain. 2 – Vimaranense. 3 – Acis; Idleog. 4 – Rar; 
Ar; Suma!. 5 – Oz; Ad; Mares. 6 – Acaro; Ir. 7 – Cor; Malaia. 8 – Pa; Ao; 
Sp. 9 – Isomorfismo. 10 – Radicela; Od. 11 – Areola; Siso.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 363

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 81)

Todos vuln. S abriu em 1♥, N deu 2♥ e S marcou a partida em 4♥. 
Qual será a saída de W que consegue derrotar este contrato?

(Solução neste número)

8
7
6
5

10
4
3

D
7
6

D
V
9

Este (E):

A
10
4

7
6
5

A
10
9
4
3

8
7

Norte (N):

D
V
3
2

R
2

V
5

A
10
6
5
4

Oeste (W):

R
9

A
D
V
9
8

R
8
2

R
3
2

Sul (S):

CONVÍVIO
34º “FILHOS DA ESCOLA JAN/72

 No dia 18MAR06, realiza-se mais um convívio em Braga dos “Filhos da 
Escola” JAN/72, com o seguinte programa: 09.00h Concentração junto subi-
da elevador Bom Jesus, 11.00h Homenagem aos Falecidos com Missa na Sé 
Bom Jesus, 13.00h Almoço no Restaurante “Abadia D’ Este.

As inscrições são feitas até dia 11MAR06.
Para mais informações contactar: FZE Correia TM: 96 67 99 644, M Alves 

TM: 91 94 66 709, C Pires TM: 91 98 87 123.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 81

W tem realmente uma saída difícil, porquanto: a ♠ irá permitir que S faça 3 vazas 
no naipe baldando o ♦ perdente; a trunfo com duas de R será impensável; a ♦ vai 
fazer com que o carteador resolva o problema desse naipe, e a ♣ dá o R de presen-
te. Já salientei como uma falsa carta pode criar problemas, e agora vamos ver como 
uma saída enganadora também pode surtir os seus efeitos nefastos na linha de jogo 
do carteador. W sai precisamente ao que seria impensável - ♥2 - e naturalmente que 
S fica convencido - e quem não ficará? - que o R deverá estar em E, mesmo tendo 
este jogado o 10. Assim, vai ao morto em ♠A, perde a passagem a ♥ para o R, W 
já pode atacar ♠ sem qualquer problema, e S não poderá evitar o cabide com mais 
1♦ e 2♣. Todavia, se admitirmos, por exemplo, que a saída poderia também ter sido 
feita com 3 cartas de R, W ficaria colocado na mesma situação de ter que facilitar, 
desde que joguemos ♥A e ♥ e o coloquemos em mão. Mas por que razão se há-de 
jogar para essa hipótese se estivermos sentados à mesa? A verdade é que a saída é 
enganadora e cria um dilema ao carteador, sobretudo se W tiver pensado depressa 
e saído com naturalidade. Oportunamente apresentarei outros exemplos.

Nunes Marques
CALM AN              
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NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

CMG Júlio Manuel S. Madeira, nomeado para o cargo de Director da 
Escola da Autoridade Marítima  CFR AN José Fernando Duarte Jeró-
nimo, nomeado para o cargo de Director do Apuramento de Respon-
sabilidades  CRF AN Sílvio Manuel Henriques da Silva Ramalheira, 
nomeado para o cargo de Chefe o Serviço de Apoio Administrativo  
CFR Jorge Manuel Novo Palma, nomeado para o cargo de Comandante 
do NRP “Corte-Real”, em substituição de CMG António Maria Mendes 
Calado  CTEN MN Nelson Otávio Castela Lourenço dos Santos, no-
meado para o cargo de Director da UTITA  1TEN José Eduardo Del-
gado nomeado para o cargo de Adjunto do capitão do Porto de Setúbal 
e na Delegação Marítima de Sesimbra.

FALECIMENTOS

CTEN REF Francisco José de C. E Francisco  1TEN SG REF Fernando 
do Carmo Aranha  1TEN SEG REF João Barata Correia  2TEN SEG 
REF José do Nascimento Cabral  SAJ R RF Francisco Machado de Oli-
veira  SAJ  REF Jorge da Silva Branco  SAJ A REF Jacinto José  1SAR 
E REF António Manuel Alexandre  1SAR C REF José Perico Quintiliano

 CAB CE REF Fernando do Carmo Fernandes Antunes  CAB CM REF 
Manuel Pedro Guilherme  CAB V RE Acacio Fidalgo Lagarto  CAB M 
José Carlos Rodrigues dos Santos  CAB CE REF João Martins  1MAR 
TFD Edgar Alves Soares  Farol. SCH REF António Francisco Salgueiro

RESERVA
CMG FZ José António de Oliveira Rocha e Abreu  CMG SEF Flo-

riano José Gamito Candeias  CMG Fernando Manuel Antunes Mar-
ques da Silva  CMG Joaquim do Carmo Matias  CMG EMQ António 
José da Silva Trabuco  CMG José António Saramago Fidalgo  CMG 
SEA António Gil Parente de Carvalho  CMG EMT Eduardo Marti-
nha Ramos da Silva Dias  CFR António Joaquim Ribeiro Ezequiel  
CTEN Luís Miguel Ferreira Varela Pais  CTEN SEM José Maria Gal-
vita Afonso  1TEN SEL Carlos Jorge Baptista Marinheiro  SMOR 
CM João Manuel Cesário Garcia  SMOR CE Manuel Baltazar Roque

 SMOR M Victor Manuel Alves Barbeitos  SMORM Carlos Manuel 
Rocha Pardal  SMOR T Albertino José Oliveira Soeiro  SCH TEA 
Joaquim Manuel Granadeiro  SCH V António José Alves Gomes  
SAJ A Luís José Lino Teles  SAJ A Fernando António de Barros  SAJ 
CM Jacinto Francisco Moreira Cavacas  SAJ E José António Pinto Rai-
mundo  SAJ ETI João Avelino Colaço Coreia  SAJ L Arsénio Manuel 
Martins Nunes  SAJ M José Júlio Pereira  SAJ SE Guilherme dos 
Santos Teixeira  SAJ TF Joaquim da Conceição Roseno.

EXONERAÇÕES
VALM José Augusto de Brito, exonerado do cargo de Chefe da Divi-

são de Operações do Estado-Maior General das Forças Armadas  CMG 
José Manuel Rodrigues Calado Leonor, exonerado do cargo de Director 
da Escola da Autoridade Marítima.

REFORMA
CMG Joaquim Manuel Santana de Mendonça  CMG Jacinto Afonso 

Ramos Guerreiro  CMG Fernando Ramiro de Medeiros Sousa  CMG 
EMQ Mário Espada Pratas  CMG EMQ Luís Manuel Bernardo Pedreira 
Carneiro  CMG SEF António Carlos da Costa Paiva  CF OTT José Ma-
ria Cabaças de Assunção  CFR SEE Augusto Simão dos Santos  1TEN 
OT José Joaquim da Ribeira  1TEN OTT Manuel Guerreiro Valério  
SMOR A Manuel Cordeiro Capela  SMOR TF Vasco Jorge Semedo da 
Silva  SMOR MQ Luís Pereira Marques  SMOR MQ Adelino Cardoso 
Martins  SMOR MQ José Manuel Horta Gião  SCH MQ Victor Manuel 
Lima Tavares Dias  SCH TEA José Augusto Rodrigues de Almeida  
SCH E António Manuel dos Santos  SAJ M António Luís de Sousa  
SAJ TF Mário Ribeiro  SAJ MQ António João Ferreira Duarte  SAJ M 
Hermenegildo Correia Dinis  SAJ H Rogério Rodrigues Costa  1SAR 
TRC Alberto Luís Barata da Costa  1SAR L José Gonçalves Correia  
1SAR CE Carlos Alberto Glória Neves  1SAR C Victor Manuel Pereira 
Rodrigues  1SAR ETI António Manuel Vieira Bicho  CAB FZ Altino 
Lopes Amaço  CAB CM Luís Bento Faria  CAB TFD Virgílio Ruíz Sousa 
Gomes  CAB FZ José Maria d Mota Nascimento dos Santos  CAB CM 
Humberto de Jesus Silva  CAB CM Luís Ambrósio Rodrigues.

AVISO
O endereço de mail da Revista da Armada foi alterado.

O novo endereço é o seguinte:

revista.armada@marinha.pt

1
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27. FAROL DAS CONTENDAS

De acordo com um parecer de 1882 da Comissão de 
Faróis e Balizas, o farol a instalar na Ponta das Contendas 
deveria ter um aparelho e lanterna de 2.ª ordem, luz cin-
tilante, 4 clarões – 3 brancos e 1 vermelho, num sector de 
240º. Porém, no Plano Geral de Alumiamento aprovado 
em 1883, surge como local de implantação a «Ponta de 
São Jorge». O conselheiro Almeida de Ávila viria a prever 
também em 1891, a instalação do farol nesse local.

Não seria, 
no  en t an to , 
este o parecer 
da comissão 
de 1902, que 
entendia que 
a parte mais 
f requentada 
pela navega-
ção, desde o 
Monte Brasil 
até à Ponta da 
Serreta, ficava 
obscurecida e, 
por isso, julga-
va mais conve-
niente a insta-
lação do farol 
na Ponta das 
Contendas.

Embora muito mais tarde que o previsto, o farol veio 
efectivamente a ser edificado na Ponta das Contendas, 
sendo o seu projecto de 1930.

O orçamento da construção do edifício era de 
240.000$000 reis. 

Em 1926 foi comprado o terreno para a edificação do 
farol por mil e quinhentos escudos insulares, ou sejam 
mil e duzentos escudos da moeda continental.

Em 1928, vinte proprietários de prédios que ficavam 
próximos da Canada da Ponte, declaravam ao Director 
de Faróis, ceder o terreno que fosse preciso para a cons-
trução da estrada para serventia do farol, tendo apenas 
a Direcção de lhes mandar tapar os prédios com pedra 
solta como é uso na ilha.

Prontificavam-se ainda, a dar dias de trabalho para se 
carregar o material e abrir a vala que vai conduzir a água 

para abastecer 
o farol, pedin-
do como con-
trapartida que 
em dois pon-
tos da Canada 
ficassem dois 
chafarizes. 

Deu-se ini-
cio à constru-
ção em 1928 
com cantaria 

dos fortes existentes nas zonas chamadas caninas, sendo 
o material transportado em carros de bois, incluindo a 
areia tirada da Baía das Caninas e a água vinda da fonte 
da Vila de S. Sebastião.

A obra esteve a cargo do mestre de obras António To-
maz que já tinha dirigido a construção de outros faróis.

O farol das Contendas foi estabelecido em 1 de Feverei-
ro de 1934. Fica localizado na Ponta das Contendas a SE 

da Ilha Terceira. 
A torre do farol 
tem 13 metros 
de altura e 54 
de altitude. Foi 
equipado com 
um aparelho 
lenticular, di-
óptrico catadi-
óptrico girante 
de 3ª ordem, 
grande modelo 
(500 mm dis-
tância focal), 
sendo a fonte 
luminosa a in-
candescência 
pelo vapor de 
petróleo, fican-
do como reser-

va um candeeiro de cinco torcidas de nível constante.  
A rotação da óptica é produzida através da máquina 

de relojoaria e o alcance luminoso é de 20 milhas. A 
lanterna tem cúpula de vidro para lhe dar a característi-
ca de aeromarítimo. 

Em 1957 foi construída a casa das máquinas, vindo o farol 
a ser electrificado através de grupos electrogéneos em 1958.  
A fonte luminosa passou a ser uma lâmpada de 3000 W, 
ficando a incandescência a petróleo como reserva.

Em 1964  foi inaugurada a estrada que dá acesso ao 
farol, comparticipando a Direcção de Faróis  nas obras 
com a quantia de 50000$00. Neste mesmo ano o farol 
foi ligado à rede pública de abastecimento de água. 

Devido ao sismo de 1980, foi derramado uma grande 
quantidade de mercúrio da cuba do farol. Depois de pe-
sado, houve necessidade de acrescentar 10,425 Kg. 

Além desta, houve outras pequenas avarias que não 
afectaram o normal funcionamento do farol. 

A potência da fonte luminosa foi reduzida com a insta-
lação de uma lâmpada de 1000W 120V em 1983.

Em 1985 foram introduzidos dois sectores de luz ver-
melha para dar resguardo ás zonas mais perigosas, in-
cluindo as proximidades dos ilhéus dos Fradinhos.

O farol foi electrificado em 1998 com a ligação à rede 
eléctrica de distribuição pública. Está automatizado com 
o sistema modelo DF.

Direcção de Faróis

Local:  Ponta Sudeste da Ilha 
Terceira (Ponta das 
Contendas)

Altura: 13 m
Altitude: 54 m
Luz: Fl (4) WR 15s
Alcance:  23 M (W) / 20 M (R)
Óptica: 3ª Ordem – 500 mm
Ano: 1934
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€ 1,50

A ÚLTIMA MISSÃO
DO “DELFIM”

36 ANOS DE SERVIÇO

395 MISSÕES

3.000 DIAS DE MISSÃO

44.500 HORAS DE NAVEGAÇÃO

33.000 HORAS DE IMERSÃO

260.000 MILHAS PERCORRIDAS



Fotografias Antigas, Inéditas ou Curiosas

O “Delfim” foi lançado à água em 23 de Setembro de 1968 nos “Ate-
liers Dubigeon – Normandie” em Nantes e era o quarto submarino 
da 4ª Esquadrilha.

A foto de cima mostra o momento em que o “Delfim” entrava sua-
vemente nas águas do Loire.

Em baixo, no Tejo, numa das muitas saídas do “Delfim” para o mar 
passando no cenário magnífico de Belém.
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O Ministro da Defesa Nacional visita 
Organismos da Marinha

O Ministro da Defesa Nacional visita 
Organismos da Marinha

O Ministro da Defesa 
Nacional, Dr. Luís 
Amado, visitou o 

Instituto Hidrográfico no 
passado dia 10 de Janeiro.

Recebido pelo Almirante 
Melo Gomes, Chefe do Esta-
do-Maior da Armada, e pelo 
VALM Carlos Viegas Filipe, 
Director-Geral do Instituto 
Hidrográfico, o Ministro da 
Defesa Nacional assistiu no 
auditório a uma apresenta-
ção sobre as perspectivas es-
tratégicas e operacionais do 
Instituto Hidrográfico.

A comitiva passou poste-
riormente pelos pólos mu-
seológicos, num percurso que confluiu na 
Direcção Técnica do Instituto Hidrográfico. 
A visita a esta Direcção iniciou-se com uma 
apresentação das actividades técnico-cien-
tíficas e dos principais projectos de Investi-
gação e Desenvolvimento do Instituto, pelas 
chefias das divisões de Hidrografia, Ocea-

nografia, Navegação, Química e Poluição 
do Meio Marinho, Geologia Marinha e do 
Centro de Dados Técnico-Científicos.

Seguiu-se a visita à Hidrografia, onde o 
Ministro da Defesa Nacional teve oportuni-
dade de conhecer as mais recentes tecnolo-
gias de estudo e cartografia das águas de in-

teresse nacional, bem como 
os respectivos produtos. Da 
passagem pela divisão de 
Navegação destacaram-se 
as mais recentes publica-
ções náuticas oficiais, de-
signadamente os Roteiros 
da Costa de Portugal.

Na divisão de Oceanogra-
fia foram apresentadas as 
actividades em curso refe-
rentes ao sistema de mode-
lação MOCASSIM e ao pro-
jecto HERMES, bem como 
as perspectivas de criação 
de um laboratório vivo para 
o estudo do mar na região 
da Nazaré.

Após o almoço no Instituto Hidrográfi-
co, o Ministro da Defesa Nacional, Dr. Luís 
Amado, e o Almirante Melo Gomes, assina-
ram o Livro de Honra do Instituto Hidrográ-
fico, onde enalteceram a acção do Instituto e 
todo o pessoal que nele trabalha, com pala-
vras de estímulo e consideração.

INSTITUTO HIDROGRÁFICO

O Ministro da Defesa Nacional, Dr. Luís 
Amado, visitou o Arsenal do Alfeite, 
no dia 10 de Janeiro de 2006, acompa-

nhado pelo CEMA, Almirante Melo Gomes e 
pelo Superintendente dos Serviços do Material, 
VALM Lopo Cajarabille. Participou igualmen-
te na visita o Dr. Teles de Menezes, Adminis-
trador da Empordef e dos Estaleiros de Viana 
do Castelo.

A visita iniciou-se às 14h30m com uma 
apresentação sobre o estaleiro realizada 
pelo Administrador do Arsenal do Alfeite, 
CALM  Gonçalves de Brito. 

No briefing, o Administra-
dor do Arsenal do Alfeite re-
alçou as potencialidades do 
estaleiro, o seu empenho no 
cumprimento da missão, as-
sim como aspectos relaciona-
dos com o enquadramento 
jurídico e a gestão dos recur-
sos humanos. Foram salien-
tadas as necessidades de re-
equipamento do Arsenal de 
modo a poder responder ca-
balmente às exigências e de-
safios decorrentes da moder-
nização da Esquadra.

O Ministro da Defesa 
Nacional, sublinhou o seu 
apreço pela instituição, que 

considerou de referência na construção e re-
paração naval, e realçou o esforço e ambição 
do Arsenal, de que se apercebeu no decurso 
da apresentação, tendo aproveitado a ocasião  
para  referir a premência  de uma reestrutu-
ração deste organismo, no sentido de o adap-
tar às novas envolventes e a necessidade de 
aproveitamento de sinergias com outras es-
truturas do Estado.

Na ocasião, o Ministro da Defesa, entre-
gou ao Arsenal do Alfeite a insígnia de Mem-
bro Honorário da Ordem do Mérito Agríco-
la e Industrial - Classe de Mérito Industrial, 

concedida em 1990, pelo então Presidente 
da República.

Após aquela cerimónia, o Ministro realizou 
uma visita ao departamento de projecto e às 
instalações fabris, tendo oportunidade de apre-
ciar a capacidade e as valências do estaleiro, 
assim como os esforços de modernização de 
algumas infra-estruturas, a renovação de equi-
pamentos e a motivação dos recursos huma-
nos. O Dr. Luís Amado visitou também a lan-
cha “Nortada”, a segunda de duas unidades 
construídas pelo Arsenal do Alfeite destinadas 
à Direcção-Geral de Autoridade Marítima para 

serviço da Policia Marítima, 
que se encontra em fase final 
de aprontamento.

O programa da visita com-
preendeu ainda um breve 
encontro com a Comissão de 
Trabalhadores do Arsenal do 
Alfeite, durante o qual o Mi-
nistro sublinhou  que nos estu-
dos tendentes à reeestrutura-
ção do Arsenal, serão ouvidas 
as organizações representati-
vas  dos trabalhadores.

No final, o Dr. Luís Ama-
do assinou o Livro de Honra, 
mostrando o seu apreço pelo 
estabelecimento e pelas infor-
mações prestadas.

ARSENAL DO ALFEITE
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POLÍTICA, GEOGRAFIA, 
HISTÓRIA

Geopolítica é a área da Ciência Política que se 
preocupa com a forte influência das condições 
geográficas.

A Geografia é o factor mais importante do Poder Nacional, 
porque é o mais permanente (Spykman).

Essa permanência do factor geográfico exerce influên-
cia sobre o carácter, o comportamento e o pensamento 
dos povos.

Se a Geopolítica é a ciência da vinculação geográfica 
dos fenómenos políticos, a atitude e o comportamento 
dos povos são analisados na História. Assim, quando se 
pretende estudar Geopolítica terá necessariamente que se 
estudar História e Geografia.

A História mostra como a Geografia tem vindo a con-
dicionar e a diferenciar os povos, permitindo tirar lições 
ou ilações que nos ajudam a compreender as suas atitudes 
ou a prever as suas reacções.

Os que ignoram a História estão condenados a reinventá-la. 
Isto não significa que a História se repete, ou que fornece ensina-
mentos de uso universal, tanto no tempo como no espaço. Com 
efeito, a utilidade da História para a análise do presente e do fu-
turo não reside na sua capacidade de fornecer lições, mas de evi-
denciar os assuntos que merecem reflexão.  A História provoca a 
reflexão, põe questões, não fornece respostas (Geoffrei Till).

É muito antiga a consciência da importância da His-
tória e a noção de que o conhecimento da História é in-
dispensável para a boa compreensão e interpretação dos 
fenómenos correntes, favorecendo as decisões que eles 
poderão requerer.

Tucídides (Atenas, 465-395 a.C.), considerado o maior 
historiador da Antiguidade, talvez o mais notável até Ma-
quiavel (Florença, 1469-1527), na sua História da Guerra do 
Peleponeso, escreveu:  Pode acontecer que a ausência do fabu-
loso em minha narrativa pareça menos agradável ao ouvido, 
mas quem quer que deseje ter uma ideia clara tanto dos eventos 
ocorridos quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em 
circunstâncias idênticas ou semelhantes, em consequência de seu 
conteúdo humano, julgará a minha história útil e isto me bastará 
(Livro I, capítulo 22).

Na verdade, não basta conhecer a História, para dela nos 
orgulharmos.  Como disse também Jacques Maritain (Fran-
ça, 1882-1973), de que nos serviria a História, se não nos ensinasse 
a evitar os grandes erros em que caíram os nossos pais?

Um escritor russo do séc. XIX diz o mesmo de uma for-
ma diferente: A História não nos ensina nada, apenas nos cas-
tiga se esquecermos as suas lições.

A História é a consciência do existir colectivo de um 
povo e é o registo da sua experiência. Conhecer a Histó-
ria contribui para a coesão de um povo e para a definição 
da sua identidade.

É nossa responsabilidade registar, em memória, os fac-
tos, as tradições, os valores, e transmiti-los aos vindouros. 
Cada minuto que passa inscreve-se na História, isto é, o 
presente pertencerá amanhã à História.

Se não memorizamos o nosso passado ou os factos de 
hoje, eles jamais serão História.  Se esquecermos ou per-
dermos hoje os valores, as tradições e os princípios que 
caracterizam as instituições, as nações ou as civilizações, 
elas amanhã serão ignoradas e assim perecerão.

António Emílio Sacchetti
VALM

REFLECTINDO…

No passado dia 19 de Dezembro de 2005, realizou-se nas instalações dos 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) a cerimónia de assinatura 
do Contrato-Base de Aquisição de cinco Lanchas de Fiscalização Costei-

ra (LFC), celebrado entre o Estado Português e os ENVC.
O referido contrato 

foi assinado, por parte 
do Estado, pelo  MDN, 
Dr. Luís Amado, e pe-
los ENVC, pelo seu Pre-
sidente do Conselho de 
Administração, Dr. Fer-
nando Geraldes.

Das individualidades 
presentes na cerimónia 
destacaram-se ainda o 
Chefe do Estado-Maior 
da Armada; o Director 
Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa (DGAED); o Superintendente dos 
Serviços do Material da Marinha; o Comandante Naval; o Director de Navios; o 
Presidente da EMPORDEF; os Deputados pelo distrito de Viana do Castelo; o Presi-
dente da Câmara Municipal de Viana do Castelo e elementos da Missão de Acom-
panhamento e Fiscalização (MAF) dos NPO’s e da Equipa de Projecto das LFC’s.

Após a cerimónia seguiu-se um almoço oferecido pelos ENVC, no Hotel Flor 
de Sal, em Viana do Castelo.

Conforme estabelecido no POA 13 – Requisitos Operacionais das Lanchas de 
Fiscalização Costeira, estes navios destinam-se a substituir os patrulhas da clas-
se “Cacine”, com a capacidade de operarem eficientemente numa área costeira, 
associada ao mar territorial e zona contígua.

Estes navios poderão vir a ser empenhados em tarefas de:
- Patrulha e vigilância no espaço marítimo sob jurisdição nacional, ZEE
- Protecção e fiscalização da pesca e dos seus recursos
- Operações de busca e salvamento marítimo (SAR)
-  Execução de acções de socorro e assistência em situações de calamidade ou 
acidente, em colaboração com Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção 
Civil (SNBPC)

-  Apoio à projecção de forças de operações especiais, com a capacidade de 
projectar uma Lancha de Assalto Rápido (LAR);

- Execução de operações de apoio a Mergulhadores e à guerra de minas;
- Presença naval e formação/treino.

Assinatura do Contrato-Base 
de Aquisição de Lanchas de 

Fiscalização Costeira

Assinatura do Contrato-Base 
de Aquisição de Lanchas de 

Fiscalização Costeira

Principais características das LFC’s:
-  Guarnição: 3 Of., 4 Sarg. e 13 praças, com margem para alojamento extra de 

2 Of., 2 Sarg. e 3 praças.
- Comprimento Fora a Fora: 59.9 m
- Boca Máxima: 9.9 m
- Imersão Média Carregado (proj.): 2,7 m
- Deslocamento Carregado (proj.): 660 t
-   Velocidade Máxima Mantida (proj): > 25 nós  
(com 4 motores diesel com uma potência total de aprox. 9000kW)

-  Equipamentos auxiliares relevantes: Estabilizadores Activos e Propulsor de Proa
- Navios conformes com a Convenção Marpol 73/78 - Anexos I, IV, V e VI)

Foto 1SAR FZ Silva
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A Última Missão do “Delfim”
“Em Silêncio ao serviço da Nação”

A Última Missão do “Delfim”

Após cerca de 36 anos de intensa acti-
vidade operacional, o NRP “Delfim”, 
quarto submarino da 4ª esquadrilha, 

efectuou a sua última imersão a 7 de De-
zembro de 2005. Entregue à Marinha Por-
tuguesa, em 30 de Setembro de 1969, pelos 
estaleiros franceses “Dubigeon-Normandie” 
em Nantes, na sua viagem para Portugal, 
contrariamente à sua última navegação, su-
portou forte temporal no Golfo da Biscaia 
tendo, após atribulada viagem, subido o Tejo 
pela primeira vez em 31 de Janeiro de 1970. 
Desde logo desenvolveu um crescendo nú-
mero de missões, com particular incidên-
cia nas áreas do Continente e Ilhas, numa 
constante acção de vigilância e afirmação 
de soberania nas nossas águas. Para além 
da inquestionável capacidade dissuasora, 
as suas aptidões operacionais foram desde 
cedo evidenciadas no contacto frequente 

com unidades de outras Marinhas, nos va-
riadíssimos exercícios nacionais e interna-
cionais em que participou.

Tendo ultrapassado largamente os 25 anos 
de vida, inicialmente previstos, o NRP “Delfim” 
encerrou a sua actividade operacional, des-
pe dindo-se do activo, na sequência de uma 
existência preenchida por intensa actividade 
operacional, que se foi desenvolvendo ao 
longo das suas 44.307 horas de navegação, 
das quais 30.743 em imersão, e de que se des-
tacam incontáveis missões de vigilância e re-
colha de informação, participação na opera-
ção “Sharp Guard” por ocasião do embargo 
aos países da ex-Jugoslávia, acoplamento ao 
veí culo de salvamento LR5, com transfe rência 
de pessoal a 146 metros de profundidade e 
participação em diversos exercícios das sé-
ries “Ocean Safari”, “Open Gate”, “Linked 
Seas”, “Joint Maritime Course”, “Tapon”, 
“Sword Fish”, ”Basic Operational Sea Trai-
ning”, “Contex”, “Lusíada”, “Sharkhunt” e 
tantos outros. 

Assim, no passado mês de Dezembro 
efectuou a sua última missão operacional 

em companhia do 
seu camarada de 
longa data, o NRP 
“Barracuda”, re-
gressando à BNL 
no dia 7 desse mês. 
Este seu último dia 
iniciou-se com o 
embarque, na baía 
de Sesimbra, do 
Comandante Na-
val, VALM Alexan-
dre da Fonseca, do 
1º Comandante 
da Esquadrilha de 
Submarinos, CMG 
Costa Andrade, de 
alguns oficiais con-
vidados e de jorna-

listas da RTP, SIC e Agência Lusa. Concluído 
o embarque, o submarino entrou em imer-
são e iniciou um 
trânsito coordena-
do com o “Barra-
cuda” rumo à bar-
ra sul do porto de 
Lisboa. Cerca das 
15 horas foi simu-
lado um “veio de 
água” e executado 
o procedimento de 
vinda à superfície 
em emergência, 
um exercício sem-
pre delicado que 
desta feita marcou 
a definitiva despe-
dida das profun-
dezas. Iniciou-se 
então o trânsito, definitivamente à superfí-
cie, até à BNL, onde o “Delfim” entrou ao 
som das sereias dos navios aí atracados que 

desta forma o saudaram no regresso da sua 
última missão. 

A 14 de Dezembro, presidida pelo VALM Co-
mandante Naval, teve lugar na Esquadrilha de 
Submarinos uma cerimónia militar evocativa do 
fim da actividade operacional do “Delfim”. A 
guarnição formou em frente ao Edifício do Co-
mando, estando presentes os antigos coman-
dantes e outras entidades militares convidadas. 
Usou da palavra para proferir uma alocução 
histórica, evocativa dos factos importantes 
da existência do navio, o CMG Conde Mar-
tins, que integrou a primeira guarnição como 
imediato e foi o seu segundo comandante. 
Terminada a evocação histórica procedeu-se 
ao acto simbólico da entrega da flâmula por 
parte do último comandante do submarino, o 
CTEN Salgueiro Frutuoso, ao comandante da 
Esquadrilha de Submarinos, tendo de seguida 
o VALM Comandante Naval usado da palavra 
em favor da distinção do “Delfim” e de todos 
quantos nele serviram. Seguiu-se um almo-
ço volante, na sala de oficiais da Esquadrilha 

de Submarinos, onde confraternizaram convi-
dados, actuais e antigos militares, que serviram 
a Pátria no “Delfim”. 
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UMA NOITE SUBMERSO 
NO “DELFIM”

De longe, avistámos, acima do talude, 
a inconfundível torre negra e, mais 
próximos, pudemos admirar, atraca-

do ao pontão da BNL, os quase 58 metros do 
esbelto casco do submarino. Enquanto, 
no extremo da ponte-cais, um respon-
sável anotava o desempenho, na água, 
de um grupo de alunos Mergulhadores, 
grossas mangueiras esgueiravam-se dum 
camião cisterna que, através de escondi-
das bocas, abastecia o S 166 de «Mari-
ne Gasoil». 

No navio, apenas se encontrava o pes-
soal de serviço e o envolvido naquela 
faina de combustível, porém não tardou 
que aparecesse, em grupos, a restante 
guarnição do «Delfim» que, àquela hora, 
pronta para mais uma missão, regressava 
do almoço, saboreado em ambiente mais 
confortável.

Concluída a trasfega e retirado o auto-
-tanque é, como já se fazia nos antigos 
submersíveis e já se faz na última ge-
ração de navios de superfície da nossa 
Armada, o momento de se proceder, à 
semelhança do que acontece nos meios 
aeronáuticos, a verificações de ultimíssi-
ma hora. Assim, com todo o pessoal nos 
seus Postos de Combate de Verificação, à 
ordem do Engenheiro para “fechar escotilhas, 
balancear portas estanques, passar, segundo 
tabelas, revista às válvulas, verificar material 
LA e confirmar a presença de todo o pessoal» 
é, interiormente, o casco resistente submetido 
a uma depressão de 200 mb, gerada pe-
los grupos electrógeneos, para então se 
proceder, pela observação e audição de 
eventuais entradas de ar, à inspecção da 
estanqueidade do casco emerso.

Enquanto decorria esta vital operação 
fomos, no gabinete dos Comandantes 
dos Submarinos, recebidos pelo seu Co-
mandante que nos informou, em traços 
largos, da história recente do navio, das 
missões que lhe têm sido atribuídas, no-
meadamente no Adriático, em 1993, a 
intensa ocupação que, em média anual, 
orça pelas 2000 h ao longo de 130 dias 
de navegação e, perante a galeria de re-
tratos, recordámos, um a um, os coman-
dantes dos quatro submarinos que cons-
tituíram a 4ª Esquadrilha.

Soubemos ainda como, graças à pre-
sença dos nossos submarinos em Inglater-
ra, a Armada vem assegurando aos navios 
de superfície a certificação OST (Opera-
cional Sea Training) do Almirantado Bri-
tânico e, a atestar a operacionalidade, 
apesar de antiquada, da nossa reduzida frota 
de sub-superfície, que o «Barracuda» se en-
contrava em manobras, a convite da Marine 
Nationale, ao largo de Brest.

Os episódios do levantamento dos fabricos, 
montagem, ensaios e alinhamento dos seus 
periscópios que fizéramos em Toulon, onde, 
no distante ano de 1968, convivemos com al-

guns dos seus primeiros Comandantes, foi o 
nosso pequeno contributo nesta conversa.

Convidados pelo Oficial Imediato dirigi-
mo-nos ao navio para aí presenciarmos a se-
gunda fase das verificações que respeita às 

máquinas e aos numerosos equipamentos, 
sensores e armas.

Cumprido o cerimonial militar e marítimo, 
transposta a prancha a vante da torre, colados 

a esta, por estibordo, entrámos pela porta que 
acede às escadas que, a pique, conduzem quer 
à ponte quer ao seu bojo para onde seguimos 
através da única escotilha aberta, a que será 

fechada quando submergirmos.
Aí, no Compartimento do Controlo, 

donde se governa o navio, ensaiava-se, se-
gundo Listas de Verificação, o leme de di-
recção, vertical, e os dois de profundidade, 
AV e AR, horizontais, e muitos outros ór-
gãos de manobra e controlo. Continuando 
para vante atravessámos o Compartimento 
do Comando, em idêntica fase de testes.

O que se possa imaginar é, no caso, 
imediatamente confirmado; a exiguidade 
do espaço horizontal e ... vertical pois ao 
estreito corredor que percorremos cor-
responde o que, na prumada, a cabeça 
deve seguir. 

No Alojamento dos Oficiais onde, a 
partir dum sofá, se pode improvisar dois 
beliches (digamos, couchettes), se acede, 
a EB e para vante, a um estreito camarote 
com três beliches e, a BB e ao longo do 
único corredor, resguardada por uma cor-
tina, à «alcova» do Comandante.

Ali, dois dos oficiais, agora integrados 
na guarnição, recordaram as onze sema-
nas que, na qualidade de alunos, dormi-

ram debaixo da mesma mesa, onde consulta-
vam manuais e preenchiam documentos. Mas 
quantos sargentos e praças não terão igualmen-
te «riscado» em cada uma dessas imperativas 
saídas de formação prática?

Os resultados das verificações foram 
sendo transmitidos aos respectivos Che-
fes de Departamento e apenas uma rede 
de comunicações estava temporariamen-
te inoperativa, porém a redundância as-
segurava uma alternativa satisfatória que 
não afectou a largada. O Oficial Imediato, 
pôde então informar o Comandante, por 
rádio, que o navio estava pronto, aguar-
dando-se a sua presença a bordo.

Pouco depois, convidados a subir à 
ponte, trepámos os dois lances de escada, 
esgueirando-nos por entre encanamentos, 
válvulas e cabos, e aí, capacidade para 
dois homens de pé, encontrámos o Co-
mandante, em pé, sobre a torre e a meia-
-nau, por ante a vante dos mastros, parcial-
mente içados, Snort e Antena de Vara, já 
pronto para a faina de largada. A nós, foi-
-nos destinada uma minúscula cadeirinha, 
meio fora da borda e a uns sete metros aci-
ma do estreito casco exterior (6,75m de 
boca), que, em equilíbrio instável e mui-
to bem seguros, ocupámos simulando o 

à -vontade com que o Chefe do Departamento 
de Navegação, a BB, ocupava a sua.

Previamente arriado o Jaque e passada à 
ponte a Bandeira Nacional, a escorreita ma-

Dois tempos, a preto e branco.

Navegando à superfície.
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nobra, dados três apitos ao recolher da úl-
tima espia, eram 16 horas, fez-se, rodando 
em Marcha AR, de modo a que, já aproados 
a Lisboa, seguíssemos pelo Canal do Alfeite 
debaixo dos olhares da maruja da superfície 
que sabe que para o Marquês de Pombal ha-
via «homens capazes de tudo, até de andar 
no mar» sem poder imaginar os que se atre-
veriam ... debaixo dele.

Aqui o magnífico espectáculo de Lisboa, 
contemplada do rio, bem como toda bele-
za que, no alto mar, a natureza oferece aos 
terráqueos é, navegando-se à superfície, um 
exclusivo dos pouquíssimos que estiverem 
de Quarto na Ponte, excepto quando a chu-
va, a surriada ou o mar se crispa e galga a 
torre deixando tudo e todos alagados pois 
nem sempre a navegação em imersão é al-
ternativa possível, como poderá suceder nos 
acessos portuários e em certos canais, como 
o da Mancha.

A fim de ceder espaço descemos e condu-
zidos pelo Oficial Imediato esquadrinhámos 

então o seu interior. Claro que nos dois extre-
mos, a vante, o Alojamento de Praças e, a ré, o 
de Sargentos, até parecem espaçosos se olvi-
darmos que o sistema de «cama quente», uma 
muito gaulesa solução, atribui beliches a 2/3 
da Guarnição, dis-
postos a um e outro 
bordo da mesa cor-
rida onde, ao longo 
das missões, é feito 
muito do trabalho 
burocrático, são ser-
vidas as refeições, 
ou, afinal, passados 
todos os momentos 
dos seus quotidia-
nos não dedicados 
à condução da sua 
máquina de guer-
ra até um máximo, 
em imersão contí-
nua, testado pela 
actual Esquadrilha, 
de 31… dias.

As funcionalida-
des destes espaços 
não se esgotam aí. 
Além dos cacifos 

para a pequena mala verde onde têm de ca-
ber todos os seus pertences é, no Alojamento 
da proa, que se procede ao trabalhoso embar-
que dos torpedos (4,50m) para os oito tubos 
de 600 mm, dois pares de quatro, na vertical 
e abaixo da linha de água, através duma es-
cotilha de acesso ao convés. No da popa, os 
tubos são idênticos mas dois, lado a lado, a 
cada bordo e carregados pelo exterior. Em 
ambos os Alojamentos, para além dos ór-
gãos de controlo e manobra, situa-se toda 
a instalação de controlo e lançamento local 
dos torpedos.

 Por isso, mais do que uma plataforma de ar-
mas o submarino é, ele próprio, uma arma.

Entre eles e para ré do Compartimento do 
Controlo temos, igualmente entrecortado 
por portas estanques o seu único corredor, 
a zona da Propulsão Eléctrica e de Geração 
Mecânica onde se efectua a condução dos 
respectivos motores que à superfície ou à 
cota periscópica, geram a electricidade que 
permite a carga da bateria principal constituí-

da por 360 elementos, e que 
a cotas superiores, se calam. 
Aí toda a atenção do pessoal 
de quarto se concentra nos 
diversos indicadores que for-
necem os parâmetros de fun-
cionamento e que, em caso 
de emergência, accionarão 
sistemas de alarme. Nem por 
isso todos os ouvidos a bordo 
deixarão de reagir a qualquer 
alteração da «música» que a 
experiência tem como conhe-
cida e ... afinada.

E porque há cinquenta e 
três bocas (hoje, mais uma) a 
alimentar o nosso cozinheiro 
já está em funções e sabendo 

da responsabilidade da sua discreta função 
augurámos-lhe um sucesso a que plenamen-
te correspondeu.

Imaginamos a silhueta negra navegando 
Tejo abaixo, rumo à Barra Sul até que, a par-

tir da Bóia N.º 1, se abre um leque de cerca 
de 180º de opções de rumo, à superfície ou já 
em imersão, e depois desta, mais fora, sendo 
a escolha de 360º, o segredo do seu destino 
é absoluto. Por isso se elegeu o submarino 
atómico como a plataforma ideal de lança-
mento de mísseis de longo alcance e os novos 
submarinos convencionais como a arma mais 
eficiente no controlo dos mares.

Já em navegação corrida o Comandante 
juntou-se-nos na Câmara e a conversa animou 
até que fomos informados de que atingíramos 
o ponto por ele determinado para entrar em 
imersão. Do Controlo foi dado, pelo Oficial 
de Quarto à Ponte, o Alerta e pelo Chefe do 
Posto de Controlo, para todo o navio, três to-
ques de claxon. Já hermeticamente isolados 
do mundo exterior e seguindo no «quadro de 
aberturas de casco» as luzes indicadoras, ver-
melhas e verdes, pudemos assistir à abertura 
das válvulas por onde se escaparia o ar que 
nos mantinha à superfície.

O procedimento segue uma quase coreo-
grafia em que a estabilidade longitudinal é in-
tencionalmente quebrada, ganhando o navio 

o caimento negativo 
pretendido através 
do incremento da 
velocidade e efeito 
dos lemes horizon-
tais, controlados pe-
los seus indicadores 
de ângulo introduzi-
do. Como nos faltou 
a música de fundo, 
os silvos, os olhares 
atentos, os efeitos 
de luz, afinal tudo o 
que o cinema pro-
porciona às plateias, 
surpreendemo-nos 
com a normalidade 
com que voluntaria-
mente nos deixámos 
... afundar. Profissio-
nalmente, claro.

Alagado o espaço 
entre os cascos (ex-

O Marinheiro do Leme.

Atento à “máquina”.

Ocupando o tempo livre. Ciente da sua responsabilidade…
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terior e resistente) o navio estabiliza a uma 
profundidade de 12 m e daí para baixo será 
à força de motores que, com adequada mano-
bra dos lemes de profundidade, alterará a sua 
cota até um máximo nominal de 300 m, a uni-
dade adoptada pela França, país de origem, 
que, a par de muitas legendas, se respeita. A 
manutenção da profundidade pode, em cada 
cota, ficar entregue ao Piloto Automático.

Aparentemente retomou-se uma rotina há 
muito assimilada e não fosse o agradável odor 
das travessas que para vante e para ré seguiam, 
ter-nos-íamos esquecido das horas passadas, 
alheios à luz do Sol que, no nosso habitat nor-
mal, ao desvanecer-se prenuncia as humanas 
exigências que o ciclo quotidiano impõe.

No Alojamento dos Oficiais, a mesa, ago-
ra alongada, permitia, com alguma ginástica, 
que seis convivas, alguns em bancos articula-
dos, nela tomassem lugar. Servida a sopa, o 
jantar decorreu com o estilo que os espaços 
reduzidos recomendam e a Armada tem sabi-
do preservar, mesmo a cota negativa. Conver-
sou-se, muito a propósito, de vinhos e queijos 
já que, segundo uma tradição dos submari-
nos, sempre se traz para bordo primícias que 
se compartilham e não faltaram. 

Herdada do «Alabacora», é, a navegar, reli-
giosamente pendurada na antepara de vante, 
uma pequena aguarela dos inícios do século 
XX, comprada na Feira da Ladra por alguém 
hoje desconhecido, que representa um sol-

dado que, por graça, seria o primeiro sub-
marinista português. A imaginação do doa-
dor associou-lhe o feito de ter descido o Rio 
Douro dentro de um barril de vinho e assim 
ter conseguido passar pelas defesas opositoras 
durante as lutas liberais. E tem um nome, o do 
pintor que se assina Albino Cunha.

Mas também comuns inte-
resses vieram à superfície (his-
tória, património e não só) até 
que, depois do doce (e não era 
Dia de Joanetes) e do café se 
passou a assunto mais sério; 
rever o perfil e os procedimen-
tos dos exercícios em que das 
2200 às 2400 e da 0100 às 
0300 horas se iria empenhar 
com a Fradura e um Lynx no 
âmbito do Plano de Treino 
Operacional ASW da Fragama 
(navio que conduzirá o exercí-
cio), um dos objectivos desta 
saída para o mar.

Já na área dos Exercícios, no 
Comando, em torno da Mesa 
de Registo, o Sargento Chefe do Comparti-
mento e responsável pela compilação de toda 
a informação de contactos, regista e correla-
ciona a informação proveniente dos diversos 
equipamentos de escuta, através dos Azimutes 
de todos os contactos, quer sejam navios das 
Marinhas de Guerra, Mercante (de Comércio 
e, sobretudo, de Pesca) ou, eventualmente, de 
Recreio que nesta noite nos rodeiam. 

Adoptada a escala conveniente e discre-
tamente içados, para o efeito, os respectivos 
mastros, segue os movimentos, nela projecta-
dos, do periscópio orientado pelo Oficial de 
Quarto e com a distância, dada pelo telémetro 
do periscópio ou pelo Radarista de Quarto, 
situa-os com rigor.

Uma das fragatas estava a cerca de 3,5 mn 
e seguia ao Rumo 228 a 17 nós e para a Pra-
ça Torpedeira com posto no Sonar foi passa-
do o Azimute 025 da sua transmissão sonar 
para que a identificasse e mantivesse o seu 
seguimento.

Outras informações de contactos foram 
passadas e de imediato registadas para futu-
ro rastreio; um mercante em afastamento, as 
embarcações de pesca e, mais importante, o 
Helicóptero da Fragata acabara de ser visto 
a levantar voo. No interior vamo-nos habi-

tuando a uma infor-
mação periódica so-
bre a percentagem de 
Hidrogénio que vai de 
«Vestígios» a um Má-
ximo tolerável de 3% 
já que aqui também 
o ambiente não é, em 
absoluto, natural.

Este hidrogénio é 
continuamente liber-
tado pela bateria em 
função de vários fac-
tores (temperatura, 
regime de descarga 
e carga, última ma-

nutenção, etc.) e, dado o seu elevado grau de 
explosividade, a sua concentração em bolsas 
tem de ser evitada, razão porque os porões das 
baterias estão permanentemente em depressão 
de modo a dispersá-lo no ar ambiente. Como a 
libertação de hidrogénio é mais abundante no 
final das cargas, de que é um dos indicadores, 

sempre que for tacticamente possível, é dada 
ordem de «Colocar a bateria em tampão» (os 
amperes de carga a corresponderem ao con-
sumo do navio) até se anular a sua presença e 
se anunciar «Reduzir e parar a carga».

Importante para a determinação da autono-
mia restante e planeamento da próxima car-
ga, com implicações na condução táctica, a 
densidade das baterias AV e AR é inscrita pelo 
Electricista de Quarto, num quadro da Mesa 
de Registo, após visitas regulares aos porões, 
através de duas escotilhas no corredor, a de 
vante junto à cabeceira do ... Comandante.

As Comunicações por telefone submarino 
entre “Subfim” e “Fragama”, utilizando indi-
cativos de chamada cifrados, foram também 
estabelecidas, tendo sido verificada a sua qua-
lidade – «Loud and Clear !».

Depois de trocadas as últimas intenções era 
momento de passar a imersão profunda, e, 
pausadamente, mais ordens surgiram; «com 
todo o leme vai para Sul», «Reduzir e parar a 
Carga», «Motores AV, Força 2», «Ao minuto 25 
vamos para baixo.»

O silêncio é agora cortado apenas pelo ruído 
dos equipamentos e pelas vozes a confirmar 
a execução das ordens («HF já arriado» etc.) 
ou a situação («Comando estanque», etc.) e, a 

Planeando a rota.

De Quarto ao Sonar.

Revendo perfis e procedimentos.

Trabalhando na Mesa de Registo.



intervalos, pelo típico «ping» dos Sonares Acti-
vos das unidades ASW.

Chegado o momento de se descer à cota re-
querida, feita uma última leitura GPS, foi dado 
o Alerta bem como ordens para «Isolar Gera-
dores Eléctricos.», «Fechar o combustível.» e 
já arriado o mastro do Snort, com o navio si-
lencioso iniciou-se a descida. Sentimos o sua-
ve inclinar e depois, a cada cinquenta metros, 
ao horizontalizar, ouvimos, pela RDG (Rede de 
Difusão Geral, o ETO), a voz de «Passar ronda 
de estanqueidade!» que, durante estas Provas 
de Mar após PI (Período de Indisponibilidade), 
nos irá garantir, por patamares, uma descida 
em segurança, outro dos objectivos desta saída 
para o mar.

No mesmo âmbito se fi-
zeram Provas de Bombas 
de Esgoto, até que, sempre 
com a sonda estabeleci-
da, se atingiu a profundi-
dade de 200 metros onde 
foi ordenado «Rumo 135, 
motores AV 2 (5 nós)» e 
feitas as últimas Verifica-
ções o Oficial de Quarto 
manda reportar para Fra-
gama, pela mesma via, 
que o navio já se encon-
trava à Cota de Segurança 
e Pronto e disso « Informar 
o Comandante!».

O «Efeito hidrofónico a 
005», observado nos dois 
registadores percorridos 
por uma pena que grafa os 
ecos verdadeiros de forma 
diversa dos falsos (ruído 
próprio), é identificado como sendo o S4 já 
registado e logo a seguir o S5. Cada fonte de 
ruído tem características tão específicas que 
permitem uma classificação quase imediata e 
no caso dos navios de guerra identificar, corre-
lacionando dados, a classe/unidade.

No Comando o silêncio só é interrompi-
do quando há comunicações a fazer ou se 
actualizam dados ou se detectam alterações 
manifestas de comportamento dos contactos 
(v.g. rumo ou velocidade) ou surge um novo 
E.H. na Escuta.

A direcção, intensidade e variação das Trans-
missões Activas permitem-nos calcular o mo-
vimento dos Escoltas e, na prumada do seu 
sonar, a posição do Heli.

A simulação de ataques vai-se sucedendo 
e os seus êxitos ou falhas assinalados, segun-
do códigos específicos, através do Telefone 
Submarino 

O sinal «Finex» chegou e a vinda à Cota Pe-
riscópica requer todo um procedimento de se-
gurança há muito estabelecido e rigorosamente 
seguido; além de comunicações codificadas, a 
manutenção das distâncias, rumos e velocida-
des dos navios de superfície, o lançamento de 
fachos de intensa luz branca a intervalos pre-
cisos e o periscópio sob o controlo do Coman-
dante que, em áreas de intensa navegação, há 
memória de indesejáveis incidentes e mesmo 
de graves acidentes.

Atingida aquela cota são içados os mastros 
do UHF e o do Snort e, preparado este, são 
lançados os Geradores e iniciada a Carga das 
Baterias. Pela rádio, haverá que enviar para a 
Esquadra as mensagens formatadas de «Relato 
de Situação» e à Fragama, já confirmado para 
as 01:30 o exercício seguinte, um resumo do 
ocorrido para que possa melhor analisar o 
seu comportamento e avaliar a sua eficiência 
operacional.

A par da rotina de preencher o Diário Náu-
tico e de preparar o navio para o Render do 
Quarto que não tardará, começam a apare-
cer os que, supostamente descansados, vêm 
substituir os que reclamam um repouso que, 

na adiantada hora e em atmosfera artificial, a 
concentração intelectual, mais que o esforço 
físico despendido, exigem.

Acocorados entre a Mesa de Registo e o 
mostrador de vante da Escuta Passiva e por ante 
a ré do Operador do Sonar, com os olhos ao 
nível da Mesa, vimos recolher os registos e re-
por tudo para uma rigorosa Entrega do Quarto 
antes de nos erguermos e recolhermos a pena-
tes que no caso foi, na Câmara, passando por 
cima de uns corpos adormecidos e trepando 
à couchette superior onde nos cobrimos com 
um cobertor antes de cairmos a dormir.

Antes de serem acesas as luzes que é como 
aqui o sol todos os dias nasce, sentimos os nos-
sos pés elevarem-se e compreendemos, sem 
qualquer perturbação, que, após onze horas 
de imersão, estávamos a vir à superfície.

Descemos assim que compreendemos que 
um novo dia ia começar e, sobre outros cor-
pos, esgueirámo-nos para, na primeira sota, 
uma higiene matinal mínima e de regresso à 
Câmara encontrámos já reconvertidas as cou-
chettes, a mesa posta e mesmo os mais enso-
nados esforçando-se num sorriso que ajuda a 
começar o dia. À mesa, presentes os que ao 
jantar estavam de Quarto, quando o Coman-
dante se sentou, foi então servido, sempre em 
regime de rancho único, o pequeno almoço; 
ovos mexidos a complementar o nosso habi-
tual café da manhã.

Depois seguiu-se a burocracia da missão e 
a que ia aparecendo bem como o planeamen-
to que se podia prever após a chegada à Base 
pois estava-se de regresso mas com nova saída 
no dia seguinte.

Quando subimos à Ponte encontrámos aí 
o Comandante, os Oficiais de Quarto e de 
Comunicações e dois homens, um dos quais 
desceu para que pudéssemos acompanhar 
a belíssima entrada do Tejo que há sessenta 
anos, sob um SW rijo, nos deslumbrara. Com 
o Bugio na amura de EB fomo-nos aproximan-
do da Linha Entre Torres até que abandoná-
mos o enfiamento e aproámos a meio da Pon-
te 25 de Abril. Por aí cedemos o nosso lugar 

a quem de direito, uma 
Praça, e ao cruzarmos o 
Comando vimos a Mesa 
de Registo a ser operada 
em Modo de Navegação 
em Águas Restritas e aí 
feito, a par da Carta do 
Instituto Hidrográfico, o 
controlo Radar da Pilota-
gem com o mesmo rigor 
que se exigiria num Tejo 
prenhe de navios mercan-
tes, nacionais e estrangei-
ros, como, com mágoa, o 
recordamos.

Atracados às 11:05, 
acompanhámos os que 
podiam voltar, dezanove 
horas depois, à luz do as-
tro rei que a atingir o Zé-
nite convidava a seguir-se 
para o almoço onde vol-
tariam a ser gente como 

todos nós. No seu Gabinete, na Esquadri-
lha, despedimo-nos do Comandante e pelos 
corredores onde se veneram relíquias duma, 
entre nós, quase centenar Arma (em 1913 e 
antes da Espanha) ainda cruzámos com caras 
que não retivéramos mas que nos saudaram 
cortesmente.

Enquanto caminhávamos recordámo-nos 
que, saídos da Escola Naval, recém nomeados 
Imediato dum Patrulha Oceânico em fabricos, 
quando nos chegou a 1ª mensagem Confiden-
cial da nossa vida. Perante a gravidade do mo-
mento abrimo-la, abaixo do nível do tampo da 
mesa, desdobrámo-la pausadamente e lemos 
qualquer coisa como «Submersível X cota má-
xima reduzida para Y pés» o que traduz, em 
1961, o maldito hábito de sempre se tardar a 
renovação da nossa Esquadra.

Intensamente vividos os processos de es-
colha e aquisição de novos submarinos é já 
com outro júbilo que se olha o futuro da arma 
que nos permitirá controlar mais eficaz e mais 
eficientemente as águas da nossa responsabi-
lidade e, onde for preciso, participar, para o 
melhor e para o pior, em missões de interesse 
nacional ou nas que, no âmbito das alianças 
que assumimos para que se possa, sem con-
templações, a Pátria honrar.

Dr. Rui Manuel Ramalho Ortigão Neves
1TEN
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A apresentação do XVI volume da 
Colecção “Setenta e Cinco Anos no 
Mar”, que se refere às lanchas de fis-

calização pequenas (LFP’s), realizou-se, no 
passado dia 15 de Dezembro, na Biblioteca 
Central da Marinha. O Presidente da Co-
missão Cultural da Marinha, CALM Leiria 
Pinto, perante uma 
assistência em que se 
destacavam, além de 
antigos comandantes 
das Esquadrilhas de 
Lanchas da Guiné, do 
Zaire e do Niassa, os 
das LFP’s, iniciou o 
evento afirmando que 
as primeiras LFP’s fo-
ram aumentadas ao 
efectivo dos navios da 
Armada em 1959 e até 
1980 prestaram servi-
ço 39 unidades, cujas 
caracteristicas e acti-
vidades estão descri-
tas no presente volu-
me. Referiu-se depois 
às várias classes deste 
tipo de navio que esteve presente nos ma-
res e nas águas interiores de todos os terri-
tórios, excepto Macau, que constituiram o 
Ultramar Português. 

O CALM Leiria Pinto concluiu as suas pa-
lavras afirmando que: Estas pequenas unidades 
que, conjuntamente com as lanchas de desembar-
que, depreciativa e injustamente foram apelidadas 
de Poeira Naval, navegando em águas da Eu-
ropa, África, Ásia e Oceânia, na paz e na guerra, 
cumpriram sempre com eficácia as diversificadas 
missões que lhe foram atribuidas. As suas guarni-
ções eram muito pequenas em número de homens 
mas foram muito grandes em valor.

Atendendo que a grande maioria dos co-
mandantes das LFP’s foram oficiais da Re-
serva Naval, seguidamente, um desses an-
tigos comandantes, o Engenheiro Pires de 
Lima, dissertou sobre os seus diversos em-
barques, tendo dado começo à sua interven-
ção recriando o toque de sentido saído de 
um apito do Mestre, exactamente o último 
acto a bordo que protagonizou como oficial 
da Marinha, quando no dia 26 de Novembro 
de 1968 entregou o comando da “Alvor”. 
Apoiando a sua apresentação com uma sé-
rie de projecções de diapositivos, salientou 
desde logo a figura do Mestre desse navio, 
o sargento Cabrita Machado, que lhe fizera a 
oferta do Apito com que assinalara esse acto, 
gesto que, não é certamente frequente. Na fi-
gura desse Mestre, um veterano das lanchas, 
quis o apresentador recordar e homenagear 
todos os Mestres das LFP’s pela função ím-
par que exerceram nesses navios.

Ao longo da exposição foi relatando a sua 
passagem por diversos navios-fragatas, pa-
trulhas, draga-minas e petroleiro lembrando 
a figura dos respectivos comandantes, tra-
zendo à memória nomes que pertencem à 
História da Marinha e que a numerosa assis-
tência presente reviveu no momento.

A dado passo afirmou: Tomou o Se-
nhor Almirante Leiria Pinto a iniciativa de 
me convidar para uma intervenção nesta 
cerimónia, colocando-me desde logo na in-
grata situação de estar a representar, sem 
procuração para tal, mais de 150 oficiais 
da Reserva Naval e também dos QP’s para 
além de outros tantos sargentos de manobra 
e mais de 500 praças, artilheiros, fogueiros e 
telegrafistas. E situação mais ingrata ainda, porque 
neste grupo de navios e de marinheiros se incluem 
aqueles que, em águas do que foi o Estado Portu-
guês da Índia, deram início a uma heróica Histó-
ria da Marinha de Guerra, continuada em áreas 
de intervenção, bem mais difíceis do que aquelas 
em que eu naveguei. De todos, referência primeira, 
para o comandante da “Vega”, 2º Tenente Oliveira 
e Carmo e os marinheiros da sua guarnição.

Continuou o seu relato acompanhando-o 
com as projecções adequadas, visionando 
os navios em que esteve embarcado, nomea-
damente as LFP’s “Alvor” e “Fomalhaut”, 
de que foi seu comandante, lembrando nes-
ta sequência o seu trajecto enquanto oficial 
de Marinha.

Recordou o comandante Sousa Mendes, 
definitivamente ligado à colecção “Setenta 
e Cinco Anos no Mar” e o 1º comandante da 
Defesa Maritíma da Guiné quando as pri-
meiras LFP’s da classe “Bellatrix” chegaram 
em 1961 ao território, Esse grande Senhor que 
foi o Comandante Sousa Machado e apresen-
tou ainda os oficiais que foram pioneiros em 
1961 e 1962 nas primeiras lanchas chegadas 
a Angola e Guiné.

Afirmou então que: Gostaria de ter opor-
tunidade de citar todos quantos comigo cons-
tituíram as guarnições dos navios e por unida-
des por onde passei. De referir muitos outros, 
cuja história recolhi nas minhas pesquisas e 
cujos episódios fazem parte do imaginário dos 
oficiais da Reserva Naval que comandaram 

as Lanchas de Fiscalização 
Pequenas. Não cabem, infe-
lizmente nesta intervenção, 
essas referências. 

Com conhecimento dos 
episódios vividos ao lon-
go dos anos por diversas 
LFP’s, referiu factos ocorri-
dos na Guiné, em Angola e 
em Moçambique e eviden-
ciou situações resolvidas 
com eficácia por muitos 

oficiais que co-
mandavam es-
tes navios.

A propósito 
disse: Gostaria 
de ter podido me-
recer a evidência 
demonstrada por 
tantos que me 
antecederam, e 
de muitos mais 
que me segui-
ram. Pertenço à 
legião daqueles, 
que muito mais 
aprenderam do 
que ensinaram. 

Com exemplo de marinheiros que encontrei com 
mais anos de Marinha do que eu tinha na altura 
de idade, homens de uma cultura naval feita de 
experiência vivida, de dedicação sem limites, ho-
mens quantas vezes sem a noção exacta da im-
portância do serviço que prestavam, alheios aos 
louvores e apenas transportando a Divisa qua al-
gumas LFP’s ostentavam, tão simples como “Ho-
mens Grandes em Navios Pequenos”.

A intervenção prosseguiu com um lon-
go relato acerca de uma explosão havida 
na lancha “Fomalhaut”, em 1963, episó-
dio já publicado na Revista da Armada1, 
e terminou com a projecção dos diaposi-
tivos de todos os comandantes e mestres 
da “Fomalhaut”, desde a sua entrada ao 
serviço em 1961 até ao seu abate ao efec-
tivo em 1975.

A “Marcha dos Marinheiros”, símbolo 
naval que sempre emociona quem ouve, 
ouviu-se no final, através da gravação áu-
dio da apresentação.

(Colaboração da Comissão Cultural da Marinha)

Nota
1 RA n° 387 Junho 05.

As Lanchas de Fiscalização Pequenas 
Homens Grandes em Navios Pequenos

As Lanchas de Fiscalização Pequenas
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O ARSENAL DO ALFEITE CONSTRÓI AS NOVAS 
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INTRODUÇÃO

Na sequência da entrega da UAM 
“Bolina”, ocorrida no passado mês 
de Julho, completando a encomen da 

de duas unidades para serviço na Dire cção 
Geral da Autoridade Marítima – 
Polícia Marítima, foi recentemen-
te entregue à Direcção de Navios 
a UAM “Nortada”. 

Estas embarcações que, pela 
sua dimensão, representam um 
claro reforço na capacidade de 
intervenção da Polícia Marítima, 
foram integralmente construí-
das e concebidas no Arsenal do 
Alfeite, representando, também 
para este, um marco importante, 
não só por se tratar da primeira 
construção desenvolvida enquanto entidade 
certificada ISO 9001, mas também, sobretu-
do, pela metodologia CAD/CAM empregue 
(projecto e manufactura assistidos e integra-
dos por computador).

HISTORIAL
A assinatura do “Auto de Entrega” da UAM 

“Nortada” culminou um processo iniciado em 
1998, com a inscrição deste programa na LPM, 
ganhando força em 2000, ano em que a então 
Direcção Geral de Marinha solicitou à SSM 
dotar o Sistema de Autoridade Marítima de 
cinco novas embarcações, capazes de, no âm-
bito da fiscalização e salvamento, “aguentar os 
estados de mar habituais na costa do continente a 
norte do Cabo Espichel e nos Açores”. 

Após uma orçamentação prévia, a cons-
trução das embarcações obtém, em Agosto 
de 2001, a concordância do MDN. Poste-
riormente, após fundamentação adequada, 
a construção foi atribuída ao Arsenal do Al-
feite através de um procedimento de “ajuste 

directo”, embora, por razões de disponibili-
dade orçamental, apenas de duas lanchas.  

Este tipo de procedimento possibilitou 
a existência de reuniões entre o estaleiro e 
a Direcção da Navios, com o objectivo de 

harmonizar e compatibilizar os requisitos 
através da realização, em paralelo, do pro-
jecto básico, antes da conclusão da versão 
final da Especificação Técnica. Tais reuniões 
iniciaram-se em Dezembro de 2002, tendo o 
Memorando de Entendimento (MDE) sido 
assinado entre a Direcção de Navios e o Arse-
nal do Alfeite em 9 de Março de 2004, com 
homologação do Director-Geral da Autori-
dade Marítima e do Superintendente dos 
Serviços do Material.

DESCRIÇÃO
ARRANJO GERAL

Dotadas de um perfil “agressivo” e de 
uma estética pouco habitual neste tipo de 
embarcações, estas lanchas dispõem de es-
paços muito amplos não alheios aos eleva-
dos padrões de habitabilidade evidenciados 
nas fotografias que se anexam.

O critério “um compartimento alagável” e 
a funcionalidade dos espaços da embarcação, 
determinaram que esta se subdividisse, abaixo 
do convés, em casa das máquinas, casa dos au-
xiliares, zona habitacional (salote, coberta, wc e 

cozinha) e paiol da amarra, e, aci-
ma do convés, ponte de navega-
ção e paiol de material diverso.

De realçar também os estudos 
de ergonomia realizados que, 
conjuntamente com as variáveis 
acima referidas, presidiram à 
concepção do “Arranjo Geral”. 

CASCO
Totalmente construídas em 

alumínio naval, estas lanchas 
possuem um casco planante 

puro, que permite atingir velocidades su-
periores à “velocidade de casco” através da 
geração de sustentação dinâmica. Esta forma 
de casco, dotada de quinados e fundo em V 
profundo, com um ângulo e pé de caverna 
de 21º a meio navio, aumentando substan-
cialmente para vante, possibilita atingir velo-
cidades elevadas sem comprometer um bom 
comportamento em mar agitado.

ESTRUTURA
A estrutura das lanchas classe “Bolina” 

foi dimensionada através das Regras para 
“Special Service Craft”, da Lloyd’s Register 
of Shipping, por forma a possibilitar a  opera-
ção em mar de força 6 (altura significativa de 
onda 5 m), podendo manter a velocidade de 
15 nós em mar de força 5 (altura significativa 
de onda 3.5 m). A estrutura do fundo permite 
resistir a pressões da ordem dos 90 KN/m2, a 
que correspondem acelerações de 3.1g.

Devido à imperiosa necessidade de o cas-
co aliar uma elevada resistência mecânica ao 
baixo peso, foi necessário adoptar uma estru-
tura do tipo longitudinal, muito optimizada 
e, como tal, pouco uniforme. Por sua vez, 
os detalhes estruturais são muito cuidados, 
consequência de o alumínio se tratar de um 
material sem “patamar de fadiga”. Estes dois 
aspectos traduzem-se num arranjo estrutural 
bastante complexo, apesar das relativamente 
reduzidas dimensões das embarcações.

Características e Equipamentos 
Principais

Comprimento Total
Comprimento entre PP
Boca Máxima
Pontal
Deslocamento Carregado
Velocidade Máxima
Combustível
Autonomia
Aguada
Tripulação
Motores Propulsores

Jacto de água
Diesel / Gerador 
Radar
Sonda/Odómetro
DGPS
Transreceptor VHF
Sistema de extinção incêndio
Sistema de detecção incêndio

16.1 m
13.8 m
4.4 m
2.6 m
19.3 t

29 nós
2500 l

200(+100) milhas
200 l
3+1

Scania DI12 43M
2x460 Kw

UJ376
Fischer Panda 
Simrad RA42

B&G Serie H1000
Simrad GN33D 

Sailor RT 4822
LPG

Siemens

Salote.

Corte longitudinal.
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PROPULSÃO
A propulsão é conseguida através de dois 

motores propulsores marca Scania, mod. DI12 
43M, que debitam 460 Kw ás 2200 rpm, accio-
nando, através de veios universais, dois jactos 
de água Utradynamics, mod. UJ376. 

Este tipo de propulsão, ainda que compor-
tando um custo inicial superior quando com-
parado com a propulsão convencional por hé-
lices, para além da excelente manobrabilidade, 
permite, devido à ausência de apêndices e ao 
baixo calado da lancha, praticar fundos muito 
baixos, características fundamentais para uma 
lancha de fiscalização costeira, tornando-a par-
ticularmente adequada à missão de patrulha 
em águas costeiras com a possibilidade de 
abordar facilmente outras embarcações.

GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉCTRICA

As lanchas classe “Bolina” possuem duas 
redes de produção de energia eléctrica. Uma 
rede primária a 24 V DC, assegurada por dois 
geradores de 120 A, acoplados aos motores 
propulsores. A rede de 24 V DC alimenta todos 
os sistemas operacionais da Lanchas. 

A rede secundária de energia eléctrica a 231 
V, 50 Hz, é assegurada por um GE de 14 KVA, 
que alimenta os sistemas de recreio, cozinha, ar 
condicionado e carregadores de baterias.

NAVEGAÇÃO E COMUNICAÇÕES 
As lanchas dispõem de Software de carto-

grafia (Chartplotter) e registo de dados via 
interface NMEA 0183 marca MAXSEA, mo-
delo POWER .

Este sistema permite a interligação do sis-
tema de instrumentação B&G (anemómetro, 
sonda, odómetro) ao DGPS SIMRAD GN33D 
e ao radar SIMRAD RA42.

O sistema funciona também como colector 
de todos os dados (Data Logger) para poste-
rior análise.

AR CONDICIONADO
Na sequência do acordo assinado entre o es-

taleiro e a DN, com o objectivo de reduzir cus-
tos foi decidido não equipar a primeira lancha 
com um sistema de ar condicionado, embora 
aquela esteja preparada para a sua instalação.

Tendo-se verificado, durante a fase de pro-
vas (que decorreram no Verão), que tal siste-
ma era fundamental para garantir o normal 
desempenho da tripulação, optou-se por 
equipar, logo de raiz, a segunda lancha da 
série, a UAM “Nortada”.

O sistema instalado, da marca VECO, é com-
posto por duas unidades com uma capacidade 
de  frio de 15232 e 21500 Btu/h.

ESTABILIDADE
A lancha cumpre, com margem, os critérios 

de estabilidade intacta segundo as normas da 
IMO, Resolução A167. Embora não aplicáveis, 
porque demasiadamente exigentes para em-
barcações com esta dimensão, cumpre ainda os 
critérios de mau tempo da mesma Resolução.

PROTECÇÃO CATÓDICA
Para assegurar uma adequada protecção 

contra a corrosão, dispensando a necessária 
substituição periódica dos zincos, determi-
nante num sistema de protecção por ânodos 
sacrificiais, as lanchas possuem um moderno 
sistema de protecção catódica por cor-
rentes impostas da marca PROYTEC. 

MANUFACTURAS
Apesar de o Arsenal do Alfeite ser, na 

sua essência, um estaleiro de reparação 
naval, não tendo nem o “lay-out” nem a 
estrutura mais adequada para a realiza-
ção de construções, a opção estratégica 
de manter pequenas construções com o 
objectivo de permitir uma actualização 
dos métodos de concepção e trabalho, 
obrigou à adopção de novos métodos na for-
ma de desenvolver o projecto e, sobretudo de 
realizar as manufacturas. 

Com o objectivo enunciado, o Arsenal op-
tou por adquirir ferramentas de “software” 
para a criação do modelo do casco (NUPAS)  
e para os modelos de encanamentos e apres-
tamento (CADMATIC), compatíveis com a 
prática utilizada nos Estaleiros de Viana do 
Castelo. Esta nova metodologia, ao permitir 
a integração da concepção com as manufac-
turas, veio a traduzir-se não só numa econo-
mia de mão de obra, mas também, sobretudo, 
numa melhoria da qualidade do produto.

O novo sistema construtivo eliminou defi-
nitivamente a necessidade da traçagem “ao 
solo”, utilizada no AA até uma data recen-
te, levando ao encerramento da tradicional 
“Sala do Risco”. 

As habituais (não previstas) interferên-
cias entre diferentes componentes de apres-
tamento, que sistematicamente surgiam na 
última fase das construções, desapareceram 
por completo. As pré manufacturas passa-
ram a ser feitas com base em modelos geo-
métricos obtidos à escala natural a partir do 
modelo virtual desenvolvido. Foi possível 
aumentar de forma substancial a quantida-
de de pré-manufacturas produzidas numa 
fase bastante mais prematura do desenvol-
vimento da obra, eliminando-se totalmente a 
necessidade de cérceas obtidas a bordo.

DESEMPENHO
As provas a cais e de mar realizadas per-

mitiram atestar o óptimo desempenho da pri-
meira lancha, que cumpriu a totalidade dos 
requisitos, tendo mesmo excedido com uma 
margem muito confortável alguns deles.

A velocidade máxima, na condição car-
regada, conforme estabelecida no MDE se-
riam 23.5 nós, tendo a embarcação atingido 
na corrida da milha, em condições de mar e 
vento mais gravosas que as previstas, a ve-
locidade de 25.5 nós. A velocidade máxima 
foi de cerca de 28 nós.

Os níveis de vibração medidos também fi-
caram abaixo dos valores limite permitidos 
pelos requisitos e pelas normas (aplicáveis a 
navios maiores), o que não é comum em em-
barcações desta dimensão, com uma elevada 
potência instalada e uma casa das máquinas 
com um comprimento relativamente grande, 
colocada sob a ponte de comando.

O relatório do IH, produzido na sequência 
das provas de governo e manobra,  considera 
muito boa a manobrabilidade, tal como a ca-
pacidade de paragem. Neste mesmo relatório 
também foi evidenciada a muito rápida reac-
ção do navio à alteração do ângulo de leme e a 
boa capacidade de aguentar a guinada. 

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
A lancha possui uma dimensão da casa 

de máquinas e uma distribuição de peso 
que permite contemplar outras alternativas 
de motorização. Até à data, foram estuda-
das duas novas versões para 30 e 45 nós. A 
primeira das duas foi objecto de uma pro-
posta contemplando uma série de 18 em-
barcações para o Iraque, encontrando-se 
ainda em análise.

Paulo Santana Pinheiro
Eng. Naval

C/ Div. Estudos e Projectos do Arsenal do Alfeite

Estudo ergonómico 3-D.

Mod. virtual - propulsão.

Mod. virtual da estrutura (NUPAS).

Manufactura do casco.
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A MARINHA DE D. JOÃO III (9)

A fortaleza de CalecutA fortaleza de Calecut
Calecut continuava a ser um espinho 

encravado nas pretensões portugue-
sas na Índia, apesar de vigorarem os 

tratados assinados ainda no tempo de Afon-
so de Albuquerque. Nesse tempo, o velho 
Samorim que defrontara Vasco da Gama 
e Cabral foi alvo de uma conjura política, 
movida pelo governador, onde participara 
o seu sobrinho e natural 
sucessor no cargo. Com 
isso se conseguiu um 
acordo de paz e a auto-
rização para a constru-
ção de uma fortaleza, 
que funcionaria como 
símbolo da soberania 
lusitana no território. 
Correspondia, aliás, a 
uma determinação real 
e percebe-se bem que a 
ideia de ter uma forta-
leza num território tão 
hostil, como sempre o 
fora Calecut, era uma 
afirmação de força de 
grande importância. 
Acontece, no entanto, 
que a presença de for-
talezas no contexto da 
afirmação de um poder 
que devia ser, essencial-
mente, naval, não pode ser vista de forma 
linear, como aconteceu em Calecut. A for-
taleza é importante porque confere protec-
ção a um ponto de apoio naval, porque está 
num local importante para o controlo do 
movimento de navios, porque representa 
uma capacidade de domínio sobre o mar. 
Se, debaixo do poder da fortaleza e da sua 
guarnição não se abriga uma esquadra com 
capacidade de intervir no mar, a sua capa-
cidade resulta diminuída, como me parece 
que aconteceu em Calecut. Tem um carácter 
simbólico – é certo! –, permite armazenar 
em segurança as mercadorias e dá abrigo a 
uma pequena força militar. Mas os símbo-
los de poder não conseguem manter o seu 
prestígio, se não forem acompanhados do 
exercício concreto desse mesmo poder. A 
História mostra -nos ainda que, se este exer-
cício for continuamente desafiado sem res-
posta, acaba por ter um efeito estimulante 
na moral inimiga, cujos ataques serão cada 
vez mais frequentes e desgastantes.

Assim aconteceu com Calecut por longos 
anos, por razões que é fácil de entender. A 
grande importância da cidade resultava de 
um circunstancialismo político próprio que 
antecede a presença portuguesa (“Marinha 
de D. Manuel 9”). Essencialmente, está li-
gada à ascensão dos mercadores muçulma-

nos e à aliança que conseguiram cimentar 
com o Samorim, que entendeu muito bem 
como lidar com o que era uma verdadeira 
galinha de ovos de oiro. Contudo, o porto 
que servia a cidade era bastante mau, não 
dava abrigo suficiente durante a monção 
de sudoeste e tinha fracas condições para 
embarque e desembarque de mercadorias, 

dificultando a presença permanente de 
uma esquadra portuguesa. Com o passar 
dos anos, a aliança de cumplicidade que 
Albuquerque conseguira, em 1513, com o 
novo soberano foi sendo minada pelos in-
teresses muçulmanos que, sistematicamen-
te, afrontavam a fortaleza e continuavam a 
desenvolver o seu comércio. O Samorim 
não chegava ao ponto de abrir formalmen-
te hostilidades, mas ia fechando os olhos 
às iniciativas da comunidade muçulmana, 
e pondo água na fervura quando as coisas 
iam longe demais ou (mais concretamente) 
quando se sentia ameaçado. O problema era 
tão simples quanto isto: não havia ali na-
vios portugueses com capacidade suficiente 
para controlar o movimento adversário, e 
no período da monção de sudoeste a guar-
nição ficava exposta aos ataques inimigos 
pela impossibilidade de reforço externo; de 
forma que, aquilo que se pretendia ser um 
exemplo e um símbolo do poder português 
na Índia, na prática, tinha uma enorme fra-
gilidade revelava-se contra producente.

Na altura em que faleceu Vasco da Gama 
e lhe sucedia D. Henrique de Meneses no 
governo da Índia, o conflito com os mouros 
de Calecut assumia proporções irreversíveis 
e a guerra era inevitável. O capitão D. João 
de Lima mandou que as mulheres e crian-

ças fossem retiradas para Cochim, e mandou 
fazer um baluarte externo com um passadi-
ço (uma couraça) que protegesse o acesso à 
praia. O governador enviou-lhe os reforços 
que conseguiu reunir, e a fortaleza preparou-
se para resistir aos ataques que, seguramen-
te, lhe iriam ser lançados durante a estação, 
como veio a acontecer. De Maio até Setem-

bro os portugueses de 
Calecut viveram num 
permanente sufoco, com 
ataques constantes e 
bombardeamentos que 
duravam o dia e a noi-
te, de que resultaram 
graves danos na própria 
muralha, e a situação era 
insustentável por mais 
tempo. Contudo, quan-
do o tempo começou 
a melhorar, Heitor da 
Silveira conseguiu reu-
nir em frente de Calecut 
uma imensa esquadra 
de mais de cem navios, 
a que se juntaram cerca 
de vinte cinco que o go-
vernador D. Henrique 
de Meneses levou de 
Cochim. Em Novembro 
de 1525 estava ali uma 

das maiores forças navais portuguesas que 
alguma vez tinha actua do na Índia.

Diz-nos Gaspar Corrêa que “sendo do-
mingo seis dias de nouembro, dia de são 
Lionardo, duas horas ante menhã, estavam 
derredor do galeão [do governador] as em-
barcações que auião de hir a terra, em que 
estavam mil e quinhentos homens arma-
dos”. O desembarque foi coordenado com 
uma saída das forças que estavam em terra 
e resultou em pleno, obrigando o Samorim 
a propor novo acordo de paz. Henrique de 
Meneses, apesar de tudo, tinha a noção de 
que este sucesso era precário e que tudo se 
repetiria, mais dia ou menos dia. Reunido 
com o conselho dos fidalgos que serviam 
na Índia, propôs que se despejasse a forta-
leza deixando-a minada com pólvora para 
que explodisse quando todos estivessem 
embarcados. Destruir uma fortaleza man-
dada construir pelo Rei de Portugal não 
era uma decisão fácil, mas achava ele que 
seria mais eficaz e menos oneroso manter 
a guerra no mar com uma esquadra, do 
que ter de organizar expedições tão gran-
des como aquela, para socorrer a fortaleza. 
Foi o que se fez.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Fortaleza de Calecut mandada destruir em 1525, por ordem de D. Henrique de Meneses.
Lendas da Índia–Gaspar Corrêa.
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Setting Sail 
3. Tempo Derradeiro – 2ª parte

Setting Sail

Como é do conhecimento de todos a na-
tureza humana tende a buscar a veloci-
dade, sobretudo quando se encontram 

em jogo factores de ordem económica. Desta 
feita, no decorrer do século XIX, um conjunto 
de acontecimentos vai precipitar os armadores 
para que estes exijam dos construtores navios 
cada vez mais rápidos, sendo 
estes apelidados de clippers1. 
Em primeiro lugar a cotação 
do chá vindo da China, esta-
belecida nas Bolsas de Londres 
(1843) e Nova Iorque (1844), 
na sequência da cedência 
de Hong-Kong aos ingleses 
(1842) no final da Guerra do 
Ópio; a descoberta de ouro 
na Califórnia (1848)2, numa 
altura em que a travessia por 
terra do extenso continente 
americano era feita em condi-
ções extremamente difíceis3; a 
descoberta de ouro na Austrá-
lia e o início da migração em 
massa pouco tempo depois (1851)4; e por fim o 
alto valor atingido pela cotação da excelente lã 
australiana no mercado inglês, a partir de 1870. 
Não causa por isso grande admiração que, em 
1857, o deslocamento total dos navios que fa-
ziam ligações para o Índico e Pacífico fosse cerca 
de vinte vezes superior ao registado em 1816. 
De resto, os clippers americanos encontravam-
se, fruto da conjuntura acima descrita, em gran-
de parte atribuídos à ligação entre Nova Iorque 
e São Francisco, pelo cabo Horn, enquanto que 
os seus congéneres ingleses tinham como des-
tinos privilegiados a China e a Austrália5. Estes 
efectuavam a viagem de ligação com a China, 
ida e volta, pelo cabo da Boa 
Esperança, cabendo aos que 
regressavam directamente da 
Austrália a sempre ingrata 
passagem pelo cabo Horn6. 
Foi também nesta conjuntu-
ra que começaram a surgir 
os grandes desafios entre na-
vios, comandantes e arma-
dores, tendo-se dado início 
ao registo dos melhores tem-
pos efectuados nas derrotas 
mais longas e exigentes.

O termo clipper era uti-
lizado para classificar um 
navio de vela não em fun-
ção do seu tipo de aparelho, 
mas essencialmente pelas 
características do respectivo 
casco. Todas as inovações e técnicas desenvol-
vidas durante o século XIX, com recurso a um 
crescente aumento da área vélica nos grandes 
veleiros, tornaram possível o que era tido como 
impensável umas décadas antes. Assim, no últi-

mo quartel deste século de ouro para a navega-
ção à vela, havia navios que, com bom vento, 
conseguiam manter velocidades superiores a 16 
nós, quando, em 1810, só muito dificilmente o 
aparelho de um navio se aguentava sem danos 
de monta se este ousasse manter o pano caça-
do para navegar a velocidades superiores a 10 

nós. Claro que, para além dos melhoramentos 
ao nível do reforço do aparelho, constituíram-
se como argumentos fundamentais os esforços 
feitos pelos principais estaleiros na optimização 
das formas do casco, para que este pudesse mais 
facilmente fluir através da água, pretendendo-se 
que o movimento desta, na sua passagem pela 
popa, provocasse o menor nível de perturba-
ções possível.

De uma forma sucinta podemos apontar as 
seguintes como principais características de um 
clipper: proa fina e lançada, popa arredonda-
da, relação comprimento/boca na ordem dos 6 
para 1, um relativamente pequeno bordo-livre, 

contando por norma com três mastros arman-
do em galera7.

Muito antes de os clippers ingleses se tornarem 
famosos, coube ao estaleiro de Donald McKay, 
em Boston, que foi simultaneamente o seu de-

signer mais inovador, a construção dos navios 
mais rápidos do seu tempo8.

No entanto os desenvolvimentos mais facil-
mente apreciáveis surgiram com a adição de 
um maior número de velas, especialmente úteis 
quando o vento era demasiado fraco. Desta for-
ma, cada mastro redondo podia dispor, nos na-

vios em madeira, de até oito 
vergas, onde envergavam ou-
tras tantas velas. Além de ter 
sido aumentada grandemen-
te a área vélica, o número de 
velas a bordo atingiu propor-
ções nunca antes vistas tor-
nando muito mais flexível a 
sua utilização nas diferentes 
mareações e de acordo com 
o vento. Por isso, acima dos 
papafigos9 vão surgir gáveas, 
joanetes e sobres, todos eles 
partidos ou dobrados10, e uma 
última vela denominada ore-
lha de mula redonda11.

Na preferida armação em 
galera, a gata (mastro mais a ré) encontra-se 
reduzida a uma só vela latina, com retranca e 
carangueja, por simples exigência da afinação 
do equilíbrio vélico de todo o navio, nas dife-
rentes mareações. Por isso neste mesmo mastro 
aparecem até seis velas redondas com função 
quase exclusivamente propulsora12. À proa, por 
imposição de um número crescente de velas e 
das respectivas áreas, foi necessário ampliar o 
comprimento do gurupés por adição de mais 
duas vergas no seu prolongamento, denomina-
das pau da bujarrona e pau da giba. Um pouco 
a exemplo do que os mastaréus haviam feito 
aos mastros, para que pudesse ser aumentada 

a sua guinda13. Nesta pers-
pectiva, os convencionais 
cabrestos14 e contra-ca-
bresto15 revelaram-se insu-
ficientes para aguentar toda 
a força exercida pelo vento 
sobre as velas de proa. Hou-
ve, neste caso, necessidade 
de recorrer a um expediente 
conhecido como pica-pei-
xe16, que ajudou a suportar 
os paus ora acrescentados. 
Horizontalmente todo o 
conjunto era mantido em 
posição pelos patarrazes 
do gurupés, do pau da bu-
jarrona e do pau da giba17, 
sendo cada um deles, por 
norma, constituído por dois 

cabos, dizendo para ré, um a cada bordo.
Por sua vez entre o traquete e a gata, ou meze-

na, os navios foram literalmente sendo invadidos 
por velas de estai de entremastro, normalmente 
quatro ou cinco em cada um dos intervalos. Em 

Evolução da secção mestra dos clippers ingleses, entre 1853 e 1869.

A
rq

ui
vo

 C
TE

N
 A

nt
ón

io
 G

on
ça

lv
es

A
rq

ui
vo

 C
TE

N
 A

nt
ón

io
 G

on
ça

lv
es

Plano vélico do clipper Ariel onde se podem observar o pica-peixe (1), os paus de cutelo (6) e a 
tracejado, a varredoura (2), os cutelos (3), o cutelinho (4) e velas de entremastro (5).



16  FEVEREIRO 2006  REVISTA DA ARMADA

qualquer dos casos todo este acréscimo de pano 
pareceu não satisfazer armadores e comandan-
tes, vendo-se estes impelidos a aumentar ainda 
mais a já colossal superfície vélica para melhorar 
a velocidade com vento fraco. Nessas circuns-
tâncias irão ser adicionadas outras velas, regra 
geral uma em cada bordo, por fora das vergas 
do pano redondo18, a saber: varredouras, cutelos 
e cutelinhos, todas elas envergadas nos 
denominados paus de cutelo19. As pri-
meiras por fora dos papafigos, fazendo 
as respectivas escotas retorno nos laises 
dos paus de surriola, que para o efeito 
deviam ser mantidos disparados com o 
navio a navegar; as segundas colocadas 
por fora das gáveas e dos velachos, e as 
terceiras caçadas ao nível dos joanetes, 
e mesmo dos sobres20. Por incrível que 
possa parecer, a incansável busca pelo 
incremento da velocidade, nas con-
dições atrás referidas, levou ainda ao 
aparecimento de umas pequenas velas 
no único espaço ainda livre, ou seja, 
acima das vergas mais altas. Estas ve-
las tinham forma triangular e cobriam 
os intervalos existentes em cada bordo, 
entre o galope do mastro e os laises da 
última verga. Em Portugal ficaram co-
nhecidas como orelhas de mula21. As 
do mastro grande eram apelidadas de 
mulas grandes e as do traquete mulas 
de proa.

Por via dos problemas inerentes ao 
novo sistema propulsor, que havia pouco tem-
po tinha começado a dar os seus primeiros pas-
sos, a maior parte dos navios-vapor construídos 
até cerca de 1880 dispunham de mastros onde 
envergavam uma quantidade apreciável de ve-
las, que eram particularmente úteis quando se 
esgotava o carvão, ou sempre que as pouco fiá-
veis instalações de vapor sofriam avarias que não 
podiam ser resolvidas com os escassos meios e 
conhecimentos existentes a bordo.

Convém em contracorrente referir que, apesar 
das teses desenvolvidas por alguns historiadores 
nesse sentido, nunca existiu, de facto, durante o 
século XIX, uma verdadeira guerra entre veleiros 

e navios-vapor, como frequentemente se preten-
de fazer crer. E a explicação é tão simples quan-
to concisa, na exacta medida em que as mais 
elementares leis do mercado sempre ditaram 
que a sobrevivência de qualquer investimento 
se encontra intimamente relacionada com o re-
torno que este proporciona. Por outras palavras, 
enquanto os veleiros propiciaram maiores valias 

face aos ainda pouco fiáveis navios-vapor, os ar-
madores continuaram a preferi-los. Quando fo-
ram ultrapassados os problemas intrínsecos ao 
novo meio de propulsão, e resolvido o problema 
relacionado com o reabastecimento de carvão 
nos longínquos portos do Oriente, este último 
caso em grande parte facilitado pela abertura do 
canal de Suez (1868), rapidamente os armado-
res colocaram de parte a utilização de veleiros, 
mesmo nas rotas longínquas e onde até então se 
tinham mostrado aparentemente imbatíveis. No 
entanto, pensamos que o decisivo golpe disfe-
rido pela propulsão mecânica terá sido obra do 
senhor Rudolf Diesel (1870-1914), em 1897. 

Todas estas alterações em tão curto 
espaço de tempo vieram conferir uma 
maior regularidade e número de liga-
ções ao transporte marítimo, sendo os 
navios-vapor em grande parte responsá-
veis por esta melhoria. Esta conjuntura 
levou a que o preço do ferro em 1880 
não ultrapassasse metade do valor atin-
gido em 1850, três décadas antes. Como 
consequência directa, a sua utilização 
na construção naval22 passou a assu-
mir-se como extremamente competiti-
va, com a agravante de os principais ti-
pos de madeira começarem a escassear 
nas imediações dos grandes estaleiros, 
obrigando por isso ao seu transporte a 
partir de distâncias sempre crescentes, 
com os inevitáveis reflexos no aumento 
do preço final.

Tendo começado a ser construídos 
navios de ferro em Inglaterra no segun-
do quartel do século XIX, também este 

material passou a ser utilizado na construção de 
grandes veleiros23, pouco tempo depois. Embo-
ra muitos armadores antigos mantivessem uma 
certa preferência pelos navios em madeira, uma 
vez que durante as longas viagens o carpinteiro 
de bordo podia facilmente efectuar todo o tipo 
de reparações, numa altura em que os estalei-
ros ainda eram raros fora da Europa e da Amé-

rica do Norte.
De referir ainda que até 1840 a pro-

tecção do casco dos navios em madeira 
era conferida, como vimos, pelo forro 
de chapas de cobre. No entanto com 
a descoberta do metal de Muntz, vulgo 
latão24, porque mais duro e resistente, 
este foi de pronto adoptado com van-
tagem nas mesmas funções. Contraria-
mente, os primeiros navios de casco em 
ferro sofriam de graves problemas a este 
nível, uma vez que até 1870 não existia 
forma de garantir a sua protecção antes 
de ser descoberto um tipo de tinta real-
mente eficaz, contendo um composto 
à base de cobre25.

Entre a construção em ferro e aquela 
que se encontrava baseada na utilização 
exclusiva de madeira foi experimenta-
do, durante algum tempo, o denomina-
do método compósito, em que o ferro 
era utilizado para dar forma às balizas e 
vaus. Este facto desde logo contou com 
o entusiasmo dos armadores envolvidos 
no transporte do chá e de lã já que es-

tas estruturas em ferro, porque mais resistentes, 
eram de dimensões substancialmente menores 
do que as correspondentes em madeira. Desta 
forma sobrava nos porões um maior espaço dis-
ponível onde podiam ser transportadas maiores 
quantidades das preciosas cargas.

Para além dos positivos reflexos do ponto de 
vista estritamente comercial, também a resistên-
cia longitudinal do casco dos navios conheceu 
um grande incremento com a utilização dos no-
vos materiais, uma vez que os pequenos com-
primentos das peças em madeira não garantiam 
a rigidez estrutural exigível a todo o conjunto, 
cerceando desde logo qualquer hipótese de 
construir navios de maiores dimensões. Por isso, 
com a construção do casco em ferro, utilizan-
do chapas e longarinas de maiores dimensões 
e mais resistentes, esta limitação foi finalmente 
ultrapassada26, beneficiando-se ainda de uma 
maior facilidade em obter formas de casco de 
design particular.

Os grandes veleiros utilizados na rota dos 
nitratos27, nomeadamente entre os principais 
portos da Europa e do Chile, começaram desde 
cedo por ser veleiros com casco em ferro. No en-
tanto, uma vez que o rápido avanço tecnológico 
cedo proporcionou chapa de aço a preços mui-
to competitivos, os grandes armadores europeus, 
envolvidos na actividade do transporte de longo 
curso (Laeisz, Rickmers, Hilgendorf, Bordes, Erik-
son)28, rapidamente adoptaram, com vantagem, 
a utilização do novo material. Fruto de uma resis-
tência acrescida, os novos navios dispunham de 
chaparia com um quinto da espessura do ferro, 
representando no total uma diminuição do peso 
na ordem dos 15%.

O veleiro russo Kruzenshtern (ex-Padua) um dos poucos so-
breviventes da rota dos nitratos.
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Nesta fotografia da antiga Sagres podem observar-se varredouras e cutelos 
triangulares, bem como uma orelha de mula nos mastros grande e traquete.
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Em rigor já muito antes os veleiros em madei-
ra contavam de mastros em tubo de ferro, o que 
pouco tempo depois se estendeu também aos 
respectivos mastaréus, com benéficos proveitos 
ao nível da redução em altura do centro de gra-
vidade. Por seu turno, também o aparelho dos 
veleiros beneficiou com o advento da utiliza-
ção do aço, passando os cabos fixos de bordo a 
ser feitos neste material (ovéns, estais, estribos, 
cabrestos, etc.), a partir de 1863. Mas foram os 
veleiros com casco em metal, cujas dimensões 
foram crescendo a um ritmo quase frenético, 
os primeiros a utilizar guinchos e cabrestantes 
mecânicos com o objectivo de diminuir as tri-
pulações que se iam tornando cada vez mais 
numerosas. Como forma de ultrapassar os pro-
blemas de estabilidade, grande parte das vergas 
eram arriadas sempre que o pano não se encon-
trava caçado29.

Estes navios, na sua grande maioria barcas e 
galeras de quatro ou cinco mastros, com capa-
cidade de carga quatro vezes superiores às de 
um bom clipper em madeira, eram, em média, 
um ou dois nós mais lentos, nomeadamente 
com ventos fracos. Mas, quando carregados no 
limite era pouco comum que a intensidade do 
vento justificasse uma ordem do comandante no 
sentido de mandar carregar algum pano. Por isso 
não foram poucas as ocasiões em que desarvo-
raram vergas e mastros, tendo-se inclusivamente 
perdido muitos deles.

Esta nossa viagem ficaria incompleta sem uma 
alusão ao facto de a navegação à vela só ter dei-
xado de encerrar segredos, em 1847, depois de 
o Lt. Matthew Fountaine Maury (1806-1873)30 ter 
feito publicar o seu colossal trabalho. As suas Ex-
planations and Sailing Directions to Accompany 
the Wind and Current Charts31, que se tornaram 
de imediato mundialmente famosas, surgiram na 
sequência de uma investigação exaustiva recor-
rendo a milhares de Diários Náuticos de centenas 
de veleiros, com o objectivo de produzir aquilo 
com que todos os comandantes e armadores so-
nhavam. Ou seja, indicações gráficas e quantifi-
cadas para todo o globo, extremamente rigorosas, 
com as rotas por onde se podia navegar à vela 
tirando partido dos ventos e correntes mais favo-
ráveis, nas diferentes épocas do ano. De forma 
sucinta, aquilo que hoje conhecemos como Pilot 
Charts32, de interpretação extremamente simples, 
tendo como base informação sobre ventos e cor-
rentes predominantes, existindo uma versão com 
derrotas de vela para todos os oceanos.

Já em manobras, no porto que há seis meses 
nos propusemos demandar, vamos enfim amar-

rar ao cais com as palavras do historiador ame-
ricano Samuel Eliot Morison (1887-1976) que 
brilhantemente sintetizou, com a veia românti-
ca própria dos desencantados, o seu testemunho 
sobre os mais rápidos e belos veleiros com que 
o Homem encerrou o derradeiro ciclo da nave-
gação à vela, e que, de certa forma, constituíram 
o repositório de todo um legado de milhares de 
anos de evolução: «For one who has sailed a cli-
pper ship, even in fancy, all later modes of ocean 
carriage must seem decadent».

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com

Bibliografia sumária:
Basil Lubbock, The Nitrate Clippers, Glasgow, Bro-

wn, Son & Ferguson, Ltd., 1932.
Howard Chapelle, The Search for Speed Under Sail 

(1700-1855), Nova Iorque, Bonanza Books, 1967.
Sail’s Last Century – The Merchant Sailing Ship (1830-

1930), coord. Basil Greenhill, New Jersey, Chartwell 
Books, 2001.

Notas:
1 Também a origem deste termo não é de todo consen-

sual. Parece ter derivado do nome do famoso e elegante 
navio francês Cleopatra cum Antonio, que para além de 
belo era também muito rápido. O que fez com que fos-
se alcunhado de clipster, dando pouco depois origem ao 
termo clipper. No entanto, os mais realistas preferem uma 
versão bem menos romântica. A de que o nome atribuí-
do se ficou a dever ao facto de estes conseguirem cortar 
tempo (clip the time) nas suas tiradas, aos navios que an-
teriormente efectuavam essas mesmas ligações.

2 Para se ter uma ideia da pressão sobre o transporte 
de pessoas e bens para a Califórnia basta dizer que, entre 
1850 e 1853, foram construídos 251 clippers em estalei-
ros norte-americanos.

3 Muitas destas dificuldades quer pela geografia do ter-
reno quer pelas problemáticas questões sociais que então 
emergiram, foram exaustivamente retratadas nos inúme-
ros filmes do género Western, produzidos pelos estúdios 
de Hollywood.

4 Ver «A Lenda e o Mito – 3. Thomas Stephens», Revista 
da Armada, Junho de 2005.

5 A título de curiosidade recordamos que o trajecto 
entre as costas leste e oeste dos Estados Unidos, via cabo 
Horn, era sensivelmente idêntico (13.300 milhas) àquele 
que os veleiros ingleses percorriam na sua viagem até à 
China. A grande diferença residia no facto de a primei-
ra poder ser efectuada praticamente durante todo o ano, 
contrariamente à ligação entre Inglaterra e o Oriente 
que, fruto do regime das monções no Índico, só podia ser 
levada a cabo em épocas do ano muito precisas.

6 No decorrer deste ano iremos abordar as questões 
relacionadas com a navegação no cabo da Boa Esperan-
ça e no cabo Horn.

7 Os clippers constituíam uma pequena percentagem 
dos navios construídos anualmente. No entanto as exi-
gências da sua construção representavam um importante 
esforço financeiro e podiam manter todo um grande esta-
leiro ocupado durante muitos meses.

8 Os últimos clippers americanos ficaram também co-

nhecidos por down-easters, pelo facto da sua grande maio-
ria ter sido construída na região de down east of Boston, 
nos estaleiros do Maine e de New Hampshire.

9 As amuras dos papafigos, dadas as grandes dimensões 
destas velas, fazem retorno num moitão que se encontra na 
denominada verga da sécia, antes de serem caçadas a bor-
do. Este expediente, que terá sido desenvolvido no século 
XVI, permite ganhar alguns poucos graus na orça.

10 Os termos gáveas partidas, joanetes partidos ou mes-
mo mezenas partidas, significam que o espaço ocupado 
por uma determinada vela foi dividido em dois, pelas 
correspondentes vergas. Desta forma cada uma das velas 
passa a ter uma menor área, facilitando a sua manobra e 
permitindo uma melhor utilização do pano em função da 
intensidade do vento.

11 Última vela redonda antes das orelhas de mula trian-
gulares a que nos referiremos mais adiante.

12 Devido à presença da vela da mezena, muitas vezes 
apelidada também de vela ré, a verga de papafigo não 
envergava, por norma, qualquer vela, denominando-se, 
por isso, verga seca.

13 Num mastro real podiam espigar pela ordem indica-
da, de baixo para cima, os mastaréus de gávea, de joanete, 
e de sobrejoanete.

14 Cabos ou correntes de ferro que atracam o gurupés 
para o beque. Note-se que é o aparelho de cada navio que 
determina o número de cabrestos.

15 Cabo ou corrente de ferro que aguenta o gurupés 
para a roda de proa, por fora dos cabrestos.

16 Pau junto à pega do gurupés que serve para aguentar 
para baixo o pau da bujarrona e o pau da giba, através dos 
estais que partem destes e que, passando ao lais do pica-
peixe, fazem fixo na roda de proa.

17 Cabos fixos que aguentam o gurupés para as amuras.
18  Estas velas eram na maior parte dos casos quadran-

gulares, tendo sido utilizadas anteriormente nalguns na-
vios de linha.

19 Paus colocados por sobre as vergas dos papafigos, gá-
veas e joanetes, enfiados nos respectivos aros. É neles que 
envergam as velas referidas, depois de estes paus, com o 
comprimento igual a metade da respectiva verga, serem 
prolongados para além do lais.

20  Quando se navegava praticamente com o vento na 
popa estas extensões eram caçadas apenas por fora das 
velas do traquete para aproveitar algum vento, já que nes-
ta situação as velas deste mastro ficam na sombra das do 
mastro grande.

21  O antigo navio-escola Sagres dispunha de todas es-
tas velas auxiliares.

22 A construção em madeira exigia que os estaleiros 
tivessem nos seus quadros bons carpinteiros, cujas capa-
cidades só eram plenamente atingidas ao fim de muitos 
anos de trabalho. Por seu turno, a construção em ferro, 
e mais tarde em aço, estava muito mais dependente da 
tecnologia, uma vez que as diferentes peças eram feitas 
a partir de moldes.

23 A construção sistemática de grandes veleiros em 
madeira conheceu o seu epílogo na última década do 
século XIX.

24 Liga de cobre (65%) e zinco (35%). Não confun-
dir com o bronze, cuja composição é distinta: cobre (até 
80%), estanho (8% a 20%), sendo nalguns casos adicio-
nado também zinco (3%) e chumbo (até 10%).

25 De notar que um casco sujo apresenta em regra uma 
redução da velocidade na ordem dos 10%.

26 Note-se que a resistência da madeira é especialmente 
elevada no sentido dos respectivos veios, mas francamente 
baixa transversalmente.

27 A descoberta dos nitratos assumiu particular impor-
tância pela sua utilização como fertilizantes na agricultura, 
sendo ainda utilizados no fabrico de explosivos na Grande 
Guerra (1914-1918).

28 Oportunamente dedicaremos alguns artigos à histó-
ria notável de alguns dos principais armadores de grandes 
veleiros de renome mundial.

29 Tal como acontece com as vergas das gáveas altas, 
joanetes e sobres do navio-escola Sagres.

30 Oficial da Marinha dos Estados Unidos.
31 Esta primeira edição de 1847 era composta por dois 

volumes. Mais tarde surgiu também um conjunto de car-
tas com as rotas favoráveis para os navios-vapor (Steam-
Ship Routes).

32 Na versão inglesa do Almirantado são denominadas 
por Routeing Charts.

Imagem das actuais Sailing Ship Routes.
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No próximo dia 1 de Novembro, pri-
meiro de Novembro de 2006, com-
pletar-se-ão duzentos anos sobre o 

início da actividade assistêncial no edifício 
onde ainda hoje se en-
contra a funcionar o 
Hospital da Marinha.

Desde essa data pri-
mordial que naquela 
casa houve sempre do-
entes, médicos, farma-
cêuticos, enfermeiros e 
demais pessoal indis-
pensável para manter 
a funcionar a máquina 
complexa e organis-
mo delicado que é um 
hospital.

Duzentos anos de 
laboração ininterru pta 
num edifício, desde a 
sua origem concebido 
e criado de raiz para 
hospital, é raro. Hospi-
tal já num conceito de 
modernidade, muito 
para lá do caritativo albergue de doen-
tes. Atrevo-me a dizer que é o caso úni-
co no País.

Certo é que o Hospital de S. Mar-
cos é anterior e entrou em laboração 
mais cedo. Mas neste caso a igreja 
ocupa um terço do hospital primiti-
vo. Não foi o que aconteceu no Hos-
pital da Marinha.

Outro hospital, também desde a 
sua origem concebido como tal e co-
meçado a edificar em 1770, só quase 
cem anos depois conseguiu abrir as 
suas portas, para desde então ser o 
que ainda hoje é: refiro-me ao Hospi-
tal de Santo António, no Porto.

São portanto duzentos anos de his-
tória que muitas vezes se entrelaça 
com a história pátria, mais intima-
mente com a história da medicina 
portuguesa e fazendo parte integran-
te da história da medicina militar.

Dará seguramente para escrever 
um livro.

A edificação do Hospital da Mari-
nha foi, como é sabido, decidida em 
1797, através de Alvará Real, assina-
do em 27 de Setembro no Palácio de 
Queluz pelo Príncipe regente D. João, 
em nome de sua Augusta mãe, a Se-
nhora D. Maria I Rainha de Portugal, por 
proposta esclarecida do então Ministro da 
Marinha e do Ultramar D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, continuador da obra de moder-

nização da Marinha portuguesa iniciada 
por Martinho de Melo e Castro.

As finanças do país também por essa 
altura não estavam de grande saúde e a 

construção do imóvel só foi tornada pos-
sível com o recurso a um empréstimo de 
150.000 cruzados, a juro de 5%, sustentado 

por um grupo restrito de grandes comer-
ciantes da praça de Lisboa.

Ao que parece já nesse tempo o Estado 
estava pobre, mas havia gente rica.

Em 1800 as obras foram interrompidas. 
Os custos haviam... derrapado, como ago-
ra se diz.

Esgotado por uma infeliz e dispen-
diosa campanha no 
Rossilhão que só nos 
trouxe dissabores, a 
braços com o rescaldo 
da Guerra das Laran-
jas, via-se o tesouro 
incapaz, depauperado 
como estava, de supor-
tar mais custos.

A obra em curso ar-
riscava-se a seguir o 
destino da sua vizinha 
Igreja de Santa En-
grácia.

Uma última insis-
tência de D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho e 
o interesse pessoal do 
Príncipe Regente, fez 
com que novo alvará 
fosse assinado em 2 
de Setembro de 1801, 

ampliando o primeiro empréstimo para 
215.000 cruzados e as obras recomeçaram.

Foi um dos últimos actos de Sousa Cou-
tinho como Ministro da Marinha , já 
que pediu a exoneração para que o 
seu nome e assinatura não constas-
sem no Tratado de Badajoz, que pôs 
termo ao conflito luso-espanhol e 
cujos termos considerou lesivos e ve-
xatórios para a nação portuguesa.

A título de curiosidade refira-se que 
o capital disponibilizado nunca viria a 
ser pago ou sequer amortizado.

Em 1861, numa proposta que o en-
tão Ministro da Fazenda apresentou 
às cortes em S. Bento, para sanear as 
finanças públicas e reduzir o peso do 
défice, foi o empréstimo classificado 
com a insólita designação de “dívida 
mansa”. Tão mansa foi que nunca 
mais ninguém ouviu falar dela...

Como se vê esta coisa da engenha-
ria financeira não é só de agora!

O nome dos comerciantes subscrito-
res do empréstimo é conhecido. Deve-
-lhes o Hospital da Marinha a existência 
e como tal, o reparo moral devido.

De 1797 até ao primeiro de No-
vembro de 1806, funcionou o Hospi-
tal Real da Marinha no antigo Con-

vento do Desterro, já desocupado antes do 
terramoto e que então havia funcionado 
como hospital de recurso, arrasado que fi-
cara o Hospital de Todos-os-Santos.
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D. João – Príncipe Regente.

Hospital da Marinha
Uma Referência Viva de Todos os Marinheiros

(1ª parte)

Hospital da Marinha

Hospital da Marinha.
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Tentemos recuar no passado e imaginar 
esse dia, de grande festa para um país ca-
tólico, o dias de Todos os Santos de 1806, 
no Campo de Santa Clara.

A entrada foi solene e em cortejo, 
pela porta de cima, com os acólitos e 
cruz alçada, seguidos pelo padre Ca-
pelão do Hospital paramentado de 
acordo com a solenidade do dia, as-
pergindo água benta.

Imediatamente atrás seguia o Físi-
co Mor da Armada, Inácio Xavier da 
Silva, Director, no seu uniforme com 
casaca azul ferrete, de gola e canhões 
encarnados, por cima de véstia, cal-
ções e meias brancas, sapatão afive-
lado, apoiando-se com a mão direita 
na vara médica, ou bastão da serpe, a 
mão esquerda no punho do chifarote 
embainhado de couro preto que desa-
parecia sobre as abas da casaca.

Na cabeça peruca branca, já ana-
crónica na moda civil, e sobre ela o 
chapéu armado, virado a três quar-
tos para a direita como mandava o 
regulamento.

Acompanhava-o o corpo do Hospi-
tal, composto por mais três ou quatro 
médicos e cinco ou seis cirurgiões, tam-
bém eles devidamente uniformizados. 
A vara sérpea era privativa dos médicos.

Na altura médicos e cirurgiões eram coi-
sas diferentes.

Os primeiros, ainda por vezes designa-
dos por físicos, eram licenciados por uma 
Universidade. No caso português Coim-
bra. Os cirurgiões eram uns práti-
cos que aprendiam uma arte nas 
várias escolas e cirurgia existentes 
no país, das quais a mais importan-
te em Lisboa, era a do Hospital de 
S. José. No fim faziam um exame e 
se eram aprovados tinham direito a 
carta atestatória da sua competência 
e ao exercício da profissão.

Havia várias escolas no país que 
também produziam cirurgiões com-
petentes e em locais que hoje nos 
podem surpreender: Chaves, Elvas, 
Almeida, Campo Maior, Porto evi-
dentemente, e outras.

Compreende-se: a existência de ci-
rurgiões era fundamentalmente para 
as forças armadas. Daí a existência 
de escolas regimentais em várias 
praças militares portuguesas.

Voltemos ao nosso cortejo. Ao cor-
po clínico seguiam-se os Boticários 
em traje civil, pois não eram milita-
res, enfermeiros, na sua maioria far-
dados, alguns doentes também uni-
formizados que podiam seguir pelo 
seu pé e depois porteiros, pessoal 
serventuário etc.

Terá sido um espectáculo colorido 
e como tal presenciado por popula-
res do vizinho Bairro de Alfama.

Ao longo do dia, em carroções fo-
ram chegando os doentes acamados.

O Hospital Real da Marinha era um edi-
fício de boa traça, com evidente qualidade 
estética, obra do arquitecto italiano Fran-
cisco Xavier Fabri, em Portugal desde 1790 

e que viria a deixar obra de valor dispersa 
pelo país. Foi mais tarde, um dos arqui-
tectos da Ajuda.

Do primitivo colégio jesuíta do Séc. XVII 
pouco se aproveitou. Sobraram as escadas 
de acesso ao piso principal a partir da por-

ta de Baixo, e um portal trabalhado da an-
tiga sacristia e que ainda hoje se pode ver 
na porta de acesso à sala de espera do ser-
viço de Patologia Clínica.

À fachada actual, que não tinha o 
acrescento menos feliz onde hoje é o 
Bar de oficiais, com o seu corpo avan-
çado, os janelões, o requintado escudo 
com as armas reais, frontão triangular 
de cantaria e os pináculos piramidais, 
num estilo neoclássico sóbrio, equili-
brado, juntava-se frontão semelhante, 
mas no mesmo plano de fachada, exis-
tente na frontaria da Rua do Paraíso e 
que hoje já lá não está.

O tom geral do edifício era ocre, 
idêntico ao que actualmente ostentam 
os da Praça do Comércio.

A estrutura principal ainda hoje se 
mantém: um corpo frontal levemente 
angulado para acompanhar o traça-
do da Rua do Paraíso, outro posterior, 
unidos quase perpendicularmente por 
outros três corpos, com maior cumpri-
mento o do lado nascente, que bordeja 
a Calçada do Cardeal , e de menor di-
mensão o do lado poente, delimitando  
dois pátios de diferentes tamanhos.

Para as traseiras um jardim em so-
calcos e lá em baixo a margem arenosa 

do Tejo. A panorâmica das janelas traseiras 
era, como ainda o é hoje, soberba.

Naqueles tempos não havia diferenças de 
vulto entre arquitecto e engenheiro civil.

O cuidado posto por Fabri no desenho 
da fachada foi acompanhado por igual re-

quinte nas suas estruturas interiores, 
nomeadamente cozinha, tubagens 
de águas quentes e frias e concepção 
dos fogões.

Para quem se interessar pelo as-
sunto, pelo seu próprio punho as 
descreve, em documento existente 
no Arquivo Histórico Ultramarino e 
publicado pela Gulbenkian.

Em 1806 era um edifício moder-
níssimo e repleto de soluções ino-
vadoras.

No referido cortejo ainda se incor-
porava Bernardino António Gomes 
(pai), 1º Físico da Armada, mas já 
não Teodoro Ferreira de Aguiar, até 
1805 Cirurgião Mor da Armada, e 1º 
Cirurgião do Hospital.

Fora o proponente de um bem ela-
borado plano para a criação da Es-
cola de Cirurgia do Hospital Real da 
Marinha em 1799. Ainda nomea do 
lente por portaria, nunca viu despa-
chado o seu projecto. Como tantos 
outros submetidos à consideração 
superior, também este acabou numa 
qualquer gaveta aguardando opor-
tunidade. Em 1805, ressentido, com 
vários anos de expectativa sempre 
defraudada na concretização do seu 
projecto, Teodoro de Aguiar pediu 
exoneração da Marinha, estando 
graduado em capitão de fragata e 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho – Conde de Linhares.

O Príncipe Regente assina o alvará de construção do Hospital da Marinha – 1797.
Pormenor dos azulejos da Sala do Príncipe.



transitou para o Exército onde veio a ser 
Cirurgião-Mor e teve papel relevante na 
reforma dos Hospitais Militares.

Veio a ter a consolação, pouco antes de 
regressar ao Brasil onde nascera, de 
ver o seu projecto inicial que entre-
tanto aprofundara, ser aprovado por 
decreto de 1825 para a criação das Es-
colas Régias de Cirurgia de Lisboa e 
Porto, só muito mais tarde concreti-
zado, e matriz das actuais Faculdades 
de Medicina nas duas cidades.

Bernardino António Gomes (pai) 
é suficientemente conhecido dos lei-
tores para sobre ele não nos alargar-
mos muito.

Médico, Químico e Botânico, pio-
neiro do estudo dos alcalóides da 
quina, autor da obra de prestígio in-
ternacional, no seu tempo reconheci-
do em Paris e Londres como cientista 
de mérito, foi um dedicado médico e 
organizador de talento. Considerado 
o Pai da Dermatologia portuguesa, 
proponente de medidas revolucioná-
rias do combate a epidemias e de for-
ma de tratamento modernas, já era 
membro efectivo da Academia das 
Ciências e havia fundado o primeiro 
Instituto Vacínico Português quando, 
em 1810, decide ressentido abandonar 
a Marinha, depois de uma nomeação, 
que considerou injusta, para ir prestar 
serviço para o Lazareto, algures ali para 
Porto Brandão. A exposição fundamentada, 
em que demonstrava não lhe competir por 
antiguidade e outras incumbências, recebeu 
como despacho um seco “cumpra”. Cum-
priu, mas depois pediu para sair.

Este grande médico naval, salvador de 
quase uma esquadra onde se decla-
rava uma epidemia de tifo, que tan-
tos e tão bons serviços prestara à Ma-
rinha, saiu sem qualquer louvor!

Inácio Xavier da Silva é director 
do Hospital Real da Marinha desde 
a sua criação até...1824! 27 anos!

Na sua gerência inaugurou o novo 
hospital, viu partir a família real e a 
esquadra, suportou a ocupação de 
Lisboa pelo exército franco-espanhol 
de Junot. Em 1811, assistiu à pas-
sagem do hospital para o exército, 
passando a ficar na dependência do 
Físico-Mor do Exército com a nova 
designação de “Hospital Militar de 
Santa Clara” . Era director quando 
em 1814 a estátua do Príncipe é co-
locada na nicho onde ainda está. É 
director quando em 1816, por ordem 
de Beresford, o Hospital é devolvi-
do à Marinha e entregue à Junta da 
Fazenda Naval.

Viu o tempo dos mártires da pá-
tria, da agitação pré-revolucionária. 
No mesmo cargo se encontra quando de-
pois da Revolução de 1820, passa o Hospi-
tal a ser designado como “Hospital Nacio-
nal da Marinha”. Como director a ssistiu 

ao regresso de D. João VI e à crise de inde-
pendência do Brasil.

Não deve ter sido fácil!
E depois das invasões francesas, (Junot 

entra em Lisboa treze meses depois da 
inauguração do novo Hospital,) do pro-
tectorado inglês, do vintismo, da gravís-
sima recessão económica decorrente da 
independência do Brasil entrava de novo 
o país em confusão que iria culminar na 
guerra civil.

Foi no governo de D. Miguel que o Hos-
pital da Marinha acumulou funções de 
Hospital-presídio. Foram gradeadas as ja-
nelas, chegando a albergar 512 internados, 

na maioria presos por delito de opinião.
Pela única vez na sua história tem a di-

rigi-lo um capitão-tenente de Marinha 
mais interessado em questões securitá-

rias que no bom funcionamento 
hospitalar.

Em 24 de Julho de 1833, o Conde 
de Vila Flor, mais tarde Duque da 
Terceira entra em Lisboa à frente 
das forças liberais.

A guerra começou então a pen-
der para um dos lados e dentro de 
coisa de um ano terminaria.

Bernardino António Gomes (pai), 
além das já referidas, deixou mais 
um legado brilhante à Marinha: seu 
próprio filho com o mesmo nome.

Depois de formado em Mate-
mática, Bernardino Gomes (filho) 
matriculou-se em Medicina. An-
dava no 2º ano quando, por razões 
ideo lógicas foi obrigado, em 1828, 
a exilar-se em Paris, cidade onde se 
licenciou em Medicina e começou 
a conviver com outros emigrados 
políticos fugidos ao absolutismo 
miguelista. Tornou-se íntimo do 
Duque de Palmela e com ele veio 
a seguir para a Terceira. Integrado 
no “exército libertador” desembar-
ca no Mindelo.

Durante o cerco do Porto chefiou 
os hospitais militares e teve papel 

determinante nas medidas de combate à 
temível epidemia de cólera que grassou na 
cidade naqueles tempos de provação.

A sua acção foi reconhecida por D. Pedro 
que o tinha em alta estima.

Não espanta pois que logo em Outubro 
de 1833, através de portaria, o Duque de 

Bragança o nomeasse para Director 
do Hospital Real da Marinha, cargo 
que deveria ocupar “imediatamente” 
e que no exercício de tal função, pro-
pusesse “as reformas e melhoramentos 
que julgasse convenientes a bem do ser-
viço do mesmo hospital”...”tendo sem-
pre em vista o bom tratamento dos enfer-
mos e a economia da fazenda pública”. 
Nos últimos parágrafos da referida 
portaria pode ler-se que “Sua majes-
tade Imperial confia no seu zelo, conhe-
cimento e patriotismo de que deu bem 
decididas provas na cidade do Porto, 
e que empregará toda a sua actividade 
neste ramo de serviço público”.

Não espanta que tendo-o em tal 
consideração D. Pedro lhe confiasse 
a responsabilidade da Direcção do 
Hospital da Marinha e por acréscimo 
igual responsabilidade sobre todo o 
serviço de Saúde Naval e de todas as 
estruturas sanitárias das possessões 
ultramarinas portuguesas já que, des-
de a criação da Secretaria de Estado 

da Marinha e do Ultramar pelo Marquês de 
Pombal, que toda a administração ultrama-
rina dependia do mesmo ministro.

Manteve-se o ministério e a interligação 
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Teodoro Ferreira de Aguiar. 1767–1827.

Uniforme do Físico-Mor – 1807.



marinha/ultramar por mais de um 
século, quase dois!

O que espanta é que Bernardino 
António Gomes, filho, tinha então 
27 anos!

Dispunha de plenos poderes e fica-
va na dependência directa do minis-
tro, situação que mereceu violentas 
críticas do Almirante Napier, incon-
formado com o facto.

Só no final do século a Saúde Na-
val foi colocada na linha da Majoria 
Geral da Armada.

A obra de Bernardino Gomes (filho) 
na Saúde Naval foi de fundo, mais de 
gestor qualificado que de clínico, mas 
sem nunca o deixar de o ser. 

-Criou de imediato um Conselho 
de Saúde da Armada e do Ultramar 
mais tarde designado por Conselho 
de Saúde Naval, a que presidia e que 
reunia regularmente.

-Extinguiu-se os cargos de Físico-
-Mor e Cirurgião-Mor.

-Mandou rever todas as cartas e 
circulares dos cirurgiões e boticários 
da Armada dispensando de imedia-
to quem não conseguisse apresentar 
documentação 

-Estabeleceu, que a partir de en-
tão, todas as admissões ao quadro 
de médicos se fizessem por concurso de 
provas públicas.

-Cria o lugar de médico de dia do Hospi-
tal com permanência no mesmo por 24 ho-
ras, e obriga todos os médicos e cirur giões 
embarcados a fazer serviço no hospital 
quando os navios estão em Lisboa.

-Elabora normas de concursos 
públicos para o fornecimento de 
víveres, medicamentos e outros 
bens essenciais ao funcionamento 
do Hospital

-Obriga os boticários a dar assis-
tência efectiva e diária à farmácia do 
hospital e ao rigoroso cumprimento 
no fornecimento das boticas dos na-
vios e dos hospitais ultramarinos.

-Cria as Escolas Médico-Cirur-
gicas de Goa e do Funchal.  Se esta 
teve efémera existência, a de Goa 
funcionou desde então e até 1961. 
É possível que tenha vindo a evo-
luir para Faculdade.

-Elaborou novo Regulamento de 
Saúde Naval, para substituir o de 
1801, forçosamente desactualizado, 
que vem a ser aprovado em 1835 
e que serviu de matriz a todos os 
outros que lhe sucederam no tem-
po. A introdução é uma página de 
português digna de figurar em se-
lecta escolar!

-Cria no Hospital de Marinha a 
primeira estrutura moderna de as-
sistência a doentes mentais, assunto por-
que sempre se interessou, verberando o 
modo desumano como tais doentes eram 
tratados nas “euxovias de S. José”.

Reformula os quadros de saúde do ul-
tramar, transitando os médicos navais de 
um para outro conforme as conveniências 
do serviço.

Além de médico brilhante era um orga-
nizador nato e tinha uma invulgar capa-
cidade de trabalho.

Vem a pedir a exoneração dos seus lu-
gares de Marinha em 1847.

O seu pedido é outro interessante docu-
mento onde dá relevo ao facto de ter ser-

vido “sob as ordens de 16 Ministros da 
Marinha, com os quais sempre conservei 
a melhor harmonia e boa inteligência”. 
Fundamenta e justifica o pedido com 
as suas múltiplas actividades de Pro-
fessor de Medicina, académico, mé-
dico e cientista, constatando que “o 
serviço do Hospital e de saúde dos na-
vios do estado e do ultramar está regu-
lado, que os quadros de saúde estão pre-
enchidos por pessoas competentes e que 
o Conselho tem em si os bons elementos 
com que vem funcionando há dez anos”, 
constituem sinal inequívoco de já não 
ser necessário e de ter cumprido o 
que lhe fora exigido há catorze anos. 
Termina pedindo que, em qualquer 
ocorrência extraordinária do servi-
ço lhe seja consentido prestá-lo no 
Hospital da Marinha na qualidade 
de médico.

Até há sua morte, trinta anos de-
pois, prosseguiu uma carreira clínica 
e académica de mérito, considerando-
-o a Rainha e seus filhos tanto como o 
havia considerado seu pai e Avô.

Ao contrário de seu Pai, foi agra-
ciado com a Torre e Espada.

Feliz ocasião permitiu que recente-
mente viéssemos a encontrar uma sua 
fotografia que devidamente ocupa o 

seu lugar na galeria de retratos dos Direc-
tores do Hospital de Marinha, na Biblioteca 
do mesmo Hospital.

É dado adquirido que certas organiza-
ções funcionam tanto melhor como quan-
do têm a dirigi-las indivíduos de catego-
ria superior.

Poucos mais de onze anos pas-
sados, em 1855, o então Cirurgião 
de 1ª Classe João Francisco Bar-
reiros é designado para proceder 
a uma inspecção ao Hospital da 
Marinha.

O relatório, manuscrito, encontra-
-se no Arquivo Geral de Marinha.

É demolidor: o corpo de cirur-
giões septuagenário, com nume-
rosos achaques e dando pouca 
assistência ao serviço. Arsenal ci-
rúrgico com falhas, degradado e 
ultrapassado. O Enfermeiro -Mor 
tinha mais de oitenta anos e o 
porteiro quase noventa. A disci-
plina ressentia-se deste corpo de 
macróbios. O Horto Botânico es-
tava pouco cuidado. A iluminação 
era má. Havia falta de asseio. Os 
aguadeiros descuravam o servi-
ço. Palamenta e rouparia, velhos 
e insuficientes. Mobiliário gasto e 
degradado. Até havia pensionis-
tas, estranhos à Armada a viver 
na Enfermaria dos alienados, ali 
colocados por seus familiares a 

troco de pagamento.

NOV05         Rui de Abreu
CALM MN
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Dr. Bernardino António Gomes, Filho.

O Dr. Bernardino António Gomes, Filho prepara o Regulamento da Saúde Naval.
Pormenor dos azulejos da Sala do Príncipe.



A Polícia Marítima é uma força policial e uniformizada, dotada 
de competência especializada nas áreas e matérias legalmente 
atribuídas ao Sistema de Autoridade Marítima(SAM) e composta 

por militares da Marinha e agentes militarizados. Dos seus 86 anos de 
história, os últimos 6 já são contados também no feminino. 

A abertura da Polícia Marítima ao ingresso de mulheres nas suas fileiras 
tornou-se possível através do Decreto Regulamentar n.º 53/97, de 9 de 

Dezembro, tendo as primeiras quatro mulheres (duas provenientes da vida civil, uma militar 
da Marinha e uma militar da Força Aérea), ingressado em Dezembro de 1999 no 26º Curso 
de Agentes Estagiários, realizado pela Escola de Autoridade Marítima.

Actualmente existem 12 agentes femininos num universo de 483 efectivos. Representam cer-
ca de 2,5% da força e prestam serviço na Repartição de Gestão do Pessoal da Polícia Marítima 
(RGPPM)e nos Comandos Locais de Lisboa, Setúbal, Cascais, Póvoa de Varzim e Sines. 

O ingresso de mulheres obrigou, naturalmente, os Comandos Locais da Polícia Maríti-
ma a criarem condições de alojamento  para receberem agentes femininos. No entanto, as 
condições referidas ainda não estão criadas em todos os comandos, o que limita, para as 
agentes femininas, a escolha do local onde gostariam de prestar serviço.

Já a progressão na carreira, estabelecida na legislação aplicável, é absolutamente igual 
para agentes masculinos e femininos. Ambos têm de frequentar os mesmos cursos e treinos, 
sendo os critérios de avaliação profissional independentes do género, à excepção de alguns 
aspectos como o treino físico e a avaliação da condição física. 

Também os direitos decorrentes da situação de gravidez e maternidade são devida-
mente salvaguardados, conforme estabelecido na legislação geral sobre a protecção à 
maternidade e paternidade. 

Resta então saber que funções desempenham as mulheres que optam por ingressar nesta 
força policial marítima? Quais as suas motivações de escolha? Como decorreu a integração 
em meio tradicionalmente masculino? Quais as metas inicialmente perspectivadas? Como 
conseguem conciliar a vida familiar com a profissional? Que mais valias trazem a esta ins-
tituição e que realização pessoal retiram deste tipo de profissão?

Decidimos passar um dia com elas, observá-las no seu local de trabalho, perguntar-lhes.
À Polícia Marítima compete executar acções de policiamento marítimo, fiscalização, vigilân-

cia e de investigação. E estas acções são executadas através dos seus agentes, homens e mulhe-
res, que encontrámos a trabalhar em conjunto, no desempenho do mesmo tipo de funções.

“ (…) as funções que me estão atribuídas são as mesmas que atribuem aos meus cama-
radas. Fiscalização, rondas no Cais do Sodré, segurança a paquetes, manutenção da ordem 
pública dentro da nossa área de jurisdição, policiamento do cais de embarque da Transtejo 
e Soflusa, etc.” - Carla Golaio, Agente 2CL, Capitania do Porto de Lisboa. 

“ (…) na minha carreira de agente, já fiz todo o género de serviços. Fiscalização no espa-
ço de jurisdição adstrito ao Comando Local de Cascais, desembarques de feridos da Mari-
nha Mercante, remoção de cadáveres, busca e salvamento marítimo, piquetes, fiscalização 
de venda ambulante, ocorrência de furtos, arrestos de material, imigração ilegal, secção de 
justiça, etc.” – Cristina Fontan, Agente 2CL, RGPPM.
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Estas são funções que diariamente implicam riscos, carga horária elevada, trabalho por 
turnos e exigem muita dedicação, mas são funções que as mulheres com quem falámos 
encaram como um desafio. “ (…) sempre me atraiu a carreira militar e a de agente da 
polícia. Cativa-me o que posso aprender, a disciplina e a possibilidade de contrariar a co-
notação masculina dada a este tipo de profissões.”

“No início, quando entrava a bordo de uma embarcação para fiscalizar, os pescadores 
paravam o que estavam a fazer e ficavam a olhar para mim porque não estavam habitua-
dos a ver mulheres na PM. Actualmente já estão acostumados e, como sempre até hoje, 
têm muito respeito e acatam as minhas indicações prontamente.(…)” – Helena Figueira, 
Agente 2CL, Capitania do Porto de Sines.

Passado o período inicial de adaptação, no qual foi especialmente importante o apoio 
dos camaradas com os quais dizem ter aprendido bastante, elas orgulham-se do trabalho 
que desenvolvem. “Uma das mais valias desta profissão é que todos os dias são diferen-
tes e todos os dias aprendemos coisas novas, lidamos com diferentes tipos de pessoas, 
situações e contextos. É uma profissão dinâmica, acima de tudo, onde a constante actua-
lização e formação são fundamentais.(…)” – Susana Gomes, Agente 2CL, Capitania do 
Porto de Setúbal.

Observar estas agentes da Polícia Marítima no seu dia a dia, no desempenho das suas 
funções, permitiu-nos confirmar que elas constituem uma mais valia para a força. No en-
tanto, a escolha deste tipo de profissão vem acrescida, naturalmente, de exigências de 
conciliação profissional e familiar, quer para a instituição, quer para as agentes, especial-
mente quando existem filhos. 

Assim, embora durante o período de gravidez as agentes fiquem limitadas a certo tipo 
de serviços, quando deixam de estar abrangidas pela legislação de protecção à materni-
dade, é preciso regressar ao dia a dia normal de polícia e de mãe.

“ (…) Mesmo não tendo filhos, não é fácil conciliar os riscos, o trabalho por turnos e 
a carga horária que esta profissão exige com a disponibilidade para a vida familiar. (…)” 
– Sandra Silva, Agente 2CL, Capitania do Porto de Lisboa.

“ (…). Não é fácil, principalmente para quem é casada e tem filhos, que é o meu caso. 
No entanto com muita compreensão, inter-ajuda e uma boa gestão do tempo, vai-se con-
seguindo conciliar a vida familiar com a vida profissional.”.

“ (…) Durante a minha gravidez tive serviços resguardados e no período da amamentação 
não me foi levantado qualquer problema quanto aos horários de serviço. Claro que existe 
sempre quem critique e se ache prejudicado, mas quanto a isso dou de barato porque na 
força fazemos os mesmos serviços que os nossos camaradas e ainda temos em casa todo o 
trabalho que decorre da maternidade. (…)” – Cristina Fontan, Agente 2CL, RGPPM.

Decidir ser agente da Polícia Marítima, é uma aposta elevada, para homens e mulheres, 
mas que acaba naturalmente por se tornar um modo de vida. A exigência das funções, a 
capacidade e prontidão físicas necessárias e a convivência diária com situações de risco 
obrigam a uma dedicação que mereceu a nossa admiração.

2TEN TSN Cidália Anjos / Agente 2ª Classe Cristina Fontan

POLÍCIA MARÍTIMA
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TOMADAS DE POSSE

 Realizou-se no passado dia 15DEZ05, na Casa da 
Balança a cerimónia de tomada de posse do novo Vice-
-CEMA, VALM Lopo Cajarabille. A sessão foi presidi-
da pelo CEMA, ALM Melo Gomes e estiveram pre-
sentes as mais altas hierarquias da Marinha.

Após a leitura da OA, usou da palavra o novo 
Vice-CEMA de que se salienta:

“...Antes de mais, convirá ter presente que este órgão 
(EMA), como qualquer outro dentro de uma grande or-
ganização, rentabiliza os custos que lhe são atribuídos, ao 
desempenar um papel que directa ou indirectamente contribui para o produto 
final pretendido. No nosso caso, este produto final consubstancia-se nas mis-
sões da Marinha, nomeadamente as de carácter operacional.…

…É no todo que reside a força e qualquer fraqueza repercute-se em todos.
Por isso é fundamental ter sempre a visão do conjunto e não apenas o ho-

rizonte das parcelas individuais.
Uma das preocupações mais importantes do EMA é exactamente proporcionar 

uma visão global sobre as incidências dos problemas em cada um dos segmentos 
organizacionais e, por vezes, também para fora da Marinha. Daí a diversidade da 
sua composição e a tónica que deve existir no entrosamento entre Divisões....”

Por fim o ALM CEMA no seu discurso salientou que “...Sou um adepto 
incondicional do planeamento como forma de preparar o futuro, mas não conside-
ro imutável qualquer modelo, por melhor que seja. O planeamento é tanto mais 
útil quando mais revela as dificuldades previsíveis na implementação do plano e 
cuida das alterações às premissas que enformaram a linha de acção escolhida.

A estrutura organizacional da Marinha foi construída para responder e bem, a 
uma situação e a um ambiente que entretanto mudaram. As transformações que 
se avizinham na estrutura superior das FA’s poderão, eventualmente, conduzir 
a necessários ajustamentos, hoje ainda não identificados. Assim, há que estudar 
e propor soluções que permitam aumentar a eficácia e a eficiência da estrutura 
actual e, caso se revele necessário, propor soluções alternativas.

Não gostaria de ser confrontado com soluções em que a 
Marinha não tenha participado activamente desde o iní-
cio. Conto com a iniciativa e a capacidade do EM, sob a 
orientação do Sr. Alm., para que tal aconteça.

Olhando para o Orçamento do estado para 2006 ressal-
ta a redução do orçamento de funcionamento da Marinha, 
a enorme redução do PIDDAC e a eventual muito signi-
ficativa cativação de verbas da LPM. Torna-se, portanto, 
imperioso encontrar alternativas de financiamento para 
não parar os programas em execução.…”

VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA

 Em 20DEZ05, realizou-se, no Gabinete do 
CEMA, a tomada de posse do VALM Pires 
Neves como Presidente do Conselho Supe-
rior de Disciplina da Armada, a que assisti-
ram vários oficiais, sargentos e praças, in-
cluindo todos os oficiais-generais que fazem, 
ou até agora fizeram, parte do Conselho.

O Almirante CEMA proferiu algumas pa-
lavras agradecendo e salientando o elevado 
padrão de serviço à Marinha e ao País do an-
terior Presidente, o VALM José Manuel Botelho Leal, que tinha sido 
recentemente exonerado daquele cargo, a seu pedido.

Dirigindo-se ao recém empossado, o Almirante CEMA definiu, 
em breves palavras, as principais orientações para aquele órgão, con-
siderando a disciplina - a par da coesão e da hierarquia - um pilar 
fundamental de sustentação das FA’s e, muito particularmente, da 
Marinha. Considerou ainda ser na disciplina que se funda a lógica 
de comando militar, pela percepção dos objectivos superiormente 
traçados e na sua consecução através da assunção como objectivos 
de cada um. Disse também que, para a Marinha, a disciplina é ain-
da mais relevante em face das particularidades da vida a bordo e 
da elevada profissionalização decorrente da maior percentagem de 
pessoal dos quadros permanentes. É neste contexto, que o CSDA tem 
um papel de significativo relevo, no aconselhamento do CEMA em 
matéria de disciplina e de administração e, indo além das competên-
cias definidas no RDM, propor soluções que antecipem problemas, 
sempre que tal seja possível, eliminando males antes que estes se 
propaguem, contribuindo para a harmonia de que resulte coesão e 

respeito pela hierarquia. Por fim, elogiou os 
atributos pessoais e a brilhantíssima carreira 
do VALM Pires Neves que irá, no Conselho, 
continuar a ser uma importante mais-valia 
para a Marinha.

Por último, usou da palavra o empossado, 
que agradeceu a confiança nele depositada 
para assumir o cargo, e manifestou a sua to-
tal disponibilidade para continuar a servir a 
Marinha como até aqui, com a máxima leal-

dade, empenhamento e dedicação, na procura das melhores solu-
ções para os problemas que possam surgir.

PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE DISCIPLINA DA ARMADA

O VALM João Manuel Lopes Pires Neves frequentou a EN tendo sido pro-
movido a G/M em JAN66.

Especializou-se em Comunicações e possui, entre outros, o CSNG, os cur-
sos de Táctica Naval para comandantes e imediatos de escoltadores, “The Staff 
Officers Orientation Course”, “Gestão de Recursos Humanos”, “Integrado de 
Gestão” e o “International Defense Management Course” que frequentou nos 
EUA. Foi Oficial Imediato dos NRP “Brava”, “Porto Santo” e NRP “Cte. Sacadura 
Cabral” e comandou os NRP “Alfange” e NRP “General Pereira D’Eça”.

Em terra, entre outros cargos, desempenhou as funções de Ajudante de 
Ordens do CEMA e Adjunto Militar do Primeiro-Ministro e ainda as de Di-
rector da Estação Militar Principal  de  Comunicações  de  Porto  Santo, Ad-
junto da  1ª Divisão EMA, Adido Naval em Londres e Chefe da Repartição 
de Oficiais da DSP.

Mais recentemente desempenhou o cargo de Adjunto do MDN e de Do-
cente, Director do CGNG/CSNG e Subdirector do ISNG. 

Foi SSP, de JUN02 a SET04 e de Vice-CEMA até 15DEZ05.
Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

O VALM Victor Manuel Bento e Lopo Cajarabille após terminar o curso na 
EN comandou a LFP “Arcturus” rumando à Guiné, onde fez comissão.

Após se ter especializado em A/S embarcou nas fragatas “Pero Escobar” e 
“Pereira da Silva” onde integrou a STANAVFORLANT.

Em OUT73 assumiu o comando do patrulha “Mandovi”, permanecendo 
em Angola até 1975. Ainda nesse ano embarcou novamente como Chefe do 
Serviço de A/S, realizando nova comissão na STANAVFORLANT no NRP 
“Alm. Magalhães Corrêa”.

Após ter sido instrutor de táctica naval do CITAN e na Escola de A/S fre-
quentou o CGNG e o Naval Staff College em Newport, USA.

Em 1981/84 foi professor da disciplina de Ciências Sócio-Militares na EN, 
seguindo-se uma comissão de cinco anos na Secção de Organização e Legis-
lação da 1ª Div. do EMA. Foi ainda Ajudante de Campo do CEMA, até 1991, 
sendo então investido como Chefe do Gabinete do VALM SSP. Em 1992 e du-
rante três anos prestou serviço no SACLANT HQ.

Regressado a Portugal foi Director de Instrução da EN até assumir, em 
JUN97, as funções de Chefe da Div. de Planeamento do EMA, que exerceu 
até OUT89, indo então frequentar o CSNG.

Em SET00 passou a exercer as funções de Coordenador da Área de Ensino 
de Estratégia no ISNG.

Foi promovido no final de 2001 a CALM tendo exercido as funções de 
SUBCEMA de JUL02 a JUN04 tendo então sido promovido a VALM e tendo 
exercido funções como SSM.

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.
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TOMADA DE POSSE

 No passado dia 16DEZ recebeu o cargo o VALM 
Vargas de Matos, rendendo o VALM Alexandre da 
Fonseca, Comandante Naval desde 22ABR04.

A cerimónia de entrega de comando, que decor-
reu no Alfeite e à qual assistiram diversas indivi-
dualidades civis e militares, foi presidida pelo 
CEMA, Alm. Melo Gomes, que nessa oportunidade 
proferiu um discurso, depois de terem usado da pa-
lavra o Cte cessante e o novo Cte Naval.

O Almirante CEMA começou por justificar a sua presença na cerimó-
nia, não só pela obrigatoriedade formal mas também pelo sentido de im-
portância que confere ao Comando Naval como linha da frente da estru-
tura da Marinha, afirmando que o CN é o principal comando operacional 
e, por isso, nas suas diversas incumbências orgânicas, a face visível do 
desempenho das suas missões fundamentais. Realçando ainda que para 
que a Marinha possa cumprir com a sua missão, de entre outros factores, 
existe um que constitui em si a essência desta, a componente operacional 
do sistema de forças, da qual o CN é o órgão de cúpula do Comando e 
Controlo de todas as forças e meios operacionais.

Dirigindo-se ao VALM Alexandre da Fonseca, o Almirante CEMA 
enalteceu a forma como exerceu o cargo com inegável brilhantismo e 
sentido de bem servir, dizendo, o louvor concedido, tudo da sua perso-
nalidade e carácter, na certeza de um comando bem exercido por sentido, 
por experiência, por conhecimento, por prazer e por sensibilidade. 

 Ao novo Cte Naval, enalteceu a sua carreira brilhante e maioritaria-
mente dirigida à actividade operacional, afirmando ter este a mesma 
confiança e apoio merecida pelo seu antecessor, não concebendo cargos 
a este nível, e principalmente de comando, que pudessem ser exercidos 
sem total confiança da hierarquia, ou com apoio condicionado.

Salientou ainda que: “Como afirmei aquando da minha tomada de posse, 
considero os navios como a essência da Marinha e o empenho da Esquadra como 
o objectivo principal da instituição que servimos. A Esquadra é o instrumento 
nuclear do cumprimento da missão e é para ela que deverão ser canalizadas as 
energias do conjunto sinérgico que é a Marinha”. Relevou o facto de devido 
a dificuldades financeiras do País terem levado a um desinvestimento 

prolongado na aquisição de novos meios, mas que a 
médio prazo com os programas de construção esse 
reequipamento será uma realidade e que a utiliza-
ção de maneira racional e eficaz dos meios em con-
jugação com a cooperação com as entidades públi-
cas e privadas  terá que ser uma realidade de modo 
a prestar um melhor serviço ao país. Referiu ainda 
o desafio que o novo Cte Naval e a Marinha no seu 
todo tem de enfrentar nomeadamente na prepara-

ção para o comando da EUROMARFOR no período de 2007 a 2009 e o 
comando da Força Naval Permanente da NATO em 2009 e que consti-
tuem tarefas de enorme responsabilidade e prestigio para o País.

Finalmente exortou todos os militares a darem o seu melhor rele-
vando que sob a liderança do VALM Vargas de Matos a Esquadra 
continuará a demonstrar o seu profissionalismo e a constituir um dos 
pilares da Marinha. A cerimónia terminou com um desfile das forças 
em parada, constituída por três Batalhões integrando militares das 
Guarnições dos navios, fuzileiros e mergulhadores.

NOVO COMANDANTE NAVAL

O VALM Fernando Manuel de Oliveira Vargas de Matos, frequentou o Curso 
de Marinha da EN tendo sido promovido a G/M em JAN69.

Especializou-se em Comunicações e em FZE e possui entre outros o CSNG. Esteve 
embarcado em várias unidades navais, tendo comandado o NRP “Mandovi”, o NRP 
“Afonso Cerqueira”, o NRP “Vasco da Gama”, onde viveu uma intensa actividade 
operacional, que incluiu a operação “Cruzeiro do Sul” no Atlântico Sul e seis meses 
de integração na STANAVFORLANT durante a operação “SHARP GUARD“.

Em terra Comandou o DFE n.º 10 em Moçambique. Foi imediato do CCA e 
Comandante de Defesa Marítima do Porto da Horta e em acumulação Capitão 
de Porto, e posteriormente, também em acumulação, Director da ERN da Horta. 
Exerceu funções no EMA. Foi Comandante da Esquadrilha de Escoltas Ocêani-
cos, onde participou em diversos exercícios navais NATO, nas funções de Coman-
dante do “PORTUGUESE TASK GROUP”. Serviu como Adido Naval junto das 
Embaixadas de Portugal em Washington DC e Ottawa, acumulando também as 
funções e Representante Nacional de Ligação ao SACLANT e Chefiou a Divisão 
de Informações do EMA.

Foi Comandante do CFz’s até NOV05 sendo então promovido a VALM.
Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

 No passado dia 15SET, no Gabinete do SSP, reali-
zou-se a cerimónia de tomada de posse do novo CSJ, 
o CFR Xavier da Cunha, conferida pelo SSP, VALM 
Ferreira Pires. Estiveram presentes militares na directa 
dependência da SSP, além do pessoal que presta ser-
viço na CSJ. No seu discurso, o VALM Ferreira Pires 
começou por elogiar o trabalho desempenhado pelo 
antigo titular, CMG Reis Ágoas, com especial destaque 
para o desenvolvimento do “site” na Intranet da Chefia e para a produção 
do “Guia do Oficial Instrutor”. As suas principais linhas de acção: 

- “Promover, no âmbito da Organização, a criação das condições para 
o desenvolvimento de um órgão técnico ágil e eficaz na supervisão fun-
cional da unidade de procedimentos e na integração e potenciação do 
aproveitamento do conhecimento jurídico existente;

- Identificar, no âmbito da Formação, os requisitos inerentes à neces-
sária formação curricular e complementar exigida à permanente actuali-
zação na área jurídica e processual, não só aos juristas em particular, mas 
também aos restantes militares…

- Manter o bom relacionamento institucional formal no âmbito do 
apoio aos diversos organismos e unidades da Marinha e, em simultâ-
neo, explorar vias complementares de colaboração que possibilitem, 
sem prejuízo do necessário respeito pela utilização da via formal, uma 

maior celeridade e flexibilidade no desenvolvimento 
e controlo dos processos.”

Usando da palavra, o empossado agradeceu a con-
fiança nele depositada e teceu algumas reflexões sobre 
a Justiça, de que importa sublinhar que “a reforma da 
Justiça Militar, englobando um novo CJM, novo Es-
tatuto dos Juizes Militares e dos Assessores Militares 
do Ministério Público, as alterações à Lei de Organi-

zação e Funcionamento dos Tribunais Judiciais e brevemente, com toda 
a certeza, um novo RDM, implicará, provavelmente, uma organização 
que responda cabalmente às novas solicitações”.

CHEFIA DO SERVIÇO DE JUSTIÇA

ENTREGA DE COMANDO

O CFR Diogo Alberto Fontes Xavier da Cunha ingressou na Escola Naval e 
foi promovido a G/M em 01OUT81.

A primeira comissão de embarque foi a bordo do NRP “Cacine”, tendo tam-
bém embarcado nos NRP’s “Baptista de Andrade”, “Roberto Ivens”, “João Belo” 
e na “João Roby”. Comandou os NRP’s “D. Jeremias”, “Zambeze” e “Polar”.

Em terra, foi Cap. do Porto de Porto Santo, Dir. da Estação Radionaval de Por-
to Santo, Chefe do CCA, Chefe do Centro de Comunicações e Cifra do EMGFA, 
Professor da disciplina de Organização na EN e 2.° Comandante/Chefe do EM 
do Comando da ZMM. Concluiu em 1996 a licenciatura em Direito na Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa e em 2002 o curso de pós-graduação em 
“Estudos da Paz e da Guerra”, na Universidade Autónoma de Lisboa. 

Na sua folha de serviços constam diversas condecorações e louvores.
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O monumento da marginal, em OeirasO monumento da marginal, em Oeiras

Quem costuma fazer o trajecto de 
Cascais para Lisboa, pela Marginal, 
já certamente reparou no pequeno 

monumento representado nas fotografias 
anexas, que fica do lado direito da via, junto 
ao passeio, a umas centenas de metros das 
instalações da Direcção de Faróis. Trata-se 
de uma construção conspícua, bem visível 
e efectivamente vista, todos os dias, pelos 
milhares e milhares de pessoas que ali pas-
sam de carro.

Não é muito seguro que 
todas essas pessoas saibam 
exactamente do que se tra-
ta e porque está ali: é proí-
bido parar na faixa de ro-
dagem, complicado chegar 
até junto dele a pé, e pouco 
elucidativa a legenda que se 
encontra na sua base, e que 
diz o seguinte:

Sacred to the Memory 
of CONWAY SHIPLEY, Esq. 
Late Captain of His Britan-
nic Majesty’s Ship La Nym-
phe, Who was killed in an 
Attempt To cut an Enemy’s 
Vessel out of the Tagus, On 
the 22d of April, 1808, Aged 
25 Years. Circumstances, 
Which human wisdom could not foresee, 
Nor any exertion of human courage obvia-
te, Rendered the Attempt unsuccessful, And 
closed the short but distinguished career Of 
the Gallant Leader of it. While his name will 
long live in the records of Fame, And the re-
membrance of his Country, The brave and 
good of every nation Will venerate his tomb, 
And contemplate, with respect, The last Man-
sion of a Hero.

Quais teriam sido, exactamente, as cir-
cunstâncias que a sabedoria humana não 
pudera prever, e cujas consequência nem a 
maior coragem conseguira impedir? 

O desejo de saber mais alguma coisa acer-
ca do que realmente se passara ali só podia 
ser satisfeito através de uma investigação 
mais minuciosa, começando, como é ób-
vio, por uma consulta Google ás palavras 
“Conway Shipley”.

O resultado foi positivo, remetendo para 
Cyngor Sir Ddinbych, Ffordd Wynnstay, 
Ruthun - o Denbingshire County Coun-
cil, a que pertence a localidade de St. Asa-
ph, North Wales, a terra donde era natural 
Conway Shipley. 

Com a ajuda da secretária arquivista desse 
Council, Miss Jane Brunning, (a quem aqui dei-
xo expresso o meu agradecimento), foi possível 
encontrar mais algumas pistas documentais1, 
que, completadas com informações extraídas 
da Internet de outras fontes, permitem recons-
tituir com rigor os factos a que se refere a le-
genda do monumento.

Conway Shipley, o oficial da marinha ingle-
sa a quem o monumento é dedicado, nasceu 
em 14 de Agosto de 1782 em Llanerch Park, 
St. Asaph, North Wales. Iniciou a sua vida no 
mar com a idade de 12 anos, no navio de linha 
INVINCIBLE, de 74 peças, sendo provável que 
estivesse a bordo quando este navio participou, 
em 1794, na batalha naval ao largo de Oues-
sant que ficou conhecida nos anais da Royal 
Navy por “Glorious First of June”. 

Serviu depois na Esquadra do Canal ; aos 18 
anos foi promovido a tenente e colocado nas 
West Indies. Aos 21 anos recebeu o comando 
do navio ST: LUCIE, de 14 peças, e depois do 
HIPPOMONES, de 18 peças, no qual. sob o 
comando do Almirante Hood, participou em 
várias acções, incluindo o cerco, desembarque 
e tomada de Surinam. 

Mais tarde, travou combate e capturou o 
navio francês de 36 peças L´ EGYPTIENNE, 
sendo promovido a “captain” e nomeado para 
comandar o COMUS, de 20 peças, no qual 
executou operações ao largo da Madeira e 
das Canárias, que incluíram a captura de uma 
grande feluca no Porto de Las Palmas em 8 de 
Maio de 1807 2. 

Em Agosto desse ano já comandava o navio 
de 36 peças LA NYMPHE, que fazia parte da 
Esquadra comandada pela almirante Gambier, 
cuja missão era impedir a tomada da frota di-
namarquesa pelos franceses. Em princípios 
de 1808, o LA NYMPHE passou a integrar a 
esquadra comandada pelo almirante Cotton, 
que patrulhava a entrada do Tejo bloqueando 
o porto de Lisboa.

Esse bloqueio resultava do facto de, depois 
de Trafalgar (21-10-1805), a França ter posto 
em marcha um programa de renovação da 
sua marinha de guerra que entre 1806 a 1808 
já havia produzido 24 navios de linha e conti-
nuava a construir a elevado ritmo. 

Por isso, muito embora a Royal Navy dispu-
sesse numericamente de mais navios do que a 
França e os seus aliados (cerca de 300 contra 

menos de 200), o facto é que a adição a uma 
das facções dos navios de uma marinha de um 
País mais fraco, (como a Suécia, a Dinamarca, 
a Rússia, ou Portugal), podia anular essa dife-
rença e inverter a situação, tornando-a desfa-
vorável para a Inglaterra.

Por outro lado, a derrota das forças russas 
em Friedland, em 14 de Junho de 1807, e a 
subsequente assinatura dos tratados de Tilsit 
haviam levado à formação de uma aliança 

franco-russa. Napoleão van-
gloriava-se de que viria a dis-
por, em breve, dos navios de 
todos esses países, e de ex-
cluir a Inglaterra do comércio 
com o continente, para o que 
obrigaria a Suécia, Dinamar-
ca e Portugal a fecharem os 
seus portos aos navios britâ-
nicos e a declararem guerra 
à Grã-Bretanha. E Lisboa, si-
tuada nas principais rotas co-
merciais britânicas e próximo 
de Cádis e da entrada para o 
Mediterrâneo, seria uma base 
naval central e segura para as 
frotas francesas.

Em Agosto de 1807, a In-
glaterra exigiu à Dinamarca 
a entrega à Royal Navy da 

sua marinha, com promessa de devolução no 
fim das hostilidades. Perante a compreensível 
recusa dos dinamarqueses a esquadra inglesa 
bombardeou e incendiou Copenhague, (pela 
segunda vez poucos anos) e apoderou-se dos 
navios, que foram levados para Inglaterra.

Planeou a seguir uma operação idêntica 
contra a Portugal, cuja marinha, em 1807, ti-
nha 13 navios de linha, 8 fragatas e 18 navios 
mais pequenos, e pôs ao governo português a 
alternativa da entrega dos navios á custódia da 
Royal Navy até ao fim das hostilidades, ou a 
sua ida para o Brasil, para onde se deslocaria 
a Corte. Como se sabe, a opção que veio a ve-
rificar-se foi a segunda mas não sem que antes 
tenha estado iminente um conflito. 

A complexidade da situação era agravada 
pelo facto de se encontrar no Tejo uma esqua-
dra russa, comandada pelo Almirante Siniavin, 
composta por nove navios de linha e uma fra-
gata. Essa esquadra vinha do Mediterrâneo a 
caminho do Báltico e arribara a Lisboa devido 
ao mau tempo, em Novembro de 1807. 

Ora a Rússia declarara guerra à Inglaterra em 
Outubro desse ano, pelo que o Almirantado te-
mia a criação de uma esquadra consti tuída pe-
los navios portugueses e russos operando sob 
as ordens de França. Ordenou por isso que a 
esquadra de bloqueio do Tejo para que se se 
preparasse para a combater, se tal eventuali-
dade viesse a concretizar-se.

Quando essa esquadra chegou à barra do 
Tejo em Novembro de 1807, deparou com 
vários navios de linha que se movimentavam 
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junto à barra. Tratava-se, na verdade, dos navio 
portugueses que levavam a Família Real para o 
Brasil, e de dois russos que entravam no porto. 
Mas até que isso ficasse esclarecido, os ingle-
ses admitiram estar perante navios portugueses 
e russos que os vinham enfrentar e tomaram 
as precauções que as circunstâncias exigiam, 
preparando-se para os combater - até que se 
esclareceu a situação e os navios portugueses, 
escoltados por quatro naus inglesas, prossegui-
ram na viagem para o Brasil.

O Bloqueio do Tejo pela Royal Navy 
prolongou-se até Agosto de 1808. 

O que antecede dá uma ideia da situa-
ção complexa e tensa que se vivia na épo-
ca 3, com Lisboa ocupada pelos Franceses, 
a Royal Navy na barra do Tejo e o que res-
tava da marinha portuguesa sob controlo 
dos franceses - ou seja, as unidades que 
não puderam acompanhar a corte, as de 
menor valor militar, (como o bergantim 
GAIVOTA DO MAR 4, adiante menciona-
do) e as que se encontravam desarmadas 
ou incapazes de navegar.

No principio do século XIX uma forma 
de ataque muito em voga na Royal Navy 
era a chamada “cut out operation” 5 con-
tra navios fundeados no porto, que eram 
assaltados de surpresa e, subjugada a guar-
nição, tomados pela força e trazidos para 
fora do porto.

Em 22 de Abril de 1808 foi planea-
da uma operação dessa natureza com o 
objec tivo capturar o GAIVOTA DO MAR, 
que estava fundeado em Lisboa, um pou-
co acima de Belém, e, como é óbvio, sob 
o controlo dos franceses. Participavam na 
operação os escaleres do LA NYMPHE e do 
BLOSSOM, com pessoal de ambos os navios 
sob o comando de Conway Shipley - que, 
atenta a sua experiência e anteriores sucessos 
em operações dessa natureza fora nomeado 
para a executar.

Aproveitando a escuridão, os escaleres su-
biram o Tejo durante a noite, no fim da en-
chente, esperando a oportunidade para abor-
dar o bergantim, e descer o Rio com a ajuda 
da vazante.

Aconteceu porem que, contra todas as pre-
visões e sem que disso houvesse noticia, os 
franceses estavam atentos, e tinham preparado 
baterias flutuantes para proteger o navio. Assim, 
quando tentava subir para o convés do GAIVO-
TA, Shipley foi atingido e caiu á água. Julgando-
-o apenas ferido, o pessoal do seu escaler tentou 
recolhê-lo, com o que impediu o avanço dos 
outros escaleres, que não conseguiram atracar 
ao GAIVOTA. Perdido o efeito de surpresa, tive-
ram que retirar, falhando o golpe de mão.6

O corpo de Shipley, com a sua espada presa 
ao pulso pelo fiador, viria a ser encontrado, al-
guns dias mais tarde, no local onde se encontra 
agora o monumento, e aí sepultado. 

Não deixa de ser estranho o levantamento 
de uma memória para recordar um facto rela-
tivamente pouco importante no contexto geral 
em que se verificou ; e mais ainda, quando se 

atenta nas circunstâncias em que ocorreu e no 
desfecho que teve : é invulgar a celebração de 
operações que falharam… 

Uma explicação possível, aliás adiantada 
pelo (desconhecido) autor do documento men-
cionado na Nota 1, considera o monumento 
como um “unusual tribute to a brilliant young 
man”, realçando o grande prestigio de que go-
zava Conway Shipley junto dos seus camara-
das de armas, prestigio esse que granjeara em 

anteriores vitórias alcançadas em combate 
com navios de porte muito superior ao seu, o 
que augurava uma prometedora carreira. 

Shipley seria, assim, o tipo de oficial da 
Royal Navy em quem, muito depois, Forrester 
se baseou para criar a figura de Hornblower e, 
mais tarde, Patrick O´Brian modelou seu per-
sonagem Jack Aubrey - ambos caracterizados 
pelo espírito combativo, coragem e perseve-
rança no cumprimento do dever mesmo com 
riscos desmedidos, pois lhes sobrava audácia 
para os enfrentar.

Em 1808, três anos depois de Trafalgar, é 
bem natural que essas características de perso-
nalidade, de que Nelson era o brilhante para-
digma, fossem decisivas na apreciação de um 
oficial pelos seus camaradas de armas.

Não parece por isso totalmente descabido 
ver no monumento a Conway Shipley, para 
além da homenagem pessoal que lhe está 
subjacente, a exaltação de valores que, ontem 
como hoje, continuam a ser imprescindíveis a 
quem dedicou a vida à carreira das armas. 

G. Conceição Silva 
Oficial da Armada

Notas
1 Com especial referência para um panfleto de au-

toria desconhecida, publicado por D.E. Butterworth 
12 Longley Drive , Worseley, Manchester, e impresso 
por Kaylowe, Swinton, Manchester em 1982.

2 Em Março e em Maio de 1807 , Conway Shipley 
comandou duas operações dessa natureza nas Caná-
rias, ambas bem sucedidas. Transcreve-se a descri-
ção dessas operações , extraída do site Sailing Ships 
of the Royal Navy : “COMUS, 22. (1806 Yarmouth. 
Wrecked 1816) 1806 Capt. Conway SHIPLEY (from 
the Sea Fencibles in Ireland), 11/06, was her first 
captain and at the end of the year Sir Samuel HOOD 
applied for her to be attached to his squadron about 
to sail on a cruise between Madeira and the Canary 
Is. She sailed from St. Helens on 1 January 1807 and 
was sent to cruise off Mogador. After about 6 weeks 

off the Barbary coast she moved to the Cana-
ry is. and intercepted two Spanish merchant 
ships, St. PHIIIP and N.S. DE LOS REMEDIOS.
In March 1807 her boats under Lieuts. George 
WATTS, Hood NIGHT and G. Campbell, R.M. 
attacked and brought out 6 brigs in the Puerto 
de Haz, Gran Canaria, which were protected by 
three land batteries. Lieut. CAMPBELL was the 
only person wounded. She escorted her prizes 
to Gibraltar and was involved in an action with 
the Algeciras flotilla in the Gut. During the first 
week of May COMUS destroyed the Spanish lu-
gger SAN FRANSISCO and the schooner LOU-
ISA.For three days from 5 May a large Spanish 
felucca had been lying under the protection of a 
strong fort and two batteries in the port of Gran 
Canaria when, on the night of the 8th they were 
attacked by forty officers and men in three of 
COMUS’s boats under Lieuts. WATTS and KNI-
GHT and Mr Jeaffreson MILES, master’s mate. 
She was boarded by Lieut. WATTS in the cutter 
under musket fire from 30 or 40 soldiers. He 
received a bayonet thrust in the face but fought 
his way back on board and was wounded 13 ti-
mes, five of them serious, before the deck was 
cleared. All the defenders, save seven, had ei-
ther been killed wounded or forced overboard. 
before the other two boats arrived.They cut her 
cables and started to tow her out (her sails had 
been taken ashore) when the soldiers in the fort 
started to haul on a hawser which had been fi-
xed to her stern under water. She was dragged 
nearly under the muzzles of the guns before the 
hawser could be cut and batteries continued to 
fire at her until she was out of range. She was 

the Spanish packet SAN PEDRO with a cargo of bale 
goods from Cadiz for Buenos Aires and had captured 
the English ship LORD KEITH bound from London to 
Mogador. One man from COMUS was killed and five 
wounded, twenty-one Spanish soldiers were taken 
prisoner. The Patriotic Society awarded Lieut. WATTS 
100 and a sword worth 50.On her return to England in 
July 1807 Capt. SHIPLEY was appointed to NYMPHE 
for the expedition against Copenhagen.

3 Para aprofundamento do assunto e bibliogra-
fia, vd. Pereira, José Rodrigues, Campanhas Navais 
1793-1807, p. 90 ; e Newitt, Malyn e Rosno, Mar-
tin Lord Beresfor e a Intervenção Britânica em Por-
tugal, p.23

4 GAIVOTA DO MAR (1792-1822) – Bergantim de 
24 peças que foi lançado á água em Lisboa em 1792.
Empregou-se principalmente na guarda costa, quer 
em esquadra quer escoteiro - Esparteiro, A. Marques 
, Catálogo dos Navios Brigantinos, p.48

5 “Golpe de mão”
6 Referem-se a esta operação, para além de vários 

sites na Internet (busca pelas palavras “Conway Shi-
pley”, “La Nymphe”, “Blossom”) ,Hall, Christopher, 
Wellington’s Navy - Sea Power and the Peninsular 
War, p.24 ; e Clowes, William Laird – The Royal Navy 
Vol. 5 p. 415 (este ultimo menciona o navio português 
pelo nome GARROTA, e não GAIVOTA). 

Por todos, mas com bastante mais rigor e porme-
nor do que os citados, ver Pereira, José Rodrigues, 
Campanhas Navais 1793-1807, Vol. II p. 29. Trata-se 
duma obra de leitura obrigatória para quem preten-
da aprofundar os temas aqui abordados, pois analisa 
duma forma minuciosa e clara os vários factores que 
concorriam para tornar muito complexa a situação 
vivida em Portugal, nos primeiros anos do Sec. XIX. 
Indispensável para um bom conhecimento da Mari-
nha dessa época.
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Prevenção de Incidentes no Mar
Acordo entre Portugal e a Federação Russa

Prevenção de Incidentes no Mar

Decorreu em Moscovo, entre 19 e 
23 do passado mês de Setembro, 
a segunda ronda de reuniões entre 

as delegações de Portugal e da Federação 
Russa, no âmbito do acordo assinado pelos 
dois países em Agosto de 
2000. Este encerra como 
principal objectivo a pre-
venção de incidentes no 
mar, fora das águas ter-
ritoriais, entre navios e 
aeronaves pertencentes 
às partes signatárias. De 
uma forma sintética di-
remos que neste acordo 
assume particular im-
portância a necessidade 
de garantir a segurança 
da navegação marítima 
e aérea no espaço men-
cionado, norteando-se o 
respectivo cumprimento 
pelos princípios e normas 
do direito internacional, 
nomeadamente o estrito 
respeito pelas disposições 
incluídas no Regulamento Internacional para 
Evitar Abalroamentos no Mar (RIEAM-72).

Como forma de facilitar as comunicações 
entre os navios das partes, para além da re-
comendada utilização dos sinais (sonoros, 
luminosos ou de bandeiras) contidos no RIE-
AM-72 e no Código 
Internacional de Si-
nais (CIS), foi ainda 
criada uma Tabela de 
Sinais Especiais (TSE), 
que se encontra ane-
xa ao referido acor-
do, compreendendo 
um total de 47 sinais 
predefinidos. Res-
ta acrescentar que 
a Federação Russa 
mantém acordos bi-
laterais de idêntico 
teor com outros 14 
países.

A delegação portu-
guesa, chefiada pelo 
CALM Lima Bacelar 
(SUBCEMA), contou 
com os seguintes re-
presentantes: Dra. Dulcínea Godinho (Direc-
ção-Geral de Política de Defesa Nacional), 
CFR Croca Favinha (Comando Naval), Major 
Alves de Almeida (Comando Operacional 
da Força Aérea) e CTEN António Gonçalves 
(Estado -Maior-General das Forças Armadas).

Por seu turno a delegação russa, chefiada 
pelo CALM Vladimir Katsuba (Vice-chefe do 
Estado-Maior da Marinha para as questões 

operacionais), encontrava-se assim consti-
tuída: CMG Serguei Kopatch (Vice-chefe do 
Serviço de Direito Internacional da Marinha), 
CMG Andrei Chpirko (Divisão de Operações 
do Estado-Maior General das Forças Arma-

das), CMG Pavel Krynkin (Chefe da Secção 
do Direito do Mar da Marinha), Tenente-co-
ronel Stanislav Sipilin (Vice-chefe da Secção 
do Direito do Mar da Marinha) e Julia Grid-
neva (funcionária da Divisão Operacional do 
Estado-Maior da Marinha). Todos os contac-

tos formais entre as duas delegações foram 
efectuados através da preciosa mediação 
do intérprete Tenente-coronel Pavel Akimov 
(Universidade Militar do Ministério da Defe-
sa), que, diga-se em abono da verdade, tam-
bém se revelou um excelente cicerone.

As reuniões de trabalho decorreram no 
Centro Cultural das Forças Armadas da Fe-
deração Russa tendo a delegação portuguesa 

sido alvo das maiores atenções e simpatias, 
tanto por parte das autoridades militares rus-
sas como pelas entidades portuguesas acre-
ditadas em Moscovo. Compete, por isso, 
registar três momentos que consideramos 

especiais: o jantar que o 
Embaixador de Portugal 
em Moscovo, Dr. Manuel 
Marcelo Monteiro Curto, 
fez questão em oferecer 
à delegação portuguesa, 
na embaixada; o jantar 
oferecido na sua residên-
cia pelo Adido de Defesa 
junto da Embaixada de 
Portugal em Moscovo, 
CMG Alegre Branco. Para 
o segundo, aliás, foram 
igualmente convidados 
os três elementos de uma 
outra delegação portugue-
sa que na mesma ocasião 
se encontrava em Mosco-
vo, com o propósito de 
trocar experiências sobre 
protecção ambiental em 

unidades militares, e ainda a Dra. Margari-
da, conselheira para os assuntos económicos 
junto da embaixada de Portugal. No último 
dia da estadia teve lugar o jantar oferecido 
pelo VALM Burtsev (1º Vice-chefe do Estado-
-Maior da Marinha Russa), onde comparece-

ram os elementos das 
duas delegações bem 
como o Adido de De-
fesa junto da Embai-
xada de Portugal em 
Moscovo.

Recordamos que 
as primeiras reuniões 
entre delegações dos 
dois países decorre-
ram em Lisboa, entre 
25 e 28 de Novem-
bro de 2003, encon-
trando-se definido no 
artigo VIII do acordo 
em vigor que estas 
têm uma «periodici-
dade trienal ou com 
maior frequência, de 
acordo com a deci-
são das Partes». As-

sim, no final deste segundo encontro ficou 
registado em acta, assinada pelos chefes de 
ambas as delegações, que a próxima ronda 
se realizará de novo em Lisboa, com agenda 
e datas a definir, no período compreendido 
entre finais de 2007 e início de 2008.

António Manuel Gonçalves
CTEN

Os elementos das duas delegações na sala onde decorreram as reuniões de trabalho.

A
rq

ui
vo

 C
TE

N
 A

nt
ón

io
 G

on
ça

lv
es

Assinatura da acta pelos chefes das delegações.
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NOTÍCIAS

 No passado dia 22 de Outubro realizou-se 
a segunda edição da Regata Rainha D. Amé-
lia, cuja organização pertence à Associação 
Naval de Lisboa (ANL). O NRP “Vega” parti-
cipou nesta regata cujo requisito é o timonei-
ro, isto é o Homem do Leme, ter que ser uma 
Senhora. Esta característica prende-se com o 
objectivo de homenagear a Rainha D. Amélia 
que era uma velejadora aficcionada.

Correspondendo a este desafio da ANL 
o Comando do NRP “Vega” convidou a 
GMAR Sofia Saldanha Junceiro para assumir o leme do Vega durante 
a referida Regata, bem como, dar-se oportunidade a outras Cadetes, 
nomeadamente às Cadetes Rute Branco e Sara Cartaxo para assumirem 
posições de destaque na organização do navio. A Cadete Rute Branco 
foi responsável pela afinação da Escota da Vela Grande e a Cadete Sara 

Cartaxo foi responsável pela afinação das Es-
cotas das Velas de Proa (Genoa e Balão).

À largada estavam 14 barcos divididos 
em duas classes, mais de 9 metros e menos 
de 9 metros de comprimento de linha de 
água. A classe do Vega contemplava 8 bar-
cos. O vento à largada não foi muito genero-
so para com as características do Vega, pois 
estava fraco. O percurso escolhido foi Belém 
– Oeiras – Cova do Vapor – Caxias – Cova 
do Vapor – Belém, um percurso curto.

Após a largada e durante a tarde o vento começou a aumentar e o 
Sol a dar o ar a sua graça e assim o Vega com as suas quase 44 tone-
ladas cortou a linha de chegada em oitavo da classe.

Sofia Junceiro
GMAR

REGATA RAINHA D. AMÉLIA

 Decorreu no passado dia 30 de Novembro no 
HM,  o  Dia da Unidade presidido pelo Superin-
tendente do Serviço de Pes soal VALM Ferreira 
Pires, acompanhado pelo Direc tor do Serviço 
de Saúde CALM Goulart Porto, comemorando 
o aniversário do Hospi tal da Marinha.

A cerimónia contou com a presença de nu-
merosos Oficiais Generais e Comandantes de 
diversos organismos.

O Director do HM proferiu uma alocução 
de onde se destaca:

Constitui para nós, uma grande honra e um gran-
de prazer, poder contar com a vossa presença neste 
dia tão especial para a nossa instituição. A vossa par-
ticipação nesta cerimónia, empresta-lhe brilho, força, 
e significa para todos os que aqui trabalham, mani-
festação de apoio, confiança e estimulo para o presen-
te e futuro, que nos enche de alegria e satisfação. De 
facto, ao podermos receber na nossa casa altas entidades da Marinha, torna 
esta ocasião, um sinal claro da afirmação da nossa Identidade, quando com 

orgulho comemoramos 208 anos de existência.
Com tal empenho e determinação, procuraremos 

respeitar o nosso passado histórico, preservá-lo, me-
lhorar e fortalecer as condições no presente, de forma 
que as gerações futuras possam continuar o trabalho 
das anteriores, no sentido do reforço dos valores que 
nos unem e identificam.

Estou seguro que os oficiais, sargentos e praças, 
médicos e enfermeiros, técnicos de saúde, auxiliares de 
acção médica, administrativos, operários, enfim toda 
a guarnição do HM, estão unidos na vontade comum 
de fortalecer o nosso desempenho, e assim dignificar a 
sua actividade profissional e atitude humana.

Foi de seguida proferida uma palestra “Hos-
pital da Marinha – Passado e perspectivas de 
futuro“ pelo CALM Rui Manuel Rodrigues 
de Abreu.

A cerimónia foi encerrada com a atribuição 
de Condecorações a Oficiais Sargentos e Praças do HM, e entrega de 
distintivos de Tempo de Embarque e Tempo de Navegação. 

HOSPITAL DA MARINHA

 A Marinha participou no festival aéreo 
“Portugal Air Show 05”, que teve lugar no 
aeródromo municipal de Évora nos dias 16, 
17 e 18 de Setembro, através da presença de 
um helicóptero Lynx Mk 95 a integrar a ex-
posição estática e, adicionalmente, com um 
stand de divulgação da Esquadrilha de Heli-
cópteros, partilhado também pelo CRA.

O Portugal Air Show tem vindo ao longo 
dos anos a expandir-se em todas as vertentes 
da aeronáutica militar e civil. Hoje é um festi-
val aéreo com expressão internacional, reunindo um conjunto de de-
monstrações aéreas e cerca de 70 expositores que cativam a visita de 
cerca de 30.000 visitantes durante os três dias de programa. Pelas ca-
racterísticas e dimensão é considerado, no calendário actual, o maior 
festival aeronáutico ibérico.

A cerimónia oficial de abertura do evento, presidida pelo Presi-
dente da Câmara de Évora, contou com a presença de diversas en-

tidades das quais se destacam o embaixador 
de França, o embaixador de Espanha e o Go-
vernador Civil de Évora. No segundo dia de 
programa, o Ministro da Administração In-
terna e respectiva comitiva visitaram o espa-
ço da exposição.

Do programa oficial destacaram-se as evo-
luções de diversas patrulhas acrobáticas de 
helicópteros e aviões militares portugueses, 
espanhóis e franceses, bem como debates em 
fórum de diversos temas ligados à aeronáuti-

ca levados a cabo pela organização.
A participação da Marinha procurou expor o espectro de intervenção 

dos helicópteros navais no plano operacional e, paralelamente, divulgar 
as áreas de intervenção da Marinha através do stand do CRA. 

Foi dado a observar por parte do público que acorreu ao evento, 
um redobrado interesse pelas características e desempenhos especí-
ficos da plataforma embarcada helicóptero Lynx Mk 95.

A MARINHA NO PORTUGAL AIR SHOW



Trago-vos hoje a his-
tória de determi-
nado jovem oficial 

médico que por descrição 
chamarei o palrador, e que 
desde este episódio muito 
prezo. Esse oficial, que eu 
mal conhecia, tinha uma 
apresentação a fazer num 
congresso médico – militar 
internacional. Tratava -se de 
um assunto de difícil abor-
dagem, uma vez que foca-
va a avaliação, feita de for-
ma directa pelos pacientes, 
à abordagem e à empatia 
evidenciada pelos médi-
cos que os tratam. Talvez 
por isso e particularmente 
porque este tema é delica-
do entre médicos – nem 
todos preocupados com esta temática tão deli-
cada – parecia invulgarmente nervoso…

Avançou, contudo, decidido e de um modo 
jovial (que por certo tentava disfarçar a ansieda-
de que o preocupava). Lá apresentou o seu tra-
balho, de uma forma algo ligeira e bem dispos-
ta, com imagens e fotos pessoais. Reparei que, 
tal como eu em situações de alguma ansiedade, 
também gaguejava um pouco. Não me pareceu, 
a mim e às demais pessoas da sala com quem 
conversei, que a mensagem ficasse de modo 
algum prejudicada por aquela particularidade. 
Ao contrário, num sentimento de irmandade, 
senti-me perto daquele jovem, por também 
gaguejar em iguais circunstâncias e saber, com 
a certeza da experiên cia, as dificuldades extra 
que tal característica acarreta. Pareceu-me que 
ele (tal como eu fiz e faço muitas vezes) perce-
beu que essa dificuldade se vence com maior 
criatividade, podendo até tornar-se vantagem 
acrescida, quando comparada com muitos ou-
tros “grandes comunicadores”, de tom mono-
córdico e sem qualquer ligação à audiência. 
A gaguez chama imediatamente a atenção do 
público e, por isso, nunca permite o anonima-
to maçador e monótono – é esta, caros leitores, 
a mais valia deste “defeito” do discurso, que ao 
longo da vida aprendi a aproveitar, em palcos 
tão diversos como algumas reuniões temáticas 
da Marinha, até congressos de Medicina em 
Portugal e no estrangeiro, onde, algumas vezes, 
já falei publicamente.

E assim, felicitei o jovem oficial médico. 
Achei genuinamente que tinha estado bem, que 
tinha dado o seu melhor e que tinha sido um 
bom crédito para a prestação médica naval, que 
terá sido excelente naquele congresso. Uma cer-

ta paz me invadiu, como me invade sempre que 
sinto (e sinto-o muitas vezes) que alguém ven-
ceu, com arte e ousadia, uma dificuldade que 
herdou sem culpa ou pecado. É nas dificuldades 
que os homens dão o seu melhor e as dificulda-
des, sei-o profundamente, criam melhores pes-
soas. Tudo, portanto, parecia bem, na harmonia 
que a vida deve ter, naquela tarde.

Infelizmente, algumas horas depois o jovem 
palrador teve a infeliz ideia de perguntar a ou-
tro oficial médico, mais velho, a opinião deste 
sobre a comunicação que tinha feito. Este num 
esgar de desaprovação respondeu-lhe:

-Não gostei! Tu és gago e demoras muito a 
dizer as coisas. Perdes tempo…

Para o jovem médico, foi como um murro no 
estômago. Afastou-se do grupo e ficou silencio-
so o resto dia. Parecia que, desde esse instan-
te, nada mais lhe interessou. No meu coração, 
também, nasceu uma tristeza profunda. Lem-
brei-me, num instante, de uma outra médica, 
verdadeira víbora, que no hospital em que fiz 
a especialidade, teimava em me prejudicar por 
ser gago. Fazia-o de forma pública – tal com o 
fez este outro médico ao camarada – para as-
segurar que a perversidade da crítica era mais 
eficaz. Criticar alguém com argumentos que se 
baseiam em incapacidades físicas do próprio é 
horrendo. Representa o pior que a alma humana 
consegue transportar e associa-se a gente sem 
alma e sem grande capacidade – já que eles 
próprios raramente se expõem à crítica, como 
era o caso da tal médica, que não falava em pú-
blico, nem para isso era convidada. Do mesmo 
modo, esta exposição de defeitos físicos, parti-
cularmente em frente de estranhos, ultrapassa 
todos os limites da moralidade e não encontro 

– agora e aqui – qualquer 
palavra educada e própria, 
para denunciar todo o sen-
timento negativo, que tal 
acção me induz.

Devem aceitar-se sem-
pre, creio eu, quaisquer 
críticas sobre conteúdos 
e opiniões. Mesmo esta 
crítica, particularmente se 
negativa, deve ser feita em 
ambiente próprio. Críticas 
a defeitos físicos, sem refe-
rência a conteúdos, só re-
velam intolerância. Se as-
sim não fora, andávamos a 
apontar os cegos, os coxos 
e os surdos na rua – neces-
sariamente diferentes, logo 
piores. Esse não é o meu 
mundo. O meu é o mundo 

dos fracos que somos todos. Poderia, de todo o 
modo, ficar agora calado. No entanto, há coi-
sas que se não podem tolerar, afinal até Cristo, 
o paradigma da bondade no mundo ocidental, 
expulsou os vendilhões do templo por imora-
lidade e desrespeito. Por outro lado, o jovem 
palrador ficará a saber que não está só. Ficará, 
principalmente, ciente que nem todos os médi-
cos navais são ou pensam (ou sequer seriam ca-
pazes) de proceder de tal modo. Por ele e pelos 
outros médicos jovens que estão e (espero) virão 
a estar, vale a pena afirmar a diferença.

Ao longo dos anos, também eu fui sendo ví-
tima da descriminação e da crítica gratuita. Du-
rante algum tempo sofri com isso e gritei contra 
a injustiça. Nada consegui e muitas vezes essa 
indignação foi e tem sido usada contra mim. 
Prefiro agora suportar, estoicamente, no silên-
cio da alma, tais indignidades. Percebi contudo 
– tal como esse jovem médico compreenderá 
um dia – que não podemos permitir, ou tole-
rar, que tudo aquilo que somos, dependa de 
ataques ou críticas, nem de constrangimentos 
vis em que outros nos queiram fazer acreditar. 
A minha história – que se funde com estas his-
tórias que o leitor tem vindo a conhecer – será 
intrinsecamente minha, diferente, mas será feita 
por tudo aquilo que sou, incluindo os defeitos 
físicos que herdei. O mesmo, digo eu daqui a 
esse jovem camarada, que, assim espero, sabe-
rá que a diferença, mesmo física, é sempre uma 
riqueza e não um defeito triste, pelo qual tem 
que padecer…ou pedir desculpa…

Em dias assim, rodeado pela incompreensão 
e pela perplexidade, socorro-me de um manual 
de cânticos espirituais negros adquirido numa 
Missão Nato, que aportou nos Estados Unidos. 
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O palrador oficial médico 
e a má fortuna do falar…a cantar…

O palrador oficial médico 
e a má fortuna do falar…a cantar…



O primeiríssimo cântico, na minha opinião, o 
melhor, terá sido escrito por escravos e nele se 
lê em tradução livre:

“Os nossos antepassados,
os nossos avós, os nossos pais, as nossas 

mães, são a razão de estarmos aqui.
Sem a nossa existência, toda a vida deles 

deixaria de fazer sentido, porque nós somos 
eles e eles estão em tudo o que somos nós…

Sangramos e sofremos, mas continuaremos 
a prevalecer, porque a nossa raça não se esgo-
tará em cada um de nós que sofre ou morre, 

mas vai fortalecer-se naqueles que sobrevive-
rem, porque esse herdará a dignidade e força 
dos nossos antepassados.

Por isso viveremos todos, para sempre…”
Sempre que leio os versos da canção, me-

dito um pouco sobre as verdades que encer-
ram e na força que transmitem. Também eu sei 
quem foram os meus antepassados e acredito, 
que tudo aquilo que sou vai sobreviver a todo 
o mal que me atirarem. A mesma atitude terá 
que esgrimir este jovem palrador, para poder 
sorrir a cada manhã. E quando lhe disserem, 

como me dizem vezes sem conta, que deveria 
“falar a cantar”, deve retorquir de boa mente – 
como eu faço muitas vezes – “não falo a cantar, 
mas escrevo a sorrir”…e deve deixar que a sua 
vida continue, porque a vida é só um instante 
e só os momentos em que a alma brilha, de-
vem tomar conta do nosso espírito (ainda que 
muitos não o tenham compreendido). Por fim, 
quero que saiba, que lá estarei na sua próxima 
comunicação pública, decerto tão brilhante 
como o foi a primeira…

Doc
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25 Anos de Entrada na Escola Naval 
do Curso “André Furtado de Mendonça”

25 Anos de Entrada na Escola Naval 
do Curso “André Furtado de Mendonça”

No passado dia 
10 de Outubro 
decorreram, 

na Escola Naval, as co-
memorações do 25º 
aniversário da entrada 
do Curso “André Furta-
do de Mendonça”.

As cerimónias iniciaram-se com a apresen-
tação de cumprimentos ao Comandante da 
Escola Naval, CALM Saldanha Junceiro, ten-
do sido proferidas algumas palavras alusivas 
à efeméride e assinado o livro de honra pe-
los antigos cadetes presentes, 42 dos 55 ini-
ciais. Após celebração de missa na capela, foi 
efectuada uma breve visita às instalações da 
EN, descerrada uma placa comemorativa  no 
átrio do edifício do Corpo de Alunos e planta-
da uma Canforeira, árvore originária da Índia, 
região onde o patrono do curso teve reconhe-
cida influência durante a sua vida. 

Os antigos cadetes assistiram ainda ao des-
file do Batalhão Escolar, recordando tempos 
passados, e participaram num almoço de con-
fraternização oferecido pelo Comandante da 
Escola Naval. Nesta ocasião o curso fez a en-
trega de uma medalha comemorativa à Escola 
Naval, na pessoa do seu Comandante.

As comemorações terminaram com uma 
aula ministrada por antigos professores do cur-
so que permitiram reviver alguns dos bons mo-
mentos passados naquela instituição.

“André Furtado Mendonça, 
um exemplo Português”

Por ocasião das comemorações do 25º aniversário do ingresso na Escola Naval do curso André Furta-
do Mendonça, em 8 de Outubro de 1980, afigura-se oportuno lembrar a memória do seu patrono, insigne 
herói da Índia, embora pouco conhecido, cuja vida constitui exemplo de serviço ilustre à Pátria.

Durante todo o século XVI e princípio do século XVII, “Portugueses de ouro” conseguiram o mi-
lagre de manter o domínio português do Oceano Índico inviolado, fosse pelas forças navais persas, 
turcas, indianas e chinesas, fosse pelas forças navais das potências europeias, como por exemplo as 
da Holanda. Essencialmente, o sucesso português no Índico assentou em cima do esforço, da estru-
tura moral e ética e da liderança de homens como André Furtado Mendonça.

André Furtado de Mendonça terá nascido em Lisboa por volta do ano de 1558. Em 1576, apenas 
com 18 anos, embarca pela primeira vez para a Índia, onde bem cedo se dedicou ao estudo das ro-
tas, da meteorologia e oceanografia e da cartografia do Índico, assim como do armamento, conhe-

cimentos que lhe permitiriam obter vantagem em combate, quer no mar quer em terra. 
Naquela época era difícil ser-se soldado e em particular, sê-lo na Índia. Somente alguns capitães 

conseguem afastar do espírito a tentação de seguir o caminho fácil do enriquecimento e sucesso 
individual, sublimando, em si, os ideais de fidelidade à Pátria, ao Rei, a Deus e à Moral.

Curiosamente, é uma visão semelhante, com base na busca de glória através do serviço ao 
seu Rei e à Pátria, que vai orientar a vida do almirante Horácio Nelson, vitorioso de Trafalgar 
a 21 de Outubro de 1805. 

Na sequência de vários sucessos em acções de guerra no mar, André Furtado Mendonça 
evolui, em sete anos de simples soldado a capitão famoso, que comandava já outros capitães, 
apenas com a idade de 25 anos. 

Em 1599 é designado para o comando de uma armada de 37 navios e 2000 homens, com a 
missão de erradicar a pirataria que comprometia os interesses portugueses no Índico, a qual 

era liderada pelo corsário muçulmano Mohamed Marcar Cunhale, que beneficiava da protecção do Samorim de 
Calicute. A missão contra o corsário vai desenrolar-se desde Dezembro de 1599 até ao ataque final em princípio 
de Março de 1600 à fortaleza que servia de base às operações de pirataria na foz do rio Pudepatão. 

No dia 2 de Março de 1600, o contingente português, com André Furtado Mendonça à frente das tropas, numa de-
monstração de coragem e de capacidade de liderança ao mais alto nível, assaltou a fortaleza esmagando completamente 
as suas defesas. Desta vitória dos portugueses resultou, não apenas a eliminação do mais poderoso corsário do Índico, 
como também a submissão do Samorim de Calicute ao Vice-Rei, o que reforçou a autoridade portuguesa na Índia.

Em Abril de 1606, encontrando-se André Furtado Mendonça à frente da capitania de Malaca, foi aquela pra-
ça sitiada por uma armada holandesa com 11 naus sob o comando do Almirante holandês Matelief, juntamente 
com navios dos reinos locais, totalizando 14000 homens embarcados. A desproporção dos meios era total, tendo 
em conta que o efectivo português seria da ordem de pouco mais de uma centena e meia de homens em armas. 
A resistência ao cerco imposto, em condições muitíssimo difíceis, durou até ao dia 13 de Agosto de 1606, altura 
em que os sitiantes receberam a notícia da aproximação da armada do Vice-Rei da Índia D. Martim Afonso de 
Castro e demandaram outras paragens, com perdas superiores a 250 homens.

 Em 1609, André Furtado Mendonça assumiu as funções de governador da Índia. Disse de Furtado Mendon-
ça um seu sucessor, D. Miguel de Noronha: “Foi o mais temido pelos inimigos e aceite pelo povo Vice-Rei que houve na 
Índia”. A sua governação da Índia portuguesa, apenas por um ano, conseguiu inverter a tendência de desgover-
no que se vinha acentuando anteriormente. 

Em 1610, entregou o governo da Índia ao Vice-Rei Rui Lourenço de Távora e embarcou para Portugal para se 
avistar com o Rei Filipe II, à época Rei de Portugal, que o mandara chamar. Furtado Mendonça que se encontrava 
já doente quando embarcou, veio a falecer a 1 de Abril de 1611, quando a nau que o transportava se encontrava a 
cerca de 270 léguas da ilha de Ascensão. A 5 de Julho decorreu o cortejo fúnebre que levou o corpo para a igreja 
da Graça onde ficou sepultado ao lado de outro dos heróis da Índia, Afonso de Albuquerque.

Sem mulher e sem filhos, viveu para o serviço da Pátria. Com total dedicação, não obtendo quaisquer vantagens 
materiais da sua missão de 33 anos de serviço na Índia, dizia ele que foi servir para a Índia e não comerciar. Entre 
outros feitos, eliminou a pirataria que aniquilava o comércio português, apaziguou ou submeteu os reinos indígenas 
que se rebelavam contra os portugueses, liderou a resistência ao cerco de Malaca imposto pelos holandeses com uma 
guarnição muito reduzida, culminando a sua estadia na Índia portuguesa com o exercício da governação daquelas 
possessões, constituindo um exemplo da liderança lusa sob a qual foi edificado o império português no Mundo. 
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 365)

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 – Conjunto de leitões nascidos de um só parto (pl). 2 – Mãe 
de Deus. 3 – No princípio e no fim do mês; Jogo antigo simulando combate, 
que hoje, é chamado jogo das canas; Acompanhava o rei. 4 – É quase naca; 
Rezo; Nome próprio feminino. 5 – Orifício circular, por onde se enfia um 
atacador, fita, etc; Lavrem. 6 – O mesmo que siamês; Torna pura. 7 – Duas 
de cone; Animálculo aracnídeo; No princípio de gnu. 8 – Falta uma, para 
ser área; O mesmo que olá; É quase leda. 9 – Aprendiz; Niro na confusão. 
10 – Ilha das Antilhas Holandesas, junto à costa norte da Venezuela; Ardil. 
11 – Libertinagens.

VERTICAIS: 1 – Curvas geométricas com formas semelhantes à de um oito. 
2 – Mulher que trabalha nas salinas. 3 – Romanos; Reparo repreensivo; Toca 
(inv). 4 – É quase tete; Senhor (inv); Grande vaso de barro, usado nos ban-
quetes romanos, para a mistura de vinhos. 5 – Espécie de enguia; Repetição, 
mais ou menos clara, de um som, reflectido por um corpo a que o levam as 
ondas sonoras; Antes de Cristo. 6 – Cidade e município do est. de Goiás, 
Brasil; Naquele lugar. 7 – Jovial; Lavre; Duas de todo. 8 – Altar; Ave-do-pa-
raíso (ant); Reza. 9 – Entrega; No princípio de erudito; Caução folclórica. 
10 – Que emerge. 11 – Género de batráquios urodelos da Europa (pl).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Aliptica; Et. 2 – Balsameo; Sr. 3 – Imo; Etapa. 4 – Tete; 
Apec. 5 – Alarara; Era. 6 – Mae; Alam. 7 – Osair; Acanb. 8 – Portaria; Ci. 
9 – Moura; Aas. 10 – Vida; Amur. 11 – Apascentar.

VERTICAIS: 1 – Abita; Opava. 2 – Lameloso; Ip. 3 – Ilota; Armda. 4 – Ps; 
Ermitoas. 5 – Tal; Aarau. 6 – Im; Are; Rrae. 7 – Cee; Aiamn. 8 – Aota; Aca; Ut. 
9 – Apela; Ara. 10 – Esperanca. 11 – Tracambista.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 364

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 82)

N-S vuln. N-S jogando um sistema simples de ricos de 5 produziu 
o seguinte leilão: N – 1♥, S – 3♣, N – 3♦, S – 3♠, N – 4♣ (3ST se-
ria negar 3 cartas de ♣), S - 4ST (pergunta de Ases), N – 5♥ (mos-
trando 2), S – 5ST (pergunta de R), N – 5♣ (sem nenhum) e S – 7ST 
(sempre valia mais do que 7♣). O problema proposto é conseguir 
encontrar a saída de W que possa derrotar este contrato.

(Solução neste número)
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AVISO
RADIOTELEGRAFISTAS 73/75

NRP “ALMIRANTE PEREIRA DA SILVA”

 Pede-se a todos os Radiotelegrafistas da guarnição do NRP “Almirante 
Pereira da Silva” (1973/75) que entrem em contacto com Adérito Guimarães 
(ex-503/72) a fim de se organizar futuro convívio.

Telf.: 234 88 45 25, TM: 91 24 54 222 ou pela morada: Adérito A.B. Guima-
rães, Rua da Valada n.º 55, 3860-125 Avanca.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 82

Numa primeira análise parece não haver nenhuma, pois mesmo com os ♣ 
4-0, há o recurso à passagem a ♦R e tem as 13 vazas com 3♠+5♥+2♦+3♣. 
Ora bem, W deverá aperceber-se que com os seus 4 ♣  de V, S não poderá 
ganhar o contrato com esse naipe. Assim, deverá sair sem quaisquer hesita-
ções a ♦9 e colocar o carteador sob pressão e a ter de meter o A, pois quem 
vai arriscar uma passagem destas na primeira jogada, quando ainda não pode 
perceber que irá precisar dela, uma vez que tem 9 cartas de ♣ em linha. Se 
pensou como o jogador sentado em W dou-lhe os meus parabéns.

Nunes Marques
CALM AN               

CORRECÇÃO

 Por lapso nas Notícias Pessoais - Falecimentos da última RA n.º 393/JAN06, 
onde se lê 1SAR CE José Perico Quintiliano deve ler-se: 

1SAR A REF Marcelino Perico Quintiliano



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

VALM Victor Manuel Bento Lopo Cajarabille, nomeado para o cargo de 
Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada  VALM Fernando Manuel de Oli-
veira Vargas de Matos, nomeado para o cargo de Comandante Naval  CMG 
RES José Alberto Araújo Cunha Serra, nomeado para o cargo de Chefe da 
Repartição de Reserva e Reformados da Direcção do Serviço do Pessoal  
CFR João Paulo Ramalho Marreiros, nomeado para o cargo de Comandante 
do Agrupamento de Navios Hidrográficos  CFR EMQ Luís Manuel Ramos 
Borges, nomeado para o cargo de Director de Transportes.

FALECIMENTOS

1TEN OT RES Rui Jorge de Almeida  2TEN OT REF Joaquim dos Re-
médios Paulino  SAJ CE RESV Fernando José Silva Raimundo  1SAR V 
REF Joaquim Manuel Pimentel  CAB TFH REF António Cotrim da Silva

 CAB João Carlos da mata Rebelo Gomes  CAB L REF Helder Baptista 
Gil  CAB M REF António de Abreu Cêpa  1GR REF Idelfonso Cartaxo 
barrelas  FAR. CHEFE REF Mateus Silveira de Vargas  SP. 1ª CL REF Joa-
quim Lopes de Melo  G 1ª CL REF José dos Santos Alexandre.

RESERVA
VALM António Cardoso Rebelo Duarte  CALM EMQ Luís Filipe Car-

doso Caravana  CMG AN Victor José Dinis Melquiades  CMG AN João 
Manuel Tavares  CMG MN Joaquim Pedro Igreja Margalho Carrilho  
CMG António Paulo Leite Trindade  CFR Amilar São Miguel de Oliveira

 CFR MN João José Beléu Umbelino  CFR OT José Luís Rodrigues Cala-
do  CTEN SEP Manuel António José Carneiro  CTEN OT José Francis-
co Guerreiro Jonas  CTEN Paulo Jorge Calado Lopes  SAJ TFD Amilcar 
dos Anjos Martins  SAJ TFD José Alberto Baptista Póvoas  1SAR A Luís 
dos Santos  1SAR A Manuel João Pereira Barradas  1SAR C Júlio de Je-
sus Ferreira  1SAR C Manuel Velez da Silva Grilo  1SAR C João Pedro 
Claro da Costa Carreiras  1SAR CM João Manuel Boto Aurigas  1SAR 

CM João José Reis da Fonseca  1SAR CM Armando José Ceia Coelho  
1SAR L Salvador Lopes da Silva Brito  1SAR L Martinho da Conceição 
Piedade  1SAR L António Lourenço Barreiro  CAB A Joaquim Fernan-
do Duarte dos Santos Santana  CAB C José António Moreira de Oliveira

 CAB L Eduardo Domingos Fernandes Ferreira  CAB M Luís Filipe Go-
mes Fernandes  CAB TFH Domingos Mateus Rodrigues  CAB V Carlos 
Manuel Freire Miranda.

EXONERAÇÕES
VALM Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca, exonerado do 

cargo de Comandante Naval  CMG Augusto Mourão Ezequiel, exonerado 
do cargo de Adido de Defesa junto da Embaixada de Portugal em Londres, 
acumulando com idênticas funções em Dublim e em Haia.

REFORMA
CMG Joaquim Francisco de Almada Paes de Vilas Boas  CMG SEH Ma-

nuel José dos Anjos Branco  SMOR T Carlos Manuel Antunes Ferreira  
SMOR FZ Raúl Fernando Maia Alfaro  SMOR CM Abilio da Costa Alves 
Bastos  SMOR CM Cipriano Manuel Vicente  SCH CE António Gonçalves 
Margato  SCH TF Diamantino Pereira Ferreira  SAJ L Pedro Heliodoro 
Penas  SAJ CE António Manuel da Palma Amor  SAJ US José B. Janeiro 
de Figueiredo Couto  SAJ HE Carlos Alberto de Almeida Duarte  SAJ 
E Luís Gonçalves Dias  CAB V Paulo Roberto Ribeiro Morais  CAB FZ 
Faustino Marcos Ferreira  CAB FZQ Jorge Horácio Conceição Plácido  
CAB M Emílio da Conceição Sousa  CAB A Ernesto Manuel Duarte Mar-
ques  CA M Manuel Berruga Simões  CAB T César Bento Marques  
CAB A Eduardo Maria de Matos  CAB CM Diamantino Filipe Rita  CAB 
A João Manuel Ramalho Freire.
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28. FAROL DA PONTA DA ILHA

O farol da Ponta da Ilha situa-se na Ilha do Pico, 
uma das mais notáveis ilhas do arquipélago açore-
ano, pela altura e beleza da sua montanha e tam-
bém pela excelência dos seus vinhos.

Este farol já figurava no Plano Geral, aprovado 
em  1883, prevendo a instalação de um aparelho de 
2.ª ordem, pro-
duzindo um 
clarão de cor 
branca, com 
alcance lumi-
noso de 25,5 
milhas numa 
atmosfera de 
estado médio 
de visibilidade 
e de, pelo me-
nos, 11,5 mi-
lhas em estado 
brumoso.

Com o es -
tabelecimen-
to do farol da 
Ponta da Ilha, 
concordava também o conselheiro José de Almei-
da Ávila, no seu relatório A iluminação das ilhas do 
archipelago açoriano, elaborado em 1891.

Contudo, a Comissão de 1902, diferia desta pro-
posta e propunha: a instalação na Ponta da Ilha de 
um apparelho de 3ª ordem, pequeno modelo, mos-
trando grupos de 4 clarões brancos de dez em dez 
segundos, alcances de onze milhas, vinte e cinco 
milhas e vinte sete centésimos e cincoenta e duas 
milhas e quatro centesimos, respectivamente em 
tempo brumoso, médio e claro (...). – O Plano ge-
ral indica um apparelho de 2.ª ordem mostrando 
um clarão branco, caracter este de applicação in-
conveniente n’este local em vista das modificações 
propostas nos apparelhos indicados pela comissão 
para outros pontos relativamente proximos.

Constrangimentos de vária ordem ditaram que 
a p e n a s  e m 
1942 se desse 
inicio à ma-
ter ia l ização 
do projectado 
farol, com a 
compra de mil 
metros qua-
drados de um 
prédio rústico 

sito ao Calvino, freguesia da Piedade, pelo preço 
de duzentos escudos.

O orçamento para a construção do edifício, elabo-
rado nesse mesmo ano, era de 231.632$81, tendo 
sido o empreiteiro da obra Manuel Nunes Rosa.

O farol da Ponta da Ilha entrou em funcionamen-
to em 21 de Ju-
lho de 1946. 
Tem uma torre 
com 19 metros 
de altura e 29 
metros de al-
titude. Inicial-
mente foi equi-
pado com um 
aparelho de 5ª 
ordem (187,5 
mm distância 
focal), que  ti-
nha sido reti-
rado do farol 
da Serreta; a 
fonte luminosa 
era a incandes-

cência pelo vapor de petróleo e tinha como reserva 
um candeeiro de nível constante.

Em 1957 foi construída uma casa para os motores 
pela quantia de 60.400$00.

O farol foi electrificado em 1958 através da mon-
tagem de grupos electrogéneos, passando a fonte 
luminosa a ser uma lâmpada de incandescência 
eléctrica de 3000 W.

Em 1959  o farol ficou ligado por estrada à po-
voação. 

Para a construção de um barracão, foram comprados 
1.375 metros quadrados de terreno por 100$00.

Face ao péssimo estado em que se encontrava, a 
óptica original foi substituída em 1960 por outra de 
igual modelo que inicialmente se destinava ao farol 
da Amêijoa, mas este farol nunca chegou a ser edifi-
cado, face à instabilidade da barra de Setúbal (optou-
-se neste local por um farolim móvel sobre carris).

Em 1987 foi substituído novamente o aparelho 
óptico por um equipamento mais moderno de ópti-
cas seladas, montadas num pedestal rotativo com 
reserva de alimentação e fonte luminosa incorpo-
rada (sistema PRB-46).

O farol foi electrificado com energia da rede pú-
blica em 1993. 

Direcção de Faróis

Local:  Ponta Este  
da Ilha do Pico

Altura: 19 m
Altitude: 29 m
Luz: Fl (3) W 15s
Alcance:  24 M
Óptica: PRB 46
Ano: 1946
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28. FAROL DA PONTA DA ILHA

“O
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istória dos Faróis Portugueses
J. Teixeira de A

guilar, José C
arlos N

ascim
ento, Roberto Santandreu



MARÇO € 1,

NRP “POLAR”
UMA ESCOLA DE MAR



Fotografias Antigas, Inéditas ou Curiosas
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Os avisos de 1ª Classe foram os navios de maior deslocamento do Plano Magalhães Corrêa.
Em cima, pode admirar-se uma bela fotografia em contra-luz de um daqueles avisos no tempo em que ainda tinham 

dois mastros e o hidroavião.
Em baixo, mostra-se um desenho a tinta da china do “Afonso de Albuquerque” recolhendo náufragos no Atlânti-

co, que o Comandante Sousa Machado executou em 1943 como Guarda-Marinha e ofereceu ao seu camarada Abel de 
Oliveira e é a sua filha Maria de Fátima Oliveira que nos faz a sua leitura:

“Não me recordo quando conheci o Comte. Sousa Machado, mas assim que vi este desenho que ofereceu ao meu Pai, “apode-
rei-me” dele. Eu era muito nova e o episódio desenhado, bem como a respectiva história contada pelo meu Pai, atraíram-me pela 
aventura, pela aura de heroísmo e porque era um facto real; muito mais do que pela angústia da situação que representa o salva-
mento de náufragos durante a II Guerra Mundial – que os meus verdes anos não me permitiam compreender e que é visível nos 
vultos que se agarram aos destroços flutuantes, com os tubarões a rondarem por perto, o meu interesse residia na facto de o meu 
Pai ter estado lá. Hoje, com os ensinamentos que os anos proporcionam e conhecendo o talento da pessoa que o executou, este de-
senho é-me duplamente precioso. É, pois, com um grato prazer que o verei publicado na Revista da Armada.”
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NRP “POLAR”
UMA ESCOLA DE MAR



   “Escola de Mar 
     e de Marinheiros”
Desde 1782 que 

a Escola Naval 
forma os oficiais 

da Marinha de forma 
sistemática e abrangente 
pelo que para além das 
obrigações académicas 
normais de uma Univer-
sidade tem ainda o pro-
pósito da sua formação 
integral como militares, 
marinheiros e chefes, ga-
rantindo-lhes o potencial 
necessário para assumi-
rem as mais altas respon-
sabilidades de comando 
no mar e em terra.

O futuro Oficial da Ar-
mada ao aceitar servir, por vocação, 
uma Instituição Nacional que se le-
gitima e sustenta num conjunto de 
normas e valores cuja finalidade 
ultrapassa largamente o interesse 
individual em favor do interesse 
colectivo, compromete-se a desen-
volver um tipo de actividade alta-
mente especializado que impõe aos 
seus agentes a satisfação de exigen-
tes requisitos. 

Neste contexto, compete à Esco-
la Naval dotar os futuros oficiais 
de sólidas formações para desen-
volver competências profissionais, 
mas também, a adequada formação 
militar-naval que permita consoli-
dar a capacidade de liderança e aci-
ma de tudo, a compreensão e inte-
riorização da ética e do espírito de 
corpo no respeito pelos usos, tradi-
ções e costumes da Marinha.

Através da formação 
militar-naval atinge-se 
um conjunto de objecti-
vos, tais como:

hierarquia e da autori-
dade intrínseca ao cum-
primento escrupuloso 
das missões e tarefas 
atri buí das;

disciplina, base indis-
pensável de qualquer 
organização militar cre-
dível;

da organização militar 
que permite e facilita a 

articula ção e a coopera-
ção inter-forças e as re-
lações de comando;

história e do poder na-
val na criação, consolida-
ção e desenvolvimento 
da circunstância portu-
guesa;

das virtudes militares e 
da deontologia militar 
afirmando-se, de forma 
permanente na socie-
dade, pelo seu aprumo, 
conduta, carácter e ele-
vada competência pro-
fissional;

-
pacidade de liderança, através do 
exemplo e de um conjunto de com-
petências capazes de criar a confian-
ça, a obediência, a cooperação leal e 
o respeito dos subordinados de for-
ma a cumprir a missão, mesmo nas 
condições mais adversas.

O desenvolvimento de competên-
cias de liderança, matéria de per-
manente atenção na Escola Naval, 
requer formação teórica e treino. 
Esta última vertente, considerada 
insubstituível, tem vindo a merecer 
crescente atenção na comunidade 
científica. Para o efeito são utiliza-
das metodologias destinadas a ob-
ter o conhecimento das capacidades 
e limitações do formando; a realizar 
exercícios desafiantes onde o grau 
de realismo é crucial; e garantir o 
apoio permanente dos formadores 

facilitando a experimen-
tação, clarificando os ob-
jectivos e consolidando 
as lições aprendidas1.

Sendo relevante adu-
zir que os líderes têm 
de resolver problemas 
complexos em contex-
tos reais, de múltiplas 
exigências e em tempo 
limitado2 julga-se que 
o embarque e a prática 
de navegação em velei-
ros - NRP “Vega” e NRP 
“Polar” ou “Bellatrix” e 
“Canopus”, constitui, 
do ponto de vista do en-
sino, uma oportunidade 
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ideal para o treino e desenvolvimento de competências da 
natureza em análise. Estamos em presença de uma situa-
ção desafiante, plena de realismo, isolada de outras inter-
ferências, onde o trabalho em equipa é vital. A presença e 
acompanhamento por formadores conhecedores e desper-
tos para o desenvolvimento de competências de liderança, 
são fundamentais para a qualidade do ensino na medida 
em que facilitam a aprendizagem e confirmam os compor-
tamentos adequados e inadequados.

Os cadetes ao serem estimulados a liderar, assumindo o 
comando que lhes permite conduzir, de forma autónoma, 
pequenos grupos na execução de tarefas a bordo dos ve-
leiros, vivem as condições ideais de treino e de desenvol-
vimento de competências de liderança. É, de igual modo, 
muito importante, neste contexto, o embarque nas Lanchas 
de Fiscalização Rápidas e na lancha “Condor”, no âmbito 
das missões do Comando Naval e da Escola de Tecnolo-
gias Navais.

No seu desempenho, o líder, tem como função identifi-
car objectivos, construir soluções, linhas de acção viáveis, e 
dirigir os outros nessas linhas de acção num meio em mu-
dança3. O “comando” (Skippering) dos veleiros da Escola 
Naval constitui um contexto onde se reúnem os requisitos 
para a acção e validação dos futuros líderes.

No mar, os cadetes desenvolvem um estilo de liderança 
funcional orientada para o indivíduo, o grupo e a tarefa, 
onde aprendem e desenvolvem as boas práticas de governo 
e manobra de embarcações e navios. Apreendem as tradi-
ções e costumes que lhes reforçam a identidade e a especi-
ficidade típicas do marinheiro, aprendem e ganham cora-
gem para enfrentar as dificuldades em que o mar é sempre 
pródigo, fortalecendo o espírito de corpo, a camaradagem, 
a resistência física e psicológica para além da capacidade 
de avaliação e assunção de riscos que conduzem à cora-
gem moral e física.

Os embarques mais longos e os contactos em portos es-
trangeiros preparam os cadetes para as futuras missões fora 
do contexto nacional, ambientando os familiares e os pró-
prios cadetes para o afastamento, numa aceitação natural 
das exigências e rigores do serviço para que são voluntários. 
O mar e os embarques nos veleiros tornam os cadetes mais 
cooperativos e construtivos, mais responsáveis e interde-
pendentes, facilitando o desenvolvimento da sua capacida-
de de adaptação e forma como lidam com o “stress”.

Estes embarques constituem uma oportunidade única e 
insubstituível para melhorar o auto-conhecimento dos fu-
turos oficiais da Marinha, e são uma prática regular com 
idênticos objectivos em Marinhas aliadas.

Todas estas actividades constituem objectivo da forma-
ção militar -naval e marinheira ministrada pela Escola Naval 
que se materializa no desenvolvimento de uma cultura na-
val onde se aglutinam os interesses, os sonhos e o imaginá-
rio nacional que o “espírito marinheiro” alimenta e sustenta 
e pelo qual só a Escola Naval pode responder.

É, por isso, motivo de regozijo poder contar de novo 
com o NRP “Polar”, após longo período de reconstrução 
e reequipamento, para o cumprimento da missão relativa 
a esta importante parte da formação dos cadetes, de que 
serão os primeiros beneficiários, para bem da Marinha e 
de Portugal.

(Colaboração do Comando da Escola Naval)

Referências:
1 (Van Velsor & McCauley, 2004)
2 (Lord & Maher, 1990)
3 (Mumford & Connely, 1991)
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SOBERANIA

A actual evolução do sistema internacional vem impondo a re-
visão de alguns dos conceitos que desde há séculos regiam 
as relações entre os Estados.

Um dos conceitos que está a sofrer forte erosão é o de “sobe-
rania”.

Atribui-se ao escritor e político florentino Nicolau Maquiavel 
(1469-1527) o uso da palavra Estado no sentido moderno. Cerca de 
quatro décadas depois, o economista e filosofo francês Jean Bodin 
(1530-1596) estabeleceu a doutrina da soberania do Estado, inde-
pendente de influências internas e externas. Considerou que “sobe-
rania é o poder que não tem igual na ordem interna, nem superior 
na ordem externa”.

Estes conceitos fundamentaram a ordem internacional nascida da 
Tratado de Vestefália assinado em 24 de Outubro de 1648, que pôs 
fim à Guerra dos Trinta Anos.

Na verdade, entre outras cláusulas, foram reconhecidos os princí-
pios da soberania territorial na formação dos Estados, da indepen-
dência dos Estados, do respeito pela sua jurisdição e da legitimida-
de de todas as formas de governo.

Assim, no século XVII a Europa criou uma ordem internacional da 
qual resultou o desmembramento do vasto império supranacional 
dos Habsburgos (Sacro Império), pelo reconhecimento da soberania 
de todos os Estados que o constituiam.  A mesma Europa volta hoje 
criar uma outra ordem internacional, formando uma União no mais 
vasto espaço europeu, onde é desvalorizada a soberania do Esta-
do-nação pela alienação de alguns dos seus atributos a favor de um 
poder supranacional.  Mais ainda, a UE pretende que os Estados se 
submetam aos princípios do direito internacional que têm ajudado 
a gerar, isto é, que esqueçam a definição de Bodin e aceitem um po-
der “superior na ordem externa”.

Porém, os EUA, ao contrário da Europa, desejam manter os prin-
cípios da ordem vestefaliana. Não querem “ceder uma sílaba da sua 
soberania” (Jesse Helms, National Interest, Winter 2000/01, p.31), e 
“não reconhecem nenhuma fonte de legitimidade democrática supe-
rior ao Estado-nação democrático e constitucional (Francis Fukuya-
ma, A Construção de Estados, Janeiro de 2006, p. 117).

Mas não é tudo. Noutras áreas do globo, está a verificar-se uma 
completa erosão da soberania por má governação dos Estados falha-
dos ou Estados irresponsáveis (failed states ou rogue states).  

-
dos, incapazes de manter a ordem interna e de merecer o respeito 
na ordem externa,  são os santuários escolhidos pelas organizações, 
grupos ou indivíduos responsáveis  pela grande maioria das amea-
ças que hoje preocupam a comunidade internacional: terrorismo, 
tráfego de armas e de droga, perseguições de minorias e conflitos 
étnicos, etc..  Estados fracos são terrenos férteis para a irradiação do 
crime internacional organizado.

Temos assim que o conceito de soberania é mantido com o enten-
dimento original pelos EUA, está a ser voluntária e gradualmente 
desvalorizado pela UE e perde sentido face à má governação dos 

No primeiro caso, a dificuldade no relacionamento entre a UE e 
os EUA. 

No segundo caso, a alteração do princípio da “não ingerência” 
pela comunidade internacional e principalmente pelos EUA. No iní-
cio dos anos 90 começou a ser aceite o recurso à intervenção militar 
por razões humanitárias, depois foi incluída a justificação da defe-
sa dos direitos humanos e, após o 11 de Setembro de 2001, também 
a salvaguarda da segurança internacional.

Esta questão da ingerência poderá ser o tema de outras refle-
xões.

António Emílio Sacchetti
VALM
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Quase todos os conflitos no Médio 
Oriente estão ligados ao domínio 
da Palestina. Na forma recente, o 

conflito está ligado à criação de um Esta-
do judeu no seu território em 1948.

A ideia da criação de um “Estado israe-
lita” nasceu de um livro com esse nome, 
da autoria de um famoso jornalista austría-
co, de origem judaica, publicado à volta 
do ano de 1900. A ideia passou desperce-
bida, de início, aos judeus europeus, mas 
mereceu logo, por razões bem diferentes, 
a atenção dos judeus ricos da América e 
dos judeus pobres da Rússia.

A forma recente do conflito teve ori-
gem num acordo firmado em 1916, entre 
a França e o Reino Unido, pelo qual as 
duas potências dividiram entre si, com a 
ajuda de Lawrence da Arábia, os territó-
rios do Médio Oriente que faziam parte 
do Império Otomano. A faísca todavia só 
saltou quando o ministro dos Negócios 
Estrangeiros do Reino Unido, Arthur Bal-
four, declarou, em 1917, a necessidade 
de criar “um lar nacional para o povo ju-
deu na Palestina”, sem prejuízo dos di-
reitos cívicos e religiosos da comunidade 
não-judaica nela instalada

O facto de os termos desta declaração 
terem sido incorporados no mandato da 
Palestina entregue ao Reino Unido agra-
vou a insatisfação do povo árabe, obri-
gando os ingleses a um difícil e arriscado 
jogo de conciliação entre os interesses 
árabes e judeus na região.

Como resposta à crescente instabili-
dade na área, o Reino Unido entregou 
o mandato da Palestina à recém-criada 
Organização das Nações Unidas, que a 
dividiu em dois Estados, com  grande jú-
bilo dos judeus e ostensiva repulsa dos 
árabes.

Atacado logo em 1948, à data da sua 
fundação, por forças sírias e egípcias, 
Israel venceu a sua primeira guerra. En-
tretanto, a Palestina integrava-se, volun-
tariamente, no reino da Jordânia, onde 
coabitou durante quase duas décadas, e 
os árabes que não se tornaram judeus fo-
ram integrados no Estado de Israel com 
um estatuto usualmente designado por 
“cidadãos de segunda”.

Em 1967, com a derrota infligida em 
“seis dias” às forças atacantes da coliga-
ção sírio-egipto-jordana, o drama dos pa-
lestinianos assumiu uma dimensão maior, 
agravado por nova derrota das forças sí-
rio-egípcias em 1973, confirmando a ane-
xação dos territórios já ocupados.

Em 1988, a Organização de Libertação 
da Palestina (OLP), perdidas quatro opor-
tunidades, resolveu reconhecer o Estado 

de Israel, não de boa-fé – dizem os judeus 
– mas apenas para angariar as ajudas fi-
nanceiras que até agora lhe têm sido con-
cedidas em apoio à sua causa.

Temos de reconhecer que foram fei-
tos grandes esforços para resolução do 
conflito, designadamente pelos secretá-
rios de Estado americanos James Baker 
e Henri Kissinger. O mundo regozijou-
-se com as várias iniciativas americanas 
de pôr fim ao conflito israelo-árabe, mas 
o então ministro Ariel Sharon – veja-se 
como as pessoas mudam – declarou que 
Israel continuaria a criar colonatos nos 
territórios árabes ocupados e rejeitaria 
qualquer pressão para pôr cobro a esta 
política. Quinze anos depois, o mesmo 
Ariel Sharon, já primeiro-ministro, não só 
entregou a Faixa de Gaza à  Autoridade 
da Palestina e obrigou os judeus a aban-
donar os colonatos ali instalados como, 
surpreendentemente, abandonou o par-
tido ainda no Governo para formar um 
partido mais moderado que prossiga com 
êxito os esforços para a paz.

Merecem especial referência neste já 
longo processo as negociações que ter-
minaram em Oslo em 1993 (Acordo Oslo 
I) e complementadas em 1995 (Acordo 
Oslo II) com o objectivo de encontrar 
uma solução duradoura para o confli-
to. Designadamente a transferência de 
poderes e responsabilidades, a retirada 
das forças militares israelitas da Faixa de 
Gaza e da área de Jericó e a cooperação 
económica israelo-palestiniana.

Uma mal fundada esperança, um exa-
gerado optimismo e uma incompreensí-
vel ingenuidade foram tão longe que o 
Prémio Nobel da Paz de 1994 foi atri-
buído, em três partes iguais, a Yitzhak 
Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat! As 
boas intenções não ultrapassaram o ano 
2000, porque a duplicidade de Arafat e 
o radicalismo do Likud tornaram-se rapi-
damente notórios.

Na história do conflito temos ainda de 
mencionar o tão falado “road map for pea-
ce”; mais um plano falhado para formar 
um Estado da Palestina independente, 
que foi apresentado por Bush, em 2002, 
em nome da ONU, dos EUA, da UE e da 
Rússia e iniciado em 2003.

As divergências foram sempre profun-
das entre as duas partes e até agora, como 
se sabe, não foi possível um entendimen-
to duradouro. As facções mais moderadas 
dos dois lados têm conseguido entre si 
alguns progressos, mas as facções mais 
radicais da Palestina têm-se recusado, 
simplesmente, a reconhecer o Estado de 
Israel e a abandonar as armas, enquanto 

as facções mais radicais de Israel se recu-
sam a aceitar uma Palestina independen-
te e a fazer mais concessões. Lembramos 
que o então primeiro-ministro Yitzhak Ra-
bin foi assassinado pelos seus compatrio-
tas mais radicais por terem considerado 
que tinha ido longe demais nos acordos 
com a Autoridade da Palestina.

No essencial, mesmo os israelitas mo-
derados não pareciam dispostos, até há 
pouco tempo, a ir além da concessão 
de autonomia aos territórios ocupados 
e excluíam de qualquer conversação a 
restituição de Jerusalém – Leste. Segun-
do o Likud, a direita israelita, a criação 
de um Estado da Palestina independente 
e governado pela OLP constituiria um in-
desejável foco de permanente agitação e 
subversão entre os árabes dos territórios 
israelitas, argumento que nós bem co-
nhecemos por ter sido utilizado pela In-
donésia quando os revolucionários por-
tugueses quiseram instalar um governo 
comunista em Timor-Leste.

Arafat, pelo seu passado de terroris-
ta (como fora, aliás, o de futuros  altos 
dirigentes judeus durante a ocupação 
britânica) e sobretudo pela sua posição 
isolada na primeira guerra do Iraque, foi 
sempre suspeito de má-fé, tendo nessa 
altura merecido a reprovação e a antipa-
tia do mundo ocidental. A própria CEE, 
depois do polémico e já esquecido inci-
dente com o então Presidente da Repú-
blica Portuguesa, chegou a recomendar 
fortemente o corte de relações com os 
dirigentes da OLP.

A morte de Arafat e o novo partido de 
Ariel Sharon pareciam ter aberto uma 
porta ao diálogo e ao entendimento, mas 
as expectativas rapidamente se goraram 
com a morte política do primeiro-ministro 
israelita e a vitória dos terroristas do Ha-
mas nas recentes eleições na Palestina.

Mesmo assim, com o optimismo que 
nos caracteriza, não perdemos ainda a 
esperança de que o novo partido, criado 
por Ariel Sharon com o apoio do traba-
lhista Shimon Peres, ganhe as próximas 
eleições em Israel e que um dia ao Ha-
mas, feito governo, suceda o mesmo que 
à Fatah, que acabou por reconhecer o 
Estado de Israel e abandonar a luta ar-
mada, como única forma de a Autorida-
de da Palestina continuar a receber dos 
EUA e da UE os fundos indispensáveis à 
sua sobrevivência.

A restituição da Jerusalém-Leste aos 
árabes ficará para a próxima geração ou, 
quem sabe, para o próximo século!

Comandante E. H. Serra Brandão
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A Eterna Questão da Palestina



REVISTA DA ARMADA  MARÇO 2006  7

O NRP “VASCO DA GAMA” INTEGRA A 
“STANDING NATO MARITIME GROUP 1”
O NRP “VASCO DA GAMA” INTEGRA A 
“STANDING NATO MARITIME GROUP 1”

Após um longo e intenso período 
de treino operacional, a “Vasco da 
Gama” integrou a SNMG1 em 23 de 

Janeiro de 2006.
Tendo concluído em 8 de Dezembro o 

“Operational Sea Training”, a guarnição 
aproveitou o período de Natal para um me-
recido descanso, ao que se seguiu o apron-
tamento para a missão de seis meses.

No dia 18 de Janeiro, data da comemo-
ração do seu 15º aniversário, a “Vasco da 
Gama” largou da BNL, tendo como primei-
ro objectivo a reunião aos restantes navios 
da SNMG1 em Kiel – Alemanha.

Já sob temperaturas negativas, entrou no 
estuário do rio Elba e posteriormente no Ca-
nal de Kiel, tendo atracado na base naval 
de Kiel no dia 22 de Janeiro.

Esta visita ao porto alemão teve como 
principais finalidades reunir os navios que 
durante os próximos meses constituirão a 
SNMG1 e, simultaneamente, participar na 
cerimónia de entrega de comando da força 
do Contra-Almirante alemão Wolfgang Ka-
lahene para o Comodoro canadiano Deni 
Roleau. Com esta mudança de comando, 
também o navio-chefe deixou de ser o FGS 
“Mecklenbourg Vopormmen” para passar a 
ser o destroyer HMCS “Athabaskan”.

Durante a estadia de uma semana, os 
termómetros nunca ultrapassaram os zero 
graus, tendo-se inclusivamente obtido al-
guns registos de temperaturas inferiores a 
dez graus negativos.

Para além dos contactos com os navios da 
força e do programa protocolar tradicional 
neste tipo de ocasiões, foi ainda possível 
visitar os estaleiros da HDW, responsáveis 
pela construção dos dois submarinos que 
até ao final da década deverão passar a 
hastear a bandeira das quinas. Com efeito, 
a Delegação Portuguesa que acompanha a 

construção dos nossos submarinos, chefiada 
pelo CMG AN Palma de Mendonça, ende-
reçou um convite a 50 elementos da guar-
nição do navio para uma visita aos estalei-
ros, na qual foi possível ficar com uma ideia 
sobre o avanço do projecto, bem como da 
sua complexidade.

Concluída a visita ao porto de Kiel, a 
SNMG1 largou na manhã de 30 de Janeiro 
para o seu primeiro exercício com a actual 
composição – SQUADEX 06 – o qual se inse-
re no planeamento operacional da marinha 
dinamarquesa e se desenrola na zona Sul do 
Báltico durante uma semana.

A SNMG1 é composta por cinco navios:

ptero Sea King (navio-chefe)
-

cóptero Super Lynx MK95

SH60B
-

-
MEN”.

Actualmente numa fase de treino e certifi-
cação militar, a SNMG1 tem como principal 
objectivo atingir os padrões de desempenho 
e interoperabilidade que lhe permitam a 
integração na “NATO RESPONSE FORCE” 
(NRF), na qualidade de uma das suas com-
ponentes navais. 

A NRF, como o próprio nome indica, 
é uma força NATO com elevado grau de 
prontidão, que tem por finalidade garan-
tir capacidade para uma primeira e rápida 
reacção militar da NATO a qualquer situa-
ção de crise, abrindo caminho às forças que 
entretanto venham a ser mobilizadas e que 
garantirão a sustentabilidade no teatro de 
operações (follow-on forces).

Com este propósito, a SNMG1 tem um 
calendário de intensa actividade operacio-
nal, no Báltico, no Mar do Norte, no Atlân-
tico Norte e no Mediterrâneo, interagindo 
com as marinhas dos países costeiros, en-
tre os quais Portugal, passando pela parti-
cipação na operação “Active Endeavour”, e 
que culminará com um exercício de gran-
des dimensões em águas de Cabo Verde, 
o “STEADFAST JAGUAR”, no qual partici-
parão perto de uma centena de navios de 
guerra e grande diversidade de meios aé-
reos e anfíbios.

De acordo com o planeamento actual, a 
“Vasco da Gama” estará de regresso à BNL 
em meados de Julho.

(Colaboração do Comando do NRP “Vasco da Gama”)

O NRP “Vasco da Gama” atracado na Base Naval de Kiel.

O novo Comandante da SNMG1 e o antigo, com os comandantes das unidades navais que integram a Força Naval.



INTRODUÇÃO

O Comando Operacional da Madeira 
(COM) por delegação do CEMGFA, 
realizou no período de 21 a 25 de 

Novembro 05 no Arquipélago da Madeira 
o Exercício ZARCO 05. 

Este Exercício de carácter Regional, foi 
planeado e conduzido pelo COM, envol-
vendo Forças dos três Ramos das Forças Ar-
madas sedeadas no Arquipélago, e pela pri-
meira vez no âmbito da colaboração com o 
Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) 
(Plano de Contingência Barbusano) em ac-
ções de apoio a uma situação de anorma-
lidade grave na Ilha da Madeira.

As actividades desenvolvidas enqua-
draram-se no exposto na Directiva 10/CE-
MGFA/99 – Colaboração das Forças Arma-
das (FA’s) em Acções de Protecção Civil 
- que visam colaborar e apoiar as acções 
desenvolvidas pelos demais agentes de pro-
tecção civil no desencadeamento de acti-
vidades conducentes ao debelar de uma 
situação de acidente grave, catástrofe ou 
calamidade publica.

Assim e em estreita coordenação com o 
SRPC e com a activação do Centro Regional 
de Operações de Emergência e Protecção 
Civil (CROEPC), para além das FA’s, foram 
envolvidas as seguintes entidades:

- Aeroportos e Navegação Aérea da Ma-
deira;

- Administração dos Portos da Região Au-
tónoma da Madeira;

- Autoridade Marítima (incluindo a Polí-
cia Marítima);

- Bombeiros Voluntários da Calheta;
- Câmara Municipal da Calheta;
- Centro de Segurança Social da Ma-

deira;
- Delegação Regional da Cruz Vermelha 

Portuguesa;
- Direcção Regional de Planeamento e 

Saúde Pública;
- Emergência Médica de Intervenção Rá-

pida (EMIR);
- Brigada Fiscal da Madeira ;
- Departamento de Inves-

tigação Criminal do Funchal;
- Polícia Segurança Pública;
- Direcção Regional dos Servi-

ço de Estrangeiros e Fronteiras;
- Delegação do Serviço de 

Informações e Segurança na 
Madeira;

- Serviço Regional de Saúde;

FINALIDADE  
E OBJECTIVOS 

Este exercício do tipo FTX 
(Field Training Exercise), teve 
como finalidade treinar a cola-
boração das Forças Armadas na 

Região Autónoma da Madeira, em acções 
de Protecção Civil, na sequência do Exer-
cício Garajau 05, com o mesmo propósito, 
mas que se desenvolveu sob a forma de CPX 
(Command Post Exercise) em Abril 05.

Os Objectivos Gerais foram:
- Desenvolver perícias/procedimentos 

de coordenação entre entidades visando 
a condução efectiva do exercício em sede 
do CROEPC;

- Testar e avaliar os planos existentes, no-
meadamente os de contingência e emer-
gência;

- Testar e avaliar o Sistema de Comunica-
ções de Segurança, Emergência e Defesa da 
Madeira (SICOSEDMA);

Os Objectivos específicos para as Forças 
Armadas foram:

- Avaliar a adequabilidade do edifício 
normativo em vigor relativamente à parti-
cipação das FA em acções de apoio à Pro-
tecção Civil;

- Exercitar e avaliar o COM, como entida-
de de mais elevada autoridade na hierarquia 
das FA’s na Região, na coordenação dos 
apoios a prestar pelas FA’s de acordo com 
as solicitações do SRPC de acordo com a 
legislação em vigor;

- Exercitar o Plano de Comunicações 
Conjunto;

- Avaliar e aperfeiçoar a interoperabili-
dade dos sistemas, forças e unidades dos 
Ramos com incidência no emprego opera-
cional conjunto;

- Avaliar a prontidão das Forças e meios 
atribuídos para a colaboração de acções de 
Protecção Civil;

- Exercitar a aplicação de regras de em-
penhamento (ROE).

CENÁRIO
O cenário desenhado para este Exercício 

foi criado segundo uma perspectiva exter-
na (Internacional) com repercussões ime-
diatas apenas a nível regional (Nacional), 
de modo a ser catalogado como situação 

de anormalidade grave sem ser 
abrangida pelo Estado de Sítio 
ou de Emergência. 

Teve como intenção primá-
ria, criar um incidente com 
determinadas características, 
de modo a que a resolução 
do mesmo envolvesse e con-
sequentemente interligasse o 
maior número de agentes na 
área da Protecção Civil. O 
conhecimento e as sinergias 
adqui ridas resultantes do esfor-
ço conjunto concorressem de 
forma inequívoca numa mais 
valia relevante para todos os 
intervenientes em situações 
futuras.
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Exercício Zarco 05Exercício Zarco 05



O Exercício Zarco05 decorreu de uma si-
tuação de “acidente grave” ocorrido na Ma-
deira, onde as FA’s foram chamadas a inter-
vir, enquadradas na figura de “Colaboração 
das FA’s em acções de Protecção Civil”.

Assim de acordo com informações ema-
nadas pelo SRPC, foi detectado, na costa Sul 
da Ilha, região do Concelho da Calheta o de-
sembarque de um numero 
indeterminado de imigran-
tes ilegais, do qual se suspei-
tava, poderem alguns esta-
rem infectados com doen ça 
infecto-contagiosa. 

Esta possibilidade era 
tanto mais alarmante quan-
to se desconhecia o para-
deiro de parte destes imi-
grantes. 

Deste modo, e após a 
descoberta de 6 indiví-
duos gravemente doentes 
numa casa em ruínas o 
SRPC classificou esta situa-
ção como “acidente gra-
ve”, tendo deslocado meios 
para o terreno e solicitado 
a colaboração de diversas Entidades Regio-
nais, entre as quais as FA’s, através do Gabi-
nete do Ministro da República para a Região 
Autónoma da Madeira (MRRAM).

Por outro lado, os Serviços de Saúde da 
Região manifestaram grande preocupação 
perante a situação, em especial na área do 
Concelho da Calheta em virtude dos sinto-
mas manifestados poderem conduzir a dia-
gnosticar doença infecto-contagiosa;

O SRPC perante a gravidade da situação 
de possível contaminação da zona onde fo-
ram encontrados os imigrantes ilegais, de-
terminou o isolamento do concelho da Ca-
lheta, activou o CROEPC, que envolveu as 
FAs e demais Agentes da Protecção Civil.

Na sequência destes acontecimentos e 
ao abrigo do enquadrado no regime nor-
mativo de “actuação das FA’s em acções de 
protecção civil” as FA’s sedeadas na RAM 
foram chamadas a intervir e prestar o res-
pectivo apoio. 

PLANEAMENTO E CONCEPÇÃO
Para a execução deste Exercício e tendo 

por base os meios disponíveis dos três Ra-
mos das FA’s sedeados na RAM, o Comando 
Operacional da Madeira dispunha de um 
Comando e três Componentes, às quais fo-
ram atribuídos os seguintes meios: 

Componente Naval 

Componente Terrestre
-

to de Guarnição nº 3/ ZMM

do RG3/ZMM
Componente Aérea

Face ao cenário apresentado e às Forças 
militares atribuídas a cada Componente en-

volveram-se, além dos meios navais e aé-
reos, cerca de duzentos militares, e vinte 
cinco viaturas.

EXECUÇÃO
No âmbito estritamente militar e indo ao 

encontro das solicitações apresentadas pelo 
SRPC, o Exercício decorreu como o planea-

do, obrigando ao empenhamento dos meios 
disponíveis, terrestre a desencadear o movi-
mento de Forças e Meios para o Concelho 
da Calheta e desencadear acções de vigi-
lância, patrulhamento, montagem de pos-
tos de controlo e segurança, interdição de 
área e garantir algum apoio logístico face ao 
evoluir do Exercício uma vez que foi deter-
minado o isolamento da Calheta.

 Assim, com a colaboração de todos os 
agentes de Protecção Civil, houve a oportu-
nidade de serem postas em prática técnicas 
e tácticas de actuação perante casos con-
cretos apresentados, nomeadamente nos 
movimentos suspeitos de pessoas e bens, 
manifestações não autorizadas, ocupação 
de propriedades publicas e privadas, amea-
ça de ataque bombista e simulação de pes-
soas contaminadas. 

Na orla marítima e águas territoriais o 
NRP “SAVE” em colaboração com a Auto-

ridade Marítima garantiram igualmente o 
isolamento do Concelho mediante o con-
trolo de movimentos de pessoas e bens.

O Exercício “ZARCO 05” culminou com 
a realização do Distinguish Visitors Day 
(DVD), a bordo do Navio “Lobo Marinho”, 
da Porto Santo Line. 

Ao largo da baia do Funchal, e na pre-
sença de grande número 
de Entidades Civis, Mili-
tares e OCS foi apresen-
tada uma demonstração 
que envolveu numa fase 
inicial a detecção e inter-
cepção do navio suspeito 
(materializado pelo “Lobo 
Marinho”) respectivamen-
te pelo AVIOCAR e NRP 
“SAVE”. O navio suspei-
to assumiu inicialmente 
uma postura não coope-
rante obrigando o navio 
Patrulha a jogar ROE´s de 
carácter coercivo, visan-
do a sua divergência para 
as imediações do Porto do 
Funchal ao abrigo da Con-

-
to do Mar. 

Seguiu-se uma acção de inspecção a 
bordo liderada pela Autoridade Marítima 
com a Autoridade Sanitária e Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras. Decorrente des-
ta acção resultou uma evacuação sanitá-
ria do Navio Lobo Marinho para o Hospital 

MRSC Funchal. 
Após a confirmação da existência de 

cerca de 30 clandestinos a bordo, foi mon-
tado um Centro de Triagem a bordo en-
volvendo a Delegação Regional da Cruz 
Vermelha Portuguesa, as Direcções Re-
gionais de Planeamento e Saúde Publica, 
de Segurança Social e do Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras que prestaram tria-
gem sanitária, apoio social e controlo de 
identidades. Toda a demonstração ia sendo 
reportada em altavoz para os interiores e 
exteriores do navio, dando a conhecer aos 
presentes em cada momento o que estava 
a acontecer.

Toda esta sequência de acontecimentos 
foi sobejamente apreciada pelos convida-
dos presentes que realçaram o dinamismo 
desta acção levada a efeito no mar, mui-
to pelo empenho demonstrado por todos 
quantos nela participaram.

A grande inovação e a mais valia deste 
exercício foi o pioneirismo relativamente 
à interligação nas fases de planeamento e 
execução de todas as Entidades envolvidas, 
testando-se as comunicações, confrontan-
do-se a forma de actuação tendo por base 
legislação específica de cada agente e o 
emprego e adequação dos meios aos pe-
didos apresentados em tempo útil.

(Colaboração do Comando Operacional 
da Madeira)
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Apoio Humanitário ao Paquistão
Equipas Médicas das Forças Armadas

Apoio Humanitário ao Paquistão

Um sismo de magnitude 7,6 na esca-
la de Richter abalou, no passado dia 
8 de Outubro, a região de Cachemira 

no nordeste do Paquistão. Foram arrasadas na 
sua totalidade várias cidades e aldeias e, como 
consequência desta catástrofe natural, morreram 
mais de 87 mil pessoas, tendo mais de 
3 milhões ficado sem abrigo.

Sem meios para fazer face a tamanha 
tragédia, o governo paquistanês solicitou 
o auxílio da comunidade internacio-
nal, das organizações humanitárias e 
da própria NATO. Na sequência deste 
pedido, a Holanda fez seguir para a re-
gião sinistrada um hospital de campanha 
que pouco tempo antes havia sido tes-
tado no Afeganistão, no âmbito da ISAF 
(Inter national Security Assis tance Force), 
com excelentes resultados. De resto, 
esta estrutura dispõe inclusivamente de 
6 postos de observação de doentes, uma 
enfermaria para homens e outra para 
mulheres, bloco operatório, sala de cui-
dados intensivos, área de esterilização, farmácia 
e ainda um laboratório de análises, raio-x, eco-
grafia e unidade estomatologia.

Por razões compreensíveis à luz da sua cultu-
ra, o governo do Paquistão exigiu que o pessoal 
a destacar para apoio do foro ginecológico fosse 
exclusivamente feminino. Assim, foi feito o pedi-
do a todos os países da Aliança no sentido de dis-
ponibilizarem equipas femininas de ginecologia-
-obstetrícia pertencentes aos respectivos quadros 
das Forças Armadas. Curiosamente, chegou-se à 
conclusão de que apenas Portugal dis-
punha dos meios humanos que cum-
priam os citados requisitos. Por isso, a 23 
de Novembro saiu de Lisboa a primeira 
de duas equipas, formada pela Major 
médica Carmo Silva e pela 1º Sargento 
enfermeira Cristiana Marisa, ambas do 
Exército. Estas permaneceram até 20 de 
Dezembro no Campo de Apoio Huma-
nitário da NATO, no vale de Bagh, uma 
zona montanhosa do país que dista cer-
ca de 120 quilómetros de Islamabad. Em 
virtude da má qualidade das estradas e 
caminhos, eram necessárias cerca de 
oito horas para efectuar este trajecto.

Entre 27 de Dezembro e 10 de Janei-
ro coube à equipa da Marinha, constituída pela 
Segundo-tenente médica Filipa Albergaria e pela 
1º Sargento enfermeira Rosário Henriques, dar 
continuidade ao trabalho anteriormente inicia-
do. Fruto dos elementos recolhidos no terreno 
pela equipa do Exército, que regularmente foram 
sendo enviados para a Divisão de Operações do 
Estado-Maior-General das Forças Armadas, as mi-
litares da Marinha puderam preparar-se melhor 
no sentido de enfrentar as duras condições de 
vida experimentadas no local. 

Por norma, o atendimento aos doentes era 
prestado entre as 8 e as 16 horas, de segunda 
a sábado, existindo no entanto uma escala de 

equipas fora do período referido. Por seu turno a 
equipa de ginecologia-obstetrícia encontrava-se 
de prevenção 24 horas por dia, todos os dias da 
semana. Resta acrescentar que o maior obstáculo 
na relação com as doentes residiu na dificuldade 
da comunicação, o que obrigou à presença de 

um elemento estranho durante as consultas – a 
intérprete –, provocando este facto situações de 
inevitável constrangimento.

Para além das fracas condições sanitárias na 
região, já de si agravadas pelos efeitos nefastos 
do terramoto, um dos maiores problemas que se 
colocaram foi o intenso frio que se começou a 
fazer sentir em Dezembro, com as temperaturas 
a atingirem os 5º negativos durante a noite, com 
a particularidade de não existirem abrigos efica-
zes, nem em número suficiente, com capacidade 

para albergar todos os desalojados.
A 28 de Dezembro visitaram o NATO Pakistan 

Earthquake Relief Assistance (PERA) o Brigadei-
ro Otero (NATO Response Force 5 – Land Com-
ponent Command) e o Tenente-general Oliveira 
Cardoso (COFT), ao que se seguiu, no dia 31, 
idêntica visita por parte do Tenente-general Ber-
lyn (CEMGFA da Holanda) e do General Uhm 
(CEME da Holanda). Aliás, esta delegação ho-
landesa acabou por só conseguir chegar a Isla-
mabad no dia 3 de Janeiro uma vez que, devido 
à queda de um grande nevão, todas as estradas 
foram cortadas, tendo sido também seriamente 
afectada a acção dos helicópteros.

Com o encerramento da actividade do hospital 
de campanha a 10 de Janeiro, por se ter esgotado 
o apoio a prestar no quadro do auxílio desenca-
deado pela ocorrência do terramoto, a equipa da 
Marinha foi transferida para o acampamento da 
NATO em Chaklala, antes de iniciar a viagem de 

regresso a Lisboa.
No final da sua estadia no Paquistão 

ambas as equipas portuguesas doaram 
ao hospital local, em nome da NATO, 
todo o material hospitalar excedente não 
utilizado. No decurso da missão naquele 
país asiático as profissionais portuguesas 
ajudaram a nascer um total de 11 crian-
ças, cabendo-lhes ainda a tarefa de ensi-
nar as inexperientes mães a amamentar 
os recém-nascidos.

Durante esta missão da NATO o hos-
pital de campanha holandês contou, a 
título permanente, com cerca de 155 
elementos, dos quais 15 médicos, sen-
do 6 de nacionalidade holandesa, 6 da 
República Checa, 1 britânico, 1 francês 

e uma portuguesa.
No entender destas profissionais a alimenta-

ção fornecida, muito diferente daquela a que se 
encontram habituadas, pecou essencialmente 
pelo seu carácter desequilibrado, sendo de re-
ferir que só em meados de Dezembro o pão e a 
fruta passaram a ser incluídos na respectiva dieta 
alimentar. Dadas as características da unidade 
hospitalar, e as rigorosas condições meteoroló-
gicas experimentadas nesta época do ano, fo-
ram consideradas duras as condições de habi-

tabilidade nas tendas-dormitório, bem 
como a utilização das instalações sa-
nitárias existentes.

Resta acrescentar que a primeira 
equipa portuguesa não teve a possibili-
dade de sair do acampamento, por ra-
zões de segurança, durante as primeiras 
três semanas da estadia. A segurança de 
todo o perímetro encontrou-se a cargo 
de elementos do exército paquistanês, 
não tendo sido registada qualquer situa-
ção anómala neste capítulo.

Cumpre referir que esta foi a primei-
ra missão do género que contou com o 
apoio directo da NATO, tendo-se cons-
tituído ainda como uma experiência 

pioneira para as profissionais de saúde das Forças 
Armadas portuguesas. 

Afigura-se-nos, aliás, fruto das mudanças glo-
bais, encetadas com desmembramento do blo-
co político-militar liderado pela União Soviética, 
que o emprego crescente das Forças Armadas em 
acções humanitárias e de apoio à paz parece ter 
definitivamente entrado, com prioridade alta, 
nas agendas da maioria dos governos de países 
que até há bem pouco tempo atrás se revelavam 
antagonistas.

António Manuel Gonçalves
CTEN

Uma das mães paquistanesas a quem a equipa médica da Marinha assistiu no parto.

A 2TEN MN Filipa Albergaria e a 1SAR Enfermeira Rosário Henriques.
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Testemunho Presencial de um 
Facto Histórico

Um acontecimento do passado é sempre 
descrito de um modo subjectivo, sen-
do baseada essa descrição em testemu-

nhas que a ele assistiram, em fontes documen-
tais coevas ou mesmo em escritos sobre o facto. 
Assim, a História faz-se ao longo dos tempos, 
à medida que a pesquiza de dados é aprofun-
dada ou novas informações surjam, nomeada-
mente provenientes de testemunhas presenciais 
que reputo como as fontes de mais valia.

Vêm estas considerações a propósito da ac-
ção da lancha “Vega”, nas águas de Diu, aquan-
do da invasão indiana em Dezembro de 1961. 
Alguma bibliografia sobre o último combate 
de uma unidade naval portuguesa nas histó-
ricas águas de Diu tem sido publicada, inclusi-

vé a proveniente de testemunhas que de perto 
acompanharam a acção.1 

Acontece que, relativamente ao assunto, se 
tomou recentemente conhecimento de um re-
lato da autoria do Subintendente da P.S.P., Ar-
mando Fausto Amaral, actualmente residente 
em Ponta Delgada e que na época era o Coman-
dante do Posto Policial de Gogolá, peninsula 
fronteira à ilha de Diu.

Este escrito, a seguir transcrito, é dedicado 
ao filho mais novo do Cte Oliveira e Carmo, 
que não chegou a conhecer o seu Pai, e foi pu-
blicado, em 1969, na Revista da Polícia de Mo-
çambique, da qual o Chefe Amaral era redac-
tor. O relato, que era desconhecido da família 
do heróico Comandante do “Vega”, além de 

demonstrar uma extrema sensibilidade e um 
elevado realismo por parte do seu autor, descre-
ve nos últimos parágrafos, em primeira mão, 
a origem e a concretização do  lançamento das 
flores no local do afundamento da lancha.

Em recente carta que me dirigiu, o Subinten-
dente Amaral esclarece que: Em relação ao ramo 
de flores nem todos os prisioneiros de Diu assistiram 
ao acto. Foi entre o pessoal da Polícia e da Guarda 
Fiscal que foram os primeiros a embarcar na barcaça 
que os conduziram ao Cruzador “Delhi”.

E assim se vai construíndo a História.

Leiria Pinto
CALM

Nota
1 RA nº 348 de Dezembro de 2001.

Recordando e Divulgando...

Quando o Inimigo, Vitorioso, Chora...
Pelo Chefe Amaral

Quando o Inimigo, Vitorioso, Chora...

Talvez que a muitos pareça insípida e 
inoportuna a alusão a um aconteci-
mento que, nas suas mentes, se deve-

ria já considerar sepultado. Por isso hesitei... e 
diga-se de passagem que ainda não me sinto 
muito seguro de continuar. Para quê relembrar 
velhos pecados e contar a estranhos os nos-
sos fracassos?! Interrogar-se-ão, estou certo... 
Dos fracos não se ocupam os historiadores, é 
a voz corrente.

Mentirá a História? Há quem assim enten-
da! Vaga, é, por que vagas são por vezes as suas 
fontes. De que se compõe? Só de altos feitos e 
coisas belas? Então não é História!...

E... quais são os fracos? O coelho que se dei-
xa filar pela matilha? Não! Os da matilha que, 
para sujeitarem o pobre indefeso roedor, tive-
ram de recorrer ao número e à força!

É com esta convicção que ainda me atrevo 
a reviver um acto de bravura no meio de um 
desaire... 

Sob uma espiral de fumo do eterno compa-
nheiro das horas mortas, remontei à noite de 
17 de Dezembro de 1961, em Diu.

Da região semi-desértica vizinha, do Indus-
tão, soprava, habitualmente, à noite, uma brisa 
fria e cortante, como frias e cortantes são todas 
as brisas do deserto. Naquela noite, porém, 
apesar de não se dar conta das orelhas e do 
nariz se tornar demasiado ruidoso, o sangue 
pululava mais activamente. 

Mas... o que será Diu? Onde ficará? Só uma 
vaga ideia dos bancos da escola dirá a alguns 

que fica lá para a Índia! Das suas gentes e do 
que de grande ali se criou, nenhum homem da 
informação ainda se ocupou devidamente.

Que interesse terá o Mundo moderno em 
saber que na diminuta península de Gogolá, 
por exemplo, a sua anónima e humilde po-
pulaçãochorou sentidas lágrimas, junto da 
simbólica força policial ali existente, quando 
deram conta da derrocada? Nenhum! Lá não 
havia ouro, nem petróleo, nem cobre, nem fer-
ro, nem... nem lenha para queimar nem água 
potável para beber... De que viviam? Só Deus 
e as suas gentes sabem! Sobretudo do mar! Do 
mesmo mar que para ali fez convergir umas 
caravelas portuguesas, que levavam nos seus 
bojos não a sede do reluzente metal, mas o eli-
xir do perfeito convívio humano...

O Mundo moderno?!... Até tu, Português 
indiferente pelas coisas da Pátria... Que inte-
resse também poderá ter para ti o saber que 
aquelas gentes se achavam identificadas com 
os teus antepassados, sentindo e chorando à 
sua maneira, se antes preferes sentimentos im-
portados, plagiando o que outros criaram?! Se 
ao menos fosse original!... E porque sei que o 
não és, interromperei aqui o que tanto deseja-
va contar-te, para que soubesses que nem tudo 
foi utópico ao longo destes séculos; mas nada 
mais te direi; podes mudar a página...

Só a ti, orfão desconhecido, que agora terás 
pouco mais de oito anos e ensaias as primei-
ras letras, te falarei do teu Pai que não conhe-
ceste. Não te poderei contar muito, porque 

tudo foi tão rápido, que até à História passará 
despercebido.

Sabes, havia uma lancha da Marinha de 
Guerra denominada por VEGA, única força 
naval naquele minúsculo distrito do Estado 
da Índia, da qual ele era comandante.

Já com a atmosfera exalando os odores da 
morte naquela noite ela fez-se ao mar. Pouco ti-
nha andado ainda, quando o seu radar começou 
a acusar a aproximação de um monstro de ferro, 
com direcção à costa. Barcos? Passavam muitos, 
mas aquele trazia o sentido das coisas más.

O que fazer? Mandar uma mensagem para 
terra dando conta do intruso. Assim fez, ao 
mesmo tempo que pedia instruções. Estas 
também não tardaram: 

- O que o seu comandante fizer, bem feito 
está! – Teria respondido quem de direito ao gé-
nio do homem que já por demais conhecia.

- Rapazes, cumpra-se o dever e honre-se a 
Marinha! – julgo que teria dito o teu Pai, a ava-
liar pela descrição dos factos, que o tempo vai 
já tornando vagos.

A medida que ia amanhecendo, a silhueta 
do monstro tornava-se mais visivel. Eu próprio 
a via, do lugar em que me encontrava. Logo 
aos primeiros alvores, para avaliar das suas in-
tenções, começou por disparar, embora espaça-
damente, os seus canhões contra a magestora 
fortaleza. Resistia esta com a imponência ain-
da dos seus áureos tempos. Porém, a odisseia 
começara: a Vega entra decididamente na luta 
e dirige-se para ele, a enfrentá-lo.

A uma criança de pouco mais de oito anos, a quem não conheço, mas que terá nascido quando estes factos ocorreram, para 
que a glória daquele BRAVO, que foi seu Pai, perdure para todo o sempre na sua mente, tão tenra ainda, e lhe sirva de chama 
bem viva pela vida fora, dedica o autor esta modestíssima narrativa, tão modesta, que a mão, ao iniciá-la, se lhe revela inse-
gura, por pretender descrever feito tão grande, tão épica empresa, em tão elementar prosa... 



Poderá parecer-te uma história lendária de 
um David e Golias: contra um cruzador!... É 
verdade!

Um marinheiro, apercebendo-se das in-
tenções do seu comandante, ao ver tão deci-
dido e incrédulo gesto, procurou chamá-lo à 
realidade:

- Ó Senhor Tenente, não se esqueça de 
que não estamos a operar com nenhum... 
Isto é apenas uma pequena lancha feita 
em plástico, com uma peça de vinte mi-
límetros!...

Debalde, foi:
-Plástica, ou não plástica, faz parte da 

defesa de Diu! E para isso cá estamos! Se 
fizermos umas rajadas para a ponte, pode 
ser que alguns deles sejam atingidos!

Vontade indómita de uma alma gran-
de!... Lá longe, noutra latitude, a sua mu-
lher e o seu filho, recém-nascido (se é que 
já o era...) só uma parte do coração lhe ocu-
pavam agora. A outra, maior, tomara-lha o 
fervor da Pátria.

O Delhi – o tal monstro de ferro – deixou 
a fortaleza e continuo navegando, como que 
envergonhado, num contínuo vai-e-vem si-
lencioso, junto à costa, sem ousar dirigir para 
a pequena embarcação as suas potentes bo-
cas de fogo. Os ímpetos da Vega refrearam tam-
bém. Ainda não tinha decorrido o tempo bas-
tante para se limaprem da fronte os frios suores, 
já do Céu vinham ruidos de máquinas.

Com o maior dos à-vontades que se possa 
imaginar, tudo observando e destruindo a seu 
bel-prazer, sem escaparem os pequenos Postos 
da Polícia e da Guarda Fiscal, não falando do 
modesto aeródromo que cilindraram primeiro, 
a lancha tinha também já sobre si uma esquadri-
lha de aviões a jacto, voando em círculo, quais 
aves de rapina preparando-se para lançarem so-
bre a presa as suas afiadas garras, quando ela, 
encurralada já se encontrava quase tolhida.

O que se seguiu não será difícil adivi-
nhá-lo...

- Prepara-te, artilheiro, vamos a eles! Aquele 
de duas caudas tem de cair!... 

E assim começou aquela trovoada infernal... 
Deus queira que outra igual jamais chegue aos 
teus ouvidos!

A pequena grande Vega ziguezagueava, es-
quivando-se aos abutres, mas sem lhes dar tré-
guas. O seu destino, contudo, estava traçado. 
Impossível era alterá-lo. Nenhum génio con-
seguiria resistir à lei do mais forte.

Dois aviões picaram e cruzaram os seus fo-
gos. E... a partir daqui já me custa a contar-te 
o resto... Mas como te adivinho um moço for-
te, encher-me-ei de coragem para prosseguir... 
Sim, foi atingida e incendiada. Todavia, o fogo 
já não molestou o corpo do teu Pai: uma raja-
da de metralhadora poupara-lhe, antes, esse 
sofrimento. O mesmo não aconteceu com o 
artilheiro, que foi dar à costa bastante mutila-

do e com queimaduras de elevado grau. Não 
morreu, por Deus.

Perguntas-me se nenhum avião foi deita-
do abaixo? Não te sei responder com preci-
são. Mas com um deles a fugir com fumo na 
cauda vi eu!

Poderia terminar aqui a história breve des-
se homem que apenas conheci por Tenente 
Oliveira e Carmo, mas não:

Alguns dias depois, eu e um punhado de 
cativos como eu encontravamo-nos forma-
dos ao longo de um muro que terminava no 
pequeno cais, a aguardar embarque num 
ferry-boat, que nos levaria para bordo do 
tal cruzador, com destino a Goa. Sem mais 
nem porquê, cada qual começou a colher 
pequenas flores silvestres, que vegetavam 
expontâneamente na base do muro. Como 
a intenção era única, arranjou-se um singelo 
mas lindo ramo. Embarcamos, finalmente, 
e, ao passarmos sobre o local onde a lancha 
se afundara, descobrimo-nos e fez-se silên-
cio, lançando depois à água aquelas modes-
tas flores e com elas as nossas mais sentidas 
homenagens ao bravo comandante.

Um soldado sik, impressionado com o 
que vira e também ouvira, entre os seus, 
falar daquele audaz marinheiro, deixou a 

descoberto duas lágrimas rolando-lhe pelas fa-
ces. Nesse momento esquecemos por comple-
to que não usava o nosso uniforme. Quem era? 
Um inimigo?! Como poderia chamar assim a 
um homem que pelos nossos chorava?!...

Não julgues, todavia, que isto é o desfecho 
trivial de um não menos vulgar romance... 
Não, não o é, porque não foi aquele o úni-
co inimigo a chorar. Quando, meses depois, 
regressávamos do cativeiro, outros também 
choraram. Mas desta vez por verem partir um 
punhado de homens, acerca de quem lhes ha-
viam mentido...
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RADIOAMADORISMO NA ARMADA

Várias foram as ac-
tividades levadas 
a cabo pelo Nú-

cleo de Radioamadores da 
Armada (NRA) durante o 
ano transacto, mas aquela 
que mais se destacou foi, 

sem dúvida, o Concurso do “Dia da Mari-
nha”. Com projecção nacional e internacional 
o Concurso, o terceiro levado a cabo pelo Nú-
cleo desde a sua fundação, tem tido o mérito 
de, além de ser um valioso contributo para o 
Radioamadorismo, levar a todo o país e além 
fronteiras o nome do NRA e da Instituição em 
que se insere, a Marinha Portuguesa. À se-
melhança de edições anteriores também a de 
2005 culminou com a cerimónia de entrega de 
prémios, desta vez ocorrida nas instalações do 
Museu de Marinha, em 24 de Setembro últi-
mo. Nela estiveram presentes, além das habi-
tuais individualidades, aqueles que ano após 
ano com a sua participação contribuem para 

o engradecimento do Concurso. Infelizmente 
não pôde assistir ao evento o vencedor da mo-
dalidade CW, CT4CH – Bengt Joansson, que 
por ser de nacionalidade sueca se encontrava 
no seu país natal, tendo os respectivos prémio 
e diploma lhe sido entregues no passado dia 21 
de Janeiro, por um membro do Núcleo.

Outras actividades do NRA, ainda que de 
menor importância mas mesmo assim rele-
vantes, foram a participação, a convite, em 
actividades da Associação de Radioamadores 
do Ribatejo, a primeira em Coruche e a última 
em Salvaterra de Magos.

Com o desaparecimento das escolas em que 
se ensinava radiotelegrafia, a sua aprendiza-
gem deixou de ter sede própria passando a 
constituir uma carolice dos interessados. De tal 
forma assim é que um grupo de radioamado-
res dirigiu um convite ao NRA, que ainda tem 
bons operadores de CW, para lhe ministrar um 
curso de radiotelegrafia. O convite foi recebi-
do com bom agrado, preparam-se as aulas e 

no passado dia 10 de Janeiro, numa escola de 
renome na margem sul do Tejo, o curso teve o 
seu início, estando a decorrer a bom ritmo.

Encontram-se já em curso os preparativos 
para mais uma edição do Concurso “Dia da 
Marinha”, o acontecimento que anualmente 
se realiza no fim de semana mais próximo do 
vigésimo dia de Maio, Dia da Marinha, tem 
este ano com a sua ocorrência no fim de se-
mana 20 e 21 de Maio. Vai ser mais uma ma-
ratona como se pode inferir do Regulamen-
to, já publicado em sites e revistas nacionais e 
internacionais da especialidade bem como no 
site oficial do Núcleo em www.nra.pt.

Para o próximo mês de Julho outra activi-
dade no Núcleo se prevê, desta vez no âmbi-
to do IOTA (Islands Of The Air) a realizar no 
Farol do Bugio. Mais notícias sobre o assunto 
serão divulgadas oportunamente.

António Gamito
SCH CE
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Mas como diz a sabedoria po-
pular não há bem que nun-
ca acabe nem mal que sem-

pre dure.
Felizmente em 1856 outro grande mé-

dico, proveniente dos quadros do ultra-
mar, Fisíco-Mor que fora de Angola é no-
meado Presidente do Conselho de Saúde 
Naval e Director do Hospital, cargos que 
por razões de saúde só vem ocupar mais 
de um ano depois: o Dr. Manuel Maria 
Rodrigues de Bastos.

No próprio ano da tomada de posse 
inicia os trabalhos de modernização in-
dispensáveis em obras de fundo que se 
irão prolongar por vários anos.

Passa o Hospital a dispor de água ca-
nalizada da rede de abastecimento pú-
blico. Sistemas de aquecimento nas en-
fermarias. Banhos higiénicos quentes. É 
comprado novo enxoval, as camas pas-
sam a ser de ferro esmaltado, saem as 
grades das janelas, algumas delas mais 
rasgadas e todas passando a dispor de 
estores. Generaliza-se o uso de guarda-
-ventos. São substituídos os soalhos. Es-
truturalmente definem-se espaços que 
ainda hoje se mantêm: a Capela passa 
para o terceiro andar, a Direcção a ocu-
par os espaços onde ainda hoje se encon-
tra. Passa a haver lavandaria e aparece 
a primeira casa das caldeiras. É melho-
rada a iluminação. 

No final das obras o Hospital passa a dis-
por de 250 camas, arrumadas por dez enfer-
marias, seis quartos para oficiais, três para 
sargentos e uma enfer-
maria para “alunos”.

Além das obras ma-
teriais que permitem 
que em 1867, o Hospi-
tal da Marinha possa 
ser considerado como 
o mais moderno e 
confortável que existia 
em Lisboa, “gozando de 
justificado conceito pelo 
asseio e rigor com que o 
serviço nele é desempe-
nhado”, Rodrigues de 
Bastos volta-se para a 
estrutura orgânica.

Aumenta o número 
de clínicos e cirurgi-
ões com alargamento 
dos quadros.

Propõe aumento de 
vencimentos para to-
das as categorias de 
pessoal. Cria o Corpo 

de Enfermeiros da Armada, fixando-lhes 
quadros, categorias e vencimentos, carrei-
ras e competências. Cria o quadro de Aspi-
rantes a Facultativos Navais, que por mui-

tos anos se manteve e é o antepassado 
directo do actual curso de médicos na-
vais da Escola Naval.

Reclama contra a falta de higiene das 
praças, dos aquartelamentos e torna re-
gulamentar e obrigatório o Banho Geral 
“pelo menos uma vez por mês” .

Insurge-se violentamente contra a 
maneira como ainda se recrutava para o 
Corpo de Marinheiros: “ porque de vadios 
incorrigíveis e ratoneiros de profissão não se 
podem fazer bons marinheiros”. Propõe o 
fim imediato da classe dos “pajens” que 
são “inúteis” e “ um elemento de imoralida-
de a bordo e nos quartéis”.

Torna obrigatórias inspecções médicas 
regulares às guarnições, e a todos os na-
vios prestes a largar para comissão, bem 
como a todos os funcionários civis que 
vão servir no Ultramar.

Organiza em moldes científicos a esta-
tística nosológica regular do Hospital.

Elabora novo Regulamento de Saúde 
Naval – o de 1860.

A partir de 1861 vira a sua atenção 
para os serviços de saúde ultramarinos 
que conhecia bem tendo servido 14 anos 
em Angola.

Durante a sua direcção o Hospital é 
visitado por D. Pedro V.

Vale a pena recordar uma norma que 
hoje nos parece óbvia e indiscutível: foi 
Rodrigues de Bastos quem propôs ao 

Ministro que, a bordo, a autoridade médico-
-sanitária dos cirurgiões ou médicos embar-
cados deveria ser sempre acatada pelo Co-

mando. Passou desde 
então a sê-lo!

Rodrigues de Bas-
tos sai em 1869, com 
58 anos e o posto de 
CMG. 

Nas décadas subse-
quentes vão surgindo 
naturalmente novida-
des: Iluminação eléctri-
ca. Em 1891 começa no 
Hospital o ensino da 
enfermagem que nele 
durará até 1979.

Em 1892, o Director 
de então elabora a pri-
meira nota sugerindo 
a aquisição do imóvel 
vizinho, como que en-
cravado no Hospital 
e zona de expansão 
natural do mesmo. A 
pretensão manteve-se 
e é esporadicamente 

Memória evocativa.
Pormenor dos azulejos da Sala do Príncipe.

Organização da Saúde Naval – 1837. Regulamento do Serviço de Saúde Naval – 1860.

Hospital da Marinha
Uma Referência Viva de Todos os Marinheiros

(2ª parte)

Hospital da Marinha
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explicitada por todo 
o século XX. Transita 
naturalmente para o 
século XXI!

Em 1896, outro direc-
tor reclama transporte 
oficial para os doentes 
que se dirijam ou te-
nham alta do Hospital. 
Foi conseguido tal de-
sideratum quase um 
século depois.

São entretanto cria-
dos os laboratórios de 
Bacteriologia e de Fí-
sica Médica ou Electri-
cidade Médica. Deste 
último virão a nascer os 
Serviços de Radiologia 
e de Fisiatria.

Já em 1887 havia co-
meçado na Escola Naval o ensino de “Hi-
giene e Doenças Tropicais”, que nos anos 
imediatos passa a ter lugar no Hospital 
da Marinha, culminando na fundação da 
“Escola de Medicina Tropical” 
em 1902, que começou por fi-
car instalada no topo nascente 
da Cordoaria, não muito longe 
de onde hoje se encontra a sua 
descendência: o Instituto de Hi-
giene e Medicina Tropical e o 
actual Hospital de Egas Moniz 
que quando criado se chamava 
Hospital do Ultramar.

Quando da criação do ensino 
e mais tarde da Escola de Medi-
cina Tropical são médicos navais 
distintos os seus primeiros pro-
fessores e Directores:

António Maria de Lencastre, 
Aires Kopke, Silva Telles, este 
último um caso de invulgar 
eclectismo já que além de Médico Naval, foi 
Professor de cadeiras do Curso de Medicina 
Tropical e posteriormente Director desta Es-
cola, Catedrático da faculdade de Letras da 
Universidade de Lis-
boa e Reitor desta mes-
ma Universidade.

Ligados ao Ultramar 
temos entre outros João 
Cesário de Lacerda, 
José Pereira do Nasci-
mento, antropólogos, 
Rodrigues Braga que 
chefiou os Serviços e a 
logística sanitária das 
campanhas moçambi-
canas de 1895.

António Maria de 
Lencastre deixa o seu 
nome igualmente liga-
do à luta anti-tubercu-
losa, sendo um dos fun-
dadores dos primeiros 
serviços de assistência 
nacional aos tubercu-
losos que continua hoje 

com a sigla dos SLAT. Sai da Marinha aquan-
do da implantação da República já que era 
descendente dos Condes da Lousã, casa ain-
da aparentada com a família real. 

Na sua residência, na Praça Marquês de 
Pombal, esteve instalado o Clube Militar 
Naval entre 1935 e 1989.

Com a proclamação da Republica há al-

terações na orgânica 
da Saúde Naval. São 
criadas as Marinhas 
Coloniais, que nunca 
passaram do papel e 
os Serviços de Saúde 
Coloniais separam-se 
definitivamente da al-
çada da saúde naval.

É nomeado e gradua-
do em CFR o novo 
Director do Hospital, 
Alexandre Vasconce-
los e Sá, já cirurgião de 
prestígio a nível nacio-
nal, a quem se fica de-
vendo a primeira sala 
de operações do Hos-
pital da Marinha, per-
dida naturalmente a 
designação de “Real”. 

A sala de operações antecedeu os modernos 
blocos operatórios.

Na primeira república e ainda antes da 1ª 
Guerra Mundial, há a “intenção” de “mudar” 

o hospital por este estar “acanha-
do” no sítio onde laborava desde 
que ali ficara.

Cai a escolha no antigo Con-
vento das Salésias, ali paredes-
meias com a Junqueira. Nomeada 
comissão para estudar o assunto 
presidida por Aires Kopke, con-
clui, ao fim de alguns meses, pela 
falta de condições do local e dos 
custos elevados na adaptabilida-
de do velho edifício.

 O projecto foi abandonado. 
Ficou o Hospital onde ainda 
hoje está.

Apesar da instabilidade polí-
tica e social da Primeira Repú-
blica, o Hospital prossegue com 

obras de modernização. Do seu corpo clínico 
saíram Governadores Civis e Governadores 
de Colónias. Houve quem se distinguisse no 
campo científico e quem se distinguiu no 

campo político.
É visitado pelo Pre-

sidente da República 
Dr. António José de 
Almeida. 

Foi preciso esperar 
pelo final da década de 
30, melhoradas as finan-
ças públicas, começando 
a marinha a sair do zero 
naval, para o Hospital 
voltar a sofrer obras de 
fundo de moderniza-
ção e ampliação, gora-
do que ficara o projecto 
do “novo” Hospital da 
Marinha.

Ficam as tais obras 
ligados os nomes de 
dois Directores distin-
tos: Júlio Gonçalves e 
Emílio Tovar Faro.

CFR MN Júlio Gonçalves. CALM MN Emílio Tovar Faro.
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O Presidente António José de Almeida numa visita ao Hospital da Marinha.

Primeiras instalações da Escola de Medicina Tropical no topo nascente da Cordoaria ainda com a configuração inicial.
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Todas as estru-
turas que ainda 
hoje existem para 
lá da fachada sul, 
datam desse pe-
ríodo, que sacri-
ficou o jardim, 
perdida de há 
muito a impor-
tância do horto 
botânico.

Foi então cria-
do o mais mo-
d e r n o  e  b e m 
equipado Blo-
co Operatório dos Hospitais de Lisboa. Os 
azulejos decorativos da Sala do Príncipe, do 
átrio da Capela e do corredor de acesso ao 
Bloco, estes últimos hoje encaixotados no 
Museu de Marinha, datam desse tempo. São 
de artista de nomeada e obra das fábricas da 
“Viúva Lamego”.

A Capela, profanada pelo anti clericalismo 
e espírito anti religioso da revolução republi-
cana, e transformada em balcão de farmácia, 
foi reconsagrada e desde então 
voltou a servir para culto.

No final dos anos 40, o cor-
po clínico dispunha de 13, 14 
médicos. 

Nasce em 1948 o primeiro ser-
viço de Anestesia do país, criado 
e chefiado pelo então 1TEN MN 
Mário Santos. Tovar Faro é En-
fermeiro-Mor dos HCL.

Na segunda metade do sécu-
lo XX devemos citar, sem pre-
tensão de esgotar o assunto, de 
entre outros: Nobre Leitão, intro-
dutor da micro cirurgia otológi-
ca, criador de técnicas cirúrgicas 
e Professor convidado de ORL 
da Faculdade de Medicina; Vi-
riato Gouveia, neuropsiquiatra, que além de 
Director do Hospital da Marinha foi igual-
mente Director do Hospital Miguel Bombar-
da; Telmo Correia, insigne radiologista, co-
laborador habitual de Fernando da Fonseca; 
Gualter Marques, tisiologista, aluno, amigo 
e assistente do Professor Tapia. Pioneiro da 
vacinação com o BCG, que começou por ser 
obrigatória na Armada e só vários anos de-
pois se estendeu à população em geral.

Os continuadores dos pioneiros da Me-
dicina Tropical: 
Máximo Prates, 
Fraga de Azeve-
do, Tito Serras 
Simões, Carvão 
Gomes.

Fé l ix  Antó-
nio, internista 
que foi Director 
desta Revista e 
é Académico de 
número de Aca-
demia de Mari-
nha, autoridade 
na história da 

medicina naval. Ferraz de Abreu, cirur-
gião, deputado e ex-presidente do Partido 
Socialista. Vasconcelos e Meneses, erudito 
académico, a quem se devem obras exaus-
tivas sobre a cobertura sanitária das naus 
das descobertas e da Índia. Ginja Brandão, 
a quem a população agradecida mandou 
erigir um busto, na localidade de S. Jacinto, 
reconhecendo a sua acção desinteressada de 
médico, na assistência local, enquanto foi 

o Chefe do Serviço de Saúde de Base Aero-
-Naval de S. Jacinto.

Orlindo Gouveia Pereira, Professor de 
psicologia, psiquiatra introdutor das teorias 
comportamentais.

Forçosamente terei esquecido muitos ou-
tros médicos navais e tantos outros enfermei-
ros e pessoal que mantiveram com o seu tra-
balho diário o prestígio do Hospital.

Cometia injustiça se não citasse Farma-
cêuticos Navais distintos: Carlos da Silveira, 

Catedrático e Di-
rector da Facul-
dade de Farmá-
cia, Bastonário da 
Ordem dos Far-
macêuticos, pio-
neiro no estudo 
analítico de con-
sumos abusivos 
e que esteve na 
origem do LAF-
TM, laboratório 
de referencia na-
cional e europeia. 
Perquilhas Teixei-

ra, Amaral Alegria, continuadores da obra de 
Silveira, que fica ligada ao “projecto vencer” 
na luta contra as toxicodepêndencias.

Em 1956 é efectuado o primeiro curso de 
Oficiais de Reserva Naval. Cursos que se su-
cederão por mais de trinta anos.

Gerações sucessivas de médicos, cum-
prem o seu serviço militar na Armada. 
Muitos deles desempenharam e alguns 
ainda desempenham funções de direcção 

quer nos Hospitais, quer nas 
Faculdades de Medicina, na in-
vestigação e na simples prática 
clínica, com renome e prestígio 
nacional e internacional. Muitos 
passaram pelo Hospital. Mui-
tos ainda hoje mantêm um laço 
afectivo com a Marinha.

A partir de 61 inicia-se o ciclo 
final do Império.

Cai a Índia Portuguesa. Alça-
da Cardoso, médico do “Afonso 
de Albuquerque” é um dos pri-
sioneiros de guerra.

As campanhas de África ser-
viram de escola.

Alguns dos médicos navais e 
não poucos enfermeiros forma-

dos pelo Hospital, são condecorados por ex-
celência no desempenho das suas funções, 
actos de abnegação e heroísmo.

O Hospital d Marinha reage adequada-
mente à nova situação, como hospital final 
das cadeias de evacuação dos diversos Ser-
viços de Saúde espalhados pelos Territó-
rios Operacionais das então províncias da 
Guiné, Angola e Moçambique, mantendo 
ainda em Cabo Verde um Serviço de Saú-
de do Comando Naval.

Em Cabo Ver-
de e em Moçam-
bique havia MN 
e m b a r c a d o s . 
Além disso ha-
via Serviços de 
Saúde em Terra, 
em Angola três: 
Luanda, S.to An-
tónio do Zaire e 
Vila Nova de Ar-
mada. Em Mo-
çambique: Lou-
renço Marques, 
Porto Amélia e CFR MN Tito Serras Simões. CMG MN Fernando A. Carvão Gomes. CALM MN Luís Ginja Brandão.

António Maria de Lencastre
Facultativo Naval de 1ª Classe.

CMG MN Aires Kopke. CMG MN Francisco Xavier da Silva Telles.

CMG MN Manuel Maximo Prates. 1TEN MN João Fraga de Azevedo.



16  MARÇO 2006  REVISTA DA ARMADA

Metangula no Lago Niassa. Na Guiné um 
Serviço em Bissau.

Durante este período de 13 anos entravam 
para a Marinha por ano cinco médicos no to-
tal, divididos por QP e TSN.

Não obstante o esforço de Guerra consu-
midor de médicos e enfermeiros, o Hospital 
mantém as valências tradicionais, havendo 
um incremento na Ortopedia, Traumatolo-
gia, Fisiatria e Neuro Psiquiatria.

A partir dos anos 70 começaram a auto-
nomizar os serviços clínicos, seguindo o 
padrão dos Hospitais 
Civis – Cardiologia, 
Gastroentrologia, En-
docrinologia.

A Neurologia sepa-
ra-se em definitivo da 
Psiquiatria.

Só a partir de 1975 
a Marinha, por inter-
médio da Direcção do 
Serviço de Saúde Na-
val, começa a assumir 
a especialização dos 
Médicos Navais, que 
até então se diferen-
ciavam por sua conta 
e risco e graças não à 
Marinha, mas à com-
preensão e ao horário 
facilitado concedido 
por Comandantes.

Cortes Simões co-
meça a desenvolver a 
medicina hiperbárica 
e a fisiologia do esfor-
ço. Tem continuadores 
à altura.

A Medicina Hiper-
bárica recebe carta de 
alforria em 1989 e re-
centemente foi moder-
nizada. É Centro de 
referência e tem idonei-
dade internacional.

A UTITA culmina 
um processo de ama-
durecimento e nos finais de 90 autodeter-
mina-se, saindo do Hospital onde come-
çara, no cumprimento do último Plano de 
Modernização orgânica e estrutural da Saú-
de Naval que ficará para as gerações vin-

douras com a designação do seu proponen-
te e autor: Matthioli Mateus.

E como é do conhecimento geral... o Hos-
pital continua em obras!

Depois de uma plétora médica vivida no 
principio dos anos 80 do passado século, em 
que o Serviço de Medicina Interna chegou a 
dispor de 1 Chefe de Serviço, 4 Assistentes 
e 4 internos e em que o quadro dos oficiais 
MNRN chegou a dispor de 23 clínicos.

Quando para 10 vagas apareciam três de-
zenas de concorrentes, depois de em três anos 

consecutivos terem entrado para o quadro 
mais de metade da sua lotação de OFSALT e 
quase um terço da totalidade da classe.

Depois deste tempo de vacas gordas, 
chegou-se à penúria dos anos 90, com con-

cursos desertos e muitas saídas precoces.
O quadro fica distorcido, a lotação do Hos-

pital ressente-se com a volatilização de ele-
mentos diferenciados, baixa geral nos efec-
tivos dos diversos serviços só parcialmente 
substituídos por especialistas civis com um 
vínculo frágil e disponibilidade parcial.

Como consequência a oferta disponível 
para reservistas, reformados e familiares 
diminui, o que foi encarado e sentido pela 
corporação com desagrado e críticas.

Como consequência houve alguma bai-
xa na sua produtivi-
dade, com tradução 
nas estatísticas. Mes-
mo assim, em termos 
percentuais, a bai-
xa nos resultados foi 
muito inferior á per-
centagem de quebra 
verificada nas exis-
tências de efectivos 
diferenciados.

A partir de 95 foi 
a vez do pessoal téc-
nico diferenciado do 
QPCM, que começou 
a sair por aposen-
tação estando sus-
pensas por decisão 
governamental  as 
admissões, situação 
que já levou ao quase 
desaparecimento de 
algumas categorias, 
com a agravante de 
não haver pessoal mi-
litar com a mesma ha-
bilitação técnica.

Em 99,  voltou a 
existir um sucedâneo 
do tal “quadro de as-
pirantes a facultativos 
navais”, com a admis-
são de cadetes de me-
dicina para a Escola 
Naval.

NOV 05 Rui de Abreu
CALM MN

Nota:
Por opção editorial só se publicam fotos de médicos 

navais falecidos.
Fotos Arquivo Central da Marinha

Paineis de azulejos no átrio da capela.

CALM MN Mário Santos. CMG MN João Nobre Leitão. CMG MN Viriato de Gouveia Santos. CALM MN António Telmo A. C. Correira.
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A MARINHA DE D. JOÃO III (10)

O conflito dos governadoresO conflito dos governadores
Abandonada e destruída que foi a for-

taleza de Calecut – como ficou dito 
no número anterior – D. Henrique 

de Meneses voltou a Cochim, de onde par-
tiu para Goa, com intenção de efectuar uma 
campanha até ao Golfo Pérsico, na 
monção seguinte. Pensou, talvez, em 
atacar Diu, como diz Castanheda, 
mas não saberemos se isso era ver-
dade porque, entretanto, alterou os 
seus planos dirigindo-se de novo para 
o sul. A verdade é que lhe apareceu 
uma ferida persistente numa perna, 
cuja gravidade desaconselhava uma 
longa expedição. O que nos dizem os 
cronistas é que – muito a seu gosto – 
fez a viagem dando caça às pequenas 
embarcações que desafiavam o poder 
português, quer transportando pro-
dutos considerados como proibidos 
(porque destinados ao comércio de 
Meca ou do Guzerate), quer porque 
atacavam os navios lusitanos, refu-
giando-se nas inúmeras barras pro-
tegidas por labirintos de baixos que 
só deixavam passar quem os conhe-
cia bem. Pensava alcançar Cochim e 
recolher-se para curar a chaga que 
o atormentava, mas muito perto de 
Cananor, e na sequência de uma des-
sas pequenas sortidas de combate, a 
ferida da perna agravou-se irrever-
sivelmente, obrigando-o a arribar a 
esse porto. A 2 de Fevereiro de 1526, 
faleceu numa agonia dolorosíssima, 
deixando vazia a governança da Ín-
dia, mais uma vez.

Quando isto aconteceu, estava em 
Cochim o feitor Afonso Mexia e o capitão da 
fortaleza, Lopo Vaz de Sampaio, que se apres-
saram a viajar até Cananor onde deveria ser 
aberta uma segunda carta de sucessão, das 
três que D. João III entregara em Lisboa, a 
quando da partida da esquadra de Vasco da 
Gama, em 1524. Quem tinha o encargo de as 
guardar e fazer abrir era o próprio vedor da 
fazenda, que já o fizera a quando da morte 
do Almirante. Segundo a vontade de El-Rei o 
governo deveria ser entregue a Pêro de Mas-
carenhas, um dos companheiros de viagem 
do Vice-Rei, que comandara um dos navios, 
e que fora tomar posse da capitania de Ma-
laca. O acto decorrera com toda a solenidade 
e segundo as regras que foram regimentadas 
pela própria coroa, aceitando todos o resulta-
do e jurando obedecer ao novo governador. 
Contudo, passado que era apenas um dia, 
Afonso Mexia começou a manipular os res-
tantes fidalgos para que se abrisse a terceira 
carta de sucessão, usando como argumento 
que era muito moroso avisar o novo gover-

nador e conseguir que ele regressasse à Índia 
nos próximos meses.

É difícil conhecer todos os pormenores des-
ta conspiração do vedor da fazenda, mas sa-
bemos que tivera um pequeno desaguisado 

com Pêro de Mascarenhas, antes deste partir 
de Cochim, no ano anterior. O que nos rela-
tam as crónicas é um episódio simples, em 
que ambos discutiram por causa da carga de 
um navio: queria Mascarenhas levar arroz 
num paiol onde Mexia entendia que deve-
riam ser carregadas umas roupas da fazen-
da real. Não se entenderam, insultaram-se 
mutua mente e quase se travaram de razões. 
Parece uma coisa ridícula, mas pode ser a 
ponta de um iceberg que encerra uma raiva 
mais profunda, quem sabe, vinda de Lisboa 
ou gerada na viagem até à Índia.

Aberta a terceira carta, apontava o nome de 
Lopo Vaz de Sampaio que jurou tomar conta 
do cargo de forma provisória, entregando-o 
logo que Pêro Mascarenhas aparecesse para o 
reclamar. Acontece, contudo, que esta situa ção 
provisória não agradava ao vedor, que tinha 
agora um aliado importante no novo governa-
dor. Lopo Vaz era um homem ambicioso; me-
recera a confiança de Vasco da Gama e isso não 
o deixara indiferente quanto ao seu futuro na 

Índia. Sofreu calado a nomeação de D. Henri-
que de Meneses, mas pressente-se a ansiedade 
na forma como se apressou a viajar para Cana-
nor, logo que soube da sua morte. E não é difícil 
perceber como uma secreta ambição – talvez 

legítima a princípio e gerada na vonta-
de de bem servir – pode ser alimentada 
de forma perversa cegando a consciên-
cia e o siso na perspectiva de um mo-
mento de glória. Afonso Mexia era o 
fiel depositário das cartas de sucessão 
e foi tentado a manipulá-las, ao mes-
mo tempo que Lopo Vaz de Sampaio 
aceitou a manipulação que fazia dele 
o governador da Índia. Ambos de-
vem ter contado com a cumplicidade 
da horda de oportunistas que sempre 
surgem nestas circunstâncias. 

Quando Pêro de Mascarenhas veio 
de Malaca, dirigiu-se a Cochim, onde 
Afonso Mexia não o deixou entrar e 
lhe comunicou que o governador da 
Índia era Lopo Vaz de Sampaio, por 
nova ordem de El-Rei, que reformu-
lara o que previra nas cartas que dera 
em 1524. Esta “nova ordem” consti-
tuía a essência da trama que impedi-
ria Mascarenhas de assumir o cargo. O 
vedor da fazenda (agora, também, ca-
pitão de Cochim) intimava-o a aban-
donar os galeões onde vinha, a entre-
gar a fazenda da coroa, e, querendo 
requerer de sua justiça, poderia ir a 
Goa fazê-lo, numa caravela que, para 
isso, lhe daria. Pêro de Mascarenhas 
acabou por ser preso e enviado para 
o reino, na companhia de todos aque-
les que não aceitavam esta situação, 

e D. João III acabou por saber de tudo o que 
sucedera. Nuno da Cunha foi o governador 
nomeado, que levou a incumbência de pren-
der Lopo Vaz e enviá-lo para Lisboa onde foi 
julgado e condenado. Contou com a atenuante 
de trazer um palmarés de notáveis feitos de ar-
mas, e, apesar do sucedido, o seu retrato cons-
ta na célebre Galeria de Vice-Reis, em Goa. 
Achou-se a si próprio um governador da Índia 
e, nalguns aspectos, comportou-se como tal, 
mas não enganou a História que pela pena dos 
cronistas nos deu conta da sua indignidade. 
Muitos o temeram, mas poucos o respeitaram, 
e Afonso Mexia serviu-se dele, manipulando 
a sua ambição. Infelizmente, estas situações 
insólitas não foram raras, mas estudar e fazer 
História é compreender, também, estes aspec-
tos do comportamento humano, porque da 
sua percepção e análise resulta uma melhor 
compreensão do próprio Homem.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Lopo Vaz de Sampaio.
Livro de Lisuarte de Abreu.



O NRP “Polar” acabou um extenso 
período de reparação, durante o 
qual se realizaram trabalhos muito 

significativos, incluindo a substituição de 
diversas máquinas e equipamentos. 

Construído em Roterdão em 1977, o na-
vio foi aumentado ao 
efectivo da Armada 
em 1983, na sequên-
cia dum acordo com 
a “Windjammer für 
Hamburg” relaciona-
do com a cedência, 
a essa associação, do 
navio depósito Santo 
André (ex NRP “Sa-
gres”), presentemen-
te atracado no porto 
de Hamburgo como 
navio museu com o 
nome original – “Ri-
ckmer Rickmers”.

Apesar do “Polar” 
ter sido sujeito a in-
tervenções periódi-
cas de manutenção 
e a melhorias diver-
sas no seu equipa-
mento ao longo dos 20 anos de serviço 
na Marinha, como navio de treino de mar 
vocacionado para a prática marítima dos 
cadetes da Escola Naval, constatou-se no 
início do corrente período de fabricos 
que a estrutura principal estava em esta-
do muito deficiente e a instalação eléc-
trica apresentava preocupantes condições 
de segurança.

Sendo consensual a utilidade do navio, 
foi considerado pelas entidades que supe-
rintendem nas áreas operacional e no ma-
terial naval que se justificava realizar uma 
profunda intervenção, que acabou por con-
figurar uma reconstrução, já que foi estripa-

do de todo o material, restando a estrutura 
e a mastreação. 

Como referido, toda a estrutura estava em 
mau estado, tendo sido substituídas  algu-
mas chapas do forro e do convés e a qua-
se totalidade das balizas. Quando se teve 

acesso ao cavername, a concepção revelou-
se um tanto artesanal, tendo ficado, depois 
desta reparação, conforme com a “boa prá-
tica” da construção naval. A instalação eléc-
trica também foi totalmente renovada – qua-
dros, cablagem e acessórios de iluminação 
e de força motriz -, tendo sido projectada e 
executada observando as regras técnicas e 
de segurança aplicáveis à generalidade dos 
navios da Marinha.

O motor propulsor auxiliar, o grupo elec-
trogéneo, o sistema de refrigeração de géne-
ros e o fogão foram substituídos por novas 
unidades. O navio foi ainda apetrechado 
com uma pequena unidade de ar condi-

cionado e com um molinete eléctrico que, 
substituindo um manual, é considerado de 
grande utilidade operacional. Também o 
ferro foi trocado por outro com dimensões 
mais adequadas ao deslocamento do na-
vio. Os sistemas de encanamentos foram 

todos reparados com 
inúmeras substitui-
ções de acessórios e 
de quarteladas. No 
que diz respeito à se-
gurança, o navio foi 
dotado de sensores de 
alagamento e de uma 
bomba de esgoto au-
tomática accionada 
assim que o nível de 
água nos porões sobe 
acima de um determi-
nado nível e, ainda, 
com uma nova moto-
bomba de combate a 
incêndios. 

Todo o aprestamen-
to interno habitacio-
nal foi substituído, 
respeitando generi-
camente o existente, 

com alojamento para uma guarnição de 18 
elementos, mas beneficiando de melhor ar-
ranjo interno, possibilitando melhor espaço 
de arrumação e de circulação. Todo o mo-
biliário, de primeira qualidade, foi montado 
com técnicas que permitirão a futura des-
montagem de forma mais fácil, ao contrário 
do que existia que não permitia desmonta-
gens de acesso, sem destruição.

No referente às comunicações externas 
(já conformes com o GMDSS) e às ajudas 
electrónicas à navegação, além da com-
pleta e profunda  revisão dos equipamen-
tos existentes, todos eles de geração actual, 
introduziu-se uma nova agulha magnética 
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O NRP “Polar” termina uma profunda 
reparação no Arsenal do Alfeite

O NRP “Polar” termina uma profunda 
reparação no Arsenal do Alfeite

O “Polar” no Plano Inclinado no Arsenal do Alfeite.

Vista da estação de pilotagem. Compartimento do motor.



de fluxo, com repetidora para o posto de 
governo, tendo sido igualmente instalado 
um ECDIS.

O velame foi substituído e os mastros, 
retrancas e respectivo aparelho foram re-
vistos e ajustados. A jangada salva-vidas 
de 20 lugares deu lugar a duas de 10 luga-
res cada, aproveitando-se para as relocali-
zar junto à borda, o que permite, em caso 
de necessidade, uma melhor mobilidade 
devido às menores dimensões e à maior 
facilidade de acesso ao local onde agora 
se encontram.

O navio foi totalmente pintado de raiz, 
esperando-se maior facilidade de conser-
vação futura.

Esta profunda intervenção foi integral-
mente executada pelo Arsenal do Alfeite, 
com excepção do motor auxiliar da propul-
são e da instalação frigorífica que foram ins-
talados pelos respectivos fornecedores.

Nesta breve resenha cabe uma menção 
ao excelente clima de cooperação ao lon-
go do período de fabricos entre o Coman-
do do “Polar”, os delegados da Direcção 
de Navios e o pessoal do Arsenal, permi-

tindo materializar as soluções técnicas mais 
adequadas do ponto de vista funcional, o 
que se torna extremamente relevante num 
navio de características específicas, como 
é o caso.

Feitas as provas de entrega, o “Polar” fica 
pronto para, esperando-se por um longo pe-
ríodo, dar continuidade às missões de trei-
no de mar,  em conjunto com os  restantes 
veleiros dedicados à prática inicial no mar 
dos futuros oficiais da Armada.

(Colaboração do Arsenal do Alfeite)
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Salote/câmara da guarnição Pormenor da área da cozinha.

Na sequência da 
entrega da UAM 
“Bolina”, em Ju-

lho de 2005, e completan-
do a encomenda de duas 
unidades destinadas à Di-
recção-Geral da Autorida-
de Marítima para serviço 
da Polícia Marítima, teve 
lugar, no Arsenal do Al-
feite, no passado dia 12 
de Janeiro, a cerimónia 
de entrega da segunda de 
duas lanchas de interven-
ção rápida.

A sessão iniciou-se com 
a leitura do auto de entrega 
e de recepção provisória, a 
que se seguiu uma breve alocução do Administrador do Arsenal 
do Alfeite, CALM Gonçalves de Brito, que realçou o contributo dos 
participantes na construção e agradeceu à Direcção de Navios o 
acompanhamento prestado no decurso da mesma.

A cerimónia contou com a presença, entre outros convidados, do 
Superintendente dos Serviços do Material, VALM Lopo Cajara bille, 
do Director-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-Geral 
da Polícia Marítima, VALM Medeiros Alves, do Subdirector-Geral 
da Autoridade Marítima e 2º Comandante-Geral da Polícia Marí-
tima, CALM Tito Cerqueira e do Director de Navios, CALM EMQ 
Pais Loureiro.

A embarcação entregue recebeu o nome de “Nortada” e foi a 146ª 
construção realizada pelo Arsenal do Alfeite. Trata-se de um protó-
tipo integralmente projectado e construído no Arsenal do Alfei-

te, correspondendo a um 
avanço significativo nos 
processos de desenvolvi-
mento do projecto e pro-
dução assistidos por com-
putador.

Ambas as lanchas, de 
estrutura em liga de alu-
mínio, com 16,1 metros 
de comprimento total, 4,3 
metros de boca, desloca-
mento máximo de 19,7 ton 
e propulsão por dois jactos 
de água acoplados  direc-
tamente a motores Diesel, 
atingem uma velocidade 
máxima nas condições de 
prova superior a 27,5 nós. 

São dotadas de um perfil agressivo e de uma estética pouco habitual 
neste tipo de embarcações, dispondo de espaços muito amplos e de 
elevado padrão de habitabilidade. 

As lanchas  foram sujeitas a provas bastante exaustivas, demons-
trando óptima manobrabilidade e estabilidade dinâmica. A sua con-
cepção  permite uma grande versatilidade de aplicações, quer no 
domínio dos serviços portuários e costeiros, quer em versões de re-
creio, augurando-se um bom potencial para outras utilizações. 

Na mesma ocasião, foi formalizada a encomenda ao Arsenal do 
Alfeite de três embarcações Salva-vidas, através da assinatura de um 
“Memorando de Entendimento”, assinado pelo Director de Navios e 
o Administrador do Arsenal do Alfeite e homologado pelo Superin-
tendente dos Serviços do Material e o Director-Geral da Autoridade 
Marítima e Comandante-Geral da Polícia Marítima. 

O Arsenal do Alfeite entrega a UAM 651 “Nortada”O Arsenal do Alfeite entrega a UAM 651 “Nortada”
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No rio DouroVisita ao Forte da  
Nossa Senhora da Ínsua
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Entre 30 de Dezembro de 2005 
e 01 de Janeiro de 2006, foi es-
tabelecido um dispositivo de 

segurança na zona ribeirinha de Por-
timão, Rio Arade, e na Praia da Ro-
cha, onde decorreram vários even-
tos de carácter desportivo e cultural 
para assinalar a passagem dos parti-
cipantes no rali Lisboa-Dakar.

O dispositivo montado destinou-se a evitar qualquer ameaça con-
tra os participantes, os convidados e os meios envolvidos no evento 
servindo para prestar assistência aos cidadãos que, propositadamen-
te, por descuido ou por acidente, caíssem ao rio.

Durante o período em que decorreu esta operação houve a neces-
sidade de proceder a dois salvamentos no rio Arade.

Como aspecto mais importante a salientar nesta operação foi a efec-

tiva integração e colaboração entre 
os efectivos do Comando Naval, 
navios, fuzileiros e mergulhadores 
e da Autoridade Marítima, Polícia 
Marítima, pessoal do ISN e do troço 
do mar, o que vem confirmar as ca-
pacidades e mais valia da Marinha 
neste tipo de operação de serviço 
público não militar.

Para o sucesso desta operação contribuíram os seguintes efectivos: 
54 agentes da polícia marítima, 6 elementos do troço de mar que guar-
neceram 4 viaturas todo-terreno, 5 moto-quatro, 1 viatura de trans-
porte de pessoal, a UAM “Macaréu” e duas semirígidas. Os meios da 
DGAM/CGPM foram complementados com 1 secção de fuzileiros 
(reforçada) e 1 equipa de mergulhadores (embarcados no NRP “João 
Belo”) além de duas Lanchas de Fiscalização.

Reunião no NorteReunião no Norte

Com a presença do VALM Director-
Geral da Autoridade Marítima e Co-
mandante-Geral da Polícia Marítima, 

realizou-se no passado dia 17 de Novembro a 
reunião de Capitães de Porto e Comandantes 
Locais da Polícia Marítima (PM) do Departa-
mento Marítimo do Norte (DMN) e, simul-
taneamente, a reunião dos 2ºs Comandantes 
Locais da PM do DMN.

Entre diversos assuntos do interesse das 
Capitanias deste Departamento Marítimo foi 
apresentado o programa I2, capacidade de 
INTEL recentemente adqui rida pela DGAM/

CGPM, que visa tratar de modo sistematizado 
a informação obtida localmente e executar o seu 
cruzamento com a disponível noutras forças 
policiais, nacionais e estrangeiras, capacidade 
esta que se reputa de vital importância quando 
se considera a multiplicidade de riscos e amea-
ças à segurança dos cidadãos, à segurança pú-
blica, à ordem pública e à integridade do Estado 
que nos dias de hoje se identificam.

Após a reunião, teve lugar um almoço com 
os militares, civis, militarizados e militariza-
dos agentes da PM, da Capitania e do Co-
mando Local.

O VALM DGAM/CGPM e o Comandante Regional-N da 
PM com pessoal do Comando Local da PM de Caminha.

Algum do pessoal que participou na operação.

Actuação no Lisboa-DakarActuação no Lisboa-Dakar

Aproveitando a sua estada em Caminha, o VALM DGAM/
CGPM efectuou uma curta visita ao forte e mosteiro da Ín-
sua, situados na ilha com o mesmo nome, sita a sul da foz 

do rio Minho e que se pode considerar a primeira de uma cadeia 
de fortalezas de defesa costeira que se estende ao longo da nossa 
costa. Esta visita foi conduzida pelo CFR Proença Nunes (CP/CLo-
cal PM de Caminha). Estando o tempo de feição, decorreu a visita 
à Ínsua com tranquilidade, fazendo-se o VALM DGAM/CGPM 
acompanhar do CMG CDMN/CRPM-N, do CMG Mário Lajoso 

(DGAM/CGPM) 
e do Dr. Azevedo 
Mendes (Assessor 
Jurídico do DMN), 
tendo sido utilizado 
um bote “Zebro III”. 
No percurso, cru-
zar-se-ia com o NRP 
“Rio Minho” em 
missão de fiscaliza-
ção e soberania jun-
to à foz, tendo sido 
prestadas as honras 
da Ordenança.

Visita ao Forte da  
Nossa Senhora da Ínsua

No rio Douro

Tendo por missão a 
presença, a fiscali-
zação e o reconhe-

cimento no troço nacional 
navegável do rio Douro, a 
UAM 650 “Bolina” navegou 
os 210 Km deste rio interna-
cional, desde a foz até Barca 
d’Alva, no que constitui o es-
paço sob jurisdição da Autoridade Marítima nestas águas interiores.

Atribuída pela Autoridade Marítima Nacional (AMN) à Capi-
tania do Porto do Douro, a UAM “Bolina” é a primeira de duas 
lanchas de fiscalização do mesmo tipo, em casco de alumínio, 
construídas no Arse nal do Alfeite. Tem como principais caracterís-
ticas: Comprimento - 16,1 m; Deslocamento - 20 tons; Velocidade 
máxima - 28 nós; Autonomia - 300 milhas e Calado - 0,8 m.

Nesta sua primeira missão no rio Douro, até ao limite Leste do es-
paço de jurisdição, na manhã de 3 de Dezembro de 2005, o VALM 
DGAM/CGPM embarcou no cais do Peso da Régua, tendo sido rece-
bido a bordo pelo CMG CDMN/CRPM-N/CPDouro e Leixões.

Após a assinatura do  Livro de Honra, e já junto à fronteira com Es-
panha, seguiu-se um almoço com todo o pessoal embarcado.

À UAM “Bolina”, a Revista da Armada deseja para muitos anos, 
bons ventos, mares calmos e águas safas.

(Colaboração da DGAM/CGPM)

A UAM “Bolina” ao largo de Barca d’Alva.

Na Ínsua, junto à guarita onde estava instalada uma aju-
da à navegação para auxiliar a condução de actividades no 
âmbito da criminalidade organizada que foi retirada após 
ter sido detectada.

AUTORIDADE MARÍTIMA
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Setting Sail 
4. Redondo versus Latino

Setting Sail

Embora o subtítulo escolhido possa suge-
rir alguma relação com o vulgar pleito 
de divórcio num tribunal norte-ameri-

cano, a questão que nos propomos abordar é 
seguramente menos controversa. Desde logo, 
porque, tal como se verifica na 
grande maioria dos casos, não 
existe uma separação efectiva na 
utilização do pano redondo e do 
pano latino. Prova cabal do que 
afirmamos assenta no facto de 
grande parte dos grandes veleiros 
disporem de uma combinação 
de velas de ambos os tipos.

Antes de iniciarmos esta nos-
sa análise convém recordar que 
um navio, navegando à vela, 
deve constituir-se continuamente 
como um modelo de equilíbrio, 
sob pena de o seu rendimen-
to, ao nível da velocidade, po-
der situar-se num patamar mui-
to aquém do desejado. Como 
se sabe este mesmo requisito é 
pedra basilar em muitas outras 
áreas resultantes da actividade 
humana. Neste aspecto ocor-
rem-nos, de pronto, exemplos 
como a música, a arquitectura e 
todos os desportos em geral, só 
para citar alguns de carácter muito distinto.

Numa primeira apreciação pode parecer 
natural que quanto mais próximo da popa 
soprar o vento1, tanto maior será a velocida-
de alcançada pelo navio. Aliás, acreditamos 
que muito provavelmente esta mesma crença 
possa ter estado na origem da expressão «vai 
de vento em popa», como sinónimo de algo 
que está a correr de feição.

No entanto, a força responsável pelo movi-
mento de um veleiro está longe de coincidir 
apenas com este efeito de empurrão, confe-
rido pela acção do vento sobre a sua super-
fície vélica2. A realidade encontra-se inclu-
sivamente muito longe de se ajustar a esta 
falaciosa imagem.

Para além do contributo da força directa do 
vento nas velas de um navio, existe ainda um 
outro factor que assume particular importân-
cia neste mesmo processo. Trata-se, como é 
do conhecimento geral, do efeito provocado 
pela diferença de pressão que se verifica en-
tre a face da vela que recebe o vento e aquela 
que fica por sotavento3. Desta assimetria baro-
métrica resulta uma força de sucção, sempre 
no sentido da menor pressão4, que o mesmo é 
dizer para vante, que se vai somar ao efeito de 
empurrão enunciado. Daí que a velocidade de 
um veleiro se encontre na directa dependência 
da soma dos valores das «forças de empurrão 
e sucção», propiciadas pelo vento. Esta últi-
ma assume importância crescente à medida 

que a marcação do vento de afasta da popa, 
na exacta medida em que diminui o nível de 
perturbações registadas no lado de sotavento 
da vela. Este efeito de sucção pode igualmen-
te ser incrementado se o vento iniciar o seu 

contacto com a vela com um ângulo correcto. 
Tal ocorre sempre que a vela se comporta de 
forma idêntica à asa de um avião. Nas referi-
das circunstâncias o nível de perturbações do 
ar ao longo de ambos os lados da sua superfí-
cie, bem como na fronteira mais a ré, pode ser 
quase inexistente. O que se traduz de pronto 
numa melhoria da velocidade do navio, por 
maximização do efeito mencionado.

Como a intensidade e a direcção do vento 
oscilam permanentemente, também a melhor 
posição relativa das velas em relação ao ven-
to deve ser continuamente procurada. Com o 
objectivo de manter a afinação ideal, aliado à 
necessidade de dar resposta às ténues altera-
ções do vento, regra geral actua-se ao nível do 
leme, no sentido de procurar manter o vento 
na marcação5 desejada.

É justamente na busca da melhor marea-
ção6, de forma a optimizar a velocidade, que 
surgem as primeiras diferenças entre um navio 
de pano redondo e um de pano latino, para 
além dos aspectos óbvios que a vista de ime-
diato identifica.

Passemos então a enunciar os argumentos – 
vantagens e limitações –, dos veleiros onde pre-
dominam o pano redondo ou pano latino.

Um grande veleiro redondo – galera ou bar-
ca –, dadas as características das suas velas, 
atinge o seu melhor desempenho ao nível da 
velocidade quando navega a um largo, ou seja, 
com o vento entre os 90º (8 quartas) e os 135º 

(12 quartas). Embora os melhores resultados 
possam ser esperados com o vento entre os 
100 e os 120 graus. Tal acontece porque, para 
marcações de vento inferiores, uma vez que as 
vergas quando braceadas se prolongam bem 

para vante do mastro, a sua pre-
sença vai provocar interferências 
indesejáveis na circulação do ar 
junto das velas redondas do mas-
tro adjacente. Por outro lado, a 
sua capacidade para bolinar en-
contra-se intimamente relaciona-
da com o ângulo a que as suas 
vergas podem ser braceadas7. Se 
o desenvolvimento das respecti-
vas enxárcias, para ré, o permitir, 
este ângulo poderá ser superior 
a 5 quartas8, permitindo que o 
navio possa navegar chegado ao 
vento com ângulos inferiores a 
67,5 graus. Por seu turno, com o 
vento demasiado aberto as velas 
dos mastros mais a vante ficam 
na sombra das velas do mastro 
de ré. Além deste, registam-se 
ainda outros dois factores perni-
ciosos. Desde logo uma diminui-
ção do referido efeito de sucção 
por aumento das perturbações 
no lado sotavento das velas. Não 

menos relevante é o facto de as velas latinas 
de que estes navios em regra dispõem – velas 
de proa e entre-mastros – ficarem literalmente 
sem função pelo facto de também se encon-
trarem na sombra do pano redondo.

Nos navios que armam em barca, como é o 
caso do navio-escola Sagres, surge ainda um 
outro agente de preocupação quando se na-
vega nas referidas condições. Ao optar-se por 
manter caçadas as velas da mezena com mar-
cação do vento superior a 135 graus, os seus 
benefícios em prol da velocidade não conse-
guirão de forma alguma atenuar os efeitos ne-
fastos que estas vão exercer sobre o governo do 
navio. Este problema tornar-se-á tão mais evi-
dente quanto maior for a marcação do vento, 
para além das 12 quartas. Tal ocorre porque, a 
partir da referida marcação, a enxárcia inibe o 
disparar da retranca no ângulo mais adequado. 
A esta limitação soma-se ainda o desenvolvi-
mento assimétrico das mezenas para apenas 
um dos bordos. Este duplo efeito, dizíamos, 
vai fazer com que o ângulo resultante, entre 
o vento e estas velas, deixe de coincidir com 
aquele que seria desejável, acabando por se 
situar muito próximo da perpendicular. Como 
corolário, o navio vê aumentar a sua tendência 
para a orça, factor que só pode ser contrariado 
recorrendo a um ângulo de leme crescente – 
5º, 10º, 15º,... –, como resposta ao caminhar da 
marcação do vento no sentido da popa. Man-
tendo-se a velocidade do vento, mas aumen-

Mareações e limites de bolina do navio redondo.
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tando o valor da sua marcação, a velocidade 
do navio tem tendência a ir diminuindo por 
acção directa do cada vez maior efeito de tra-
vão induzido pela porta do leme, a que se deve 
somar um contributo cada vez menor destas 
velas a favor da velocidade do navio.

Em resumo, o rendimento ao nível da ve-
locidade nos navios redondos decrescerá li-
geiramente sempre que a marcação do vento 
escassear para além das 8 quartas, mas esse 
efeito far-se-á sentir mais, pelas razões enun-
ciadas, logo que o vento comece a aproximar-
se da popa – mais de 12 quartas –, pois nesta 
situação o navio acaba por se ver reduzido, 
literalmente, às velas redondas do mastro si-
tuado mais a ré, uma vez que a influência das 
restantes, mesmo que içadas, deixam de cons-
tituir qualquer mais-valia.

Já a acção do vento nas velas do navio de 
pano latino – lugre – é um pouco diferente. 
Uma vez que estas se desenvolvem exclusiva-
mente para ré do respectivo mastro não há lu-
gar aos efeitos problemáticos que se observam 
com o pano redondo, nas situações em que 
se navega à bolina, ou seja, com o vento para 
vante do través. Aliás, o efeito do vento sobre 
a vela mais a ré tende a aumentar, ainda que 
ligeiramente, a marcação do vento que atinge 
a vela que se encontra imediatamente a vante, 
e assim sucessivamente. Como consequência 
este navio atinge a sua maior velocidade quan-
do o vento marca entre os 70 e os 90 graus. 
A partir deste último valor, mais propriamente 
para valores superiores a 110º, começa a dar-se 
uma redução ao nível da velocidade. Note-se 
que tal acontece bem dentro do intervalo em 
que o navio redondo consegue a sua melhor 
performance.

Para marcações do vento superior a 150 
graus sobrevem problema idêntico ao que 
afecta os navios de pano redondo. Queremos 
com isto dizer que as velas mais a vante ficam 
na sombra da que se encontra mais a ré, sen-
do ainda seriamente afectado o equilíbrio do 
navio, o que obriga igualmente a uma utili-

zação exagerada do 
leme. Cumpre recor-
dar que num navio 
de pano latino, dados 
os enormes riscos daí 
decorrentes, deve ser 
evitada, tanto quanto 
possível, a navegação 
com o vento na popa. 
Contudo, existindo 
uma intenção delibe-
rada nesse sentido, a 
que deve assistir um 
estado do mar favorá-
vel, pode optar-se por 
navegar «em borbo-
leta». Esta mareação 
passa pelo disparar, 
uma a bombordo e 
outra a estibordo, de 
duas das retrancas si-
tuadas mais a vante, 
carregando-se o pano 
do mastro mais a ré 

bem como as velas de proa.
Quando o vento escasseia para além dos 70 

graus a velocidade também sofre uma diminui-
ção progressivamente crescente, até ao limite 
em que o navio ainda consegue navegar.

Dito isto, facilmente se percebe agora que 
não é com o vento na popa que se preenchem 
os requisitos no sentido de se obter a maior ve-
locidade, dentro de uma mesma paleta da in-
tensidade do vento. Ou seja, à resposta de que 
uma determinada actividade vai de vento em 
popa, podemos sempre argumentar que esta 
poderia ir bem melhor…

Face ao exposto, e recuperando o que dis-
semos anteriormente em relação aos navios 
de pano latino, fica agora claro que estes dis-
põem de uma melhor capacidade para boli-
nar, ou seja, navegar com vento mais escasso. 
Num grande veleiro esse ângulo situar-se-á na 
ordem dos 45 graus (4 quartas), ou um pouco 
mais9. Já no navio redondo a referência regula 
pelos 67,5 graus (6 quartas).

Esta diferença ao 
nível do ângulo de 
bolina entre navios 
latinos e redondos 
encontra as suas 
principais razões na 
maneira como as res-
pectivas vergas e se 
encontram dispostas 
a bordo. Recorda-
mos que no primeiro 
caso o pano enver-
ga no sentido proa-
popa, percebendo-
se de imediato as 
consequências de 
uma maior facilida-
de em navegar mais 
chegado ao vento. 
Já no navio redon-
do, uma vez que as 
velas trabalham no 
sentido transversal 

(bombordo-estibordo), é por demasiado evi-
dente a limitação que daí resulta quando se 
pretende bolinar.

Analisadas sucintamente as questões da ve-
locidade e da capacidade em bolinar, viremos 
agora a nossa atenção para os aspectos da ma-
nobra destes dois tipos de navios. Neste parti-
cular interessam-nos as limitações à manobra 
de virar de bordo e as condições em que estas 
podem ser levadas a cabo.

Por virar de bordo entende-se a manobra do 
leme e das respectivas velas, de modo a que o 
vento, entrando inicialmente por um dos bor-
dos, possa finalmente ser marcado pelo bordo 
oposto. Esta alteração do bordo de barlavento 
pode ser executada de duas formas. Uma de-
las consiste em colocar o leme de ló10, obri-
gando o navio a orçar até que a sua proa cru-
ze a linha do vento. Quando este começar a 
entrar pelo bordo oposto diz-se que o navio 
virou por davante.

Em alternativa pode optar-se por colocar o 
leme de encontro11, levando o navio a arribar 
até que o vento passe pela popa, para o outro 
bordo. Desta feita efectua-se a manobra viran-
do em roda.

No navio redondo, pelas características do 
respectivo aparelho, são de esperar, em ambas 
as situações, uma maior complexidade na ma-
nobra das respectivas vergas. A ponto de se exi-
gir mesmo grande experiência e atenção, em 
especial quando a solução passa pelo mano-
brar virando por davante.

Ainda com base na disposição das velas a 
bordo, facilmente se deduz que um navio re-
dondo encontre grandes dificuldades em virar 
por davante. Na orça, logo que ultrapassado o 
limite de bolina imposto pelo ângulo máximo 
a que as vergas podem ser braceadas, o ven-
to começa a incidir na parte de vante do pano 
redondo, situação apelidada de «pano às cos-
tas», ou pano sobre. Nestas condições, por ac-
ção do vento nestas velas, vai-se assistir de ime-
diato a uma diminuição drástica da velocidade 
até à sua extinção, o que impossibilita, as mais 
das vezes, que este consiga aproximar a proa 

Mareações e limites de bolina do navio latino.
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Manobra de virar em roda do navio de pano redondo. O diâmetro da curva de giração 
dá ideia da distância perdida para sotavento.
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da linha do vento, ficando a manobra defini-
tivamente comprometida. Em todo o caso, há 
situações em que apenas se consegue virar por 
davante depois de o navio ganhar seguimento 
a ré, mas já com o leme carregado ao bordo 
oposto àquele em que foi iniciada a manobra, 
tirando-se partido desta característi-
ca adversa. Quando tal ocorre diz-
se que o navio virou por davante 
caindo a ré. Mas, para que se possa 
aproveitar esta possibilidade, é ne-
cessário que, na orça, o navio con-
siga chegar muito próximo da linha 
do vento (menos de 5º). 

Por outro lado, se a opção pas-
sar por virar em roda a sua execu-
ção apenas requer alguma coorde-
nação, acompanhando-se a acção 
do bracear das vergas com a varia-
ção da marcação do vento, à me-
dida que o navio arriba por acção 
do efeito do leme. Neste segundo 
caso o navio irá perder barlavento, 
o que poderá ser contraproducen-
te ou mesmo inviabilizar a mano-
bra se esta se realizar em espaços 
confinados, ou na proximidade 
de perigos.

Nestas manobras que acabámos 
de descrever o navio latino detém algumas 
vantagens. Em primeiro lugar, e mais uma 
vez devido à disposição das velas a bordo, 
mesmo a uma velocidade muito reduzida 
– 1 nó – não será complicado fazê-lo virar 
por davante. Contrariamente ao navio redon-
do, em que esta manobra assume particular 
complexidade, no navio latino a sua simpli-
cidade não poderia ser maior, não havendo 
lugar a grandes cuidados excepto no provo-
car um certo desequilíbrio no sentido de fa-
zer aumentar a sua tendência para a orça. O 
que se pode conseguir colocando a meio a 
retranca da mezena e abrindo as retrancas 
das velas situadas mais a vante. Neste caso, 
como se pode observar na imagem, o navio 
não perde barlavento.

Quanto ao virar em roda, apesar de o segui-
mento ser seriamente afectado quando o vento 
caminha na direcção da popa, ainda assim a 
coordenação exigida não constitui aspecto de 
maior relevância em relação ao navio redon-
do, embora um pouco mais complexo e alvo 
de maior atenção por comparação com a res-
pectiva manobra de virar por davante.

Parece-nos, no entanto, que em espaços 
confinados as vantagens se distribuem equi-
tativamente por ambos os tipos de navios. Se 
por um lado o navio latino consegue virar por 
davante com grande facilidade, não é menos 
verdade que o navio redondo, pelas carac-
terísticas das suas principais velas, detém a 
capacidade única de poder andar a ré. Este 
aspecto, aparentemente de somenos impor-
tância, revela-se extremamente útil em muitas 
e variadas situações.

Em jeito de balanço diremos que, em regra, 
não existindo qualquer tipo de constrangimen-
tos, o navio redondo virará em roda e o latino 
por davante.

Subsistem ainda outros argumentos que de-
vem ser levados em linha de conta aquando da 
escolha do aparelho de um grande veleiro.

Começando pelas questões relativas ao pes-
soal, podemos dizer que o navio redondo é, 
neste capítulo, muito mais exigente, dada a 

maior complexidade do seu aparelho e o nú-
mero de cabos envolvido na manobra de cada 
uma das respectivas velas. Por outro lado, e 
ainda relacionado com o factor humano, o 
pano redondo obriga a que os marinheiros 
subam aos mastros, sempre que se pretende 
largar ou ferrar uma vela. Tal pode ocorrer em 
difíceis condições de vento e mar, com os ris-
cos daí decorrentes. Já no navio latino toda a 
manobra de largar ou abafar uma vela é exe-
cutada ao nível do convés.

Somando à primeira vista tantas vantagens 
então porque é que o navio latino nem sempre 
foi escolhido pelos armadores? Ora a resposta 
a esta pergunta fica a dever-se, no essencial, a 
duas grandes razões, o tipo de carga e as ro-
tas a praticar.

Na realidade o tipo de carga só teve peso 
na escolha do aparelho quando esta assumiu 
importância económica ao nível da rapidez 
do seu transporte. Talvez não tenha ficado cla-
ro, mas, num navio redondo, com mastros de 
igual guinda, podemos dispor de uma muito 
maior superfície vélica, com reflexos óbvios 
na sua velocidade. Pelo mesmo motivo, em 
viagens inter-oceânicas, quando se pode tirar 
pleno partido dos ventos gerais, bem como da-
queles que sopram intensamente em determi-
nadas épocas do ano (monções), estes navios 
não conhecem rival. Não admira, pois, que o 
navio latino tenha visto a sua utilização con-
signada quase em exclusivo à navegação de 
cabotagem, quando se pretende navegar pró-
ximo da costa, frequentemente sujeita a cor-
rentes fortes e alterações súbitas na direcção 
e intensidade do vento e das brisas, estas últi-
mas em grande parte provocadas pelo aque-
cimento diferenciado das terras adjacentes12. 
Ou ainda numa utilização intensa em todo o 
Atlântico Norte, em qualquer época do ano, 

beneficiando da sua melhor capacidade para 
bolinar. Contrariamente aos navios redondos, 
estes não são obrigados a buscar mais a sul os 
ventos gerais, como de resto era apanágio dos 
lugres bacalhoeiros na demanda dos bancos 
da Terra Nova. Também nesta actividade, por-

que mais versáteis, detinham inclu-
sivamente maior facilidade em mu-
dar de fundeadouro e de pesqueiro 
sempre que se alteravam as condi-
ções meteorológicas ou de pesca, 
prestando apoio vital aos pescado-
res a bordo dos seus dóris.

De realçar ainda que o navio re-
dondo é mais seguro, pois permite, 
em caso de urgência, carregar todo 
o pano em menos de um minuto, 
o que não sucede no navio lati-
no cuja manobra é, neste aspecto, 
mais morosa.

No essencial, por ser no navio 
redondo muito maior o volume e a 
complexidade dos trabalhos, tam-
bém recaiu sobre ele a preferên-
cia de muitas Marinhas do planeta 
Água, quando estas se decidiram 
pela adopção de um navio-esco-
la veleiro.

Apesar de conhecerem utilização 
diversa, a Marinha Portuguesa viu-se bafejada 
pela fortuna ao conservar dois grandes veleiros 
– a Sagres e o Creoula –, cujas características 
superficialmente conferimos.

Que não lhes faleça o vento para que a Es-
cola se perpetue também!

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com

Notas:
1 Ao longo deste artigo, porque tal exigiria mais 

espaço a esta simples reflexão, abster-nos-emos de 
invocar as diferenças entre vento verdadeiro e ven-
to relativo.

2 Embora menos utilizada esta expressão reflecte 
melhor a realidade do que a muito propalada «área 
vélica».

3 Parte para onde sopra o vento, oposto a barla-
vento.

4 Todos os fluidos se comportam desta maneira, des-
locando-se do ponto de maior para o de menor pres-
são, até que se atingir nova situação de equilíbrio.

5 A marcação é o ângulo medido entre a linha 
proa-popa do navio e a linha que liga o observador 
a um objecto exterior marcado, ou ao próprio vento. 
A medição deste ângulo tem origem na proa (0º) po-
dendo ser feita por bombordo (BB) ou estibordo (EB), 
até à popa (180º).

6 Correcta orientação do pano em relação ao vento.
7 Dar movimento às vergas para que estas possam 

ser colocadas no ângulo correcto em relação à mar-
cação do vento.

8 Unidade angular que equivale a 11º 15’ e através 
da qual se estabelece a orientação das vergas num 
navio redondo.

9 Resta recordar que uma bolina tão cerrada exi-
ge desenho muito particular das linhas de casco e da 
respectiva quilha, sob pena da aparente vantagem se 
ver traduzida num abatimento excessivo, seguramente 
menos benéfica do que a preterida navegação menos 
chegada ao vento.

10 Leme a barlavento.
11 Leme a sotavento.
12 Julgamos que estas mesmas razões terão pesado 

na opção de utilizar a caravela nas viagens de explo-
ração, no século XV.

Manobra de virar por davante no navio de pano latino.
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TOMADA DE POSSE

 Realizou-se em 24JAN06, na Casa da Ba-
lança, a cerimónia de tomada de posse do 
novo Superintendente dos Serviços do Ma-
terial, VALM Telles Palhinha, tendo presi-
dido o CEMA, ALM Melo Gomes, e onde 
estiveram presentes as mais altas hierarquias 
da Marinha.

Após a leitura da O.A., usou da palavra o 
novo VALM SSM de que se salienta:

“...Uma das questões críticas reside na dificul-
dade de dar resposta às solicitações de pessoal, em 
termos qualitativos e quantitativos, devido ao acréscimo de actividades em 
curso na Superintendência do Material. Entre outras soluções, temos vindo a 
atribuir tarefas de responsabilidade a elementos de menor idade, confiantes nas 
suas qualidades para aprender rapidamente, mas cientes de que a experiência 
e a maturidade profissional requerem tempo.

A situação suscita especial cuidado na DN, que se encontra consumida pela sus-
tentação logística de uma Esquadra envelhecida, pelo exercício de funções de estado-
-maior técnico e pela gestão dos programas de aquisição de novos meios navais.

No que se respeita à estrutura e funcionamento da Superintendência, sa-
liente-se a necessidade de garantir a unidade de acção entre a DN, a DA, a DI, 
a DT e a DITIC, sem quebras de solidariedade. Neste quadro, assume especial 
importância a articulação do sub-sistema “Triângulo dos Navios”, compreen-
dendo as duas primeiras Direcções e o AA...” 

Por fim o ALM CEMA salientou no seu discurso que: 
“...As várias Direcções que funcionam, a partir de hoje, na sua dependên-

cia, têm a seu cargo um conjunto muito lato de actividades orientadas para a 
sustentação da actividade operacional e para a renovação da esquadra, e são o 

alicerce da Marinha. Por outras palavras, em ter-
mos materiais, a sustentação da Esquadra passa 
essencialmente pela SSM. 

Numa fase de grandes solicitações em termos de 
recursos técnicos qualificados, acrescida pelos re-
quisitos das missões de construção, num ambiente 
de carência de recursos humanos e financeiros, e 
de esgotamento dos meios em serviço, reconheço 
que a sua tarefa não irá ser fácil. Mas, como tenho 
dito, “se fosse fácil, estariam cá outros”. 

Refinar a eficiência do abastecimento e da ma-
nutenção da esquadra enquanto se constróem navios, é o que temos que fazer 
para assegurar o futuro da nossa Marinha. ...”

SUPERINTENDENTE DOS SERVIÇOS DO MATERIAL

 Em 27DEZ05, teve lugar no Palácio do 
Alfeite, a cerimónia de rendição do cargo de 
Comandante da Flotilha e, por inerência, de 
2º CN e que foi presidida pelo CN, VALM 
Vargas de Matos e nela estiveram presen-
tes altas entidades da estrutura orgânica da 
Marinha, oficiais de vários organismos, os 
comandantes das unidades navais e a guar-
nição da Flotilha. 

Após a leitura do louvor que lhe foi conce-
dido, o CALM Rodrigues Cancela proferiu 
uma breve alocução, referindo que terminava com grande tristeza as 
funções, salientando que as missões da Flotilha são de extrema impor-
tância para a Marinha e agradecendo toda a colaboração que lhe fora 
prestada pelas áreas funcionais directamente ligadas ao aprontamento 
dos meios navais. 

No seu improviso, o CALM Tavares de Almeida agradeceu as pala-
vras do seu antecessor e afirmou que, apesar de não esperar facilidades 
no desempenho deste seu novo cargo, conta com a dedicação e espírito 
de missão do pessoal que presta serviço na Flotilha. Destacou a impor-
tância da actual estrutura departamental da Flotilha, baseada numa exi-
gente componente administrativa, financeira e logística e realçou o papel 
fulcral do Departamento de Treino e Avaliação no seu objectivo primei-
ro de entregar ao Comando Superior as Unidades Navais prontas. Tal 
desiderato só será possível continuar com o apoio das áreas funcionais 
ligadas ao aprontamento dos navios, cujas acções são determinantes para 
o bom desempenho da componente operacional da Marinha. 

A encerrar, o Comandante Naval usou da palavra tendo enaltecido 
as qualidades pessoais e profissionais do CALM Rodrigues Cancela 

e salientado o enorme legado que deixou 
ao seu sucessor, à Esquadra e à Marinha. O 
VALM Vargas de Matos destacou que a Flo-
tilha, os comandos administrativos e as áreas 
funcionais ligadas ao aprontamento dos na-
vios constituem uma mais valia da Marinha 
e são os pilares que garantem a sustentabili-
dade e os altos padrões de desempenho da 
Esquadra. Terminou desejando as maiores 
felicidades ao empossado no desempenho 
das suas novas funções.

COMANDANTE DA FLOTILHA E 2º COMANDANTE NAVAL

O CALM Fernando Tavares de Almeida foi admitido na EN, sendo promo-
vido a G/M em 1973. Foi Imediato dos D/M’s “Velas” e “Horta”.

Após especialização em A/S, embarcou nas fragatas “Alm. Magalhães Corrêa” e 
“Alm. Pereira da Silva”, tendo participado em vários exercícios nacionais e interna-
cionais e integrado a SNFL-1978. Foi Ajudante de Ordens do ALM CEMA, coman-
dou o N.R.P. “Quanza” entre 1981 e 1983 e posteriormente foi instrutor da EN.

Após ter concluído o CGNG, prestou serviço no EMA, exercendo de segui-
da as funções de Capitão do Porto de Cascais, entre 1990 e 1994.

Em 1995 e após uma curta passagem pelo EMA do CN, foi nomeado Dir. das 
Escolas de A/S e de IC, acumulando com as de Dir. e de Imediato do G2EA.

Comandou o NRP “Cte. Hermenegildo Capelo”, participando em vários exer-
cícios nacionais e internacionais, bem como em viagens de instrução da EN.

Prestou serviço em Bruxelas, como Adjunto do Representante Militar du-
rante a presidência portuguesa da UEO e da UE, depois como perito militar 
do Secretário-Geral do Conselho da UE e Alto Representante para a PESC e, 
mais tarde, como Chefe da Secção África e Médio Oriente da Divisão de Inf., 
integrando a primeira equipa do Estado-Maior Militar da União Europeia.

Comandou a BNL e concluiu o CSNG 2004/2005.
Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

O VALM Rui Cardoso de Telles Palhinha frequentou o Curso de Marinha da 
EN. Especializou-se em Electrotecnia e possui entre outros, os cursos CGNG e 
CSNG e vários cursos de Aperfeiçoamento em Equipamentos de Comunicações 
e Criptográficos e de Navegação.

Comandou os NRP’s “Vénus” e “João Coutinho”. Foi Chefe do Serviço de 
Electrotecnia nos NRP’s “Alm. Gago Coutinho” e “Baptista de Andrade” e de-
sempenhou funções nos NRP’s “Vasco da Gama”, “Santo Antão”, “Porto San-
to” e “Cte Roberto Ivens”.

Foi Instrutor do CFORN no G2EA e na Escola de Electrotecnia, Adjunto do Che-
fe do Serviço de Cifra, Director da Escola de Electrotecnia, Chefe da Divisão de 
Sistemas de Comando de Comunicações e Controlo da DGMN, Adido de Defesa e 
Naval em Londres e Dublin, Téc. Superior do Departamento e Planea mento Estra-
tégico de Defesa do MDN, Chefe da Divisão de Operações e Chefe da Divisão de 
Logística do Material do EMA, Assessor no Gab. do CEMA, Subdirector do ISNG, 
e recentemente desempenhou funções de Chefe de Gab. do CEMGFA.

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

ENTREGA DE COMANDO

Fo
to

 Jú
lio

 T
ito

Fo
to

 Jú
lio

 T
ito



REVISTA DA ARMADA  MARÇO 2006  25

 Em 17JAN06 teve lugar, na casa da Ba-
lança, a cerimónia de tomada de posse do 
novo Director-Geral do Instituto Hidro-
gráfico, VALM José Augusto de Brito e 
que foi presidida pelo CEMA, ALM Melo 
Gomes, tendo na ocasião sido condecora-
do com a medalha de Serviços Distintos-
Prata, o anterior Director-Geral VALM 
Viegas Filipe. Estiveram presentes altas 
entidades da Marinha, oficiais, sargentos, 
praças, pessoal civil e diversos represen-
tantes de departamentos governamentais, 
organismos científicos e Universidades.

Das palavras proferidas pelo VALM Augusto de Brito é de salientar:
“Das acções e projectos em curso realço, pela sua importância, os 

seguintes:
- o aprontamento do NRP “Almirante Gago Coutinho”, que duplicará a 

capacidade operacional oceânica;
- e a construção de  um novo edifício, para receber a Escola de Hidrografia 

e Oceanografia e serviços  de apoio, e que constitui uma obra fundamental a 
que urge dar seguimento.

 A aguardada promulgação da Lei Orgânica, oportunamente proposta à 
tutela, permitirá, ainda:

- ajustar a estrutura orgânica do IH;
- e melhorar a qualificação dos recursos humanos, a  fim de poder vencer 

os desafios do futuro, quer como OCAD da Marinha, quer como Labora-
tório do Estado. 

O regresso de Portugal ao mar, após décadas de esquecimento, consti-
tui um projecto nacional. Passo a passo, o país  vai desbravando caminho, 
com o objectivo de valorizar o mar como fonte de conhecimento, de rique-
za e de desenvolvimento. Neste percurso, o IH terá, certamente, um papel 
preponderante a desempenhar. A sua missão, as  capacidades únicas que 

detém a nível nacional, e, mais importante, 
a experiência profissional e o saber acumu-
lados no estudo do mar, constituem factores 
fundamentais para essa relevância.”

 A cerimónia encerrou com as pala-
vras do ALM Melo Gomes de que se 
salienta:

“O Instituto Hidrográfico é um órgão es-
pecial para a Marinha, onde o conhecimento 
científico brota do trabalho de investigação 
desenvolvido no mar e se cruza com os de-
senvolvimentos tecnológicos mais recentes, 
para produzir novas ferramentas e disponi-

bilizar novos dados, tão importantes para uma multiplicidade de actividades 
de âmbito militar ou civil, profissional ou de lazer. O trabalho desenvolvido 
no Instituto é o garante das crescentes necessidades de segurança da nave-
gação, traz um enorme valor acrescentado à fiabilidade com que se anda no 
mar e contribui para a riqueza e prestígio do País.”

DIRECTOR-GERAL DO INSTITUTO HIDROGRÁFICO

O VALM José Augusto de Brito, frequentou a EN, sendo promovido a G/M 
em JAN69. Especializou-se em A/S e possui, os CGNG e CSNG, os Cursos de 
“Táctica e Operações Navais”, “Maritime Tactical Course”, “Mine Warfare Plan-
ning for International Officers Course” e ainda diversos cursos técnicos de aper-
feiçoamento e de actualização.

Esteve embarcado em várias UN’s, tendo comandado os NRP’s “Quanza”, 
“João Roby” e “Cte Roberto Ivens”. Foi, ainda, Chefe do Serviço de A/S no NRP 
“Cte João Belo”, Chefe do Serviço de Navegação no NRP “S. Gabriel” e Imediato 
do NRP “Afonso Cerqueira”.

Em terra, foi Director interino do CITAN, Director de Instrução da Escola de A/S, 
Comandante da Esquadrilha de Escoltas Oceânicos e 2º Comandante da Flotilha.

Desempenhou as funções de “Chief Above Water Warfare Branch” no SACLANT 
entre 1998 e 2001.

Foi Chefe da Div. de Operações do EMGFA em 2002/06.
Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

 No passado dia 10JAN realizou-se no 
Gabinete do DSP, CALM Correia Gon-
çalves, a cerimónia de tomada de pos-
se do novo Chefe da RRR, CMG RES 
Cunha Serra que substituiu o CMG RES 
Alves Almeida.

Estiveram presentes diversos Oficiais, 
Sargentos e Praças e Civis a prestar ser-
viço na DSP. O DSP dirigiu ao oficial ces-
sante, palavras de elevado apreço pelo 
trabalho desenvolvido ao longo dos úl-
timos sete anos à frente daquela Repar-
tição, publicamente reconhecido pelo correspondente louvor.

Seguidamente, dirigiu algumas palavras ao empossado, referin-
do nomeadamente que “considerava o Cte Cunha Serra, nas circuns-
tâncias presentes, como o homem certo no lugar certo, tendo em conta 
o seu conhecimento, as suas capacidades pessoais e a experiência por ele 
adquirida anteriormente na área funcional do pessoal”.

Ao terminar, apontou ainda algumas linhas de orientação para 
futura acção:

- Procurar incentivar um rigor cada vez maior e uma maior ra-
pidez na execução dos actos de gestão;

- Promover a reorganização interna necessária à concretização 
inovadora de uma modernização efectiva dos processso e das con-
dições de trabalho;

- Incentivar e promover as acções de divulgação dos serviços 
prestados pela repartição junto do pessoal que gere;

- Identificar e promover as acções de 
formação requeridas para o bom cum-
primento da missão.

O Cte Cunha Serra proferiu algumas 
palavras antes do encerramento da ceri-
mónia, agradecendo a confiança pessoal 
e institucional nele depositada manifes-
tando a sua total disponibilidade, empe-
nho e vontade de bem servir no desem-
penho das suas novas tarefas.

CHEFE DA REPARTIÇÃO DE RESERVAS E REFORMADOS

TOMADAS DE POSSE

O CMG Jorge Alberto Araújo Cunha Ser-
ra terminou o curso na Escola Naval em JAN70, sendo colocado na Flotilha 
de Patrulhas onde embarcou em várias UN’s sediadas quer em Lisboa, quer 
no Norte.

Serviu como oficial de guarnição do “S. Gabriel” e fez a sua especializa-
ção em A/S em 1972.

Após a especialização em Submarinos na ES, unidade onde se manteve até 
1986, depois de ter cumprido uma carreira operacional naquele tipo de navios 
desde oficial de guarnição até Comandante.

Exerceu o cargo de Capitão do Porto de Angra do Heroísmo nos Açores.
Prestou serviço no EMA – DIV INFO e de novo nos Açores foi CEM e 2º Coman-

dante do CNA.
Foi colocado no MDN na DGPDN.
Em 1999 cumpriu uma missão no Quartel General da SFOR-NATO em Sa-

rajevo na Bósnia-Herzgovina.
Foi nomeado Chefe da Repartição de Oficiais, donde transitou em finais de 

2001 para Sub-Director do Pessoal.
Foi Adido de Defesa junto da Embaixada de Portugal em Berlim até 2005.
Ao longo da sua carreira naval, teve várias condecorações militares.
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Realizou-se no Porto – no Hospital Militar Regional N.º 1, no 
período de 26 a 28 de Outubro de 2005 o XI Encontro de Me-
dicina Militar da CPLP, organizado pela DGPRM com a cola-

boração dos ramos.
Os temas de fundo, tratados em mesa-redonda foram, saúde oral, saú-

de ambiental, doenças infecciosas/tropicais, logística sanitária, formação 
de socorrismo em campanha e emergência e trauma, que, faz-se notar são 
temas que incumbem aos serviços de saúde das Forças Armadas. 

Realizaram-se ainda seis conferências, foram efectuadas comunica-
ções livres e estiveram patentes posters. Além de uma representação 
nacional dos três ramos das Forças Armadas, os participantes, eram 
ainda oriundos de Angola, da Guiné-Bissau e do Brasil.

A comitiva portuguesa incluía além de oficiais generais, superiores e 
subalternos, os médicos das escolas militares recentemente licenciados.

A Marinha fez-se representar por dezassete oficiais, oriundos das 
classes de Médicos Navais, Farmacêuticos Navais e TSN (Psicologia 
e Medicina Dentária). Houve ainda a participação de dois oficiais TS 
colocados na ESSM.

Das vinte e quatro comunicações livres apresentadas seis foram-no 
por elementos da Marinha, registando-se o facto de duas o terem sido 
por médicos formados pela Escola Naval. Todas foram de elevado ní-
vel, com conteúdo cientifico relevante e efectuadas e relacionadas no 
e com o meio naval.

Os comentários produzidos foram de louvor, e era referido que, os 
trabalhos da Marinha eram de muito boa qualidade.   

Dos dezoito posters expostos, os sete considerados com melhor qua-
lidade científica foram discutidos em plenário. 

As comunicações e os posters foram avaliados e classificados por jú-
ris nomeados para o efeito e o 1TEN MN Vera Cruz, obteve o 1º lugar 
nas comunicações livres com o trabalho “incidência de exostoses nos 
mergulhadores da Armada Portuguesa” e o 2º lugar nos posters com o 
título “Hemorragia espontânea em quisto tiroideu – caso clínico”. 

A organização foi excelente e a vertente logística em todos os seus 
aspectos foi exemplar. 

Por proposta da delegação brasileira, ficou agendado o XII Encontro 
para o Brasil na 2ª quinzena de Setembro de 2006. 

XI ENCONTRO DE MEDICINA MILITAR DA CPLPXI ENCONTRO DE MEDICINA MILITAR DA CPLP

CONVÍVIOS
“FILHOS DA ESCOLA” – INCORPORAÇÃO DE MOÇAMBIQUE 60/62
 Alguns militares da Incorporação de 60/62 da comissão de Moçambique, gosta-

riam de efectuar um 1º convívio em local e data a determinar. Os interessados devem 
reunir o maior número de contactos do pessoal da incorporação, para que conjun-
tamente se tentar efectuar um 1º convívio dos “Filhos da Escola” 60/62.

Os interessados devem contactar:
Florival Galaio - Praça Dr. Tristão Vaz Teixeira, N.º 28 r/c Dto - 2580 Carregado

“FILHOS DA ESCOLA” 1958

 Vai realizar-se no dia 6 de Maio o 48º convívio dos “Filhos da Escola” de 1958 
nas Caldas da Rainha. Os interessados deverão contactar: Guido Carvalho Telf.: 
21 253 79 55 ou TM: 96 417 13 13.
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Carta do Brasil

Em 2005 os pára-quedis-
tas portugueses com-
pletaram 50 anos sobre 

a sua criação na Força Aérea 
Portuguesa, merecendo uma 
saudação por parte da Revista 
da Armada. Duzentos e vinte e 

dois militares voluntários seguiram, em Abril de 1955, para a Escuela 
Militar de Paracaidistas Méndez Parada, em Alcantarilha (Múrcia), de 
onde regressaram aprovados os 192 que constituíram o núcleo da 
1ª companhia de pára-quedistas. 

A grande maioria destes pioneiros era oriunda do Exército, mas ha-
via também um (único) “filho da Marinha”. Tratava-se do 2º sargento 
Artífice de Aviação, Arlindo Godinho Mendes, que assentou praça no 
velho Corpo de Marinheiros no ano de 1947. Com a constituição dos 
pára-quedistas o Arlindo ficou como o sargento mais antigo, ingres-
sando na classe de oficiais em 1961 e passando à reserva, com o posto 
de Tenente-Coronel, em 1980. As suas qualidades como desportista re-
velaram-se desde muito cedo e, ainda na Marinha, se notabilizou pelos 
resultados obtidos em competições de natação e saltos para a água. 

Fascinado pelo pára-quedis-
mo desportivo, entre meados 
da década de sessenta e prin-
cípios da de setenta foi – sem 
sombra de dúvida – o melhor 
pára-quedista português de 
competição, averbando um 
palmarés invejável em sucessi-
vas provas nacionais e interna-
cionais. Várias vezes foi recor-
dista nacional da modalidade 
de “estilo”, e, no seu tempo, 
deve ter feito parte de todas 
as representações portuguesas 
em campeonatos internacio-
nais. Uma lenda do pára-que-
dismo desportivo que sempre 
falou da “sua Marinha” com 
um carinho muito especial. 

Faleceu em 1986, com apenas 58 anos de idade.

Um pioneiro dos pára-quedistas saído da Marinha

Carta remetida ao Almirante Mendes Cabe-
çadas em 27NOV05 pelo Sr. Jorge Nobre de 
Brito, sócio n.º 0432 da Associação Brasilei-
ra de Imprensa.

Brevet de Artífice de Aviação (Marinha).
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Estamos em 1927. A China está envolvida numa longa luta 
entre dois nacionalismos. Os Portugueses estão em Macau. 
E também participam na defesa do Settlement Internacional 

de Xangai. Para reforçar a nossa presença, o cruzador República, 
depois de uma longa viagem por três oceanos e estadia em Macau, 
chega a 22 de Março a essa cidade que foi emblemática para a mi-
nha geração. O navio 
era comandado pelo 
comodoro Guilherme 
Ivens Ferraz, um ofi-
cial com uma folha de 
serviços invejável.

O porto de Xangai 
fica na margem esquer-
da do rio Whangpoo, 
a 10 milhas do mar e 
ao Sul do estuário do 
grande Yang-Tsé. Ali 
permaneciam mais de 
130 navios de guerra 
e mercantes das várias 
nações intervenientes 
no Settlement e ainda 
centenas de juncos. Por 
isso o República teve de 
fundear a quatro mi-
lhas de distância do 
cais de desembarque. 
E como a corrente no Whangpoo é, por vezes, muito forte, não era 
possível fazer o serviço para terra nas embarcações do navio. Por 
isso foi necessário alugar um pequeno rebocador. Era o Emerald, por-
ventura tradução inglesa dum nome chinês. Tinha como mestre o 
Ah Ton, um chinês simpático.

Poucos dias depois da chegada do cruzador a situação militar 
agravou-se e o navio passa a prevenção rigorosa. 

A guarnição já estava a bordo há mais de 48 horas quando, debaixo 
de uma chuva intensa, o Emerald se aproxima. O Ah Ton faz gestos, 
pede para atracar. E, em inglês achinesado, diz que tem uma encomen-
da do cônsul geral para o comodoro. O rio mandava pouca água. O 
Emerald atraca ao República, como era hábito. O Ah Ton entrega a en-
comenda ao oficial de serviço, o 1º tenente engenheiro maquinista. 

Miguel Cardoso Pessoa é um distinto oficial que, desempenhan-
do as funções de chefe de máquinas, sem dúvida o mais importante 
serviço do navio, tem mantido, ao longo duma viagem de milhares 
de milhas, uma elevada operacionalidade do sistema propulsor. E 
conseguiu este sucesso apesar de dificuldades no abastecimento de 
carvão, por vezes de fraco poder calorífico, o que impedia alcançar 
a velocidade desejável para o navio. Ivens Ferraz, numa obra admi-
rável que escreveu após a comissão ao Oriente faz referências elo-
giosas a este oficial.1

Entretanto o Ah Ton, depois de atracar o Emerald foi, como era 
costume, até à coberta para cavaquear com a marinhagem, o que 
fazia com a ajuda de dois mainatos que tinham vindo de Macau e 
que lhe davam ajuda na língua de Camões.

A encomenda enviada pelo consul, vinha envolvida por uma fla-
nela branca. O tenente Pessoa desembrulha-a e depara com um belo 
cofre de marfim. Está fechado. Tem duas fechaduras. E as chaves? 
Manda chamar o Ah Ton, que lhe responde:

 “Não trazer. Mr. consul ter dito que Ah Ton perder as chaves.”
Perante esta resposta o tenente dirige-se ao comodoro, mostra-

-lhe o cofre e conta-lhe esta insólita história. Como admite que 
o cofre traga algum documento importante, sugere tentar for-

çar as fechaduras ou mesmo arrombá-las. Diz que já tentou mas 
não consegue esclarecer o assunto directamente com o cônsul 
por via telegráfica. 

Guilherme Ferraz pega no cofre, examina-o demoradamente, vira-
o debaixo para cima, de cima para baixo, verifica que a tampa não 
abre mesmo e, depois de uma longa pausa, afirma:

“Meu caro Pessoa, 
eu conheço muito 
bem a história deste 
cofre. Foi oferecido a 
Francisco Paula Bri-
to, o nosso consul-ge-
ral. E sabe por quem? 
Nem mais, nem me-
nos do que Sun Yat 
Sen, quando era mé-
dico em Macau. Não 
podemos danificar tão 
precioso objecto. Seria 
indesculpável”

“Assim sendo, só 
vejo uma possibilida-
de: mandar um ele-
mento da guarnição 
a casa do cônsul, para 
esclarecer o assunto”, 
sugere o engenheiro.

“Nem pensar. O na-
vio está em prevenção rigorosa. Não há excepções. Descubra uma 
solução, para saber o que está dentro do cofre mas sem o arrom-
bar. E, com urgência, pois pode tratar-se de um documento im-
portante. Ainda a propósito, quero dizer-lhe que se o Paula Brito 
não entregou as chaves ao Ah Ton, alguma ideia tinha em mente”, 
insiste Ivens Ferraz. 

O engenheiro retira-se da camarinha, pois conhece bem o como-
doro e sabe que não é dos que voltam atrás. E reflecte: “Não mere-
ce a pena insistir. Todavia, essa de não autorizar que um oficial vá 
a terra, só porque o navio está de prevenção, é que não encaixo.” 
Ainda pensa pôr assunto ao imediato, mas desiste. Acha melhor 
dialogar com um dos camaradas de bordo. Tem de arranjar uma 
saída para este intrincado caso.

Há a bordo um jovem oficial que Pessoa muito preza. É o guar-
da-marinha Eugénio Conceição e Silva. Além da sua inteligência 
superior e de extraordinária apetência para a matemática, tem um 
sentido prático para encontrar soluções de problemas aparente-
mente insolúveis. Pessoa tem com ele um óptimo relacionamento e 
não hesita. Vai até ao seu camarote. Fecha a porta e fala do seu pro-
blema: “Que fazer para sair desta embrulhada? Como saber o que 
está dentro do cofre, cumprindo as determinações do comodoro e 
sem mandar buscar a chave pelo Ah Ton. Não percebo bem qual é 
a razão. Mas ordens são ordens. Há que cumprir”.  

–––––––––––––––––––
No próximo número desta Revista saberemos qual foi a solução 

encontrada por aqueles dois distintos oficiais, encafuados num ca-
marote do cruzador República, fundeado ao largo de Xangai numa 
tarde de chuva.

A. Estácio dos Reis
CMG

Nota
1 O Cruzador República na China, Subsídios para a História da Guerra Civil na Chi-

na e dos Conflitos com as Potências. Ministério da Marinha, Imprensa da Armada, 
Lisboa, 1932.

O SEGREDO DO COFRE DE MARFIM
– um desafio à imaginação do leitor –

O SEGREDO DO COFRE DE MARFIM



 Realizou-se no passado dia 3 de Fevereiro o almoço de 
fim de curso – CPSC 2005 que contou com a presença do 
Comandante da ETNA, CMG Malaquias Pereira,  do Che-
fe do Departamento de Formação Geral, entre outros con-
vidados.

Presidida pelo Comandante da ETNA, decorreu no dia 
7 de Fevereiro, no auditório do DAE (ex-Escola A/S), a 
cerimónia de entrega de diplomas aos 24 Sargentos-aju-
dantes que frequentaram o CPSC, em que participaram 
o 2º Comandante da ETNA, o Director Escolar e o Chefe 
do Curso. 
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NOTÍCIAS

 A ETNA através do Departamento de Comunicações e Siste-
mas de Informação, prosseguindo uma tradição que remonta 
a 1974, realizou mais uma edição da Competição de Comuni-
cações da Armada, edição de 2005.

Esta competição tem por objectivo:
- Incrementar e testar o treino e a eficiência do  pessoal de 

comunicações;
- Estimular o interesse dos operadores pelas comuni-

cações;
- Seleccionar operadores para eventuais representações da 

Armada em competições a nível nacional e NATO;
- Comemorar o Dia das Telecomunicações (Dia de S. Gabriel 

– 24 de Março).
Esta edição, contou com o apoio da EID – Empresa de Inves-

tigação e Desenvolvimento de Electrónica S.A., Banco Totta & 
Açores, VODAFONE e SETRONIX-Sociedade de Estudos e Em-
preendimentos de Telecomunicações L.da, através do patrocí-
nio das várias provas realizadas, entidades estas que se fizeram 
representar na cerimónia de entrega de prémios que decorreu 
durante a cerimónia  de comemoração do dia da ETNA.

COMPETIÇÃO DE COMUNICAÇÕES DA ARMADA

 No passado dia 30 de Outubro “O Alcache”, Associação dos 
Ex-Marinheiros da Armada do Distrito de Setúbal, assinalou a 
passagem do seu 10º aniversário com um espectáculo de varie-
dades no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal. A efeméride 
coincidiu com o duplo centenário da morte de Bocage, e o espec-
táculo teve como tema “Bocage – Marinheiro de Setúbal”.

Durante cerca de quatro horas desfilaram pelo palco vários ar-
tistas, a maior parte dos quais oriunda da Cidade do Sado. Entre 
eles figuravam alguns nomes sonantes da TV, como os cantores 
Toy e Quim Gouveia e o actor Carlos Rodrigues (Manuel Bola), 
que protagonizaram alguns dos momentos altos da tarde. E um 
desses momentos foi um original “diálogo” entre Manuel Bola 
e uma “estátua” viva de Bocage. Os fados estiveram a cargo de 
António Severino e Inês Duarte, enquanto o grupo típico “Xico da 
Cana” executou alguns números populares dedicados a Setúbal, 
à serra e ao mar. Os interlúdios musicais pertenceram à orquestra 
ligeira do Grupo Popular Recreativo das Cabanas, que deliciou 
o público com peças da música tradicional portuguesa e da pop 
internacional. Destaque para as soberbas vozes de duas jovens 
– Maria e Cármen – que por várias vezes levaram a plateia ao ru-
bro. Amílcar Malhó, antigo marinheiro e homem do espectáculo, 
foi o apresentador/animador “de serviço”, tendo desempenhado 
a tarefa com genial humor e profissionalismo.

A “Marcha dos Marinheiros”, cantada em conjunto pela assis-
tência e por todos os artistas participantes, encerrou com chave 
de ouro uma tarde de animado convívio e de fraterna camarada-
gem. Como reza o hino da Associação, que teve estreia absoluta 
no palco do Luísa Todi:

Reunidos p’lo “Alcache”
Seremos, sempre, sempre, marinheiros.

O “ALCACHE” COMEMOROU 
10º ANIVERSÁRIO

CURSO PROMOÇÃO DE 
SARGENTOS-CHEFE 2005
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DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (15)

Homem ao Mar!Homem ao Mar!

Dos perigos inerentes à vida do Mar 
um dos mais temidos é a possibili-
dade de se ser lançado (acidental-

mente, claro!) borda fora. É que não se trata 
apenas de uma questão de nos mantermos à 
tona da água, situação normalmente domi-
nada por qualquer marujo. Trata-se, sobre-
tudo, da angústia de, subitamente, nos ver-
mos perdidos na imensidão oceânica, onde 
um náufrago isolado pouco mais visível é 
do que uma cabeça de alfinete emergindo 
de uma meda de feno, especialmente de-
pois do pôr-do-sol ou quando as condições 
de visibilidade não são as melhores. A este 
factor, por si só suficientemente apavoran-
te, acresce, muitas vezes, a possibilidade 
da presença de tubarões ou, ainda mais fre-
quente, a baixa temperatura da água, a não 
permitir que a vida humana se mantenha 
por mais de quatro ou cinco minutos.

É por tudo isto que a manobra de “ho-
mem ao mar” é das mais praticadas na Mari-
nha, ou não fosse de primordial importância 
garantir um rápido salvamento em situações 
reais, que não são tão raras como à primeira 
vista se poderá julgar.

Um caso bastante curioso sucedeu pouco 
depois da minha apresentação a bordo da 
fragata “Comandante Hermenegildo Cape-
lo”, no início de 1999, em que fui “cair” no 
meio de um Plano de Treino Assistido (leia-se 
“avaliado”!) e encontrei o navio em comple-
ta polvorosa. Sucede, então, numa das larga-
das para um dia de “guerra total”, em que era 
suposto serem simuladas todas as situações 

de emergência e mais alguma, que o Oficial 
de Quarto é informado – por um “passarinho 
espião” – da possibilidade de ser lançado um 
“homem-ao-mar” (papel habitual e galhar-
damente desempenhado pelo nosso bone-
co “Óscar”, um manequim em tamanho – e 
peso! – real, baptizado a partir da bandeira 
alfabética com o mesmo nome que era iça-
da em tais ocasiões) logo após a passagem 
“entre torres”, à saída da Barra…

Não foi, assim, apanhado de surpresa 
quando, na altura prevista, se ouviu alguém 
gritar com todas as forças “homem ao mar 
por bombordo!”. Imediatamente mandou 
carregar todo o leme para o bordo onde se 
verificara a “queda” e conduziu uma im-
pecável manobra de recolha para a qual 
se tinha mentalmente preparado… O que 
não estava previsto era, ao chegar junto do 
“boneco”, verificar, embasbacado, que este 
agitava freneticamente os braços e se movi-
mentava como se fosse uma pessoa de car-
ne e osso!... E era, de facto!

Eis o que se tinha passado: durante uma 
ronda, um cabo condutor de máquinas pa-
rara, por momentos, para recuperar o fôlego 
e apoiara-se numa zona pouco firme da ba-
laustrada, que cedera e o fizera despenhar-
-se nas águas revoltas. Na sua concentra-
ção, o Oficial de Quarto nem se apercebera 
– e ainda bem! – da agitação criada junto à 
tolda, a não ser na parte final da manobra de 
aproximação ao náufrago. O bote de borra-
cha foi prontamente arriado e o sinistrado 
recolhido num riscar de fósforo. Quando a 

embarcação iniciou o regres-
so já este estava recomposto 
e, sorridente, acenava à guar-
nição, que o aclamava calo-
rosamente. Só depois de subir 
para bordo cedeu à “ronha” 
e pôs um ar de vítima tiritan-
te, enquanto o embrulhavam 
num cobertor e o estragavam 
com mimos. Da alcunha é 
que nunca mais se livrou: ao 
ter, por sua iniciativa, substi-
tuído o manequim, passou, 
dali em diante, a ser conhe-
cido por “Cabo Óscar”.

Mas se a navegar um in-
cidente deste género é acei-
te como um risco normal, já 
pouca gente admite que algo 
semelhante possa suceder 
com o navio atracado. Pois 
foi novamente na “Capelo”, 
um ano depois, que fui, pre-
cisamente, presenciar uma 
situa ção destas:

Em trânsito para Timor, 
fazía mos uma escala em Port Said, à entrada 
do Canal de Suez… Ora, como é apanágio 
dos povos mouriscos, logo os vendedores lo-
cais tomaram de assalto o espaço envolvente 
da prancha, transformando-o num autêntico 
bazar onde se apregoavam todos os produ-
tos possíveis e imaginários, desde tapetes 
até papiros egípcios que muitos juravam 
ser do tempo dos faraós. No meio daque-
la babilónia, bem se afadigava a equipa de 
segurança para manter aqueles “abutres” a 
uma distância safa, mas os “abexins”, como 
moscas, logo voltavam a “pousar” assim que 
a malta virava costas. Um deles chegou mes-
mo, com o maior desplante, a apoiar-se no 
costado enquanto conversava com um par-
ceiro, não se apercebendo que, no seu mo-
vimento oscilante provocado pelo vento e 
pela ondulação, o navio estava a afastar-se 
da borda do cais… Foi então que se viu, re-
pentinamente, suspenso no vazio… Esbrace-
jante, tentou recuperar o equilíbrio, mas só 
teve tempo para largar um impropério (não 
percebemos bem mas só pode ter sido!) em 
Árabe antes de desaparecer da nossa vista 
e de se fazer ouvir um sonoro splash!. Ra-
pidamente, o plantão correu para o micro-
fone do E.T.O.1 e fez soar em todo o navio 
“Homem ao mar! Homem ao mar!... Não 
é exercício!”. Como não havia manobra a 
fazer e, felizmente, o náufrago não estava 
longe da linha de água, a coisa resolveu -se 
com o lançamento de uma bóia e com a 
utilização do croque para pôr a seco aque-
le estranho e vociferante peixe.
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Naqueles momentos não pude deixar 
de evocar uma situação semelhante a que 
assistira dez anos antes, no porto do Min-
delo (Cabo Verde), durante uma viagem de 
instrução. Desta vez o navio era a nossa 
“Sagres” e o protagonista foi um daque-
les simpáticos rapazes que habitualmente 
rondam o cais à cata de pequenos biscates 
que possam ser pagos com umas garrafas 
de cerveja. Em tudo o resto o “filme” foi 
quase igual.

Pudessem estas “embrulhadas” ter sempre 
um desfecho tão feliz como as que aqui re-
lato! E pudessem revestir-se sempre deste li-
geiro tom de comédia, pelo menos depois de 
ultrapassadas (pois não achamos a mínima 
piada quando estamos no meio delas!).

Sem querer abusar da paciência dos meus 
caros leitores, despeço-me desejando que 
quando ouvirem o alarme de “Homem ao 
mar” este seja sempre precedido da indica-
ção “exercício”. E com toda esta conversa 

sinto que a pena me puxa o braço para dar 
início a uma dissertação sobre os avisos no 
E.T.O.. Contudo, detenho-me, por agora, 
pois isso já é outra história…

J. Moreira Silva
CTEN

Nota
1 Para quem não sabe: sigla de “Equipamento 

Transmissor de Ordens”, vulgarmente conhecido por 
“altifalante”.
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Ao celebrar-se em 
30 de Abril de 
2006 o 150º ani-

versário da fundação da, 
então designada, Real 
Associação Naval, funda-
da sob os auspícios de 
S.M. o Rei D. Pedro V, 
decidiu a Associação 
Naval de Lisboa publi-
car um livro comemo-
rativo do evento e pro-
ceder à apresentação 
do Programa de Come-
morações a realizar no 
corrente ano.

A referida obra relata 
os primórdios da criação 
desta Associação, sendo 
hoje o mais antigo Clu-
be Náutico da Penínsu-
la Ibérica, e encontra-se 
entre os 30 mais antigos 
do mundo.

Com um primoroso aspecto gráfico, o livro apresenta uma resenha 
das principais actividades da Associação, assinalando as principais par-
ticipações da ANL em competições nacionais e estrangeiras, mundiais 
e olímpicas, valorizando a sua posição de destaque nas diversas mo-
dalidades da vela, do remo e da motonáutica.

A história da ANL e as datas mais marcantes da sua actividade são 
descritas com um rigoroso pormenor e ilustradas com belíssimas fo-
tografias e desenhos numa demonstração de autenticidade e rigor em 
toda a investigação histórica em que a obra se baseou.

O livro está organizado em dez capítulos intitulados deste modo: O 
nascimento do Yachting; a Real Associação Naval de Lisboa; a Associação 

Naval de Lisboa (ANL); os 
Barcos da ANL; as Esco-
las de Vela; Competições 
Internacionais; Summary 
(resumo em inglês); Ór-
gãos Sociais da ANL; Só-
cios Apoiantes do Livro e 
Agradecimentos.

Foi também apresen-
tado o Programa das co-
memorações que inclui 
diversas regatas nacio-
nais e internacionais.

A Revista da Armada 
agradece reconhecida 
a oferta da obra que irá 
enriquecer a sua Biblio-
teca, bem como o hon-
roso convite para a ceri-
mónia que decorreu na 
Sala do Arquivo dos Pa-
ços do Concelho de Lis-
boa, no passado dia 17 
de Janeiro.

Patrício Gorjão
CFR REF

ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA
-150 ANOS DE HISTÓRIA-

ASSOCIAÇÃO NAVAL DE LISBOA

AVISO
INICIATIVA DA BIBLIOTECA CENTRAL DA MARINHA
 A Biblioteca Central da Marinha, através da respectiva Biblioteca, Arquivo 

Histórico e Arquivo Central, manifesta a total disponibilidade, e sentida hon-
ra, em receber, por doação ou depósito, os espólios pessoais de militares da 
Marinha e dos seus descendentes, ou de entidades civis, que desejem fazer a 
sua entrega, com base em protocolo, elaborado caso a caso.

PRÉMIO “ALMIRANTE TEIXEIRA DA MOTA”
 Está aberto o concurso na Academia de Marinha, até ao dia 2 de Outubro de 

2006, para atribuição do “Prémio Almirante Teixeira da Mota”.
O Prémio “Almirante Teixeira da Mota” destina-se a incentivar e dinami-

zar a pesquisa e a investigação científica nas áreas de Artes, Letras e Ciências 
ligadas ao Mar e à Marinha.

O referido Prémio, é constituído por um diploma e por uma quantia pecu-
niária no valor de 5000 euros (cinco mil euros).

Podem concorrer a este Prémio os cidadãos nacionais e estrangeiros que 

apresentem trabalhos originais nos domínios referidos. Consideram-se origi-
nais os trabalhos inéditos ou cuja publicação tenha sido concluída no ano a 
que se refere o concurso ou, ainda, no ano anterior.  O Regulamento do Prémio 
está à disposição dos concorrentes na Academia de Marinha.

Para mais pormenores pode ser contactada directamente a Academia pelos 
telefones: 21 342 81 48 e 21 342 81 05, ou fax 21 342 77 83 ou por escrito para: 
Academia de Marinha, Edifício da Marinha, Rua do Arsenal, 1100-038 Lisboa, 
e-mail: academia.marinha@marinha.pt.
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 366)

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 – Varas com que os pescadores do bacalhau o enfiam 
depois de pescado. 2 – Vestidos com apuro; Mulher que tem o cabelo loi-
ro. 3 – Rei de Judá, filho de Roboão; No princípio de azálea. 4 – Partícula 
negativa, oposta à afirmativa sim; Cólera; Gritos. 5 – Abreviatura de grau; 
Lavrara; Exprime dúvida. 6 – Relativo à Turquia ou aos seus sultões. 7 – Sertã 
na confusão; Polir. 8 – Produzir som; Marca ou cunho da moeda. 9 – Três 
de casar; Óxido de cálcio; Oferecer (inv). 10 – Fabulista grego (séc. VII e VI 
a. C.) primeiramente escravo e, em seguida liberto e morto pelos Delficos; 
Acrescento (inv). 11 – Que tem rizomas.

VERTICAIS: 1 – Tornar-se lânguido, enfraquecer a pouco e pouco. 2 – Fazer 
libações em honra dos deuses; Arqueólogo e epigrafista italiano (1822-1894) 
(ap). 3 – Padre de Alexandria, famoso heresiarca, fundador da seita dos Aria-
nos; Maluco (inv). 4 – Hora canónica que se recita entre a sexta e as vés-
peras, e que corresponde às 15 horas; Ligar; Rio italiano. 5 – Duas de gusa: 
Eirós; Ao mesmo tempo que. 6 – Rezam; Rio francês. 7 – Acompanhava o 
rei; O quarto maior lago ou mar interior; Sobrinho de Abraão, sobreviveu à 
catástrofe de Sodoma (Génesis, 19) 8 – Três letras de Lisboa; Planta apiácea 
aromática; Letra grega. 9 – É quase rizar; Plantas do Brasil que produzem 
estoraque. 10 – Verbais; Molho. 11 – Pancadas de água.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Leiteigadas. 2 – Deipara. 3 – Ms; Troia; El. 4 – Nac; Oro; Ema. 
5 – Ilho; Arem. 6 – Siame; Apura. 7 – Cn; Acaro; Gn. 8 – Aea; Ole; Led. 9 – Tiro; 
Oinir. 10 – Aruba; Treta. 11 – Salacidades.

VERTICAIS: 1 – Lemniscatas. 2 – Salineira. 3 – Id; Cha; Arul. 4 – Tet; Oma; Oba. 
5 – Eiro; Eco; Ac. 6 – Ipora; Ali. 7 – Gaio; Are; Td. 8 – Ara; Apo; Ora. 9 – Da; Eru; 
Lied. 10 – Emergente. 11 – Salamandras.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 365

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 83)

N-S vuln. S joga 3ST e recebe a saída de ♠6. Em que posição gostaria 
de se sentar? N-S para cumprir o contrato, ou E-W para derrotá-lo.

(Solução neste número)

A
2

D
9
4
3

R
9
8
7

5
4
3

Este (E):

V
8
4

8
7
6
5

6
5
4

R
10
2

Norte (N):

D
9
7
6
5

V
10

10
3

9
8
7
6

Oeste (W):

R
10
3

A
R
2

A
D
V
2

A
D
V

Sul (S):

CONVÍVIOS

DIA DA ESQUADILHA DE SUBMARINOS
 Vai comemorar-se no dia 8ABR06 o dia da Esquadrilha de Submarinos. 

Convidam-se todos os submarinistas e mergulhadores (activo/reserva/re-
forma) a estarem presentes, podendo fazer a sua inscrição, até ao dia 31 de 
Março, por escrito, ou através dos telefones: Ext. 31 3404 (Of. Dia ES) ou 
Telef. 21 276 8233/14.

“FILHOS DA ESCOLA” DA COVA DA BEIRA
 Realiza-se no dia 30ABR06 o 4º convívio “Filhos da Escola” da Cova da 

Beira e seus familiares, no recinto de festas de Nª Senhora da Quebrada em 
Benquerença. Inscrições até 25ABR06.

Para mais informações contactar: José Gil TM: 93 68 36 775; António Luís 
TM: 96 62 85 917; João Filipe TM: 96 85 23 967; José Silveiro TM: 93 60 94 263, 
Carlos Beites TM:96 66 44 954, Martinho TM: 96 27 82 559.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 83

Certamente que escolheu a linha N-S, pois o contrato é imperdível com ♦R bem 
colocado. Todavia, S terá de conseguir uma forma de ter 2 mãos no morto para as 
passagens, e fazer assim 3 vazas no naipe+1♠+2♥+3♣. Para isso terá apenas de 
baldar o seu ♠R sobre o A de E na primeira vaza, e ter ♠V como a outra entrada. 
Este é mais um exemplo clássico de como se torna indispensável fazer uma pau-
sa na primeira jogada para analisar as hipóteses existentes para cumprir qualquer 
contrato, por mais simples que ele pareça, ou para delinear o melhor ataque, e 
não jogar precipitadamente.
Devo salientar que esta questão constitui uma das principais dificuldades que uma 
grande parte dos jogadores iniciados, e não só, sente, tendo tendência para jogar 
depressa e sem pensar, e depois queixar-se da falta de sorte. Não é por acaso que 
o bridge é considerado o xadrez das cartas.

Nunes Marques
CALM AN               

CORRECÇÃO
 Por lapso nas Notícias Pessoais – Na RA n.º 394/FEV06, nas Nomeações 

e Cargos, onde se lê CMG RES José Alberto Araújo Cunha Serra deve ler-se: 
CMG RES Jorge Alberto Araújo Cunha Serra, nomeado para o cargo de Chefe 
da Repartição de Reserva e Reformados da Direcção do Serviço de Pessoal.
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NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

CALM RES José Filipe Araújo Moreira Braga, nomeado para Presidente da Junta 
Médica de Revisão  CMG MN Joaquim Pedro Igreja Margalho Carrilho, nomea-
do para Presidente do Grupo Coordenador de Combate à Droga e Alcoolismo  
CFR MN Edígio José Jorge Pedro nomeado para Chefe da Divisão de Saúde Mili-
tar da Direcção Geral de Pessoal e Recrutamento Militar do Ministério da Defesa 
Nacional  CTEN AN Victor Manuel Lopes Guerreiro, nomeado para Chefe do 
Serviço Administrativo e Financeiro do Departamento Marítimo do Norte.

FALECIMENTOS

CFR AN REF António Oscar Martins Carmona e Costa  CTEN REF Francisco 
José de Cabedo e Vasconcelos  1TEN OTT REF António Carlos de Andrade  
1TEN SG EF António Silveira  SAJ CE REF António Gomes dos Santos  SAJ M 
REF Manuel da Costa Mendes  1SAR CM REF Joaquim Dias Fernandes  1SAR 
CE REF Amadeu Garcia Teixeira  CAB A REF José dos Santos  Ag. 1ª Classe 
REF António Coelho Alves Martins.

RESERVA

VALM Henrique Alexandre Machado da Silva da Fonseca  CALM MN José 
Filipe Araújo Moreira Braga  CMG Aniceto Garcia Esteves  CMG José Joaquim 
Peralta Castro Centeno  CMG Raul Bernardo Mourato Ramos Gouveia  CMG 
António Verde Franco  CMG João Carlos Beleza Gonçalves Vaz  CMG Abílio 
José Januário Marques  CMG Jorge Fernando Veiga de Matos e Sá  CMG EMQ 
Jorge Eduardo Rodrigues Cabral  CMG EMQ José Luís Teixeira Pereira Soares

 CMG AN António Manuel Paio Ferreira Topa  CMG MN António José e San-
ta Marta Granger Rodrigues  CMG EMQ José Ornelas Bruges Armas  CMG 
EMQ António de Castro Figueiredo  CMG EMQ Luís Filipe da Silva Chagas  
CMG EMQ José Manuel Baptista de Oliveira Brás  CMG AN Angelo António 
Caldeira Marques Monteiro Macedo  CMG AN Carlos Manuel Simão Varanda 
Amaro  CMG SEM Manuel António Esteves Mendes  CMG EMQ José Edu-
ardo Goulão Marques  CFR MN Carlos Manuel Rodrigues Gaspar  CFR FZ 
Luís Pereira Coutinho Sanches Baena  CFR OT Domingos Ferreira da Silva  
CFR OT João António Pimenta Valentim  CFR Manuel Maria Peralta de Castro 
Centeno  CFR MUS José Joaquim Araújo Pereira  CFR Álvaro João Rodrigues 
Machado  CFR João Carlos Agostinho Velez  CFR SEF José Manuel Viegas Nu-
nes  CFR FZ João Manuel Coelho Pereira Serra  CFR João Paulo Maria Freire 
Cardoso  CFR FZ Luís Jorge Rodrigues Semedo de Matos  CFR OT José Do-
mingos Cardoso de Almeida  CTEN SEG Francisco José Rodrigues Sá Pombo  
CTEN FZ António Manuel Lopes de Matos  SMOR H Manuel da Silva Santos  
SMOR L Pedro Guilherme Ferreira da Silva  SMOR L José Viriato Nunes Pereira

 SMOR MQ José Ramos Vieira  SMOR R José Pedro Alves Fontes  SMOR US 
Jacinto Manuel Dolores Rosa SCH CE Carlos Manuel Rosendo Horta  SCH 
CM José Joaquim da Encarnação Santana Crato  SCH ETI António José dos San-
tos Martins  SCH L Júlio Freire Duarte  SCH L António Lélé Branco  SCH 
R António Sequeira Cardoso  SCH T José Martins Rodrigues  SCH TRC João 
Manuel Salgueiro Zeferino  SAJ A António José Sousa Poejo Guerreiro  SAJ A 
Mário Rui Martins Cavaco  SAJ A Fernando dos Santos Martins  SAJ CM José 
João da Silva Fernandes  SAJ E Helder Manuel Cabrita Lopes  SAJ ETC Armé-
nio Vilhena Pereira  SAJ FZ António João Machado Barão  SAJ FZ José Carlos 
Pinto da Veiga  SAJ FZ Manuel do Nascimento Nery Martins  SAJ FZ Marino 
Semedo  SAJ H Rui Alberto da Cruz Silva  SAJ L Leonel António Lopes Parru-

lhas  SAJ L Aníbal de Jesus Almeida  SAJ T Américo Ferreira de Carvalho  
SAJ TF Luís Manuel Figueiredo dos Santos  SAJ TF Adelino Fernandes dos San-
tos  1SAR A Pedro Pereira Moreira  1SAR C António Abade Nunes  1SAR 
C Humberto Fernando de Figueiredo  1SAR C António Augusto Simões Bento

 1SAR C Domingos Elias Rodrigues  1SAR C Francisco de Jesus Magalhães
 1SAR CM Lúcio Aurélio Castilho  1SAR CM Inácio Lima Lopes Monteiro  

1SAR E Manuel João Genebra Delgado  1SAR L Manuel da Silva  1SAR L Victor 
Manuel Coelho Loureiro dos Santos  1SAR M Bento Manuel Rodrigues Alves  
1SAR M Manuel Joaquim Martins Dinis  1SAR M Manuel Pires Martins  1SAR 
M Manuel da Silva Mendes  1SAR R Armando Gudes Dias  1SAR T Eduardo 
Joaquim Mendes de Sousa  CAB A Aníbal Manuel Silvestre  CAB CM José Au-
gusto Mateus António  CAB FZ António Joaquim Costóias Sequeira  CAB FZ 
José Fernando Ferreira Monteiro  CAB L Ernesto Domingos dos Santos  CAB 
L José Manuel Viegas Pedro  CAB L Herminio António de Jesus Alves  CAB L 
Manuel Neto Parreira D’Avó  CAB L Manuel Vicente Almeida e Silva  CAB L 
Manuel Cândido da Costa Peixoto  CAB L Luís Filipe Martins Branco  CAB L 
Franklin Pereira Ascêncio Dias  CAB L António José Franco Gonçalo  CAB TFD 
Rui Manuel Henriques Martins  CAB TFP João Antunes Simões.

REFORMA
CMG José Manuel Rodrigues de Oliveira e Costa  CMG José Howel Santos 

Heitor  CMG Henrique João Pais Vacas de Carvalho  CMG António Manuel 
Varela Marques de Sá  CMG Rui Manuel de Sá Leal  CMG SEM José Manuel 
das Neves Marques  CFR SEC José Martins Lourenço  CFR ECN Paulo An-
tónio da Silva Serra e Sá  CTEN OTS Germano Elviro Porto Neves  CTEN OT 
José Francisco Viegas  CTEN OT António Inácio Ramalho Marrafa  1TEN OT 
José da Mata Amador  1TEN OT José Monteiro Gonçalves  1TEN OT Helder 
Baptista Raimundo  1TEN OT Manuel Domingos Costa Neves  SMOR FZ 
José Saraiva de Almeida Gomes  SMOR FZ Francisco Augusto Ramos da Sil-
va  SCH L Joaquim de Almeida Ferreira  SCH CM Carlos Pereira Inácio  
SAJ ETA Fernando Nunes de Almeida  SAJ FZ João Joaquim Pecas Cortes  
SAJ TF António Maria Gomes  1SAR TRC Ricardo da Silva Dias  1SAR CM 
António Manuel Coutinho França  1SAR MQ Victor Paulo de Jesus Miguel Ba-
rata  CAB TFH Inácio José  CAB L António Nogueira Pisa  CAB TFP José 
Alberto Bandeira Baetas  CAB M António Manuel Cerdeira  CAB R Álvaro 
Augusto dos Santos Carvalho.



Faróis de Portugal
Património Cultural da MarinhaPatrimónio Cultural da Marinha

29. FAROL DA PONTA DAS LAGES

Embora em 1881, como reflecte o Plano Geral aprova-
do dois anos mais tarde, se previsse a edificação de um 
farol na Ponta dos Ilhéus de Água Quente, acabaria em 
1894 por se decidir instalá-lo na Ponta das Lajes. 

Conforme consta da Memoria descriptiva e Justificati-
va: Tendo sido encarregado de estudar e escolher, com 
o capitão-de-fragata Xavier de Brito, um ponto ao S.E. da 
ilha das Flores para a collocação de um pharol, depois de 
termos percorrido 
todos os pontos ao 
sul da Ilha das Flo-
res, desde a Ponta 
do Capitão até à 
rocha Alta, acha-
mos que o úni-
co sitio (...) era a 
Ponta das Lajes ou 
Ponta S.E. da Ilha 
das Flores.

A Ponta das La-
jes acha-se situada 
entre a Ponta do 
Capitão para Este e 
a Ponta da Lomba 
Grossa para Oeste. 
As razões que nos 
levaram a escolher este ponto de preferência a qualquer 
outro foram a sua situação avançada para Sul Este que 
lhe faz abranger um sector de 208º, a sua pouca altura 
acima do nível do mar e a proximidade em que se acha 
da Vila das Lajes que fica apenas a 1 ½ kilometro do 
sitio escolhido para a collocação do pharol e as boas 
condições geológicas do terreno que devem simplificar 
a construcção.

O farol na ponta SE da Ilha, ilumina não só o Sul, o 
que é de grande vantagem para a navegação que vinda 
da América procura esta luz, mas também o canal entre 
a Ilha das Flores e a do Fayal. (...).

A Comissão encarregada em 1902 de propor as alte-
rações a introduzir no Plano Geral aprovado em 1883, 
pronunciar-se-ia pela instalação na Ponta das Lajes de um 
aparelho de 2.ª ordem, mostrando três clarões brancos de 
15 em 15 segundos, cujo preço era de 49.000 francos.

O farol da Ponta das Lajes entrou em funcionamento em 
10 de Outubro 
de 1910, con-
forme atesta o 
Aviso aos Nave-
gantes n.º 6, de 
29 de Agosto de 
1910: Commu-
nica a Direcção 
Geral da Mari-
nha o seguinte: 
Que no dia 10 

de Outubro de 1910 principiará a funccionar o pharol da 
Ponta das Lages, ponta SE da Ilha das Flores. O apparelho 
iluminante é dióptrico de 2.ª ordem de rotação, mostrando 
grupos de 3 clarões brancos e rápidos de 20 em 20 segun-
dos, e compõe-se de dois grupos de três lentes de 0m,70 
de distancia focal. Está montado em torre de alvenaria, de 
secção quadrada de 10 metros de altura, do solo á aresta 
superior da cornija. Sobre esta ergue-se a lanterna de sec-

ção circular com 
murette e cúpula 
metallica, pintada 
de roxo-terra. Jun-
to á torre e symetri-
camente dispostos 
a E. e Oeste d’ella 
estão os edifícios, 
de um só pavimen-
to, para habitação 
dos faroleiros. A 
pequena distancia 
a NE fica a villa e 
porto das Lages. 
O horizonte marí-
timo iluminado é 
de 208º30’.(...) O 
alcance luminoso 

em estado médio de transparência atmospherica é de 
32 milhas. 

A torre tem, na sua totalidade, 16 metros de altura e 99 
metros de altitude, sendo a fonte luminosa um candeei-
ro de nível constante a petróleo. A rotação da óptica era 
produzida através da máquina de relojoaria. 

Em 1938 o candeeiro de nível constante foi substituído 
pela incandescência pelo vapor do petróleo.

Foi electrificado através de grupos eletrogéneos em 
1956 e a fonte luminosa passou a ser uma lâmpada de 
3000 watts, permitindo um alcance de 29 milhas.

A potência da fonte luminosa foi reduzida em 1984 
com a instalação de uma lâmpada de 1000 watts / 120 
volts, passando o alcance para 26 milhas.

O farol foi electrificado em 1990 com energia da rede 
pública.

Entre 3 de Outubro de 2000 e 18 de Outubro de 2001 
decorreram obras de remodelação no farol. Por este mo-
tivo, durante este período, funcionou um farolim provisó-
rio em substituição do aparelho iluminante do farol.

As obras de remodelação do farol ascenderam a 
130.000 contos, ficando equipado com a mais moder-
na tecnologia, suportada em meios informáticos, a partir 
de 2001, permitindo aos técnicos da Direcção de Faróis 
entrar no sistema do farol a partir da Central de Faróis 
em Paço de Arcos. 

O farol está automatizado com sistema modelo DF.

Direcção de Faróis

Local:  Ponta das Lajes - 
ponta SE da  
Ilha das Flores

Altura: 16 m
Altitude: 99 m
Luz: Fl (3) W 28s
Alcance:  26 M
Óptica: 2.ª Ordem - 700 mm
Ano: 1910
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Fotografias Antigas, Inéditas ou Curiosas

No principio do século XX no sul de Angola, após a Campanha do Cuamato e pacificado todo o distrito de Huila, à excep-
ção da região dos Cuanhamas, tornava-se necessário a ocupação das Terras do Fim do Mundo , mais propriamente a região do 
sudeste banhada pelos rios Cubango, Cuito e Cuando. Assim, sob o comando do 2º tenente Jaime Teodorico da Silva Nunes, 
a lancha-canhoneira “Cunene”, que patrulhava o rio do mesmo nome, foi, em Agosto de 1908, seccionada e transportada em 
carros boers num percurso de 320Kms desde Forte Roçadas até Caiundo (Posto A) e ai montada e lançada ao rio Cubango. 
O tenente Silva Nunes, nomeado Comandante Militar do Baixo Cubango, estabeleceu então postos em todo o vale do rio e 
devido à sua valorosa acção toda a àrea até além do Cuito ficou sob efectiva soberania de Portugal.

Mais tarde, quando da Guerra de África (1961-1974), a Marinha realizou operações semelhantes, em Moçambique no 
transporte de lanchas de fiscalização e desembarque das águas do Índico para o Lago Niassa, numa distância de cerca de 
700Kms. Em Angola, no ano de 1966, a LDP 208, à semelhança da “Cunene”, foi seccionada e transportada num percurso de 
1670Kms desde o Lobito até ao rio Zambeze, na fronteira leste. No ano seguinte a LDP 210 percorreu 1800Kms desde Luan-
da até ao rio Cuando, na fronteira sudeste. Finalmente, em 1968, a LDP 105 num itinerário de 900Kms, um pouco a norte do 
seguido pela “Cunene”, foi de Moçamedes até ao rio Cuito, nas margens do qual seria instalada Vila Nova da Armada.

Decorridos 60 anos do notável desempenho da “Cunene”, a Marinha continuaria, através de unidades navais e de fuzi-
leiros, a sua presença nas Terras do Fim do Mundo.

Com um intervalo de 60 anos, Unidades de Marinha estiveram 
presentes nas Terras do Fim do Mundo.

A lancha canhoneira “Cunene” no rio Cubango (1908) e a LDP 105 
no rio Cuito (1968).
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VALORES, IDENTIDADE E MEMÓRIA 1

Os VALORES, A IDENTIDADE E A MEMÓRIA ligados ao mar, são elementos estruturantes da mentalidade e carác ter 
do nosso povo. Também são o cimento que une o pessoal à Marinha e as referências primaciais para uma carreira cujo 
propósito é servir o país. Por isso, nesta nova rúbrica daremos eco a textos, antigos e modernos, que ilustrem a sua impor-
tância para Portugal e para a Marinha.



OPresidente da República, Dr. Jorge Sampaio, despediu-se no 
passado dia 2 de Março das Forças Armadas em cerimónia 
realizada na Academia de Militar. 

Estiveram presentes o Ministro da Defesa Nacional, o CEMGFA e 
os Chefes dos três ramos e muitos oficiais das Forças Armadas.

A cerimónia teve início com a chegada do Presidente da República 
sendo-lhe prestadas as Honras Militares pelas forças em parada consti-
tuídas pela Banda da Armada, Estandarte Nacional e três companhias 
em representação dos ramos constituidas por cadetes da Escola Naval 
e das Academias Militar e da Força Aérea, sob o comando do Tenente-
-coronel Barros Duarte.

Na sua alocação o Almirante Mendes Cabeçadas, agradeceu a aten-
ção dada às Forças Armadas pelo Presidente da República através de 
“uma magistratura ponderada, equilibrada, atenta às circunstâncias e às neces-
sidades de mudança, em cooperação com os restantes órgãos de soberania”.

Após o seu discurso, o Almirante CEMGFA acompanhado pelos 
Chefes dos três ramos das Forças Armadas, presentearam o Presi-
dente da República com um estojo contendo três espadas de oficial 
correspondentes a cada ramo das Forças Armadas.

O Presidente da República no seu último discurso às Forças Arma-
das, elogiou o seu desempenho em todas as missões designadamente 
as internacionais, reconhecendo que os últimos dez anos, foram difí-
ceis e de reformas profundas. Reconheceu as dificuldades na obten-
ção dos meios operacionais indispensáveis ao exercício das missões 
de soberania de interesse público e no âmbito das obrigações inter-
nacionais do Estado. Observou ainda que são necessários “esforços 
adicionais para a integração de comandos operacionais conjuntos, para uma 
crescente articulação com as forças aliadas e para uma maior interoperacio-
nalidade dos meios dos três ramos das Forças Armadas que possam melhorar 
constantemente o seu desempenho”.

Finalmente as forças em parada desfilaram perante o Presidente da 
República ao som da “Marcha dos Marinheiros”.
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O Dr. Jorge Sampaio despede-se 
das Forças Armadas

O Dr. Jorge Sampaio despede-se 
das Forças Armadas

Realizou-se no passado dia 9 de Março, na Assembleia da Repú-
blica, a cerimónia de tomada de posse do novo Presidente da 
República, Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva.

Perante a Câmara de Deputados, o Governo e numerosos convi da-
dos, designadamente em representação de países estrangeiros amigos, 
o Professor Cavaco Silva prestou juramento e foi empossado como Pre-
sidente da República para o período de 2006-2011, enquanto no Tejo o 
NRP “Corte Real” executava a salva de 21 tiros da Ordenança.

Depois do discurso do Presidente da Assembleia da República Dr. Jai-
me Gama, falou o novo Presidente da República que abordou diversos 
temas e tendo, no que diz respeito às Forças Armadas, afirmado: “...No 
exercício das funções de Comandante do Supremo das Forças Armadas, que a 
constituição atribui ao Presidente da República, considero da maior relevância o 
reforço da coesão e do prestígio da instituição militar, objectivo que, em permanên-
cia, deve merecer atenção prioritária de todos os responsáveis políticos. Importa 
que a população portuguesa saiba que as nossas Forças Armadas têm demonstra-
do um profissionalismo exemplar nas missões externas em que têm estado envol-
vidas, prestigiando o País e contribuindo para o esforço da sua posição no plano 
internacional. Acompanharei de perto, em articulação com os demais órgãos de 
soberania, o processo de reestruturação e modernização das Forças Armadas e es-
timularei o trabalho conjunto dos ramos, por forma a reforçar a operacionalidade 
das forças e a promover uma adequada racionalização dos meios...”.

A sessão terminou com o Hino Nacional tocado pela Banda da GNR, 
após o que o novo Presidente da República foi cumprimentado pelas 
altas individualidades.

À saída do Palácio de S. Bento, o Presidente da República recebeu 
Honras Militares por um batalhão a três companhias, de cada um dos 
ramos, comandado pelo CFR FZ Teixeira Moreira.

O Prof. Doutor Cavaco Silva é o 
novo Presidente da República

O Prof. Doutor Cavaco Silva é o 
novo Presidente da República
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Foi, recentemente, tornada pública a 
intenção de se promoverem estudos 
no sentido de se alterar a Lei de Segu-

rança Interna (LSI)1 que vigora desde 1987, 
e que corporiza, em substância jurídica, a 
actividade desenvolvida pelo Estado para 
garantir, entre outros fins, a ordem, a segu-
rança e a tranquilidade públicas, e bem as-
sim protecção de pessoas e bens. O que traz 
à liça a presente problemática, independen-
temente da necessidade sentida pela tutela 
em se reformular o regime em si2, é aferir 
da existência de um novo tecido jurídico 
que integre, com clareza, a intervenção do 
Estado em âmbito marítimo. É apenas de tal 
dimensão que trataremos.

Foi no dealbar da segunda metade dos 
anos oitenta que foi iniciada a construção 
da base substantiva do projecto que viria 
a ser a Lei nº 20/87, de 12JUN, diploma 
que aprovou o quadro jurídico da desi-
gnada Segurança Interna (SI), o qual, jun-
tamente com o Decreto-Lei nº 300/84, de 
07SET (Sistema da Autoridade Marítima), 
a Lei nº 35/86, de 04SET (Lei dos Tribunais 
Marítimos) e o Decreto-Lei nº 278/87, de 
07JUL (regime jurídico dos ilícitos da ac-
tividade de pesca), se viria a tornar num 
dos quatro grandes pilares da intervenção 
institucional do Estado em espaços sob so-
berania e jurisdição marítima nacional, e 
bem assim da forma como entende estru-
turar a sua Autoridade Pública em termos 
marítimos. Não cabe, nesta breve reflexão, 
apontar a bondade dos termos assumidos 
em sede legislativa, nem, tão pouco, a ne-
cessidade de uma recontextualização de 
tal terminologia face às novas envolven-
tes da Segurança Global. Apenas se dirá 
que existem, como é publicamente sabido, 
variadas abordagens doutrinárias sobre o 
melhor formato de caracterizar tal âmbito 
de actuação do Estado, algumas das quais 
consideram restritiva a palavra (SI) face, 
inclusive, às novas aplicações, mais am-
plas, da Security.

Situemo-nos no quadro jurídico da SI. 
As dúvidas conceptuais que o conteúdo 
da LSI suscitava em termos da total apli-
cabilidade da sua filosofia jurídica de base 
ao ambiente marítimo conheceram maior 
acuidade aquando da entrada em vigor, 
para Portugal, da Convenção das Nações 
Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) 
e, concretamente, do artigo 224º sobre 
“exercise of powers of enforcement”3, fór-
mula legal traduzida, eventualmente de 
forma pouco rigorosa, para “exercício de 
poderes de polícia”.

De facto, as expressões que se usam nas 
rotinas de comunicação, ainda que institu-
cionais, não podem ser transpostas para os 

textos de lei sem que sobre elas exista uma 
reflexão conceptual aprofundada. O facto 
de se adaptar, em sede normativa, o sen-
tido de execução de ordem (e/ou da lei) 
– law enforcement - a um outro que, even-
tualmente, o legislador não previu no seu 
quadro mental inicial, pode induzir con-
clusões erróneas sobre o objectivo do texto 
convencional. Executar e cumprir ordens 
e/ou o estatuído em lei não é, exactamen-
te, exercer o poder de polícia. Em termos 
de autoridade, e designadamente de apli-
cação de medidas cautelares e de polícia, 
pode, inclusive, ser um contexto totalmen-
te díspar. No breve âmbito do presente ar-
tigo, esta aferição servir-nos-á como móbil 
de reflexão para a questão de fundo que é, 
concretamente, na moldura permitida pela 
LSI, o exercício de poderes de polícia no 
território marítimo nacional - incluindo o 
espaço integrante do domínio público hí-
drico (DPH) - e, quando tal possível, nos 
espaços jurisdicionais onde o Estado Por-
tuguês exerce a sua intervenção nos termos 
dos artigos 55º a 58º da CNUDM.

Afigura-se-nos que a matéria envolve 
uma complexa teia jurídica de questões 
que não se coadunam, simplesmente, com 
a leitura linear de que um diploma com 
as características da LSI tem que ser en-
quadrador o suficiente para não explicitar 
aplicação territorial ou mesmo o âmbito 
de especialidade de medidas de polícia. 
Outrossim, entende-se, mesmo, que a es-
pecificidade das temáticas relacionadas 
com o exercício de polícia em cenários 
geograficamente peculiares e diferencia-
dos como o são os espaços marítimos o 
exige; senão vejamos:

1. O âmbito de aplicação da LSI, publi-
cado há mais de década e meia, não é sufi-
cientemente claro em termos do seu quadro 
conceptual de aplicação, apenas se referin-
do, genericamente, “a todo o espaço sujei-
to a poderes de jurisdição do Estado Portu-
guês”, tal como preceitua o seu artigo 4º, 
nº1. Ora, sendo certo que o enquadramento 
jurídico da LSI foi pensado apenas quatro 
anos após a assinatura da CNUDM, e cerca 
de oito anos antes de esta entrar em vigor 
em termos internacionais (finais de 1994), 
e assumindo-se a necessária interpretação 
actualista do termo jurisdição do Estado, é 
imperioso concluir que o preceito incluso 
no artigo 4º necessitará de uma readapta-
ção normativa, eventualmente num sentido 
mais objectivo e clarificador face à Conven-
ção que é, desde 03DEZ1997, parte inte-
grante do ordenamento jurídico nacional.

2. Aliás, a própria temática jurídica da 
Zona Contígua (ZC), que foi objecto de 
um primeiro anteprojecto e que integra a 

nova proposta de Lei sobre espaços marí-
timos, parecerá ter uma importância acres-
cida no quadro do artigo 33º da CNUDM, 
atendendo a que as matérias directamente 
envolvidas são as questões fiscais, adua-
neiras, sanitárias e de imigração clandes-
tina, ou seja, todas conectadas com a Se-
gurança Interna.

3. Especificamente, face à actual con-
textualização de ameaças que, o mais das 
vezes imprevisíveis e indetectáveis, vêm 
impondo a necessidade de novos formatos 
de cooperação interna e internacional, e 
mais eficazes redes de informação, ter-se-
-á que avaliar se, a dados actuais, a estru-
tura orgânica que estava inserta no artigo 
14º (entidades que exercem funções de 
segurança interna) será a mais adequada 
para se atingirem os fins que actualmen-
te preenchem os conceitos de segurança 
interna e externa, na moldura em que o 
conceito estratégico de defesa nacional já 
parece indiciar.

4. Em concreto, no que à Autoridade 
Marítima se refere, será de enorme utili-
dade recompendiar o perfil de medidas 
de polícia estabelecido pelo artigo 16º da 
Lei em apreço, sendo algo notório que o 
legislador não previu, então, cenários de 
intervenção específica para a realidade 
marítima (visita a navios, apreensão de 
artes e equipamentos, retenção e/ou proi-
bição de navegação, entre outros exem-
plos). Realidade que, hoje é claro, preen-
che exactamente um dos fenómenos que, 
face ao meio, mais riscos envolve para a 
segurança dos Estados costeiros, pela pe-
culiaridade das actividades e de eventuais 
actos ilícitos que nela se desenvolvem. O 
preceituado nas alíneas h), j) e k) do nº2 do 
artigo 13º do Decreto-Lei nº 44/2002, de 
02MAR, que situam, e estabelecem, uma 
ponte jurídica com o quadro da CNUDM, 
apenas restringe a fragilidade legal do su-
pramencionado.

5. Até porque, como refere a própria LSI, 
as medidas de polícia se aplicam, além da 
lei penal e processual penal, na exacta me-
dida do previsto nos estatutos e leis orgâni-
cas das forças de segurança. Ora, em sede 
marítima, onde nos pretendemos situar, há 
um vazio estrutural, porquanto a autorida-
de de polícia (e de polícia criminal) desig-
nada como de especialidade – até para o 
âmbito do foro penal marítimo -, ou seja, 
a Polícia Marítima (PM), não tem um qua-
dro jurídico-orgânico aprovado, facto que 
exigirá reflexão política acrescida. 

Assumindo, como pressuposto de aná-
lise, que algumas divergências existen-
tes em matéria de investigação criminal 
preventiva4 terão um qualquer impacte 
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a nível orgânico-funcional, importa que 
a Autoridade Marítima, até pelo pendor 
acrescido que conheceu com a publicação 
dos Decretos-Leis nºs 43/2002, 44/20025, 
45/2002, todos de 02MAR, seja envolvi-
da nos trabalhos de pesquisa, estudos ou 
conversas em sede de anteprojecto que a 
equipa liderada pelo Doutor Severiano Tei-
xeira certamente promoverá, sob pena de, 
até pelo impacte de existirem diferentes tu-
telas, se poderem estar a desenhar níveis 
de importância institucional diferenciados, 
em cujo primeiro escalão serão colocadas 
algumas entidades de polícia, e, eventual-
mente num segundo, outras. Cenário que, 
bem se perceberá, importa evitar.

Assumindo os ensinamentos recolhidos 
da problemática relacionada com o Código 
ISPS, e tal como avaliámos noutra sede6, im-
porta manter em cuidada atenção às ques-
tões relacionadas com o novo perfil de ame-
aças e os reconfigurados tecidos de formas 
e organizações criminosas. A autoridade 
que o Estado tem que exercer nos espaços 
sobre os quais é territorialmente soberano, 
ou sobre aqueloutros que, quer por via con-
vencional, quer por imposição comunitá-
ria e/ou internacional tem necessariamente 
que exercer um qualquer tipo de jurisdição 
(desde logo a económica), tem que ser ba-
seada numa clara opção conceptual. A que 
se entende como correcta em âmbito portu-
ário é a identificação, livre de preciosismos 
temáticos, do que é, de facto, o interesse 
comercial, e por outro lado do que terá que 
ser a intervenção descomprometida da Au-
toridade Pública do Estado. O impulso que 
por vezes existe nalguns foros em encaixar 
e fazer uma espécie de ponte valorativa en-
tre aquelas duas dimensões só poderá servir 
interesses de índole privada e/ou comercial, 
totalmente estranhos à função de polícia. No 
limite, como já alguém disse, a Segurança é 
um fenómeno público cuja prática se poderá 
inscrever num quadro de prejuízo; tese que 
tem que ser corrigida com o seguinte com-
plemento: porque só a salvaguarda plena da 
Segurança evita prejuízos incomensuravel-
mente maiores. As públicas declarações de 
alguns presidentes de Câmara aquando dos 
incêndios estivais de 2002, e as conclusões 
das autoridades inglesas aquando do dramá-
tico acidente ferroviário anos antes, são, tão 
só, dois exemplos claros de que quadros de 
actuação do Estado aos quais estão acopla-
dos fenómenos de segurança (de pessoas e 
bens) não podem estar prendidos a estruturas 
e entidades que visam o lucro. O conceito, 
além de lógico é, aliás, claro.

Pode dizer-se que o exercício da polícia 
no mar é, afinal, um exemplo quase aca-
démico de alguns dos receios existentes le-
vados ao limite da compreensão, porquan-
to qualquer sinistro marítimo – ainda que 
de média dimensão - tem consequências 
dramáticas ao nível da segurança do Esta-
do7 e da protecção dos seus ecossistemas 
marinhos e dominiais. E acarreta, neces-
sariamente, além de ocorrer em meio cla-

ramente adverso e inóspito, uma actuação 
interdepartamental do Estado, na qual as 
medidas de polícia assumem uma preva-
lência e prioridade claras. Especificamen-
te no âmbito da Autoridade Marítima e da 
Polícia Marítima, tal é efectuado através da 
realização da visita de Estado e da verifi-
cação documental, quer seja exercendo a 
autoridade do Coastal State conferida pelo 
artigo 27º da CNUDM (jurisdição penal a 
bordo de navio estrangeiro), quer, sobretu-
do, na execução de diligências averiguató-
rias e na instrução de peças documentais 
em âmbito de investigação dirigida pelo 
Ministério Público. A desconsideração 
de tais patamares de intervenção, apenas 
porque, pressupostamente, se trata de uma 
força policial pequena8 (porque de espe-
cialidade se trata), tem efeitos nefastos e 
de um aprofundado impacte negativo no 
exercício da autoridade do Estado no mar, 
e demonstra um desconhecimento total da 
importância que tem para um Estado ar-
quipelágico e costeiro como o Português a 
diminuição, ou fragilização, das suas prer-
rogativas de autoridade.

Entende-se que o exercício da auto-
ridade do Estado, em âmbito marítimo, 
também se pode assumir através de medi-
das configuráveis como sendo de polícia, 
como sejam a execução de diligências de 
visita, inspecção, investigação, detenção 
do navio e assunção de mecanismos garan-
tísticos (caução ou outras garantias finan-
ceiras tidas como idóneas), tal como re-
sulta de normativos como os artigos 218º, 
220º e 226º da CNUDM, do preceituado 
no artigo 17º da Convenção de Viena de 
1988, em matéria de Tráfico de Estupefa-
cientes e Substâncias Psicotrópicas, e da 
própria lei interna. Para tal, contudo, têm 
que ser definidos princípios estatutários 
precisos9, sob pena de se realizarem pro-
cedimentos e actos processuais nulos; isto 
é, ou existe, juridicamente atribuída, uma 
capacidade legal de autoridade de polí-
cia, ou, simplesmente, a mesma não está 
estatuída (subsistindo enormes dúvidas do-
gmáticas e jurídicas sobre a efectivação de 
certos actos como sejam as medidas cau-
telares e de polícia).

Em termos marítimos, e para se obter su-
cesso numa revisão orgânico-estatutária da 
LSI, afigura-se imprescindível aferir, desde 
logo a nível conceptual, que estrutura jurí-
dica se deverá instituir para o anteprojec-
to a propor ao Governo, isto é, avaliar se 
se deverá proceder na linha normativa da 
Lei nº 20/87 e firmar, sem qualquer tipo de 
identificação material, grandes princípios 
orientadores e o quadro de entidades in-
terventoras, ou, alternativamente, em razão 
da matéria e do território, definir, com ri-
gor, conceitos, espaços e medidas a activar 
atentos os princípios orientadores que o or-
denamento jurídico nacional, e designada-
mente a CNUDM, impõem10. Nesta base, e 
num segundo patamar de construção nor-
mativa, importará ainda, considerando a 

base jurídica que as leis orgânicas policiais 
(ou da entidade tutelar) já indiciam, clari-
ficar o quadro de intervenção da Autorida-
de Marítima e da entidade policial que, no 
âmbito da Administração Interna11, detém 
competência para, em determinadas ma-
térias, exercer a autoridade de polícia do 
Estado. A não consideração da vastíssima 
realidade geo-marítima do País, manterá, 
no fulcral domínio da Segurança/Security, 
a fragilidade que ora subsiste passados que 
estão quase dezoito anos da publicação do 
seu regime de base, e validará alguma in-
definição conceptual ao nível do exercício 
da polícia em espaços marítimos sob jurisdi-
ção nacional. A publicação do anteprojecto 
do Código ISPS seria, a este propósito, um 
excelente sinal público, e um indício cla-
ro para futuro.

Dr. Luís da Costa Diogo
(Assessor do VALM DGAM)

Notas
1 Os estudos serão coordenados, conforme publica-

mente já sublinhado pela tutela governamental da Admi-
nistração Interna, pelo Doutor Severiano Teixeira.

2 Em Março de 2005 o Primeiro Ministro apresentou, 
na sede própria (Assembleia da República), o Progra-
ma do XVII Governo Constitucional, em cujo texto, no 
respeitante à Segurança Interna, se recebiam as bases 
programáticas pré-eleições que, no Capítulo referente 
à Qualidade da Democracia, Cidadania, Justiça e Se-
gurança, eram assumidos os objectivos de “...afirmar a 
autoridade do Estado e garantir a Segurança”.  

3 Texto em língua inglesa, tal como estatuído em ver-
são original. “United Nations Convention on the Law of 
the Sea, 1982. A Commentary”, Myron Nordquist.

4 Sobretudo face às diferentes concepções que 
existem entre as grandes forças de segurança e a au-
toridade de polícia com competências especializadas 
em matéria judiciária, cuja visão face às envolventes 
de intervenção policial nas várias fases processuais 
da instrução e das diligências de averiguação é as-
saz diversa.

5 Entre outros, alíneas b), h) e k) do nº2 do artigo 
13º, devidamente conjugado com o nº 3 do 3º e artigo 
15º, todos do DL 44/2002. 

6 “A Security em Âmbito Marítimo. O Código ISPS”, 
Cadernos Navais nº 15, OUT-DEZ2005, Grupo de Es-
tudo e Reflexão de Estratégia, Edições Culturais de 
Marinha.

7 Desde logo face às envolventes jurídicas que a(s) 
carga(s) induz(em) - e obrigações jurídicas impostas 
pelo ordenamento jurídico nacional no quadro das 
autoridades marítimas e alfandegárias -, face, ainda, 
aos fenómenos relacionados com a imigração ilegal e 
os circuitos de clandestinidade, o que implica a parti-
cipação de autoridades marítimas, das entidades com-
petentes em matéria de Estrangeiros e Fronteiras e dos 
respectivos consulados do Estado de Bandeira do na-
vio. E, também, numa avaliação global do interesse do 
Estado e das comunidades ribeirinhas, a questão dos 
vários impactes negativos nos ecossistemas e na de-
predação de recursos vivos e inertes, desde logo com 
a ocorrência de crimes do foro ecológico.

8 Cerca de 515 elementos mais chefias, estando 
previsto (e de alguma forma homologado em sede 
técnica departamental) um aumento para cerca de 
730 elementos.

9 Em sede das leis orgânicas, como se disse supra, 
ou mesmo através das leis de investigação criminal, 
como acontece com os nºs 2 e 3 do artigo 3º da Lei 
nº 21/2000, de 10AGO, com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei nº 305/2002, de 13DEZ.

10 Remetendo, naturalmente, para formatos regu-
lamentares posteriores, matérias e estruturas procedi-
mentais que cujo tratamento jurídico não caberá em 
sede de lei de bases.

11 A Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana.
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Na última semana de trabalho no 
NATO Relief Hospital, instalado 
em Bagh-Paquistão para assistir as 

vítimas do terramoto, as Forças Armadas 
holandesas resolveram enviar uma psicó-
loga clínica para nos preparar para voltar-
mos para casa.

Digo “nós” referindo-me à equipa mé-
dica, de enfermagem e paramédica que se 
encontrava naquele campo de Cachemira 
há cerca de três meses e que, integrando 
militares dos três ramos das FA e de cinco 
países diferentes (Holanda, República Che-
ca, Reino Unido, França e Portugal), era a 
prova cabal de que um propósito militar 
humanitário nos une tão ou mais eficaz e 
sinergisticamente que um inimigo comum 
ou uma meta comunitária.

Ainda assim, e apesar de me ter sentido 
plenamente integrada, não era propriamen-
te a mim, que a Dra. Ellen, vinha explicar 
o efeito que tem em nós vermos membros 
amputados todos os dias, enfrentarmos um 
Serviço de Urgências com doentes a mais 
e meios a menos ou passarmos a ter como 
extravagância de sábado à noite ver um 
filme repetido num écran de computador. 
Não era a mim, que ela queria dizer que as 
famílias, que tinham feito árvores de Natal 
na nossa ausência e tinham tentado pôr 
numa caixinha de correio uma parte delas 
próprias, não iam conseguir compreender 
imediatamente o país pobre, fragilizado e 
muçulmano donde nós regressávamos.

Mas era eu que tinha feito nascer dois be-
bés naquela mesma semana e portanto, foi 
a mim que a dra.Ellen veio contar como, ao 
ouvir o choro dos “meus” recém-nascidos 
na tenda da enfermaria, o seu corpo reagiu 
como costumava perante o choro da sua fi-
lha de 6 meses que tinha ficado na Holan-
da: produzindo leite, muito leite.

Para quem não saiba, esta é uma reacção 
fisiológica perfeitamente normal e desejável 
mas, dando-se o caso do leite materno não 
ser extraído, acumula-se de forma dolorosa, 
podendo inclusivamente originar infecções 
da mama difíceis de tratar.

Como é óbvio, pelo bom relacionamento 
que existia entre camaradas e pela cumpli-
cidade que se estabelece entre uma grávida 
e a sua obstetra, foi a mim que coube a de-
licada tarefa de auscultar as recém-mamãs 
no sentido de deixarem os seus filhos serem 
amamentados pela nossa psicóloga.

O meu hemisfério esquerdo dizia-me 
que bom que era eu ser médica para po-
der compreender e apoiar a minha cole-
ga, que ainda bem que eu sabia mais de 
10 razões a favor do aleitamento materno, 
que os rudimentos de urdu (língua oficial 
do Paquistão) que tinha aprendido me ha-
viam de auxiliar perante o intérprete e que 
medicamente, se tivesse sucesso, estaria a 
prestar um bom serviço às mães (paquista-

nesas e holandesa), aos bebés e, sobretudo, 
a reforçar a minha campanha a favor da 
amamentação, lançada desde o nascimen-
to do primeiro bebé, perante a incompre-
ensível recusa das mães em amamentarem 
os seus filhos.

O lado direito do meu cérebro, porém, 
lembrava-me a oração de S.Francisco:” Meu 
Deus, dá-me força para mudar o que é pos-
sível, paciência para aceitar o que não é e 
inteligência para perceber a diferença”.

E de repente, vejo-me na enfermaria, com 
as mulheres dum lado, a Ellen do outro e no 

meio eu e o Mr. Hassam, que explicava en-
tusiasticamente e numa profusão de gestos 
(provavelmente muito para além do que eu 
tinha dito, como aliás acontecia frequente-
mente nestas traduções simultâneas), os be-
nefícios para a mãe e para o bebé do acto de 
amamentar. Mostrava ele, agitando os braços 
no ar, que o leite materno fazia o bebé mais 
forte, estava sempre disponível e à tempera-
tura ideal, era económico e tinha a compo-
sição nutricional certa.

Acho que eles nunca traduziam a parte 
em que eu dizia que a amamentação inten-
sificava a relação mãe-filho (foi-me dito que 
as altas taxas de mortalidade infantil não in-
centivavam este vínculo precoce) mas desta 
vez eu não insisti senão na ideia de que as 
minhas pacientes eram livres de decidir acei-
tar ou recusar a oferta e de que o meu apoio 
era incondicional.

Fomo-nos todos embora e, passados mo-
mentos, voltei para saber da sua decisão. 
Ambas tinham optado por não autorizar que 
os seus filhos fossem amamentados pela mãe 
holandesa argumentando que os seus mari-
dos não concordavam. Tendo em conta que, 
naquele espaço de tempo, os maridos não 
estavam presentes, para mim foi claro que 
não lhes agradava a ideia de porem os seus 
bebés ao peito duma desconhecida (embo-
ra haja no Paquistão o conceito de amas de 
leite), não estavam ainda nada assimilados 
os conhecimentos sobre aleitamento mater-
no (as próprias mães foram sempre relutan-
tes em dar de mamar), não era verdade que 
fossem os homens a impedir as esposas de 
amamentar (depois daquele “briefing”, o 
Mr. Hassam continuou empenhadamente a 
ajudar-me nesta divulgação) e que eu ainda 
demoraria muito tempo até compreender o 
comportamento destas jovens mães.

A Ellen, no seu jeito psicanalítico, avan-
çou a hipótese de que o prazer que advém 
da amamentação seria considerado dema-
siado libidinoso para que Alá (sobretudo O 
personificado pelas sogras) o permitisse.

Eu, no entanto, que fui testemunha de tantas 
regras contornadas por mulheres, muçulmanas 
fervorosas, cuja inteligência permitiu adapta-
rem-se aos constrangimentos dum hospital de 
campanha, acredito que a benevolência de Alá 
ultrapassa os mais rígidos códigos de compor-
tamento. Acredito que o desconhecimento e 
as diferenças culturais não obstam à filantropia 
dos actos médicos ou militares. Acredito que as 
missões que tiverem por base o desejo de coo-
peração, o respeito, o método e a perseverança 
hão -de levar-nos, individual e colectivamente, 
a bom porto. E à NATO, através de cada um de 
nós, se for essa a sua determinação.

2TEN MN Filipa Soares Albergaria
Interna de Ginecologia/Obstetrícia

Missão NATO – Pakistan Earthquake Relief Assistance
DEZ05/JAN06
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O que Alá permiteO que Alá permite

Consulta com interprete paquistanesa.

Promovendo a amamentação.

Cuidados ao recém-nascido após o parto.

Gabinete de Ginecologia/Obstetrícia no 
NATO Relief Hospital, em Bagh.



No âmbito da preparação e aprontamento do Grupo de 
Tarefa Naval, decorreu entre 06 e 10 de Fevereiro de 
2006, o exercício naval INSTREX 01-06. O Grupo de 

Tarefa Naval, comandado pelo CMG Pereira da Cunha, e consti-
tuído por seis unidades navais - NRP “Corte Real” (com um Lynx  
Mk95 embarcado), NRP “João Belo”, NRP “Sacadura Cabral”, 

NRP “Bérrio”, NRP “João Roby” e NRP “Gen. Pereira D’Eça” 
-  e três equipas de boarding dos FZ’s, efectuou exercícios nas 
diferentes áreas das operações navais, ao largo da costa ociden-
tal, com um grau crescente de dificuldade, de modo a permitir 
o adestramento individual das unidades, exercitar a interope-
rabilidade e elevar os padrões de prontidão da força naval. Co-
laboraram ainda, neste exercício, o NRP “Barracuda”, o NRP 
“Águia” e o NRP “Centauro”, aviões F16, Alpha Jet, um MPA e 
um Cessna da FAP. De realçar o lançamento de torpedos ASW, 
tiro naval de superfície, antiaéreo e séries de protecção de for-
ça contra ameaças não convencionais.

No dia 08 de Fevereiro, o Grupo de Tarefa Naval recebeu a 
visita do Comandante Naval, VALM Vargas de Matos, no seu 
primeiro embarque no desempenho das suas novas funções, 
tendo assistido, a bordo do NRP “Corte Real” e do NRP “Bér-
rio”, a alguns exercícios programados, nomeadamente, reabas-
tecimento no mar, tiro com armas ligeiras contra alvo reboca-
do, defesa aérea e, a um exercício de homem ao mar, onde foi 
experimentado pela primeira vez no mar, o Cesto de Recolha 
de Náufragos.

(Colaboração do Comando Naval)
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NÃO-INGERÊNCIA 
E INTERVENÇÃO MILITAR

Durante mais de três séculos, desde o Tratado de Vestefália (1648) até ao fim da 
bipolarização política mundial (1991), a Europa e depois o mundo ocidental, 
foram afirmando cada vez mais peremptoriamente, os princípios em que as-

senta o conceito de soberania, nomeadamente a integridade territorial, a inviolabilidade 
de fronteiras e a não-ingerência nos assuntos internos de outros Estados.

A Constituição da República Portuguesa e os documentos que criaram as mais 
importantes organizações internacionais após a II Guerra Mundial, todos referem 
aqueles princípios. Bastará salientar a Carta das Nações Unidas e a Acta Final de 
Helsínquia da OSCE. Durante aquele período, qualquer violação destes princípios 
provocaria a guerra.

A alteração desta postura começou a sentir-se depois da queda do muro de Berlim 
(09.11.89) ou, de uma forma mais decisiva, com o fim da bipolarização política mun-
dial e desmembramento da União Soviética (21.12.91), por um lado, e com a formação 
da União Europeia (07.02.92), por outro lado.

Terminou o terror nuclear; a ausência de oposição política e ideológica entre os dois 
blocos afastou o recurso sistemático ao veto no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas; o fim do espartilho da hegemonia das duas superpotências ou dos blocos por 
elas liderados libertaram os conflitos regionais históricos, étnicos e religiosos, que au-
mentaram; alguns Estados recusaram o apoio das ex-potências coloniais ou perderam 
as ajudas das potências que os pretenderam manter num ou outro bloco do sistema 
bipolar, acabando por cair na situação de Estados falhados; afastada ‘a’ grave ameaça 
nuclear, foi possível eleger como prioritária a defesa contra ameaças até então consi-
deradas como ameaças menores: tráfico de droga e de pessoas, proliferação de armas 
nucleares e convencionais, violação dos direitos humanos, terrorismo (primeira priori-
dade após o 11 de Setembro de 2001), etc.

Foi assim admitido que a ONU poderia finalmente cumprir a finalidade para que 
havia sido criada e que seria o único fórum competente para decidir a intervenção nos 
assuntos internos dos Estados, normalmente sob a forma de interposição nos conflitos 
militares ou de ajuda humanitária nas situações de calamidade, mas sempre com con-
sentimento  do Estado onde a acção iria ter lugar.

Sucederam-se então as propostas políticas para enfrentar as novas crises e 
conflitos.

O Secretário-Geral das Nações Unidas Boutros-Boutros Ghali apresentou em 1992 
a Agenda para a Paz, documento que seria também uma base para a desejada revisão 
da Carta e do funcionamento das Nações Unidas. Nesse mesmo ano, os graves pro-
blemas durante o apoio militar à ajuda humanitária à Somália (09.12.92 a 09.10.93), le-
varam à publicação de um Suplemento à Agenda para a Paz (1995), onde, pela primei-
ra vez, foram aprovadas missões coercivas, contrariando o direito de não-ingerência 
nascido em Vestfália.

Mais tarde, o agravamento e consequente militarização do conflito da Bósnia levou 
a ONU a entregar a missão à NATO (1995). Depois, em 2001/02, um número elevado 
de Capacetes Azuis foram feitos reféns no conflito. Consequentemente, tem havido ten-
dência para recorrer cada vez menos aos “Capacetes Azuis” e cada vez mais às forças 
militares, armadas de acordo com a gravidade dos conflitos.

Poucas vezes tem havido tão claro consenso entre a ONU e a UE, como sobre o tema 
que se acaba de expor. 

De um modo geral, os documentos mais importantes deste Milénio publicados por 
ambas Organizações não diferem muito ao considerar:  Como valores a preservar – li-
berdade, igualdade, solidariedade, tolerância, respeito pela natureza, responsabilidade 
partilhada; como objectivos a perseguir – paz, segurança e desarmamento, desenvol-
vimento e erradicação da pobreza, protecção do ambiente, direitos humanos, demo-
cracia e boa governação, protecção dos vulneráveis; como ameaças – todas acções que 
possam violar os valores ou prejudicar os objectivos enunciados. As acções a desen-
volver variam, mas incluem o fortalecimento da ONU, o desenvolvimento da PESC e 
da PESD, a cooperação internacional, a resolução pacífica dos conflitos, mas também, 
a possibilidade de intervir nos assuntos internos dos Estados quando a ONU reconhe-
cer que é clara a ameaça e se esgotaram os esforços diplomáticos de resolução pacífica 
dos conflitos. Entre os Estados prevaricadores contam-se os que são acusados de má 
governação, os Estados irresponsáveis (rogue states), os Estados falhados (failed states) e 
os Estados preocupantes (states of concern).

Indicam-se alguns relatórios da ONU e UE sobre estas matérias: United Nations Mil-
lennium Declaration (ONU, 18.09.00), Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and 
Change (ONU 2004), In Larger Freedom (Kofi Annan, 21.03.05), European Security Strategy 
(Conselho da Europa, 12.12.03) e A Human Security Doctrine for Europe (The Barcelona 
Report of the Study Group on Europe’s Security Capabilities, 15.09.04).

António Emílio Sacchetti
VALM

REFLECTINDO… IXINSTREX 01-06INSTREX 01-06



10  ABRIL 2006  REVISTA DA ARMADA

ACADEMIA DE MARINHA

No passado dia 13 de Dezembro de 
2005 realizou-se no auditório da 
Academia de Marinha a cerimónia 

do lançamento dos livros “De Goa a Pan-
gim: Memórias tangíveis das capitais do 
Estado Português da Índia” e “Urbanismo 
e a Arquitectura Portuguesa em Macau 
(1551-1911)”, da autoria do académico Pro-
fessor Doutor Pedro Dias, da Universidade 
de Coimbra, obras que foram apresentadas 
pelo académico Dr. José Manuel Garcia. 
Na mesma sessão foi também efectuada a 
comunicação do académico Coronel Nuno 
Valdez dos Santos intitulada “Os magnífi-
cos canhões da ilha de Malta”.

Presidiu à sessão o Presidente da Acade-
mia, VALM Ferraz Sacchetti, encontrando-
-se à sua direita o Dr. José Vicente de Bra-
gança, Secretário-Geral da Presidência da 
República e à sua esquerda a Profª. Drª 
Raquel Soeiro de Brito, vice-presidente 
da Academia.

O VALM Ferraz Sacchetti abriu a ses-
são, explicando a razão da presença do 
representante do Presidente da República 
que nesta sessão iria agraciar o Prof. Pedro 
Dias com a comenda da Ordem do Infante 
D. Henrique.

Seguidamente usou da palavra o Dr. José 
Manuel Garcia que fez uma breve sínte-
se das obras apresentadas e das diversas 
iniciativas culturais iniciadas ou impul-
sionadas pelo Prof. Pedro Dias, tecendo 
considerações elogiosas aos livros agora 
lançados, considerando-os referências in-
contornáveis nos estudos sobre Arte do 
antigo além-mar português.

Foi dada então a palavra ao Professor 
Doutor José Amado Mendes, Presiden-

te do Conselho Científico da Faculdade 
da Letras da Universidade de Coimbra, 
que historiou os pontos mais relevantes 
da vida académica do homenageado, ten-
do-se referido especificamente aos projec-
tos de restauro de inúmeros monumentos 
nacionais e aos trabalhos de investigação 
das relações de Portugal com a Europa e 
com os territórios em África, na América 
e no Oriente.

O Secretário Geral da Presidência da Re-
pública procedeu depois à imposição da 
condecoração, já atrás referida, ao Prof. 
Pedro Dias que seguidamente agradeceu 
a distinção conferida pelo Presidente da 
República, tendo-se referido aos pormeno-
res da preparação e edição dos dois livros 
agora apresentados e o quanto tinha sido 
influenciado ao longo da sua vida pela fi-
gura impar do Infante D. Henrique.

Reaberta a sessão, a mesa da presidên-
cia foi reconstituída passando o académico 
Prof. Contente Domingos, vice-presidente 
da Academia a substituir o Dr. José Vicen-
te de Bragança.

O Coronel Valdez dos Santos explicou 
como se tinha voltado a interessar pelas 
monumentais fortificações da ilha de Mal-
ta e dos seus canhões, tendo, acerca destes, 
relatado o que tinha recolhido numa visita 
que fizera aquela ilha.

Desenvolveu o passado histórico da ilha 
e dos seus habitantes e as diversas vicis-
situdes por que todos tinham passado ao 
longo dos séculos sobre vários invasores e 
da necessidade de se terem de fortificar e 
defender com artilharia.

Referiu-se a como os malteses aguçaram 
para isso o seu engenho com os “canhões de 
pedra” e os processos que utilizaram para tal, 
tendo-se o orador detido em pormenores in-
teressantes acerca do “grande cerco de Malta, 
em 1565” imposto pelos turcos, onde “foi em-
pregue, possivelmente pela última vez na Europa, 
artilharia neurobalistica.”, tendo saído vitorio-
sos os Cavaleiros da Ordem de Malta.

O orador terminou a sua comunicação 
salientando o quanto “a artilharia que fez a 
história de Malta nos últimos trezentos anos 
– que devia ser devidamente venerada e real-
çada – está hoje a ser relegada para um total 
esquecimento”.

A esta sessão cultural assistiram muitos 
académicos, lentes e professores da Uni-
versidade de Coimbra e ainda amigos e 
familiares dos académicos Prof. Pedro Dias 
e Valdez dos Santos, além de um adminis-
trador do Banco Santander que patrocinou 
a edição do livro sobre Goa.

Sessões CulturaisSessões Culturais

O Prof. Pedro Dias na sua intervenção, após ter sido agraciado.

No passado dia 14 de Feverei-
ro, realizou-se na A. M. uma 
sessão solene, presidida pelo 

ALM CEMA, que nesta elevada fun-
ção visitou pela primeira vez a Aca-
demia.

Na mesa, à direita do ALM CEMA, 
figuraram o Prof. Doutor Justino 
Mendes de Almeida, membro emé-
rito da Academia e o Prof. Doutor 
Contente Domingues, e à esquerda a 
Profª. Doutora Raquel Soeiro de Brito, 
e o VALM Sacchetti.

Aberta a sessão, usou da palavra o 
Presidente que após saudar o ALM 
CEMA, esclareceu entre outros pontos o 
facto de irem verificar-se dois aconteci-
mentos: a entrega de um prémio e uma co-
municação.

Seguidamente, procedeu-se à entrega 
do Prémio “Almirante Sarmento Rodri-

gues”/2005 à Dr.a Carla Delgado de Pieda-
de, pelo seu trabalho intitulado “ O contribu-
to português na definição das rotas do Pacífico, 
no séc. XVI – A Viagem de Sebastião Rodrigues 
Soromenho” que, a pedido do ALM CEMA, 
foi feita pela Sra. D. Ana Maria Junqueiro 

Sarmento Cavaleiro Ferreira, filha do 
ALM Sarmento Rodrigues.

Após isto, o Dr. Amaral Xavier 
proferiu uma comunicação sobre “A 
Marinha na 1ª Dinastia”, em que 
chamou “a atenção para o Tratamento 
que a Marinha, os navios e os Marinhei-
ros na 1ª Dinastia têm recebido de histo-
riadores e estudiosos destas matérias e de 
cujo processo evolutivo e constante pro-
gresso, sem paralelo na Europa daquele 
tempo, foram os principais factores em 
que poderia ter vindo a apoiar a Gestão 
dos Descobrimentos”.

Na assistência estiveram além de 
altas patentes da Marinha, muitos acadé-
micos e ainda familiares da galardoada, e 
também convidados e estudiosos da maté-
ria exposta pelo orador.

(Colaboração da Academia de Marinha) 

Entrega do Prémio ALM. Sarmento Rodrigues.

Fo
to

 Jú
lio
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ito

Foto Júlio Tito
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A MARINHA DE D. JOÃO III (11)

O direito às Molucas: uma dúvida 
sem solução à vista

O direito às Molucas: uma dúvida 
sem solução à vista

Ao olharmos para o mapa portu-
guês, de autor anónimo, datado de 
1502 –  conhecido pela designação 

de Cantino, pelas circunstâncias em que foi 
elaborado e levado para fora do país – não 
podemos deixar de nos surpreender com 
as características do traçado da África e da 
parte ocidental do Oceano Índico, até à Pe-
nínsula Indostânica. Na verdade, o conti-
nente africano, a despeito de uma pequena 
deformação na sua extensão leste-oeste, tem 
dimensões muito próximas da realidade e 
o mesmo pode dizer-se da distância que 
o separa da costa ocidental da Índia. Para 
um mapa que tinha sido concebido apenas 
três anos depois da chegada de Vasco da 
Gama a Lisboa, pode dizer-se que revela 
um conhecimento muito razoável das re-
giões onde tinham navegado as primeiras 
três esquadras que foram à Índia (Gama, 
Cabral e João da Nova). 

Dizem alguns historiadores que estas pri-
meiras explorações marítimas demoliram por 
completo os clássicos monumentos do conhe-
cimento geográfico, com especial relevo para 
o texto da Geografia de Cláudio Ptolomeu, 
que merecia uma particular atenção desde 
o início do século XV. Que mais não fosse, o 
relato do sábio alexandrino tinha sido um pa-
drão de saber erudito, de leitura obrigatória 
e inspiração do sonho do homem renascen-
tista. As viagens iam desmentindo as infor-
mações nele contidas, gerando uma aparen-
te conflitualidade entre quem via e registava 
as informações das terras visitadas, e quem 
permanecia agarrado ao saber contido no li-
vro, dando a impressão de que se constituíam 
como que dois partidos inconciliáveis. É uma 
visão que não me parece totalmente correcta 

e recorro às próprias informações (por vezes 
menos notadas) do planisfério, para corrobo-
rar esta minha opinião. Vejamos, por exem-
plo, como a tal largura da África nos surge 
tão próxima da realidade, apesar de que a 
representação do Mediterrâneo permanece 
encurtada e distorcida, de acordo com uma 
tradição própria presente nos velhos portula-
nos anteriores à expansão portuguesa. Estou 
em crer que o padrão ptolemaico permane-
ceu sempre como referência e corroboro esta 
opinião com o traçado das regiões adjacentes 
(v.g. Golfo Pérsico) que permaneceram nos 
padrões clássicos até ulterior reconhecimen-
to que o desmentisse. 

Quero com isto dizer que, em 1502, os 
portugueses conheciam o valor da largura 
da África e a distância da sua costa oriental 
ao Malabar, partindo dos valores aponta-
dos por Ptolomeu que se verificavam ser 
muito próximos da realidade. Pelas suas 
próprias viagens e através da estima da 
navegação tiveram ideia de que o meri-
diano de Tordesilhas, resultante do trata-
do assinado por D. João II com os reis cató-
licos, em 1494, cruzava o Atlântico de norte 
a sul, passando pela foz do rio Amazonas, 
tal como está desenhado no Cantino e como 
viria a ser inclusivamente corroborado por 
uma bula papal de 1506 (Júlio II), sem qual-
quer contestação castelhana. Seria, portanto, 
natural que, com as viagens até Malaca e até 
às ilhas das especiarias efectuadas na segunda 
década do século XVI, também tivessem uma 
ideia aproximada da diferença de longitude 
que separava o cabo Comorim e as Molucas. 
A longitude não era uma coordenada fácil de 
determinar, mas é de crer – olhando para as 
posições relativas de diversos locais nas re-

presentações cartográficas mais importantes 
– que se estimava com valores que não eram, 
de todo, absurdos (pelo menos não eram su-
ficientemente erróneos para comprometerem 
o raciocínio que pretendo desenvolver). Por 
essa razão, quando as navegações portugue-
sas chegaram a Malaca e, sobretudo, a Ban-
da ou a Ternate, os pilotos e outros responsá-
veis portugueses com algum conhecimento 
de cosmografia e navegação não podem ter 
deixado de colocar a si próprios alguns pro-
blemas e de sentir alguma apreensão sobre se 
não se estaria a entrar em zonas cuja posse e 
direito de exploração não poderia ser contes-
tada pelos castelhanos. Na figura, temos uma 
parte do Cantino, com os valores aproxima-
dos, medidos em graus, entre o meridiano 
de Tordesilhas, a costa ocidental de África, o 
cabo Guardafui e o cabo Comorim, perfazen-
do um total de 132º. Se lhe juntarmos cerca de 
50º que separam o cabo Comorim das Molu-
cas, ficamos com 181º, ultrapassando o que 
seriam os limites das viagens portuguesas. 
Se considerarmos que as medidas conheci-
das e registadas tinham muito pouco rigor (e 
todos o sabiam) podemos ter a noção de que 
o direito de posse sobre as ilhas do cravo, da 
noz e do macis seriam um barril de pólvora, 
logo que os castelhanos conseguissem alcan-
çá-las, como aconteceu em 1522. Na minha 
opinião, esta muito razoável dúvida foi o pon-
to de partida que sustentou o financiamento 
da expedição de Fernão de Magalhães e que 
levantou o complexo problema da posse das 
ilhas Molucas, cujos pormenores e desenvol-
vimentos continuaremos tratar.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Planisfério português, 
Anónimo (1502). Nele não 
existem quaisquer esca-
las de latitude ou longi-
tude, mas tem marcados 
o Equador e os dois Tró-
picos. Com base nessas 
marcações, foi deduzi-
da uma escala grosseira 
que permitiu imaginar as 
distâncias indicadas em 
graus, sem correr o risco 
de grande erro de extra-
polação, tanto mais que 
as medidas foram tiradas 
fora da região Mediter-
rânica (onde a escala era 
outra) e na zona que já ti-
nha sido reconhecida pe-
los portugueses à data da 
elaboração do mapa. 



12  ABRIL 2006  REVISTA DA ARMADA

Antes de abordar o futuro, importa-
rá talvez pormenorizar um pouco 
o presente.

Para não tornar a leitura demasiado pesa-
da com números e não envolvendo qualquer 
menorização para com outras categorias pro-
fissionais, cingir-me-ei àquelas que melhor 
definem um hospital: médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e tera-
pêutica e auxiliares de acção médica.

Segundo a lotação em vigor, o Hospital 
da Marinha deverá ter:

CMG MN ACT 3
CFR MN ACT 10

CTEN MN ACT 23
SALT MN ACT 35

TOTAL OF. MN 71

Mas de facto o que hoje tem:
CMG MN ACT 1 RES 1
CFR MN ACT 15 RES 3

CTEN MN ACT 3
SALT MN ACT 7

TOTAL 26 4
NOV05

Ou seja quanto a OF MN na efectivida-
de de serviço as existências actuais ficam-se 
por 42% da lotação aprovada.

Tem procurado o Hospital da Marinha 
compensar esta carência absoluta com recur-
so à contratação de médicos civis. Contrata-
dos com vínculo precário e nem todos a tem-
po completo, com um processo moroso que 
actualmente obriga a Despacho Ministerial.

Prestam serviço nestas condições, distribui-
dos por diferentes Serviços Clínicos do Hospi-
tal, e nos dias de hoje, um total de 20 clínicos.

Alguns, nos termos do contrato assegu-
ram apenas duas consultas semanais, com 
um número limitado de inscrições de do-
entes, aparecendo listas de espera. No caso 
da Endocrinologia e pela primeira vez o pes-
soal do activo está sujeito a espera! A alter-
nativa seria mandá-los para outros hospi-
tais militares, onde nada nos garante que 

não ficassem também em lista de espera!
Recuemos apenas dez anos: em 1996 

dispunha o Hospital da Marinha de 49 
OF MN e de 13 médicos civis num total 
de 62 clínicos.

Com um predomínio de médicos navais, 
dispondo de 87% da lotação aprovada, fo-
ram realizadas 64.882 consultas externas, 
24.931 exames radiológicos 2.984 exames 
ecográficos, 356 exames radiológicos com-
putorizados (TAC).

Em 2005, com o número de médicos ci-
vis, quase igualando o de médicos navais, 
mas com disponibilidade dispar, já só há 
73% da lotação. Teria que haver diferenças 
na produção do Hospital: 59.681 consultas 
externas, 13.398 exames radiológicos, 3.871 
exames ecográficos, 1.805 exames radioló-
gicos computorizados.

Em 1996, 307.205 análises clínicas e em 
2005, 252.279.

Em 1996, 677 exames endoscópicos e em 
2005, 1473.

Ou seja, não obstante em quebra nos efec-
tivos diferenciados de 14%, a baixa nas con-
sultas externas foi de 9%. E se há uma baixa 
real no total dos exames radiológicos, o nú-

mero de exames mais diferenciados (TAC) 
é multiplicado por quase seis vezes. As en-
doscopias ultrapassam o dobro.

A diferença entre o número total de análi-
ses sendo significativa, pode apenas querer 
dizer um acréscimo no cuidado da observa-
ção clínica e um maior rigor no pedido des-
te tipo de exames complementares.

Em 1996, tendo o Hospital da Marinha 
ainda funções de órgão logístico de compra 
e distribuição do medicamento, com três 
Delegações Farmacêuticas na sua depen-
dência, dispunha de 4 OF FN e 19 Técni cos 
de Farmácia todos civis.

Com o advento do Centro de Abasteci-
mento Sanitário, herdeiro desta função que 
o Hospital tinha desde a sua fundação, o 
número de OF FN passou para 2 e o número 
de técnicos para 3, garantindo o funciona-
mento da Farmácia Hospitalar.

Pior ficou o CAS que tem 3 OF FN, nestes 
incluindo 1 OF RC, com a nova designação 
de TSN. Dos 13 Técnicos de Farmácia, já só 
dispõe de 4, com 2 a caminho da aposenta-
ção, não conseguindo sustentar as Delega-
ções Farmacêuticas...

Adiante.

Hospital da Marinha
Uma Referência Viva de Todos os Marinheiros

– Conclusão –

Hospital da Marinha

Antiga Farmácia. Comtemporânea da fundação, jóia arquitectónica do Século XIX. 
Actualmente funciona como sala de visitas.

Salão Nobre. Antiga biblioteca é actualmente a sala dos grandes actos oficiais. Tem uma co-
lecção preciosa em aparelhos médicos e muitos livros antigos.
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Em 1996 existiam no HM 103 enfermei-
ros militares e 23 HP. A lotação aprovada é 
como consta.

SMOR H 1
SCH H 2
SAJ H 20

1 / 2 SAR HE 94
TOTAL 117

Em 2006
SMOR H 0

SCH H 6
SAJ H 35

1 / 2 SAR H 42
TOTAL 83

No caso dos SAR HP (Técnicos e Diagnós-
tico Terapêutica) actualmente 21.

Devemos a isto acrescer o quadro de en-
fermagem civil cujas existências aprovadas 
são de 28.

Em 1996 dispunha o Hospital da Marinha 
de 20. Em 2006...de 4.

A lotação de Técnicos de Diagnóstico e Tera-
pêutica civis é de 13 actualmente existem 16.

No caso das Auxiliares de Acção Médica 
das 59 da lotação já só há 48 e com predomí-
nio acentuado do escalão etário acima dos 
55 anos.

Não deve haver muitas instituições no país 
que com quebras nos efectivos desta ordem: 
15% nos clínicos, 40% no corpo de enferma-
gem nas A. A. Médica, consiga uma quebra de 
9% num dos seus produtos finais!

Ao longo dos meus 35 anos de serviço ouvi 
sempre “dizer mal” do Hospital.

Por muitas e desvairadas razões: porque 
os médicos assim, porque os enfermeiros as-
sado, porque sicrano fez, beltrano não fez e 
fulano disse...

Um dos últimos desabonos foi pela “chati-
ce” para arrumar o carro...

Isto quando se sabe, que na Doca da Mari-
nha há carreiras com 
o horário condizente 
com o funcionamen-
to do Hospital, de ida 
e volta.

Também ao longo 
dos meus 35 anos de 
serviço, tenho ou-
vido, e tive o gosto 
de ler alguns elogios 
rasgados à activida-
de e qualidade do 
serviço hospitalar.

Há poucos anos, o 

serviço de Psicologia do HM realizou um in-
quérito em moldes científicos sobre os níveis 
de satisfação e ansiedade no universo dos 
utentes do Hospital. Com um número total 
de inquéritos na casa dos milhares, conside-
rado como amostra significativa, distribuído 
por militares e civis (familiares)

A menor colaboração registou-se nos Ofi-
ciais, habitualmente a classe mais critica.

O resultado final pautou-se por valores 
elevados de satisfação, com baixo número 
percentual de queixas, predominantemente 
apontadas a aspectos administrativos ou lo-
gísticos, mas considerando os actos clínicos 
praticados como rigorosos, sérios, satisfatórios 
e correspondendo à expectativa dos utentes.

Desde 2000 e por causa da carência quase 
absoluta de médicos habilitados com dife-
renciação nas áreas do intensivismo, trauma 
e reanimação, dos que integravam a escala de 
Médico de Serviço, foi estabelecido contrato 
de prestação de serviços com médicos civis 
das áreas de Medicina Interna, Cardiologia e 
Anestesia para garantirem entre as 17.00 e as 
08.00 horas do dia seguinte qualquer urgência 
ou emergência dos doentes internados.

Esta experiência, uma mais valia para os 
acamados no Hospital, tem-se revelado igual-
mente proveitosa para a Saúde Naval. Dado 
o ambiente e condições de trabalho encontra-
das, alguns destes clínicos, já especialistas têm 
mostrado disponibilidade para virem a entrar 
para os QP’s via Concurso Extraordinário, 
nomeadamente numa área em que a carên-
cia já é nacional: refiro-me a especialistas de 
medicina interna, espinha dorsal de qualquer 
hospital geral.

Quanto à enfermagem, aos HE, desde 1979 
que a Marinha deixou de ter a possibilida-
de de definir as vagas a atribuir anualmente 
para a frequência deste curso. Actualmente 

está dependente 
do número atribuí-
do à Marinha pela 
Escola do Serviço 
de Saúde Militar, 
estabelecimento 
do Exército.

Nos últ imos 
anos tem rondado 
entre 10 e 12 entra-
das anuais, quase 
satisfazendo as ne-
cessidades. Grave 
é que no universo 

das praças da Marinha, perante a possibilida-
de de obtenção de uma licenciatura creditada 
e reconhecida pela Ordem dos Enfermeiros, 
obtida a custo zero, os candidatos raramente 
atingem as duas ou três dezenas e que muitos 
fiquem pelo caminho por não conseguirem a 
habilitação mínima de entrada.

Há que encontrar medidas e modelos alter-
nativos para suprir falhas crescentes das cate-
gorias contempladas no QPCM, já que não se 
vislumbra em tempo útil o desbloqueamento 
dos concursos de admissão.

A situação global tem vindo lentamente a 
melhorar.

Desde a sua criação manteve-se a funcionar 
o serviço de Urgência do Centro de Medicina 
Hiperbárica que tão bons serviços tem pres-
tado ao País.

Muito recentemente já foi possível rea-
brir o Serviço de Atendimento Permanente 
de novo por 24 horas e não só entre as 08.00 
e as 17.00 horas como vigorou nos últimos 
cinco anos.

Nestes mesmos cinco anos, clínicos do 
Hospital da Marinha OF MN e Civis ganha-
ram prémios médicos nacionais de prestígio, 
fora os galardões atribuídos nos Encontros e 
Congressos de Medicina Militar.

Actualmente frequentam o internato da 
especialidade 33 OF SALT MN, 3 no 5º ano, 
5 no 4º ano, 9 no 3º ano, 8 no 2º ano, 8 no 1º 
ano prevendo-se a entrada para mais 10 em 
Janeiro de 2007. 4 OF MN do último con-
curso ordinário e 6 2TEN alunos oriundos 
da Escola Naval.

O quadro médico do Hospital de Marinha 
recompletar-se-á no curto prazo.

E sem quase dar por isso estamos a falar 
do futuro.

Diz o povo que a Deus pertence.
Apenas se pode congeminar na base do que 

TAC em execução. O dia-a-dia de enfermeiros de Cirurgia e Ortopedia.

O ginásio de Fisiatria em pleno funcionamento. O moderno serviço de Estomatologia/Medicina Dentária.



já aconteceu noutros países nossos parceiros 
na OTAN, ou especular-se em frases respin-
gadas de declarações algo sibilinas dos nossos 
governantes, observando um silêncio inquie-
tante por parte da tutela.

A reorganização das Forças Armadas é 
inevitável.

À boa maneira lusitana fala-se dela há 30 
anos. Está a acontecer num processo lento 
mas irreversível. A ela não escapará a Saúde 
Militar e como tal a Saúde Naval e os Hospi-
tais Militares.

No Canadá, Noruega, Dinamarca já não há 
Hospitais Militares. 

A Bélgica teve uma experiência infeliz com 
a reorganização do Serviço Militar. A passa-
gem ao quadro único levou a uma debandada 
de médicos e outros pro-
fissionais por passagens 
à reserva, reduzindo o 
núcleo militar do Hos-
pital Militar Único a um 
número quase simbólico, 
com recurso de urgência 
a contratos individuais 
com médicos civis para 
sustentar o hospital.

Civis bem pagos mas 
sem a disponibilidade 
total inerente à condição 
militar.

Na Holanda continua 
acesso o debate sobre a 
necessidade de hospi-
tais militares  em tempo 
de paz.

Na República Federal 
Alemã, que manteve contra tudo e contra to-
dos o sistema de conscrição que no nosso caso 
já pertence à História, a Saúde Militar evoluiu 
para um quarto ramo, autónomo, com cerca 
de 35.000 homens.

Manteve alguns dos hospitais militares, 
entre os quais o sofisticado Hospital Militar 
de Coblença, que recentemente e a propósito 
dum incidente com as nossas forças no Afe-
ganistão, foi notícia nos media.

A nossa vizinha Espanha tem uma espécie 
de ramo único não autónomo. A experiên-
cia parece não poder ser considerada muito 
positiva.

Ainda me lembro de, há alguns anos, no 
“Juan Sebastian Elcano”, no meio de uma 
guarnição impecavelmente uniformizada 
de branco sobressaírem dois sujeitos com ar 

infeliz, vestidos de verde: o médico e o en-
fermeiro! Da sua antiga rede hospitalar dos 
três ramos, conservou apenas dois hospitais 
generalistas.

A França já de há muito que tem a sua es-
trutura de hospitais militares fora dos ramos, 
dependente do Ministério da Defesa, com or-
çamento próprio. O corpo clínico destes hospi-
tais é recrutado por concurso de provas técni-
cas aberto aos médicos habilitados de qualquer 
ramo, que ao entrarem se separam do ramo de 
origem, conservando no entanto o uniforme. 
Só mudam de botão...que passa a ser igual 
para todos! A cúpula da estrutura é presidida 
por um oficial general de quatro estrelas. São 
nestes hospitais que os jovens médicos milita-
res se diferenciam, vindos dos ramos. Há par-

cerias com Instituições Civis. O Hospital Mili-
tar de Lyon é um Hospital Universitário.

No Reino Unido a maior parte dos hospitais 
militares, antes na dependência dos ramos, foi 
entregue ao S.N.S. britânico e passou a fazer 
parte da rede hospitalar pública. Em alguns 
deles, as Forças Armadas dispõem de uma ou 
duas enfermarias, guarnecidas por médicos 
militares e outros profissionais para treino do 
pessoal de saúde dos ramos. Possuem uma pe-
quena estrutura militar para o apoio burocráti-
co. Toda a administração é civil e o orçamento 
provem do Ministério da Saúde.

Sobrou apenas um Hospital Militar de certa 
grandeza, utilizado por qualquer dos ramos e 
guarnecido por pessoal dos três ramos.

Os Suíços que têm uma estrutura de De-
fesa Nacional ímpar, têm alguns hospitais 

geminados. Um 
civil, como qual-
quer hospital em 
qualquer parte do 
primeiro mundo. 
Outro próximo, 
algures sob qual-
quer montanha. 
Este dispõe nor-
malmente apenas 
do pessoal míni-
mo para manu-
tenção regular de 
instalações e equi-

pamentos.
Uma vez por ano, em exercício, transita para 

este todo o outro: pessoal técnico, de suporte 
e doentes. A estrutura é activada como  quem 
liga um interruptor. Durante o exercício este 
hospital subterrâneo é considerado militar e 
todo o pessoal mobilizado.

Ora o nosso país não dispõe ainda de uma 
rede de hospitais civis, capaz de competir em 
prontidão, eficácia e eficiência, com as exi-
gências dos corpos militares. Nomeadamen-
te não estão vocacionados para uma prática 
de inspecções sanitárias obrigatórias, rigoro-
sas e periódicas. Tratam sobretudo doentes 
e infelizmente com algum atraso em situa-
ções de rotina.

Não nos parece evidente nem provável que 
o modelo escolhido e a 
impor seja o de simples 
obliteração da figura do 
Hospital Militar.

Fala-se outra vez do 
Hospital Único.

Ora também é uma 
característica do hospi-
tal militar estar sobredi-
mensionado e capaz de 
garantir uma reserva es-
tratégica para fazer face 
a situações de conflito 
ou catástrofe, para o que 
também deve estar voca-
cionado.

Um hospital militar 
único, para garantir es-
tes pressupostos teria que 
ter dimensão maior que 

qualquer dos actualmente existentes.
Está provado que hospitais económica e 

financeiramente governáveis deverão oscilar 
pelas 200/250 camas.

Construir um hospital de raíz, na situação 
financeira em que estamos, com o estado a 
contrair a despesa pública, é politicamente 
inviável.

Será solução transformar os actuais hospitais 
numa rede hospitalar, tipo Centro Hospitalar 
de Lisboa, copiando e melhorando o modelo 
de gestão dos antigos Hospitais Civis de Lis-
boa, com direcção e administração superior 
únicas, dependentes do Ministério da Defesa 
Nacional e orçamento próprio?

O modelo francês?
Numa fase inicial poderia ser considera-

da a concretização de Serviços Hospitalares 
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O moderno Bloco Operatório, reaberto em Julho de 2005.

Centro de Medecina Hiperbárica. Câmara em operação.O actual Centro de Medicina Hiperbárica com as duas câmaras.
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de Utilização Comum, com corpos assisten-
ciais diferenciados provenientes de qualquer 
ramo, complementado por civis. Teriam 
eventualmente dimensão e densidade mé-
dica e casuís tica suficientes para adquirirem 
idoneidade de formação reconhecida pela 
entidade competente.

Mas mesmo nesta rede hospitalar, os 
actuai s hospitais teriam que ter sempre ser-
viços clínicos e de Apoio ao Diagnóstico, 
nomeadamente Medicina Interna, Cirurgia 
Geral, Patologia Clínica, Imagiologia, Anes-
tesia e eventualmente também Traumato-
logia/Orto pedia, sem o que perderiam o 
nome de hospital. No nosso caso e como 
retaguarda imediata do Centro de Medici-
na Hiperbárica é indispensável.

As especialidades médicas e cirúrgicas de 
grande consumo seriam distribuídas pelo 
conjunto das instalações disponíveis. Para 
especialidades de custo muito elevado e 
procura menos frequente, haveria que esta-
belecer protocolos assistenciais com as insti-
tuições que os possuíssem, salvaguardando 
a especificidade do militar/utente: incompa-
tibilidade absoluta com listas de espera.

A Saúde Naval como entidade organizada 
tem mais de duzentos anos e é contemporânea 
da fundação da Marinha de Guerra como cor-
po militar do Estado.

A sua essência prende-se com o meio onde 
médicos e enfermeiros operam: o navio.

Médicos e enfermeiros 
navais estão sempre na li-
nha de frente. Vivem, co-
mem e dormem numa 
plataforma acanhada, os-
cilante e rodeada por um 
meio hostil.

Não há médicos do exér-
cito em veículos blindados. 
A actividade médica num 
hospital de campanha ape-
nas difere pela envolvência 
e pelas instalações.

O pessoal de saúde da 
Força Aérea entra num 
meio aéreo para transpor-
te e evacuação aeromédi-
cas. Não fazem parte da 
guarnição desses mesmos 
meios aéreos.

Tal como os pilotos dos 
helicópteros orgânicos da 
Armada e outro pessoal 
especializado no apoio ao 
voo fazem parte da guar-
nição do navio, também o 
médico e o enfermeiro, na 
liderança de uma equipa 
mais vasta e que a bordo 
tem outras actividades, 
devem naturalmente inte-
grar-se no “seu” navio. 

Daí o cuidado posto pela 
saúde naval na formação e 
treino em Medicina Ope-
racional e Medicina Ocu-
pacional, em que salvo 

melhor opinião, estamos ainda consideravel-
mente à frente dos outros serviços de saúde.

Nem sempre a cópia pura e simples do que 
se faz lá fora resulta, sem adaptação, à nossa 
cultura e modo de estar.

Afigura-se-me remota a fusão dos serviços 
de saúde num único corpo, para garantir o 
funcionamento do tão falado Sistema de Saú-
de Militar, sobre o qual fui chamado a reflec-
tir já em 1978.

Por alguma razão aquando dos concursos 
de admissão aos QP, os candidatos optam des-
de logo por um ramo, sendo raríssimos os ca-
sos de concorrentes a mais que um ramo.

Há todo um peso de tradição, cultura insti-
tucional, maneira de estar que pesam na deci-
são e são apelativos.

Por alguma razão na Marinha não há os 
“meus” e os “nossos” típicos dos outros ra-
mos...

Transformar por decreto esta orgânica se-
dimentada por séculos, é por demais frac-
turante e de grande risco. Poderia aconte-
cer criar o Ministério de Defesa Nacional 
um Corpo de Saúde Militar...que passado 
pouco tempo tivesse poucos ou nenhuns 
médicos militares!

Coisa bem mais simples, como uma altera-
ção do regime de aposentação, provocou a saí-
da antecipada de muitos oficiais superiores, 
com grande incidência, ou maior incidência 
noutros serviços de saúde que não o naval.

Apesar das distorções actuais, somos o úni-
co quadro que em breve, cinco a seis anos, es-
tará equilibrado em termos de existências. Te-
remos presumivelmente um quadro menor.

Os quadros de saúde dos outros ramos es-
tão de momento tanto ou mais distorcidos 
que o nosso... 

A simples integração dos Hospitais Milita-
res na rede hospitalar do S.N.S., na minha mo-
desta opinião, era juntar mais um problema (e 
bicudo) aos muitos e sobejos, que sucessivas 
reformas e modelos jurídicos não têm conse-
guido resolver no S.N.S.

Parcerias com o S.N.S., como já dispõe o 
Hospital de Marinha, rendibilizando a sua 
capacidade sobrante e decorrente da sua na-
tureza militar, parece-me solução satisfatória, 
credível e com provas dadas.

Assim corresse a liquidação dos serviços 
prestados...1

É claro que eu, sexagenário, em vias de me 
tornar utente, preferiria continuar a dispor 
do Hospital da Marinha, com a sua cultura 
própria, como ele foi, como ele é e sempre 
melhor que antes.

Um hospital onde os clínicos fazem con-
ferências médicas à volta da bica do meio da 
manhã. Um hospital em que os médicos tan-
tas vezes já conhecem os doentes que os pro-
curam. Um hospital com ordem e hierarquias 
definidas, onde um colega suspeitando de 
uma neoplasia do tubo digestivo num dos seus 
pacientes, tem disponível a endoscopia na ma-
nhã seguinte, a TAC na tarde desse mesmo dia 
e o doente no bloco na outra manhã.

Será isto mais uma das tais tremendas re-
galias, que os media periodicamente trans-
mitem para a sociedade civil que servimos, e 
que erradamente nos vê como uma espécie 
de privilegiados.

Bem, comparado com o que por aí vai...é 
sim senhor!

Vamos aguardar o que nos reserva o fu-
turo.

Com confiança. Sem temer comparações.
Como o Rossio, e o Terreiro do Paço, que 

oficialmente têm outros nomes que quase nin-
guém usa na coloquialidade do dia a dia, seja 
o que for que o futuro nos traga, o Hospital, o 
nosso Hospital, será sempre o “da Marinha”.

NOV05         Rui de Abreu
CALM MN

Nota:
1 Entre 2004 e 2005 a dívida acumulada dos Hospitais 

Civis da rede pública, aumentou de 692.107 euros para 
778.782 euros.

Escapou apenas o Centro Hospitalar de Lisboa e o 
IPO FG cuja dívida diminuiu, por liquidação parcial dos 
débitos. Uma das entidades acumula débitos por liqui-
dar desde 1996...

Correcção:
Uma leitura truncada e excesso de confiança na memó-

ria levaram-me a induzir em erro os meus leitores.
Voz amiga de um deles mais atento se encarregou de 

me esclarecer.
Quem foi Director do Hospital Miguel Bombarda e 

também OF MN distinto, foi o Dr. Almeida Amaral que 
antecedeu na chefia do Serviço de Neuropsiquiatria do 
Hospital da Marinha o Dr. Viriato Gouveia.

As minhas desculpas.
CALM R. A.

REVISTA DA ARMADA  ABRIL 2006  15

A estátua do Príncipe Regente, referência da fundação. 
Obra prima da escultura portuguesa.

Foto A
ntónio Sacchetti (filho)



1. HISTORIAL

A necessidade dos Navios Patrulha Oce-
ânicos, destinados à realização das ta-
refas de interesse público, já remonta a 

1976, quando foi criado o primeiro grupo de 
trabalho que desenvolveu, durante os anos de 
1976 e 1977, o anteprojecto de um Navio de 
Fiscalização da Zona Económica Exclusiva, 
com uma configuração semelhante à das cor-
vetas classe “João Coutinho”.

No início de 1984, uma vez mais, verificou-
-se o interesse da Marinha na obtenção de 14 
Patrulhas Oceânicos, a concretizar através de 
um programa exclusivamente nacional que 
envolvesse não só o projecto, como o finan-
ciamento e a construção. Foi então criado o 
GAPO1 que, durante cerca de um ano e meio, 
realizou as actividades destinadas a dotar a 
Marinha com a documentação de projecto 
necessária à concretização do programa. Tan-
to em 1976 como em 1984, a inexistência de 
recursos financeiros impediu a concretização 
da construção dos NPOs2.

Em 1997 foi criado o Grupo de Trabalho 
para a definição dos Objectivos Operacionais 
dos Novos NPO, os quais foram materializados 
com a promulgação dos Requisitos Operacio-
nais, em 19MAI98. 

Em 17 de Novembro de 1999 foi assinado 
um acordo de cooperação entre o Arsenal do 
Alfeite (AA), os Estaleiros Navais de Viana do 
Castelo SA (ENVC) e os Estaleiros Navais do 
Mondego, para desenvolver o Anteprojecto 
elaborado pelo AA e efectuar a construção 
dos NPO.

Em Dezembro de 1999 foi adjudicado ao 
Arse nal do Alfeite a elaboração do Anteproje cto 
dos NPO e a Direcção de Navios (DN) iniciou a 
elaboração da Especificação Técnica.

Em 29 de Março de 2000 o ALM CEMA 

informou o Ministro da Defesa Nacional da 
necessidade da Marinha de 12 navios – 10 
NPOs, um balizador e um de combate à po-
luição –, num investimento total estimado da 
ordem dos 50 milhões de contos, a distribuir 
entre 2000 e 2007.

Em 11JAN01, foi publicado, no DR 2ª Sé-
rie, pela Presidência do Conselho de Minis-
tros e pelos Ministérios da Defesa Nacional, 
das Finanças, da Economia e do Ambiente e 
do Ordenamento do Território, o despacho 
conjunto, de 19DEZ01, que determinou: 
(1) o ajuste directo com os ENVC, para o 
fornecimento de um NPO e um NCP3; (2) a 
transferência de competência para a Marinha 
para conduzir o procedimento; (3) outras de-
terminações, como o critério de adjudicação 
e o finaciamento.

De Janeiro a Março de 2001, a Direcção de 
Navios concluiu a Especificação Técnica (de 
consulta), reformolou o Arranjo Geral e efec-
tuou os estudos básicos de viabilidade que, 
conjuntamente com o processo administrati-
vo-jurídico, possibilitaram efectuar a consulta 
aos ENVC, em Março de 2001, para 1 NPO e 
1 NCP. Em Julho de 2001, os ENVC apresen-
taram três propostas para o NPO – uma base 
e duas alternativas – que, depois de aprecia-
das e de colhida a devida orientação superior, 
resultaram na proposta, de concepção nacio-
nal, que respondia aos requisitos da consulta e 
que deu origem ao NPO agora em construção. 
Seguiram-se então duas fases de negociações, 
entre a DN e os ENVC, que decorreram no 
período OUT01 a MAR02 e de JUN-SET02, 
tendo em vista a afinação da Especificação 
Técnica Contratual e a preparação da restante 
documentação técnico-jurídica que constitui 
o contrato. 

A assinatura do contrato entre o Estado Por-
tuguês e os ENVC teve lugar nos Estaleiros 

Navais de Viana do Castelo, em 15OUT02, 
para o fornecimento do projecto, do ALI4 e 
de um NPO, tendo ficado  o segundo NPO 
como opcional. O contrato entrou em vigor 
em 20DEZ02, após o visto do Tribunal de 
Contas. Posteriormente o Estado exerceu a 
opção pelo segundo navio. O valor global 
do contrato é da ordem dos 120 M€ e as da-
tas de entrega do primeiro e segundo navios 
são, respectivamente, Setembro e Dezembro 
de 2005. Entretanto, os ENVC solicitaram um 
adiamento da entrega dos navios para Maio e 
Setembro de 2006, devido a atrasos e dificul-
dades verificadas no projecto; esta solicitação 
foi aceite pelo MDN, em 10MAR05, dando 
origem à Alteração nº 1 ao contrato.

Mais uma vez dificuldades no projecto dos 
sistemas auxiliares, no ALI e as anomalias de-
tectadas nos motores propulsores, cuja solu-
ção ainda está a ser negociada, irão provocar 
novos atrasos e  inviabilizar a entrega dos na-
vios durante o corrente ano.

2. ARQUITECTURA NAVAL

Tratando-se de navios patrulha oceânicos, 
destinados a operar na área de jurisdição e 
responsabilidade nacional, e conhecendo -se a 
meteorologia e o estado de mar adverso que a 
caracterizam, levaram a que o comportamento 
dos navios no mar fosse considerado uma das 
variáveis mais importantes durante a elabora-
ção do projecto e a especificação do navio. 
Um dos resultados directos desta ponderação 
foi um navio maior que o estritamente neces-
sário para acomodar a guarnição e os sistemas 
e equipamentos que o constituem. 

Também a forma do casco, com o pontal 
elevado e a borda falsa no castelo, a instala-
ção de estabilizadores activos, robaletes e de 
um patilhão generoso, foram soluções adopta-
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das no sentido de conferir aos navios um bom 
comportamento no mar e satisfazer os requi-
sitos estabelecidos.

Ainda em complemento às opções referidas, 
também a localização dos espaços e sistemas 
a bordo foi criteriosamente ponderada, dentro 
das limitações impostas pelo incontável núme-
ro de variáveis que influenciaram o projecto do 
navio; a orientação seguida foi a localização 
dos espaços operacionais, habitacionais e de 
lazer o mais próximo possível de meio navio, 
onde as acelerações são menores e os movi-
mentos longitudinais mais suaves. 

Apesar deste esforço, o comportamento no 
mar destes navios não deverá superar o das 
corvetas, com o mar nos sectores de proa e de 
popa, devido ao seu menor comprimento, mas 
deverá ser mais favorável nos restantes rumos.

O casco e as superestruturas estão subdi-
vididos por cinco pavimentos, dez anteparas 
estanques e quatro zonas L.A.5, com o pro-
pósito de aumentar a capacidade de sobrevi-
vência do navio e confinar as avarias quando 
e se estas ocorrerem, em complemento à se-
gregação e redundância dos sistemas discu-
tida mais adiante. 

Em termos de manobrabilidade, os navios 
deverão cumprir o critério da IMO6 e terão 
capacidade de efectuar a paragem de emer-
gência em quatro comprimentos, à velocida-
de de 20 nós. Como não existem requisitos 
especiais nesta matéria, optou-se por reduzir 
o balanço transversal, a baixa velocidade, 
beneficiando a manobra das embarcações 
em detrimento de uma melhor capacidade 
de manobra. O navios têm ainda instalado 
à proa um impulsor transversal Jastram, com 
250 kW, que lhe proporcionarão uma maior 
capacidade de manobra em águas restritas 

e os tornarão mais independentes da ajuda 
exter na de rebocadores. 

O casco e as superestruturas foram construí-
dos em 30 blocos, em aço de grau A, de acor-
do com as regras da Sociedade Classificadora 
DNV7; pontualmente, recorreu-se a normas da 
Marinha dos Estados Unidos, ou do Reino Uni-
do, para colmatar alguns pontos omissos nas 
referidas regras. A construção decorreu entre 
20SET04 e 01OUT05, data em que foi efectua-
da a flutuação dos dois navios.

Os NPO irão introduzir novos padrões de 
habitabilidade, marcados por áreas mais ge-
nerosas, níveis de ruído inferiores, grande fle-
xibilidade para alojar militares de ambos os 
sexos, independentemente das proporções 
relativas, e maior privacidade nos alojamentos 
e casas de banho. Os alojamentos estão segre-
gados, estando os oficiais alojados no PAV 01, 
os sargentos no PAV 1 e as praças no PAV 2. 
As cobertas das praças, na generalidade, têm 
capacidade para quatro praças e são servidas 
por uma casa de banho dedicada.

Também os acessos foram estudados no senti-
do de os tornar mais fáceis. O acesso entre pavi-
mentos efectua-se através de troncos de escadas, 
os corredores são amplos – normalmente com 
1500 mm de largura – e as fugas de emergência 
são efectuadas através de troncos. O embarque 
de carga, tanto para os géneros e como para as 
munições, efectua -se para o Porão de Carga, 
Paiol de Géneros e Paiol de Munições, respecti-
vamente, através de meios de elevação ou eleva-
dores dedicados. O embarque e desembarque 
de equipamentos, como os GE´s, garrafas de ar 
de arranque e os acessórios dos motores princi-
pais, é efectuado através de acessos préviamente 
definidos, evitando efectuar cortes na estrutura 
e desmontagem de encanamentos.

3. PROPULSÃO E AUXILIARES 

A propulsão do navio é efectuada por duas 
linhas de veios, cada uma constituída por um 
motor Diesel Wärtsilä W26A 12V, com 3.900 
kW às 1.000 RPM – ou um motor eléctrico 
Magnetti Marelli, com 300 kW, utilizado para 
baixas velocidades –, uma caixa redutora e 
um hélice de passo variável; as linhas de veios 
foram projectadas e construídas pela Wärtsilä-
-Lips Defense.

Os auxiliares do navio compreendem os 
sistemas de ventilação e ar condicionado, 
produção de água doce, frigoríficas e demais 
sistemas usualmente existentes. O comando 
destes sistemas é efectuado através do sistema 
de automação indicado em 5.1.

O ar condicionado foi projectado para ali-
mentar quatro zonas estanques L.A., através de 
equipamentos independentes. Os espaços de 
máquinas têm ventilação dedicada e os troncos 
de escadas têm ventilação própria, de forma a 
tornarem-se zonas limpas de fumos.

Em matéria ambiental e de poluição mari-
nha, o navio cumpre a convenção MARPOL 
(Anexos I, IV e V), existindo para o efeito vários 
sistemas de tratamento de resíduos, um sistema 
separação dos lixos, com possibilidade de ar-
mazenamento em paiol refrigerado, e a sepa-
ração das águas oleosas. Desta forma, o navio 
apenas lança para o mar água limpa e detritos 
orgânicos triturados, podendo ser considerado 
um navio “verde”.

A limitação de avarias compreende os sis-
temas de detecção de incêndio e de alaga-
mento. O navio dispõe ainda de sistemas fi-
xos de combate a incêndio, água nebulizada 
para compartimentos habitacionais, motores 
propulsores e geradores, e Dióxido de Car-
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bono para os espaços de máquinas, quadros 
eléctricos e paiol das tintas. Além destes sis-
temas fixos, dispõe dos sistemas portáteis ha-
bitualmente instalados neste tipo de navios. 
Para combater incêndios numa embarcação 
próxima existem instalados nas superestrutu-
ras três canhões de água e espuma. Adicio-
nalmente, o revestimento dos pavimentos e 
os isolamentos dos compartimentos cumprem 
os requisitos da convenção SOLAS, em ma-
téria de isolamento contra a propagação de 
incêndios.

4. PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA

A produção de energia eléctrica é efectua-
da através de quatro grupos electrogéneos 
Volvo Penta / Stamdford, de 362 kW cada, 
instalados em duas casas distintas, e dois 
quadros eléctricos principais, ligados entre 
si, instalados em casas, bordos e pavimentos 
diferentes; a segregação física destes compo-
nentes foi deliberada, no sentido de aumen-
tar a redundância e a capacidade de sobre-
vivência do navio. 

A produção e distribuição de energia é efec-
tuada a três fases, três fios, isolada da massa. 

A distribuição primária de energia é 
efectua da a partir dos quadros eléctricos 
principais para cinco quadros secundá-
rios, em três fases, a 400V / 50Hz. Existe 
pelo menos um quadro secundário em cada 
zona L.A., alimentando, cada um, uma sub-
rede de 230V / 50 Hz destinada aos peque-
nos consumidores. 

A alimentação do sistema de automação, 
do equipamento de comando e controlo e da 
iluminação de emergência é assegurada por 
cinco unidades de alimentação ininterrupta, 
UPS, com saída a 230 V / 50Hz.

5. COMANDO E CONTROLO

5.1 SISTEMA DE GESTÃO DA PLATAFORMA
O SGP8 efectua a monitorização, coman-

do e controlo dos sistemas da plataforma do 
navio, nomeadamente dos sistemas de pro-

pulsão, produção e distribuição de energia, 
limitação de avarias e sistemas auxiliares. 

A maior novidade deste sistema reside na 
localização das consolas principais, que ao 
estarem instaladas na Ponte - na Consola 
de BB - tornam aquele local no verdadeiro 
centro nevrálgico onde se concentra toda a 
informação proveniente do interior e do ex-
terior do navio. Existem mais duas consolas 
para operação do SGP em emergência: uma 
no destacamento LA AV e outra no destaca-
mento LA AR.

A automação é utilizada de forma ex-
tensiva no sentido de reduzir o número de 
elementos da guarnição. Relativamente ao 
sistema NAUTOS, instalado nas fragatas 
classe “Vasco da Gama”, o SGP excede 
largamente a sua capacidade na área dos 
sistemas auxiliares e apresenta ainda as se-
guintes novidades: 

quando atracado de braço-dado;.

5.2 SISTEMA INTEGRADO DE NAVEGAÇÃO
O navio tem instalada uma ponte integra-

da (SIN9) com dois radares de navegação 
intermutáveis, com capacidades ARPA, nas 
bandas I e F, piloto automático, Conning 
Display e ECDIS. O Conning display integra 
toda a informação proveniente dos sensores 
da navegação numa mesma estação e é in-
termutável com o ECDIS.

O navio tem ainda instalado um sistema 
electro-óptico e um “Voyage Data Recorder” 
(VDR), que se espera virem a ser duas mais-
-valias nas acções SAR e de fiscalização em 
que o navio irá estar envolvido.

5.3 SISTEMA INTEGRADO DE 
COMUNICAÇÕES

O SIC10, de última geração, permite a 
gestão da totalidade das comunicações 
existentes num navio de guerra moderno. 
Tendo por base uma arquitectura aberta 
e distribuída, apresenta uma grande flexi-

bilidade de configuração, podendo cobrir 
todos os requisitos de comunicações de 
qualquer tipo de navio, desde Patrulhas e 
Fragatas até Submarinos. Tendo como refe-
rência o SICC instalado nas FFGH’s Classe 
“Vasco da Gama” destacam-se as seguin-
tes inovações:

11 - permitem o 
acesso ao ETO12 e o acesso, nos dois senti-
dos, à Central Telefónica;

comutação digital utilizadas;

ajudas sensíveis ao contexto, o que conduz a 
uma redução dos ciclos de aprendizagem;

O SIC é fornecido pela EID13 que surge 
pela primeira vez, na Marinha Portuguesa, 
como fornecedor e integrador da totalidade 
das comunicações externas e internas.

5.4 SISTEMA INTEGRADOR DE 
INFORMAÇÃO

O SII14, fornecido pela Edisoft, é constituí-
do por uma rede informática que permitirá a 
troca de informação entre os diversos siste-
mas existentes a bordo (SGP, SIC, SIN, Sifi-
cap, e outras aplicações que eventualmente 
venham a ser instaladas) e ainda a partilha 
de recursos comuns, num ambiente norma-
lizado, tolerante à falha, escalável, de fácil 
manutenção e tecnologicamente actualiza-
do. Permitirá ainda um acesso aos serviços 
da rede de vários pontos para além dos de-
dicados, ligações ao exterior do navio - IN-
TRANET e INTERNET - podendo esta última 
ser acedida por cabo, quando atracado, ou 
por satélite a navegar, via INMARSAT.

A rede em fibra óptica é constituída por 
dois servidores para serviços de bases de 
dados (email, aplicações, impressão, etc.), 
cinco estações de trabalho fixas e dezoito 
portáteis. A topologia da rede é híbrida, ten-
do um barramento em fibra óptica que atra-
vessa o navio longitudinalmente; nas suas 
extremidades tem uma distribuição em es-
trela, a partir dos switch Gigabit.

Pavimentos inferiores.
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6. ARMAS E SENSORES

Como os navios se destinam primordial-
mente à realização de tarefas de serviço 
público, os patrulhas da classe “Viana do 
Castelo” estão pouco armados. 

Os NPO têm instalada à proa a conhe-
cida peça de artilharia Boffors 40L60, dois 

pontos de fixação para as metralhadoras li-
geiras HK21, nas asas da ponte, e um sis-
tema amovível na tolda para o lançamento 
de minas MK55.

Para auxiliar a Fiscalização e as tarefas 
de Busca e Salvamento, os navios têm ins-
talado um sensor electro-óptico SAGEM, 
estabilizado em dois eixos, com capaci-

dade de detecção, registo, localização e 
identificação de contactos - tanto de dia 
como à noite.

7. CLASSIFICAÇÃO DOS NAVIOS

Importa referir que os NPO irão ser 
classificados por uma Sociedade Classi-
ficadora, por se tratar de uma novidade 
para a Marinha Portuguesa e uma acção 
pioneira, mesmo no contexto internacio-
nal, no que se refere à classificação de 
navios militares. A DNV15 foi a Socieda-
de Classificadora escolhida, tendo-he sido 
adjudicada a apreciação e aprovação do 
projecto, em Oslo, e o acompanhamento 
da construção no estaleiro; o seu papel é 
muito abrangente, certificando desde o 
casco, instalação propulsora, produção 
e distribuição de energia, automação e 
sistemas auxiliares até à verificação da 
conformidade do navio com as Regras 
para a Prevenção da Poluição Marinha 
(MARPOL – Anexos I, IV e V) e com o 
normativo para evitar interferências elec-
tromagnéticas.

C. Lopes Moreira
CFR ECN

Notas:
1 GAPO – Grupo de Acção para a Construção de 

Navios Patrulhas Oceânicos
2 NPO – Navio Patrulha Oceânico
3 NCP – Navio de Combate à Poluição
4 ALI – Apoio Logístico Integrado; que engloba, en-

tre outros, a documentação, a formação e treino, o sis-
tema de gestão da manutenção, ferramentas especiais 
e os lotes de sobressalentes de bordo e de terra. 

5 LA – Limitação de Avarias
6 IMO – Internacional Maritime Organization
7 DNV – Sociedade Classificadora Det Norske Veri-

tas, com sede na Noruega.
8 SGP – Sistema de Gestão da Plataforma
9 SIN – Sistema Integrado de Navegação
10 SIC – Sistema Integrado de Comunicações
11 VT – Voice Terminal.
12 ETO – Equipamento Transmissor de Ordens.
13 EID – Empresa de Investigação e Desenvolvimen-

to de Electrónica, SA.
14 SII – Sistema Integrador de Informação
15  DNV – Sociedade Classificadora Det Norske Ve-

ritas, com sede na Noruega.

Motores principais. Motores dos grupos electrogéneos.

Os Novos Navios Patrulha Oceânicos da Classe 
“Viana do Castelo”

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• Lpp 83.10 m • Guarnição 38
• Lla 76.80 m • Oficiais 5
• Boca Máxima 12.95 m • Sargentos 8
• Calado1 3.69 m • Praças 25
• Pontal 9.60 m • Margens Alojamento 29
• Deslocamento1 1716 ton. • Autonomia Víveres 30 dias
• Estrutura Aço Grau A • 2 Embarcações S/R “Delta” 6.8 e 8 m
• Helicoptero (Op. Voo) 5.400 Kg • Estabilidade ITDINAV 802(A)

CLASSIFICAÇÃO DNV 
1A1 NAVAL SUPPORT [HULL, STAB, SYSTEM, FIRE, EVAC, RADHAZ, EMC, SAM] E0, F-A  + Certificados MARPOL, …

Nota:
1 Valores de Projecto

SISTEMAS AUXILIARES

TAMD165A 4 x 362 kW

400 V / 50Hz

230 V / 50Hz

250 kW

SWL 4 ton

ARMAS E SENSORES

INSTALAÇÃO PROPULSORA

7.800 kW

600 kW

2.55 m

> 20 nós

> 5.000 mi

COMANDO E CONTROLO



Setting Sail 
5. Virar de Bordo

Setting Sail

Neste número propomo-nos comentar a 
manobra de virar de bordo de um típi-
co navio redondo, mais concretamente 

numa barca de três mastros. Relembramos que 
é neste tipo de aparelho, por absoluto contraste 
com o navio latino, que a sua execução se re-
vela de longe mais complexa.

Como vimos anteriormente, o navio deve 
estar bem compassado em termos vélicos, ou 
seja, sem qualquer natural tendência para arri-
bar ou orçar. Aliás, se possível, navegando com 
o leme a meio, deverá aguçar-se ligeiramente1, 
de forma a favorecer uma navegação mais che-
gada ao vento, situação que assume particular 
interesse quando este diz claramente para vante 
do través (bolina).

Sempre que o almejado equilíbrio não se ve-
rifica, torna-se necessário corrigir com o leme o 
pendor do navio, o que se traduz, de imediato, 
numa perda de velocidade. Na medida em que 
a respectiva porta actua como um freio, verificar-
se-á um efeito tão mais notório quanto maior o 
ângulo de leme introduzido.

Cumpre recordar que, de per se, as velas que 
se encontram para vante do centro de giração 
do navio2 – velas de proa e velas do traquete –, 
tendem a fazer o navio arribar. Pelo contrário, as 
velas localizadas a ré desse mesmo ponto – velas 
da mezena, e com efeito mais reduzido os res-
pectivos entremastros –, compelem o navio para 
a orça. Quanto às velas do mastro grande, e cor-

respondentes entremastros, uma vez que todas 
se situam muito próximas do centro de giração, 
pouco ou nada concorrem para desequilibrar o 
navio, ficando a sua influência consignada ao 
efeito meramente propulsor.

Regra geral um navio a navegar à vela re-
cebe o vento por um dos bordos, bombordo 
ou estibordo. Excepto no caso pontual, na gí-
ria conhecido por «popa arrasada», quando 
se navega com o vento entrando exactamente 
pela popa3.

Pelo que antecede, por vezes, quando se altera 
o rumo do navio, surge também a necessidade 
de virar de bordo. Como vimos no número an-
terior, esta manobra consiste em fazer passar o 
vento de um para o outro bordo, de bombordo 
para estibordo, ou vice-versa.

Basicamente existem duas formas de actuar 
com vista a alcançar este propósito. Uma delas 
consiste em meter o leme de ló4, obrigando o na-
vio a orçar, ou seja, aproximar a proa do vento. 
Assim, quando desta maneira se consegue fazer 
passar o vento para o outro bordo, pela proa do 
navio, diz-se que o navio vira por davante. Por 
outro lado, ao colocar o leme de encontro5 o na-
vio irá arribar, afastando progressivamente a proa 
do vento. Neste caso, mudando o vento para o 
bordo contrário ao inicial, desta feita pela popa, 
diz-se que o navio virou em roda.

Sintetizando, a manobra de virar por davan-
te consiste em fazer passar a proa pela linha do 

vento, enquanto na manobra de virar em roda é 
a popa que passa por essa mesma linha.

Vamos de seguida analisar a forma como po-
dem ser efectuadas as manobras sucintamente 
descritas, a bordo de um veleiro de característi-
cas idênticas às do navio-escola Sagres, partindo 
do princípio que se navega, em ambas as situa-
ções, com todo o pano caçado.

VIRAR EM RODA
Nas ocasiões em que o navio tem pouco se-

guimento, com pouco vento portanto, ou ainda 
quando este é demasiado forte, deve optar-se 
pela manobra de virar em roda. A grande van-
tagem reside no facto de esta poder ser feita com 
menos gente, recorrendo normalmente apenas 
ao pessoal que se encontra de quarto ao convés. 
Além disso, como é sabido, nunca se correrá o 
risco de ficar com o pano sobre, situação par-
ticularmente complicada num navio de pano 
predominantemente redondo.

Ainda antes de dar início à manobra propria-
mente dita, devem ser carregadas todas as velas 
de entremastros, as velas da mezena e a vela 
grande (1 e 2). As primeiras carregam-se devi-
do ao seu fraco contributo em prol da veloci-
dade do navio, e, simultaneamente, para que 
o cambar das respectivas escotas não constitua 
uma preocupação acrescida, e desnecessária, 
quando estiverem em curso aspectos bem mais 
importantes da manobra, nomeadamente o bra-

Diferentes fases da manobra de virar em roda. Atente-se na evolução do posicionamento das vergas do mastro grande. 
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cear das vergas. Já as velas da mezena, uma vez 
que o objectivo é fazer com que o navio arribe 
tão rapidamente quanto possível, facilmente se 
compreende o porquê de as retirar da acção do 
vento. A vela grande deve ser carregada para 
que quando o vento estiver no sector da popa, 
ainda assim, as velas do traquete – com prepon-
derância na acção de arribar do navio –, possam 
não permanecer totalmente na sombra das do 
mastro grande.

Por norma a manobra tem início quando se co-
loca o leme de encontro, para o navio arribar (2). 
Nesse mesmo instante entra-se com os braços6 
de barlavento do mastro grande, até que as testas 
das respectivas velas comecem a grivar7, devendo 
ser mantidas nessas condições durante a guinada. 
Para tal é necessário actuar continuamente nos 
respectivos braços – alando os de barlavento e lar-
gando os de sotavento –, na justa medida em que, 
devido à rotação do navio, aumenta a marcação 
do vento (3 e 4). Desta forma, retirando efeito ao 
pano redondo mais a ré, potencia-se a acção das 
velas do traquete e do pano de proa, levando ao 
arribar de forma mais expedita.

Quando o vento entrar exactamente pela 
popa completa-se o movimento horizontal das 
vergas do mastro grande, estacionando-as na sua 
posição final – no bordo oposto –, sendo certo 
que a partir desse momento estas velas enchem 
definitivamente (5). Concluída esta fase é então 
chegado o momento de bracear8 as vergas do 
traquete, cujas velas se encontram na sombra 
das do mastro grande (5). Pode-se aproveitar 
este mesmo instante, se porventura tal acção 
não foi ainda desencadeada, para cambar a 
retranca, colocando-a em posição no bordo 
contrário (5).

Em simultâneo, já com o vento entrando fran-
camente por bombordo (6), é altura de cambar 
e caçar as escotas das velas de proa9 (6), acom-
panhada pela manobra de caçar as velas da 
mezena10 (6), o que de imediato, tal como se 
pretende, obriga o navio a orçar de forma mais 
célere. Torna-se então possível, não se notando 
grande diferença ao nível da cadência da guina-
da, fazer diminuir o ângulo de leme inicialmente 
introduzido (6). Esta última acção, associada a 
um contínuo escassear do vento11, permitirá ao 
navio ganhar velocidade, o que, como se sabe, 
potencia o efeito do leme.

Encontrando-se finalmente as vergas do tra-
quete na sua posição definitiva (6), caça-se a vela 
grande e içam-se todas as velas de entremastro12 
(7). Por último, logo que o navio se encontre no 
rumo a que se pretende doravante governar, co-
loca-se o leme a meio (8).

Regra geral, como referimos, a manobra des-
crita é efectuada recorrendo apenas ao pessoal 
que se encontra de quarto. Na situação de faina 
geral, quando toda a guarnição é chamada ao 
convés, ambos os mastros podem ser braceados 
em simultâneo, de forma coordenada e idêntica 
à descrição que fizemos para o mastro grande. 
No entanto, de forma a assegurar continuamen-
te uma desejável propensão para arribar, o mo-
vimento das vergas do mastro do traquete deve 
ser efectuado com ligeiro retardo em relação às 
do mastro grande. Daqui resultará um menor 
diâmetro final da curva de giração.

Concluindo, o efeito de desequilíbrio vélico 
na manobra de virar em roda permite ao navio 
perder menos barlavento, quando comparado 
com a situação em que se recorre única e ex-
clusivamente ao leme para executar a rotação. 
A sua reconhecida vantagem assenta no pres-
suposto de ser virtualmente impossível que o 
navio minta a virar.

VIRAR POR DAVANTE
A excelência desta manobra, relativamen-

te ao virar em roda, reside essencialmente no 
facto de o navio não perder barlavento, tendo 
como consequência directa uma menor rota-
ção, normalmente 135º (12 quartas) em vez de 
225º (20 quartas).

Pese embora o seu indiscutível benefício, nem 
sempre é viável efectuar esta manobra num na-
vio de pano redondo, nomeadamente nas situ-
ações em que a intensidade do vento se aproxi-
ma dos extremos. Por outras palavras, quando 
este é demasiado fraco, ou então muito forte. 
No primeiro caso, sendo a velocidade do navio 
muito reduzida (teoricamente menos de 2 ou 3 
nós), logo que fique com o pano sobre irá parar 
quase de imediato. Neste contexto dificilmen-
te conseguirá cruzar a linha do vento, ou seja, 
virar de bordo.

Por outro lado, quando se navega com vento 
muito forte, a sua força, quando o pano fica so-
bre, ou às costas, pode provocar avarias graves 
no aparelho e na mastreação, pois nestas cir-
cunstâncias são apenas os estais que aguentam 
a elevada pressão que este exerce sobre as ve-
las. A explicação para este fenómeno deve-se ao 
facto de o aparelho do navio não se encontrar 
concebido de forma a suportar grandes esforços 
neste sentido, de vante para ré13.

Um outro factor a ter em linha de conta é o 
efeito pernicioso da acção da vaga na amura de 
barlavento, contrário ao desejado, portanto, que, 
à medida que a velocidade se extingue, inibe toda 
e qualquer disposição do navio para a orça, aca-
bando, no limite, por inviabilizar a manobra.

Quando se pretende virar por davante é ne-
cessário meter o leme de ló, cuja finalidade é 
obrigar o navio a orçar. Não menos importante 
nesta perspectiva é o desequilíbrio do navio, em 
termos vélicos, claro está, para que a sua tendên-
cia natural seja aguçar, mesmo sem intervenção 
do leme. Neste particular, deverá haver especial 
cuidado para de princípio não se introduzir um 
excessivo ângulo de leme, aproveitando-se, em 
vez disso, o desequilíbrio provocado pelas ac-
ções junto do pano de proa – folgando as escotas 
das respectivas velas –, e da mezena – colocan-
do a retranca a meio –, ou seja, actuando direc-
tamente junto do velame das extremidades do 
navio. Aliás, estas acções devem ser levadas a 
cabo em simultâneo para que daqui resulte um 
efeito de binário acrescido.

Consegue-se, deste modo, evitar uma exces-
siva redução da velocidade inicial, por recurso 
a um menor ângulo de leme, e, ao mesmo tem-
po, prolonga-se o efeito de rotação, mesmo para 
além do instante em que o seguimento a vante 
se anula. Recordamos que logo que o pano fica 
às costas a sua velocidade irá diminuir muito 
rapidamente.

Para alcançar o desequilíbrio enunciado, po-
demos fazê-lo de duas formas: diminuindo a 
superfície vélica a vante, carregando algumas 
velas de proa, ou então caçando mais as ve-
las à popa.

Ao navegar com todo o pano caçado opta-se 
por colocar a meio, ou ligeiramente a barlaven-
to – nunca mais de meia quarta –, a retranca da 
mezena, folgando as escotas das velas de proa. 
Este efeito combinado será suficiente para que 
o navio comece de pronto a orçar, mesmo com 
o leme a meio.

No momento em que tudo estiver preparado 
para principiar a manobra é aconselhável arri-
bar ligeiramente – cerca de 10 graus –, com o 
objectivo de conseguir um ligeiro aumento da 
velocidade (1 e 2). A manobra tem início quan-
do se mete o leme de ló (2), depois de colocar 
a retranca a meio, ou ligeiramente a barlavento 
(2), folgando-se as escotas das velas de proa (2). 
O ângulo de leme deve ir aumentando progres-
sivamente, na medida do necessário, até o pano 
redondo ficar sobre, momento em que deverá 
ser todo carregado (2, 3 e 4).

Conquanto possa parecer despiciendo, a ida 
para o castelo do pessoal não envolvido na fai-
na pode muito bem constituir, em determinadas 
circunstâncias, uma mais-valia preciosa para o 
sucesso da manobra, por desta maneira se re-
duzir, ainda que muito ligeiramente, o caimen-
to do navio a ré14.

Logo que a proa se aproxima da linha limite 
de bolina, o pano redondo começa a grivar (3). 
Nesse preciso instante carrega-se a vela grande15, 
bem como os entremastros médios e altos16, e 
braceiam-se as vergas do mastro grande ao bor-
do contrário (3 e 4). Agora, já com todo o pano 
sobre, mas com as vergas contra-braceadas, isto 
é, as do grande e as do traquete braceadas a bor-
dos opostos (4), o navio terá ainda algum segui-
mento, continuando a orçar lentamente (4).

No momento crítico, com o navio pratica-
mente aproado ao vento, mas já sem seguimen-
to, o aquartelar17 da vela de estai pode revelar-se 
uma ajuda valiosa (4). Quando por fim a proa 
cruza a linha do vento o leme deve ser colocado 
a meio (5). De imediato são cambadas e caçadas 
as escotas das velas de proa e carregadas as velas 
da mezena (5). A soma destas acções contribui 
para que o navio arribe mais rapidamente (6 e 
7). A vela grande deve ser caçada logo que as 
restantes velas do respectivo mastro comecem a 
encher (7). É então chegada a altura de bracear as 
vergas do traquete (6 e 7), de içar os entremastros 
médios e altos (7) e finalmente caçar as velas da 
mezena (8), tudo por esta ordem. Quando o na-
vio começa a ganhar algum seguimento a vante 
pode optar-se ainda por meter um pequeno ân-
gulo de leme a sotavento (8), contribuindo para 
o navio guinar com maior celeridade.

Por último, já com o navio de novo com-
passado e a navegar ao rumo pretendido, com 
o leme a meio, recebendo agora o vento pelo 
bordo contrário ao inicial, içam-se e caçam-se 
os entremastros baixos (9).

Se no decorrer da manobra, tal como sucede 
com alguma frequência, o navio parar um pouco 
antes da linha do vento – tipicamente menos de 
5 graus –, deverá de imediato ser carregado todo 
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o leme ao bordo contrário18. Tal possibilitará dar 
continuidade à rotação logo que o navio, pela 
acção do vento por ante a vante das velas do 
traquete, adquira algum seguimento a ré, con-
seguindo-se assim virar por davante. Sempre que 
com sucesso se recorre a este expediente, diz-se 
que o navio vira por davante caindo a ré.

Contrariamente, quando apesar dos envida-
dos esforços não é possível concluir com êxito 
esta manobra, diz-se, vulgarmente, que o navio 
mentiu a virar19. Porém, pelo cotejar da sucessão 
das inúmeras acções entretanto operadas, facil-
mente se conclui que os verdadeiros «mentiro-
sos» só podem estar entre aqueles que condu-
zem e executam as diferentes fases da manobra, 
não cabendo ao navio qualquer responsabilida-
de particular.

O seu insucesso passa, regra geral, por falhas 
ao nível de pelo menos um dos pontos abaixo 
mencionados:

1- Não simultaneidade dos procedimentos 
com vista ao descompassar do navio;

2- Excessivo ângulo inicial e/ou má gestão do 
leme até o pano ficar sobre;

3- Moroso bracear das vergas do mastro 
grande e/ou precipitação no início da respec-
tiva manobra;

4- Acção extemporânea de carregar o leme ao 
bordo contrário, no momento em que o navio 
se encontra quase aproado ao vento.

Com esta despretensiosa exposição confia-
mos tão-somente poder ter contribuído para 
prestar particular auxílio aos cadetes da Escola 
Naval, ajudando-os, quando nelas envolvidos, 
a bordo do navio-escola Sagres, a melhor com-
preender as supracitadas manobras.

Pese embora o momento escolhido para as 
fainas parecer, as mais das vezes, contrário à im-
periosa necessidade de descanso dos esgotados 
corpos de toda uma guarnição, levando inclu-
sive a suspeitar, em determinadas ocasiões, que 
existe um manifesto conluio entre as condições 
meteorológicas adversas e as muitas horas de 
sono perdidas durante a estadia no último porto, 
com a agravante de este aparentemente contar 
com a superior conivência do oficial de quarto, 
lá bem no fundo haverá sempre, sem espaço 
para qualquer espécie de dúvida, uma boa ra-
zão para «puxar cabos»…

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com
Notas:

1 Ter uma muito ligeira propensão para a orça. Contraria-
mente, quando o navio assume natural tendência para arri-
bar, quase sempre como consequência de má arrumação do 
lastro ou da carga a bordo, diz-se que governa mal.

2 Ponto na linha de meia-nau em torno do qual o na-
vio gira. Idealmente o centro vélico, ponto onde actua 
a resultante da acção do vento sobre todas as velas do 
navio, deverá coincidir com o centro de giração.

3 Marcação 180º.
4 Leme a barlavento.
5 Leme a sotavento.
6 Cabos que fazem arreigada nos laises das vergas 

do pano redondo, cujo propósito é dar-lhes movimento 
horizontal, aguentando ainda as vergas para ré.

7 Trepidar característico das testas do pano redondo, 
ou das valumas do pano latino, quando a superfície das 
velas se encontra demasiado cingida ao vento.

8 Dar movimento horizontal às vergas redondas, re-
correndo aos cabos denominados braços.

9 De ré para vante: vela de estai, bujarrona de den-
tro, bujarrona de fora e giba.

10 De baixo para cima: mezena baixa, mezena alta 
e gavetope.

11 Diminuição da marcação do vento.
12 De baixo para cima: entremastros baixos (estai de 

gávea e estai da mezena), entremastros médios (estai do 
joanete e estai do gavetope) e entremastros altos (estai 
do galope do grande e estai do galope do gavetope).

13 O aparelho dos veleiros encontra-se baseado 
numa distribuição do esforço por três pontos cruciais: 
as enxárcias de bombordo e estibordo, dizendo ambas 
ligeiramente para ré e para a borda, e os estais que di-
zem para vante, com um ângulo maior. Visto de topo, 
este dispositivo forma um triângulo isósceles. No en-
tanto, uma vez que parte dos ovéns são agrupados em 
cada bordo para formar a enxárcia, sendo também em 
maior número, a sua resistência é muito grande. Nas 
situações de navegação com vento largo há uma certa 
distribuição do esforço, ainda que assimétrica, pelas 
enxárcias de ambos os bordos, cabendo ainda uma 
parte importante aos braços que aguentam as vergas 
para ré. Por seu turno, quando o pano fica sobre, ape-
nas os estais são responsáveis por suster toda a pressão 
que o vento exerce sobre as velas e aparelho. O que 
pode ser manifestamente insuficiente com todo o pano 
redondo caçado, se a velocidade do vento superar um 
valor na ordem dos 10 a 15 nós. 

14 Significa que o navio, como é norma, está mais 
metido de popa do que de proa. A sua razão é-nos for-
necida pela diferença de calados, a ré e a vante.

15 Esta acção permite que as mezenas continuem 
a receber vento, mantendo-se a desejável tendência 
para a orça por elas proporcionada. 

16 Por uma questão de facilitar o movimento de 
cabos ao nível do convés, devem carregar-se os en-
tremastros baixos antes de iniciar a manobra. O mo-
mento propício para o fazer será quando se começa 
lentamente a orçar, depois de ter arribado um pouco 
para ganhar velocidade.

17 Levar o punho da escota da vela ligeiramente a 
vante e para barlavento.

18 O momento ideal é exactamente o instante em que a 
sua velocidade se extingue. Se o leme for carregado cedo 
demais o navio começará a arribar, o mesmo acontecen-
do se este for mantido na sua posição inicial, com o navio 
caindo a ré. Como resultado, o navio mente a virar.

19 O navio recusou-se a virar.

Evolução da manobra de virar por davante. Repare-se nas diferentes posições do leme em todo o processo.
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O que acontece quando se juntam vinte-e-quatro alunos, duas 
professoras, duas turmas de inglês e os lançamos no cibererspa-
ço? Acontece o From Stem To Stern, o primeiro blog colabora-

tivo do Gabinete de Língua Inglesa. Foi o que recentemente fizemos.

O QUE É UM BLOG?
Blog é o termo abreviado de Web 

log, que literalmente traduzido signi-
fica “registo na rede”. O blog é um 
diário online que pode ser frequen-
temente actualizado e que é dirigido 
ao público em geral, onde se pode 
disponibilizar informação, fotografias, 
ficheiros de áudio e até de vídeo, de 
uma forma simples. É uma ferramen-
ta que permite publicar escritos quase 
instantaneamente e imediatamente a 
seguir receber comentários por cada 
artigo (post) publicado. Isto é, sem dú-
vida, um dos seus grandes potenciais 
e, também, o que a torna tão diferente 
de todas as outras que permitem a pu-
blicação de informação na web. Com o 
blog despedimo-nos da comunicação 
unilateral e acolhemos um novo meio 
de conectividade com os outros. Inte-
racção, comunicação assíncrona e in-
ter-relações são palavras-chave que se 
podem associar a este tema. O mundo 
educacional e, especialmente, os pro-
fissionais de línguas e comunicação 
não lhe deveriam ficar indiferentes. O 
Gabinete de Língua Inglesa reconhe-
ceu a sua importância e introduziu o 
blog na sala de aula. 

TIPOS DE BLOGS
Um edublog é um blog utilizado para fins educacionais. A wikipédia 

define o acto de Edublogging como blogging em ambiente de apren-
dizagem ou com objectivos educacionais. From Stem To Stern carac-
terizou-se por ser um EduBlog colaborativo e serviu para solicitar aos 
alunos a sua participação em tarefas específicas.

Esta experiência, de sete semanas, envolveu duas turmas de inglês 
do último Curso de Formação de Marinheiros (CFM) recebido no Ga-
binete que ministra a respectiva instrução. Embora os participantes se 
encontrassem divididos em duas turmas, a sua proficiência linguística 
era semelhante. Assim, foi possível trabalhar em algumas tarefas cola-
borativamente, enquanto outras foram levadas a cabo independente-
mente. O blog tinha dois propósitos: por um lado pretendia-se ampliar 
a componente de expressão escrita inerente ao curso e por outro, operar 
como factor de motivação para estimular a execução das actividades 
de escrita (writing). De início, os alunos reagiram ao desafio como se 
de qualquer outra tarefa se tratasse; mostraram-se receptivos, mas não 
demasiadamente entusiasmados. Com o decorrer do tempo, contudo, 
deixaram-se envolver, de forma gradual e cada vez mais intensa, nas 
actividades propostas. 

Para iniciar o blog usámos, deliberadamente, motivos de Marinha 
e utilizámos terminologia naval não só para contextualizar a apren-
dizagem mas também para a tornar mais apelativa para os alunos. 
As tarefas atribuídas aos alunos consistiram em escrever histórias co-
laborativamente, em descrever personalidades famosas, em se inter-
relacionarem com outros estudantes de língua inglesa e em prestar 
testemunhos escritos sobre a visualização de um vídeo clip, que foi 

posteriormente incorporado no blog. Também foram estabelecidos 
contactos com um nativo da língua, que desempenhou o papel de 
convidada e respondeu a questões relacionadas com a sua realidade 
e vida nos EUA. Para além disso, ainda adicionámos jogos, exercícios 
de auto-correcção e alguns “links” úteis relacionados com a aprendi-
zagem da língua, de modo a que se pudesse explorar outras possibi-

lidades oferecidas pela Internet.

RESULTADOS
A participação gerada pelos alunos 

intensificou-se com o passar das sema-
nas. A nossa principal preocupação, 
inicialmente, era encorajar os alunos a 
visitar o site que tinhamos criado para 
eles, mas por volta da terceira semana 
verificámos que já o acediam esponta-
neamente. Para estimular a actividade 
foi incluído o Tag Board após a primei-
ra semana. Os alunos foram convida-
dos a comunicar informalmente nes-
se espaço e simplesmente adoraram o 
facto de o poderem fazer. Ansiavam e 
rejubilavam com os comentários que 
aí eram publicados pelas professoras e 
também pelos seus pares. A escrita tor-
nou-se assim mais atraente para eles e 
as tarefas relacionadas eram agora en-
caradas de uma forma muito mais po-
sitiva. O que anteriormente era consi-
derado um trabalho penoso, agora era 
visto como algo divertido e relevante. 
O facto de os alunos escreverem para 
um público “real” deu-lhes um objec-
tivo mais concreto e atribuiu um novo 
significado às tarefas propostas. A cir-
cunstância de as suas ideias estarem a 

ir para o ar via web e a ser comentadas por outros, revelou-se um agen-
te de motivação poderoso.

Consideramos ainda pertinente salientar que, embora a frequência 
do curso de inglês pelas duas turmas tenha ocorrido em simultâneo, o 
trabalho colaborativo efectuado por estas ocorreu apenas virtualmente 
(através da web). A existência de um computador e respectiva ligação 
à Internet, em cada uma das salas de aula, possibilitou os encontros 
online e permitiu a cooperação entre as duas turmas. No último dia de 
curso, os dois grupos encontraram-se finalmente face a face (f2f) para 
comemorar o seu sucesso. Este evento resultou numa PhotoStory que 
foi publicada num dos últimos artigos do blog.   

Do ponto de vista educativo este blog foi um êxito. Os objectivos es-
pecíficos desta acção serviram para complementar os superiormente 
estabelecidos e foram especialmente concebidos para fomentar o pen-
samento crítico, desenvolver técnicas de escrita, rever os conhecimentos 
gramaticais e oferecer oportunidades de interacção. Para além das tare-
fas terem sido excelentemente executadas, com facilidade e entusiasmo 
(consistiram em actividades de escrita online bastante diversificadas) fo-
ram também divertidas. Não é este o sonho de qualquer professor? 

Visite From Stem to Stern em http://fromstemtostern.blogspot.com

STEN Cristina Costa
Ramona Dietrich (MSEd1)

Referências 
Wikipedia, The Free Encyclopedia, disponível em http://en.wikipedia.org

Nota
1 Master of Science in Education

NAVEGANDO EM ÁGUAS VIRTUAIS
From STEM to STERN – Blog Colaborativo

NAVEGANDO EM ÁGUAS VIRTUAIS
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TOMADA DE POSSE

 No passado dia 15FEV06 
realizou-se a cerimónia de en-
trega do Comando da ETNA 
presidida pelo CEMA, ALM 
Melo Gomes.

Depois de prestadas as hon-
ras militares, por um Batalhão 
a cinco companhias, coman-
dado pelo CTEN M Sousa 
Robalo, e constituídas por ele-
mentos da lotação e por alu-
nos que frequentam cursos de 
formação, o anterior Coman-
dante, CMG Malaquias Perei-
ra, no seu discurso, agrade-
ceu a todos aqueles que, com 
profissionalismo, empenho, dedicação e determinação serviram 
consigo e que contribuíram de forma activa para o cumprimen-
to da missão da ETNA.

Precedendo a leitura da Ordem do Dia à Unidade, o CMG Ma-
laquias Pereira foi condecorado com a Medalha Militar de Mé-
rito Militar 1ª Classe.

O novo Comandante, CMG Rui Casqueiro de Sampaio, proferiu 
algumas palavras em que agradeceu a confiança em si deposita-
da e salientou as suas grandes prioridades, às quais irá dedicar 
a maior atenção, nomeadamente o Reordenamento do Parque 
Escolar e o novo Sistema de Formação Profissional da Marinha. 
Referiu ainda que, para o exercício do seu Comando, contava com 
o profissionalismo e empenho de toda a guarnição, bem como, 
com o apoio de todas as áreas funcionais da Marinha.

Por fim, o ALM CEMA usou da palavra reforçando o apre-
ço ao comando exercido pelo Comandante cessante e exortou 
o novo Comandante para este novo desafio, de forma a dar 

continuidade a um conjunto 
de programas no âmbito de 
três vertentes fundamentais: 
o Reordenamento do Parque 
Escolar, a implementação do 
novo Sistema de Formação 
Profissional da Marinha e a 
alimentação das novas Clas-
ses na categoria de Praça, em 
quantidade e qualidade, para 
exercerem funções a bordo 
dos navios. Neste último as-
pecto salientou que a “Mari-
nha existe e afirma-se pela sua 
Esquadra”.

COMANDANTE DA ESCOLA DE TECNOLOGIAS NAVAIS (ETNA)

 No passado dia 21NOV05, rea-
lizou-se a cerimónia da tomada de 
posse do novo Director da UTITA, 
o CFR MN Nelson Octávio Caste-
la Lourenço dos Santos, na sala de 
formação desta unidade.

A cerimónia foi presidida pelo 
Director do Serviço de Saúde, 
CALM Valdemar Goulart Porto 
e estiveram presentes diversos 
militares dos três ramos das FA’s 
e entidades civis, que desempe-
nham funções nesta área.

Na sua alocução, o CALM Val-
demar Goulart Porto elogiou o 
trabalho desempenhado pelo antigo titular do cargo, CMG MN 
Joaquim Igreja Margalho Carrilho, enunciando alguns dos objec-
tivos para o futuro próximo.

O novo Director, CFR MN Nelson Santos, usou de seguida a pala-
vra onde agradeceu a confiança nele depositada, apontou algumas 
das metas que gostaria de atingir, mantendo a excelência de cuidados 
que a UTITA presta aos militares e civis em tratamento e a finalizar 
proferiu algumas palavras elogiosas ao pes soal desta unidade.

DIRECTOR DA UTITA
O CFR Nelson Octávio Castela Lou-

renço dos Santos, concluiu a licencia-
tura em Medicina em 1982 e ingressou 
na Marinha em 1985.

Médico especialista em Psiquiatria 
desde 1991, teve formação em alcoolo-
gia no Hospital Naval de Haslar, no Rei-
no Unido e treino profissional em Pro-
blemas de Adicção no Betty Ford Center 
e no Hazelden Center, nos EUA.

Esteve embarcado nas corvetas, “Pe-
reira D’Eça”, “João Roby”, no “Creoula” 
e nas fragatas da classe “Vasco da Gama” 
onde participou num ost e na “Corte 
Real” durante a missão do conflito da 
Guiné-Bissau.

Desempenhou funções no Serviço de 
Psiquiatria do Hospital da Marinha, durante mais de 10 anos, na Base de Fuzi-
leiros como Chefe do Dep. Saúde Ocupacional e do de Saúde Operacional.

Exercia as funções de Sub-Director e chefe do departamento clínico da 
UTITA, desde outubro de 2000.

Pertence ao grupo coordenador de combate à droga e alcoolismo na 
Marinha.

É o representante da Marinha na comissão de “acompanhamento da 
rede de apoio aos militares portadores de pertubação psicológicas decor-
rentes do serviço militar”.

O CMG Rui Manuel Costa Casqueiro de Sampaio nasceu em Dili, Timor, e 
ingressou na Escola Naval, tendo sido promovido a G/M em 1OUT81.

Cumpriu, comissões de embarque, como oficial imediato dos N.R.P’s. “Ro-
sário”, “Zaire“ e “Mandovi”. Especializou-se em Artilharia Naval, tendo pos-
teriormente desempenhado funções, como Chefe de Serviço de Artilharia a 
bordo do N.R.P. “Cte Roberto Ivens”. Prestou ainda serviço na Escola de Ar-
tilharia Naval, inicialmente como instrutor e mais tarde, após a promoção a 
Capitão-tenente, como Director.

Foi instrutor do CITAN. Embarcou como Chefe do Departamento de Opera-
ções da  “Corte Real”. Em JAN97, foi nomeado Chefe da Secção de Exercícios 
da Divisão de Operações do C. N. e, mais tarde, Chefe da mesma Divisão.

Após comissão na DSP – Rep. de Sarg. e Praças, comandou o N.R.P. “Cte 
Hermenegildo Capelo”. Em JUN04, foi nomeado 2º Cte do G2EA e, mante-
ve as mesmas funções na estrutura que integrou os dois G’s EA e a Escola de 
Tecnologias Navais. 

Ao longo de toda a sua carreira participou em duas STANAVFORLANT e em 
vários exercícios nacionais e internacionais do âmbito da NATO e da “EUROMAR-
FOR”. Comandou ainda a componente naval do exercício “Lusíada 2003”.

Foi agraciado ao longo da carreira com diversos louvores e condecorações. 

ENTREGA DE COMANDO

Foto Júlio Tito
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 Presidida pelo Calm Leiria Pin-
to, presidente da Comissão Cultu-
ral da Marinha, em representação 
do Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada, realizou-se no passado dia 
7 de Fevereiro, no Pavilhão das 
Galeotas do Museu de Marinha, a 
tomada de posse do novo Director 
daquele museu.

Na cerimónia, estiveram pre-
sentes para além dos elementos 
da guarnição do Museu, cerca de 
meia centena de convidados, entre 
eles os almirantes Andrade e Sil-
va e Vieira Matias e o ex-director 
CMG Martins e Silva.

O CMG Beça Gil, Director cessante, usou da palavra 
para referir o que foi a actividade do museu nos cerca 
de 6 anos em que desempenhou aquele cargo.

Seguidamente procedeu-se à leitura da Ordem de 
Dia à Unidade em que era nomeado seu Director o 
CMG Rodrigues Pereira, que a seguir usou da palavra 
referindo-se à necessidade de continuar o esforço para 
modernizar, dinamizar e divulgar o Museu.

A terminar o CALM Leiria Pinto usou da palavra 
para se referir às funções já desempenhadas pelos 
dois oficiais sob a sua direcção, desejando a ambos os 
maiores sucessos na nova fase da vida que cada um 
iria iniciar.

Seguiu-se a habitual sessão de cumprimentos ao 
empossado.

DIRECTOR DO MUSEU DE MARINHA
O CMG José António Rodrigues Pe-

reira entrou para a Escola Naval, e foi 
promovido a G/M em JAN70.

Desde muito novo que se dedica à his-
tória marítima e a navegação. Em 1969, 
ainda cadete, foi agraciado com o Prémio 
Almirante Augusto Osório dos Anais do 
Clube Militar Naval com um conjunto 
de artigos sobre a “História da Marinha 
Portuguesa” e participou na Sessão So-
lene Comemorativa do V Centenário do 
Nascimento de Vasco da Gama. Espe-
cializou-se em Electrotecnia concluiu o 
segundo CGNG o curso conducente ao 
Mestrado em Estratégia no Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas da 
Universidade Técnica de Lisboa nos anos 
lectivos de 1988/90.

Prestou serviço em diversas UN’s, algumas em zona de conflito, salientando-se os em-
barques nos NRP “Porto Santo” e “Boavista” nos Açores, NRP “Jacinto Cândido” em Mo-
çambique, NRP “Afonso Cerqueira” em Timor. Foi imediato dos NE’s “Vega”, “Polar”, e 
do NRP “São Miguel” durante a Guerra do Golfo, participando nas operações de embargo 
ao Iraque decretadas pela ONU. 

Desempenhou os cargos de comandante dos NRP “Zaire” e NE Polar. Foi professor 
efectivo da EN, da cadeira de História Naval, de 1982 a 1990. 

Esteve colocado no Departamento de Relações Bilaterais da Direcção Geral de Políti-
ca de Defesa Nacional, desempenhou os cargos de Capitão do Porto de Aveiro, Chefe do 
Gabinete do SSP e Secretário da Comissão Cultural da Marinha.

Proferiu diversas conferências sobre temas de História e Estratégia em diferentes ins-
tituições e organismos no país e no estrangeiro. Tem publicados mais de meia centena de 
trabalhos sobre aquelas matérias, alguns em publicações estrangeiras. Publicou em NOV04 
o livro “Wenceslau de Moraes, o Marinheiro e a Armada do Seu Tempo”, em MAI05 “For-
talezas Marítimas da Figueira da Foz” e em 2005 os 2 volumes das Campanhas Navais 
Portuguesas (1793-1823) da colecção Batalhas de Portugal. 

É membro efectivo da Classe de História Marítima da Academia de Marinha e membro 
da Comissão de Estudos Corte-Real da Sociedade de Geografia de Lisboa.

Foi agraciado com diversos louvores e condecorações.

TOMADAS DE POSSE

 Em 20 de Dezembro 
de 2006 o CFR MUS Car-
los da Silva Ribeiro assu-
miu as funções de Chefe 
da Banda da Armada.

O acto decorreu no fi-
nal do concerto de Natal 
da DSP, nas instalações 
da Banda da Armada no 
“Quartel dos Marinhei-
ros” em Alcântara e foi 
presidido pelo CALM 
Eurico Fernando Correia 
Gonçalves, Direc-
tor do Serviço de 
Pessoal, tendo as-
sistido os Oficiais, 
Sargentos, Praças 
e Civis da DSP, fa-
miliares e amigos 
que assistiram ao Concerto e ainda um vasto número de milita-
res músicos na Reserva e na Reforma, que se deslocaram aquelas 
Instalações afim de participarem no evento.

A passagem de testemunho realizou-se através da entrega 
“simbólica” da “Batuta”, legada à Banda da Armada por um 
neto, ainda vivo,  do ex-Chefe da Banda Maestro António Maria 
Chéu com gravação em prata datada de 04 de Setembro de 1910 
ao novo Maestro.

CHEFE DA BANDA DA ARMADA
O Maestro CFR MUS Carlos da Silva Ribeiro nasceu em 

Santa Maria de Bouro, Amares, tendo vivido a sua infância 
em Vidago.

Ingressou na Banda da Armada em 1971, após concurso na-
cional, onde desenvolveu a sua carreira como executante solista 
de Saxofone Alto, tendo-se apresentando várias vezes como con-
certista, até ascender a Maestro Oficial Músico da Armada.

Paralelamente prosseguiu e concluiu a sua formação Mili-
tar/Académica/Artística, fazendo os cursos do Conservató-
rio Nacional: complementar de Saxofone, Acústica, História 
da Música e Superior de Composição, assim como os Estágios 
Tecniconavais inerentes ao desenvolvimento da carreira.  

Em 1983 frequentou o 1º curso de Direcção de Orquestra 
promovido pela Associação Portuguesa de Educação Musical 
e patrocinado pelo Conselho de Música da Alemanha Federal 
no qual foi leccionado pelo maestro Hans Herbert Joris.

Integrou como executante as várias orquestras sinfónicas de 
Lisboa ( Gulbenkian, Emissora Nacional ( Sinfónica e Ligeira 

e S. Carlos), alguns grupos de Câmara no âmbito do Conservatório Nacional e 
ainda outros grupos de Música Ligeira, destacando-se neste âmbito a digressão 
que em 1974 realizou ao Canadá e aos estados Unidos da América, onde a par 
de espectáculos realizados em várias cidades participou em programas de tele-
visão em Toronto e Nova Iorque.

Tem dividido a sua actividade no meio civil pela Direcção de Bandas, Coros 
e pelo ensino da Música.

É autor de algumas composições ligeiras inéditas com edição discográfica e 
arranjos para Banda e pequenos agrupamentos.

Pela especificidade da classe de Músico da Armada exerce funções na Banda da 
Armada desde que foi incorporado na Marinha, e nos últimos 18 anos como Subche-
fe da Banda, dirigiu-a em inúmeros Concertos, Cerimónias Militares e Protocolares, 
tendo participado em toda a actividade da Banda, no país e no estrangeiro.

Ao longo da sua carreira foi agraciado com vários louvores individuais e colecti-
vos e com a Medalha de Mérito Militar e a de Comportamento exemplar (ouro).

Batuta do Maestro António Maria Chéu.

Foto R
ui Salta
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Partimos de Díli pelas 10 horas da manhã 
de um Sábado do mês de Outubro. Esta-
mos no final da época seca. Em Novembro 

começarão as chuvas e já não será aconselhável 
fazer a escalada do Tatamailau, o pico mais alto 
da montanha do Ramelau. Com os seus 2996 
metros de altitude, era o ponto mais alto de Por-
tugal, como se aprendia na escola, no tempo dos 
portugueses, como nos esclareceria mais tarde, 
em Hato Builico, o Sr. Alexandre, um 
professor timorense e Director Escolar 
do Distrito de Ainaro.

Confortavelmente instalados em 
duas viaturas todo o terreno, toma-
mos a estrada de Lahane, que con-
duz a Aileu. À medida que vamos su-
bindo a encosta, o ar vai refrescando, 
deixando para trás o calor sufocante 
da capital.

Em Lahane, a meio da encosta, 
situa-se o antigo Palácio do Gover-
nador, actualmente a ser recupera-
do pela Câmara Municipal de Lis-
boa, e que se destina a ser a residência oficial 
do Presidente da República Democrática de 
Timor Leste.

A sua localização não foi escolhida ao acaso, 
num tempo em que nem se sonhava o que era 
o ar condicionado. O ar é bem mais fresco e 
há muito menos mosquitos. A partir daqui, po-
demos desligar o ar condicionado das viaturas 
e abrir as janelas.

Continuamos a subir, a estrada serpenteando 
ao longo da íngreme encosta, com a cidade de 
Dili sempre visível lá em baixo. São trezentas e 
muitas curvas até Aileu, disse alguém que já teve 
a paciência de as contar. Em cada mil metros de 
alcatrão, falta uma fatia de dez ou vinte, talhada 
pelas torrentes de água das chuvas da monção 
que, desgovernadas e não encontrando talude 
por onde escoar, arrancam o alcatrão, arrastan-
do-o à sua frente, qual máquina escavadora.

Em Aileu paramos para visitar o monumento 
dedicado aos portugueses “Massacrados de Ai-
leu”. Do conjunto fazem parte 10 sepulturas, que 
guardam os restos mortais de militares e civis que 
se encontravam refugiados no posto quando do 
ataque dos “Colunas Negras”, milícias a mando 
das tropas japonesas que invadiram o território 
durante a 2.ª Guerra Mundial e que tanta destrui-
ção e morte causaram entre timorenses e portu-
gueses. Em 1999 a história repetir-se-ia, desta feita 
com as milícias a mando das tropas indonésias. 
O monumento, votado ao abandono durante a 
ocupação indonésia, foi restaurado em 2002 pela 
engenharia militar portuguesa. 

A temperatura, em Aileu, é bem mais agra-
dável, e contam os habitantes locais que antes 
costumava fazer muito frio.

Continuamos na direcção de Maubisse, sen-
tindo o fresco da montanha a entrar pelas jane-
las do jeep. Nas curvas apertadas é boa regra 
usar e abusar da buzina. As estradas são estrei-

tas e em Timor existe o mau hábito de condu-
zir pelo meio da estrada. Não poucas vezes o 
choque é evitado in extremis. Felizmente em 
Timor, também na condução, ninguém pare-
ce ter pressa.

Maubisse tem um clima ameno, muito mais 
agradável do que Díli. A sua célebre pousada, 
recuperada por uma empresa portuguesa, é a 
segunda melhor do país, apenas suplantada 

pela de Baucau. Construída no alto de uma co-
lina, goza de uma localização privilegiada, com 
magníficas vistas sobre as montanhas em redor. 
Mas nós apenas a observamos à distância já que 
temos ainda muito caminho a percorrer e as di-
ficuldades apenas agora vão começar.

Alguns quilómetros depois de Maubisse dei-
xamos a estrada alcatroada que leva a Ainaro e, 
virando à direita, a seguir à povoação de Lauhi-
li, tomamos a estrada em terra batida que con-
duz a Hato Builico. A partir daqui, a velocidade 
de marcha tem de ser drasticamente reduzida. 
O piso de terra e pedra solta já teve melhores 
dias. As chuvas e a falta de manutenção regular 
deixaram as suas marcas e, a cada curva, é em 
primeira velocidade que se ultrapassam os bura-
cos, felizmente ainda sem água, pudendo ver-se 
a sua dimensão. O condutor não pode desviar a 
atenção da estrada nem por um segundo.

No entanto, para os passageiros, a paisagem 
que se desenrola à nossa volta é de rara beleza. 
Altas encostas e vales profundos, aqui e ali pon-
teados de uma habitação tradicional, perdida no 
meio do nada, levando-nos a pensar como é pos-
sível alguém viver ali, naquele fim de mundo.

De quando em vez cruzamo-nos com ha-
bitantes locais, a maior parte a pé, mas um ou 
outro conduzindo os pequenos cavalos timoren-
ses, que mais parecem poneis, o cavaleiro com 
os pés quase a arrastar pelo chão. Os homens, 
com a lipa (pano tradicional), enrolada à volta 
da cintura e a inseparável catana na mão, ins-
trumento para todos os trabalhos. As mulheres, 
correspondem sorrindo ao nosso aceno, deixan-
do ver as gengivas, de um vermelho vivo que 
impressiona, provocado pelo mascar constante 
da mistela de tabaco, cal e folha de betle.

E quando por vezes paramos junto de um gru-
po de duas ou três crianças, para lhes darmos 
os rebuçados levados de propósito, é impres-

sionante a quantidade delas que, em poucos 
minutos se juntam à nossa volta, surgindo do 
nada, como que por milagre. O jeep arranca 
cautelosamente e ainda se vêm ao longe miú-
dos a correrem, descalços, na nossa direcção, 
na esperança de chegarem a tempo de ganha-
rem o seu doce. É curioso verificar que, de uma 
mão cheia de rebuçados, cada miúdo tira ape-
nas um, para que todos tirem, numa forma na-

tural de partilha.
Chegamos ao destino, programa-

do para esse dia, caía já o crepúsculo 
que, nestas latitudes, é de muito curta 
duração. Hato Builico é a última po-
voação que se encontra antes do Ra-
melau. É formada por um conjunto 
de casas dispersas, com um núcleo 
central disposto ao redor de um ter-
reiro do tamanho de um campo de 
futebol. Apesar da sua pequena di-
mensão dispõe de uma estalagem, 
importante base de apoio para os que 
pretendem escalar o Tatamailau.

Por dez dólares americanos temos direito a 
uma cama, em quarto duplo, ao jantar e pe-
queno almoço, confeccionados pela mulher e 
filhas do gerente. A casa de banho é colectiva, 
no sistema de sanita turca e banho de pucari-
nha, segundo o hábito indonésio. Não há ener-
gia eléctrica na estalagem nem na povoação, 
por isso o jantar é servido à luz de candeeiros a 
petróleo e, para iluminar os quartos, são distri-
buídas velas aos hóspedes.

Contam-nos que Hato Builico já teve ener-
gia eléctrica, durante cerca de um ano. Os mi-
litares japoneses que por lá estiveram durante a 
missão da PKF, deixaram-lhes um gerador e 50 
mil litros de gasóleo. Terminado o combustível, 
não mais o gerador voltou a funcionar, e a po-
voação regressou ao ritmo da luz solar, que essa 
não se esgota, nem está dependente da vontade 
dos governos.

O Sr. Alexandre, também Gerente da esta-
lagem, acompanhado por um dos filhos mais 
novos, será também o nosso guia, na subida 
ao pico mais alto de Timor Leste. Conta já com 
mais de duas dúzias de escaladas no currículo e 
os seus conhecimentos e conselhos revelaram-
se fundamentais para o êxito da aventura.

Antes de recolhermos aos quartos, ainda va-
mos ao alpendre da estalagem lanças um último 
olhar ao magnífico céu nocturno de Timor-Leste, 
na busca de uma estrela guia que nos conduza 
ao destino final.

Mas a grande surpresa que nos esperava em 
Hato Builico ainda estava para acontecer.

Nesse dia tinha decorrido na povoação uma 
acção de campanha política por parte de um 
dos partidos da oposição. Quando chegamos, 
por volta das 19 horas, já tinha terminado a ac-
ção política, tendo-se dado início pouco depois 
à parte festiva e de convívio, qual campanha 
eleitoral em terras de Portugal.

Subida ao TatamailauSubida ao Tatamailau
CRÓNICAS DE TIMOR
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E para espanto de todos nós, houve animado 
bailarico, até às três da madrugada, ao som do 
“Nós Pimba” do Emanuel, “Quero Cheirar teu 
Bacalhau”  do Quim Barreiros, e outras precio-
sidades do género.

Com a música em altos berros, a uma escassa 
centena de metros, é claro que não consegui-
mos pregar olho. E quando a música acabou tí-
nhamos acabado de nos levantar, prontos para 
a verdadeira aventura.

Após um frugal pequeno almoço – não é acon-
selhável levar o estômago muito cheio – voltamos 
a ocupar os nossos lugares nas viaturas e roda-
mos durante mais meia hora, por vezes tendo de 
recorrer à tracção integral, até atingirmos a base 
da montanha, um planalto onde as viatu-
ras podem ficar em segurança e a partir do 
qual já só é possível progredir a pé.

Faltam cerca de 800 metros, na vertical, 
para atingirmos o cume, mas isso significa 
uma caminhada de oito quilómetros ao 
longo do estreito trilho que serpenteia pela 
encosta da montanha, a serem percorridos 
em cerca de duas horas e meia.

Conta-nos o nosso guia que este trilho, 
que na maior parte do seu percurso tem 
dois metros de largo, foi escavado à mão, 
com pás e picaretas, de empreitada, por 
cerca de 5000 jovens mobilizados pela 
Igreja Católica, para que a população pu-
desse ir lá acima, onde se encontra a es-
tátua de Nossa Senhora, rezar e assistir à cele-
bração da missa.

O principal segredo na subida, como nos ad-
verte o Sr. Alexandre, é conseguir manter uma 
marcha lenta mas regular. O ar é já bastante ra-
refeito a esta altitude e, como comprovaríamos 
pessoalmente passados apenas dez minutos, a 
respiração torna-se difícil e tivemos que reduzir 
a marcha para que o nosso organismo se pudes-
se adaptar aos novos factores ambientais.

Outro aspecto importante a considerar é o ves-
tuário e calçado mais adequados. Aconselha-se 
botas de montanha e roupas quentes e confortá-
veis, sem esquecer um par de luvas de lã.

Àquela altitude e às três horas da madrugada, 
sente-se frio e a tendência é para nos agasalhar-
mos. Mas à medida que progredimos, o calor 
devido ao esforço faz-se sentir e vamos tirando 
camisolas que vão para a mochila, onde tam-
bém transportamos água, que vamos consumin-
do regularmente e bolachas, com que retempe-
raremos forças lá em cima.

A subida faz-se a passo de tartaruga, lenta mas 
segura, com o trilho iluminado pela luz das lan-
ternas de pilha, entre conversas esporádicas e 
períodos de maior concentração no trilho, nos 
locais onde é mais estreito e escorregadio devi-
do á presença de pedra solta, com o precipício 
a espreitar ao lado e onde um pé em falso po-
deria significar uma queda de muitas dezenas 
ou centenas de metros.

Num grupo heterogéneo como o nosso, cons-
tituído por pessoas com idades e preparação fí-
sica muito diversa, é natural que alguns sintam 
maiores dificuldades. Aí o espírito de entre aju-
da esteve sempre presente, desde o estender a 
mão e puxar o companheiro nos locais mais 
íngremes até levar a mochila do parceiro mais 

atrapalhado e mesmo por vezes empurrar, lite-
ralmente, alguém que está prestes a desistir. O 
importante é que todos cheguem ao fim.

De quando em vez faz-se uma breve para-
gem, esperando por alguém mais atrasado, para 
que o grupo se mantenha junto. Psicologica-
mente é importante esta proximidade de todos 
os elementos, dando força ao conjunto.

À medida que nos aproximamos do topo, co-
meçam a raiar os primeiros alvores e então, nos 
derradeiros quinze minutos, os que ainda têm 
forças para isso, estugam o passo para não per-
derem pitada do espectáculo que se antecipa.

A primeira a chegar ao cume do Tatamailau 
foi uma professora portuguesa, imediatamente 

apelidada de “cabrinha”, pela agilidade e li-
geireza com que galgou os derradeiros metros 
da subida que culminam numa escadaria que 
leva ao patamar onde se encontra a estátua de 
Nossa Senhora.

Atingido o objectivo e enquanto ainda esta-
mos quentes, é altura de tirar a roupa interior,  
molhada da transpiração e vestir roupas secas e 
mais quentes porque o frio, agravado pelo vento 
cortante, não tardará a fazer-se sentir.

Alguém que tinha um termómetro incor-
porado no relógio, mediu seis graus de tem-
peratura, mas havia quem se lembrasse de ter 
apanhado apenas três. O pior de tudo era o 
vento, forte e agreste, fazendo com que o frio 
se entranhasse até aos ossos daqueles que, 
incautos, não tinham dado o devido valor às 
recomendações dos veteranos para irem bem 
preparados para o frio. Mas quem acredita nis-
so, quando se vive em Díli quase sempre aci-
ma dos trinta graus?

Mas tudo se esquece quando o espectáculo 
do nascer do Sol começa. O azul do horizon-
te, para Leste, começa a tingir-se de vermelho 
e laranja, com os contornos das montanhas a 
definirem-se claramente. É um espectáculo su-
blime! O astro rei surge, grandioso, e elevando-
se num movimento ao retardador, perfeitamente 
perceptível ao olho humano. A forte luz ilumina 
as montanhas em nosso redor, projectando as 
sombras de umas sobre as outras, num efeito 
espectacular e inesperado. São vinte minutos 
de verdadeira contemplação.

Para o lado do Sol nascente observa-se o 
monte Matebian que, diz quem sabe, apesar 
de ser menos elevado que o Ramelau, (2400 
metros), é mais difícil de subir. Fazem-se planos 
para um futuro ataque a esse pico.

Do cume do Tatamailau avistam-se as costas 
Norte e Sul de Timor, a ilha de Ataúro e várias ilhas 
indonésias: Alor, Liran e Wetar, entre outras.

Enquanto se contemplam e fotografam vezes 
sem conta tamanhas belezas partilham-se os 
mimos que cada um levou. O termos com café 
de Timor é o mais requisitado, mas ninguém se 
nega a uma bolacha ou um biscoito caseiro.

Repleto o espírito e retemperado o corpo, é 
tempo de dar início à descida, que o frio já faz sen-
tir os seus efeitos, nas pontas dos dedos das mãos 
e pés, que começam a ficar entorpecidos.

Bem nos tinham avisado que a descida era 
mais perigosa que a subida. Agora, à luz do 
dia, tomamos consciência dos estreitos e ín-

gremes locais por onde tínhamos passa-
do, com precipícios de dezenas e cen-
tenas de metros ali mesmo, à espera da 
menor distracção. Alguns elementos do 
grupo escorregaram e caíram, nas zonas 
de pedra solta, alguns mais de uma vez, 
felizmente sem consequências de maior, 
para além do susto, do orgulho ferido e da 
roupa empoeirada.

Recentemente, um elemento de outro 
grupo de portugueses que fez a subida, 
teve menos sorte e escorregou pela ravi-
na abaixo, felizmente sem consequências 
graves, tendo a queda sido sustida por al-
gumas arvores.

À medida que se vai descendo aprende-
se a melhor técnica para evitar escorregadelas; 
nas curvas e zonas de pedra solta, colocam-se 
os pés de lado e dão-se passinhos pequenos. Por 
vezes é mesmo aconselhável ampararmo-nos às 
paredes da montanha com as mãos. Este exer-
cício faz trabalhar grupos musculares de uma 
forma a que normalmente não estão habituados 
e isso vai-se reflectir nas dores que ocorrerão 
durante os próximos dias.

É com grande satisfação e algum alívio que se 
chega ao planalto onde se deixaram as viaturas. 
As dificuldades foram vencidas.

A temperatura amena, o Sol aconchegante e o 
cansaço convidam a esterdermo-nos na relva e 
recuperarmos do grande esforço despendido.

Terminada a meia hora de merecido repou-
so, embarcamos nas viaturas e regressamos à 
estalagem de Hato Builico, onde nos espera um 
retemperador almoço, uma vez mais preparado 
pela simpática família do Sr. Alexandre. Conclu-
ído o repasto, é tempo de regressar, que ainda 
temos muita estrada pela frente.

É Domingo e portanto dia de feira em Maubis-
se. Aproveitamos para uma pausa na condução e 
dar algum exercício às pernas entorpecidas. Os 
trabalhos em prata, pulseiras e adornos de cabe-
ça tradicionais (meias-luas), atraem a curiosidade 
e aproveita-se o facto de serem mais baratos que 
em Díli. A prata é obtida pela fusão das antigas 
moedas (peso mexicano), saqueadas da caixa for-
te do banco na sequência da rendição dos japo-
neses no final da Segunda Guerra Mundial.

De volta à estrada, faz-se o caminho de re-
gresso a Díli com o cansaço a fazer-se sentir, tra-
duzido nos longos silêncios adormecidos.

José A. Ruivo
CFR FZ
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 A direcção da AF-
CEA Portugal, Asso-
ciação para as Comu-
nicações, Electrónica 
e Sistemas de Infor-
mação para Profis-
sionais, foi recebida 
no passado dia 13 de  
Janeiro pelo ALM 
Melo Gomes.

O presidente do ca-
pítulo nacional da AFCEA, CALM Res. Rodrigues Rodolfo, foi acom-
panhado pelos dois vice-presidentes dessa associação, Eng.º Fernando 
D. Carvalho, investigador do INETI e Prof. Paulo Amaral, da Univer-
sidade Católica  e pelo director financeiro, Sr. José Manuel Pita. O pre-
sidente informou que a associação, para além dos prémios AFCEA 
Portugal já instituídos na Escola Naval e na Academia Militar, com 
a patrocínio de empresas associadas, pretende continuar a sua dina-
mização junto dos  jovens oficiais. Relativamente às actividades para 
2006, salientou que, para além de estar em preparação um próximo 
Simpósio, a AFCEA Portugal vai realizar, ainda este ano, um conjunto 
de Encontros Técnico-Profissionais, com o objectivo de facilitar o co-
nhecimento e as necessidades e dos requisitos mais actuais das FA’s, 
bem como das capacidades da industria e da investigação para as sa-
tisfazer. Informação mais detalhada sobre estes eventos será disponi-
bilizada através dos sites www.afceaportugal.pt.

O CEMA reiterou o seu apoio à AFCEA Portugal e disse que a Ma-
rinha, continuará a participar nas suas futuras actividades e eventos, 
tal como tem acontecido nos últimos anos.

NOTÍCIAS

 O CMG Américo Bubo Na’Tchut, Chefe do 
Estado-Maior da Marinha da Guiné-Bissau, 
solicitou uma audiência ao almirante Chefe 
do Estado-Maior da Armada para apresenta-
ção de cumprimentos e felicitações pela recen-
te tomada de posse bem como a discussão de 
assuntos relativos à cooperação militar entre 
os dois países.  A audiência, que teve lugar 
no Gabinete do CEMA, no dia 1 de Feverei-
ro de 2006, decorreu em ambiente de grande 
cordialidade, tendo como principal objecti-
vo o incremento da cooperação bi-lateral, designadamente o apoio 
da Marinha Portuguesa à formação de pessoal Fuzileiro na RGB, o 
apoio em fardamento e equipamento e o apoio na manutenção dos 

meios navais da Marinha da RGB.
O ALM Melo Gomes agradeceu os votos for-

mulados pelo comandante Na’Tchut e retorquiu 
afirmando o seu empenho em auxiliar a Mari-
nha da RGB, sempre enquadrado nos projectos 
superiormente aprovados no âmbito da Direc-
ção-Geral de Política de Defesa Nacional.

O CEMM da RGB manifestou intenção de 
convidar o ALM CEMA a visitar a Marinha 
da Guiné-Bissau no futuro próximo. Por fim, 
o Comandante Na’Tchut lembrou o tempo em 

que tirou o curso de Fuzileiro na Escola de Fuzileiros, há cerca de 20 
anos, e solicitou ao CEMA a possibilidade de ali efectuar uma visita 
numa próxima deslocação a Portugal.

VISITA DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA MARINHA DA GUINÉ-BISSAU 
AO ALMIRANTE CEMA

 No passado dia 16 de Janeiro, após solicitação devidamente enca-
minhada pelo Presidente do Núcleo dos Pilões Navais, o Almirante 
CEMA recebeu em audiência o Presidente da Direcção da Associação 
dos Pupilos do Exército (APE), Dr. Américo Ferreira. A acompanhá-
lo estiveram o Presidente do Núcleo dos Pilões Navais, CALM ECN 
Gonçalves de Brito e um representante da Comissão Executiva daquele 
Núcleo, CTEN Moreira Silva.

Durante o breve encontro, o Dr. Américo Ferreira, Presidente da em-
presa “Águas de Portugal”, expôs ao ALM CEMA a actual indefinição 
quanto ao futuro do Instituto Militar dos Pupilos do Exército (IMPE), 
cujos antigos alunos, imbuídos de uma cuidada preparação académi-
ca e de uma sólida formação profissional continuam a dar um válido 
contributo à Sociedade Portuguesa e a marcar presença na nossa Ma-
rinha. Aproveitou ainda a ocasião para apresentar resumidamente o 
conteúdo de uma proposta de reenquadramento estratégico do IMPE, 
que passa por uma mudança de tutela do Exército para o Ministério 
da Defesa Nacional, com uma eventual extensão ao envolvimento dos 
outros dois Ramos das 
Forças Armadas. 

O ALM CEMA mos-
trou-se bastante sensi-
bilizado com a situação 
e manifestou a inten-
ção de se manter atento 
a futuros desenvolvi-
mentos, fazendo votos 
de que o IMPE prossiga 
por muitos e bons anos 
a sua patrió tica missão.

O ALMIRANTE CEMA RECEBEU A DIRECÇÃO DA AFCEA PORTUGAL 
E A ASSOCIAÇÃO DOS PUPILOS DO EXÉRCITO

LANÇAMENTO DE LIVRO

 Vai realizar-se no próximo dia 3 de 
Maio, pelas 18 horas, na Sede da Liga 
dos Combatentes, Rua João Pereira da 
Rosa, 18 – Lisboa, o lançamento do livro 
“Contra Vento s e Marés”, da autoria do 
CALM João Nobre de Carvalho.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

NAVIOS DA ARMADA PORTUGUESA QUE 
PARTICIPARAM NA PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL

 Encontra-se patente ao público, desde o dia 30 de Março, na Sociedade His-
tórica da Independência de Portugal, sediada no Palácio da Independência, 
em Lisboa, uma exposição com o título em epígrafe, organizada pelo Coman-
dante José Ferreira dos Santos com 104 fotos da sua colecção.

A referida mostra estará patente, até ao dia 10 de Maio, entre as 14.30 e as 
18.30 horas nos dias úteis. 
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CONVÍVIOS

 No passado dia 16 de Dezembro os Pilões Navais 
reuniram-se para o seu já tradicional jantar de Na-
tal, que decorreu na sede do Clube do Sargento da 
Armada, em Alfama. O evento foi presidido pelo 
primeiro Presidente do Núcleo, CALM AN RES Nu-
nes da Cruz, tendo ainda contado com as presenças 

do anterior e actual Presidentes, respectivamente CALM AN RES 
Silva e Pinho e CALM ECN Gonçalves de Brito.

Numa moldura humana bem composta, é de assinalar a parti-
cipação de vários “veteranos” na situação de Reforma, que veio 
enriquecer consideravelmente aquele encontro. Num ambiente 
caloroso, perfeitamente adequado à quadra natalícia, trocaram-se 
experiências, recordaram-se velhos tempos e brindou-se à saúde 
dos Pupilos do Exército, cujos antigos alunos continuam a servir 
com denodado brio a Marinha de Guerra Portuguesa.

JANTAR DE NATAL DOS PILÕES NAVAIS

 Os “Filhos da Escola” do referido recrutamento vão reunir-se 
num almoço de confraternização, em comemoração do 43º ani-
versário, no dia 27MAI06, no restaurante “A Lareira”, Rua da 
Lareira, Alto do Nobre, Caldas da Rainha.

Os interessados deverão contactar: CFR SEB RES Rodrigues, 
Telef. 21 254 12 05 ou TM: 96 575 85 36; CMG SE Carvalho, Telef. 
21 394 54 44 ou 21 087 52 62; 1TEN OT RES Pegacho, Telef. 21 296 
11 53 ou TM: 93 425 43 92; SMOR SE RES António, Telef. 21 225 
02 38 ou TM: 96 754 10 11. 

Para efeito de transportes contactar: SAJ U REF Santos, Telef. 
21 259 30 99 ou TM: 96 244 24 74.

 A Associação de Carvalhais recebeu no passado dia 8 de Outu-
bro, o 5º Encontro de Marinheiros de Ferreira do Zêzere.

Realizada anualmente, a festa contou com cerca de 70 participantes 
aos quais se juntaram alguns familiares num total de 125 pessoas.

Registaram-se as presenças, como habitualmente, do militar 
mais novo, o 1º MAR CM Luís Lourenço, do mais graduado, o 
CTEN REF, José Ribeiro, e do mais antigo, Jacinto Cotrim, Cabo 
Electricista na reforma. A organização foi da responsabilidade do 
1º Sargento C Fernandes, 1º Sargento L Cotrim, 1º Marinheiro CTP 
Ribeiro, 1º Sargento A Godinho e 1º Grumete Pedro Alberto.

5º ENCONTRO DE MARINHEIROS DE 
FERREIRA DO ZÊZERE

RECRUTAMENTO MARÇO/ ABRIL 1963

 Realizou-se no passado dia 22 de Outubro um almoço-convívio no NRP “Schultz 
Xavier” das guarnições de 1987 a 1991.

A organização agradece ao comando do navio e a todos que colaboraram nes-
te encontro.

Fica a promessa de futuros convívios.

NRP “SCHULTZ XAVIER” 
GUARNIÇÕES 1987 A 1991

NOTÍCIA

 No dia 17 de Janeiro decorreu no Grande Auditório da Fundação 
Calouste Gulbenkian, a cerimónia de entrega das cédulas profissio-
nais aos novos médicos que acabaram a sua licenciatura em 2005.

Este acto de grande significado, foi presidido pelo Dr. Pedro 
Nunes, Bastonário da Ordem dos Médicos, estando presentes 
ainda antigos Bastonários da Ordem e a Presidente da Secção 
Regional do Sul.

Para além dos discursos de ocasião das entidades oficiais, os 
novos 290 médicos prestaram o Juramento de Hipócrates, acto 
de grande elevação no início da sua vida profissional.

Teve um significado muito especial para a Marinha, a presença 
dos seis médicos que constituem o primeiro grupo que se licenciou 
ao abrigo do protocolo entre a Marinha e a Faculdade de Medici-
na da Universidade de Lisboa, e que compareceram devidamente 
uniformizados – 2ºs TEN MN Santos Matias, Ana Nunes, Ferreira 
de Barros, Ana Gregório, Paiva Oliveira e Teixeira Canilho.

JURAMENTO DE HIPÓCRATES



Na história destas histórias per-
guntam-me frequentemente 
de onde me vem a inspira-

ção, ou se as histórias são verdadei-
ras? A resposta é fácil – a inspiração 
vem da vida e, sabe quem as lê, todas 
as histórias são verdadeiras…no meu 
coração. São por vezes tristes, porque 
a vida é assim…muitas vezes triste. 
Se falhei – e sei que falhei muito – foi 
porque deveria ter cantado melhor o 
antídoto do sofrimento…o Amor... 

Há, como sabemos todos, muitas 
formas de amor. Há o amor criado 
no jardim secreto que é coração da 
mulher. Há o amor dos pais pelos 
filhos e há o amor no sentido mais 
lato, de uns para os outros, que al-
guns chamam carinho, outros preo-
cupação e, outros ainda, cortesia…
Esta história é um exemplo dessa 
cortesia, desse carinho…

Procurou-me, recentemente, um velho mi-
litar, com múltiplos problemas cardiovascu-
lares. Um dos mais díficies e incapacitantes 
era uma úlcera de perna, de grandes dimen-
sões. Com uma evolução crónica e uma his-
tória de infecções repetidas, apresentava um 
aspecto horrendo, com pús exposto numa 
imensa cratera…Recomendei de imediato 
um cirurgião vascular meu conhecido, com 
competência reconhecida. Para meu espan-
to, o paciente, com o respeito que os seus 
80 anos induzem, negou qualquer nova vi-
sita ao médico, a qualquer médico…estou 
cansado dos médicos Doutor, só vim falar 
consigo, porque me afirmaram que gosta de 
falar e hoje, precisava simplesmente de me 
queixar a alguém… – afirmou.

No silêncio que se seguiu, olhamo-nos 
durante segundos, que me pareceram horas. 
Lembrei-me então de um velho conhecido 
enfermeiro na nossa Marinha – com o qual 
estive embarcado e em quem confiei, sem-
pre que necessário, nos enjoos e nos muitos 
conselhos e dificuldades, que, a bordo, par-
tilhámos. Achei que talvez ele pudesse fa-
zer algo por aquele homem. Chamei-o. Ele 
observou a perna e sussurrou – belo pincel 
me arranjou desta vez…com um semblante 
verdadeiramente angustiado. Conclui com 
um, vamos ver, enigmático. O paciente nada 
dizia. Só olhava o vazio da janela e foi um 
dia chuvoso, esse dia…

Na verdade, todos os dias a partir daí, o Sr. 
Enfermeiro começou a fazer um tratamento 
à perna daquele homem idoso. Com grande 
dedicação era vê-lo cuidadosamente, durante 
cerca de uma hora, a limpar, a desinfectar, a 
aplicar pomadas e unguentos. Massajava e li-
gava, após cada tratamento, a perna com toda 

a força de um homem adulto, para facilitar a 
circulação de retorno, pois o preço pago pelo 
bipedismo da espécie humana é que aumen-
tou a distância entre os membros inferiores e 
o coração, agravada pela gravidade, criando 
uma fraqueza distinta dos outros animais, 
que andam de quatro. A massagem e o feroz 
aperto da perna facilitavam a drenagem dos 
tecidos. Estranhamente, poucas palavras tro-
cavam o paciente e o enfermeiro…e eu - que 
pretendo conhecer os sentimentos escusos da 
alma – julguei, por momentos, que a esperan-
ça os unia: a esperança do doente, de que o 
tratamento no final lhe aliviaria o sofrimento e 
o esperança do enfermeiro que, pela dedica-
ção demonstrada, apresentava uma fé quase 
sobrenatural, obsessiva, nos efeitos do seu tra-
tamento. E esta rotina continuou durante três 
longos meses, em que em silêncio o enfermei-
ro trabalhava e o paciente consentia. 

Não parecia, na verdade, haver limite para 
o esforço do enfermeiro, que cumpria os seus 
deveres e ainda achava tempo e disposição 
para este esforço extra. O paciente corres-
pondia suportando sem anestesia o labor 
do Sr Enfermeiro, cujos resultados mal vis-
lumbrava, pois a posição de tratamento não 
lhe facilitava a visão da úlcera. Fora isso es-
tava sempre coberta. Tomava banho com um 
plástico a cobrir a perna e acreditou…

Na mediada em que o tempo foi passan-
do, também eu fiquei, de longe, curioso. 
Após os três meses, foi a vez do Sr. Enfer-
meiro me chamar. Queria que visse a per-
na. Fiquei agradavelmente surpreendido. A 
ferida tinha fechado na quase totalidade e 
apresentava um rubor, saudável. O doente, 
com um sorriso trocista, atirou-me com um 
– vê Doutor, bem lhe disse que estava farto 
de médicos…

Nesse dia, no silêncio da noite algumas pa-
lavras cresceram no meu (muito longo) “ca-
derninho de anotações”. Tirei-as agora, para 
fazer esta história. Achei que era tempo de 
recordar os milhares de actos anónimos de 
carinho feitos por enfermeiros, a que já pre-
senciei e dos quais este é um bom paradigma. 
Devo muito, eu também, a muitos enfermei-
ros. A eles devo a voz suave no ouvido, que 
me avisa (entre a vida e a morte de alguém) 
– olhe a artéria está a babar... Já os vi traba-
lhar no meio dos vómitos da hemorragia, da 
sujidade e do sofrimento de outros, com uma 
esforço poucas vezes explícito e menos vezes 
louvado. Finalmente, devo-lhes uma lealdade 
expressa em momentos em que alguns de mal 
me acusaram, e a que eles responderam num 
coro de vozes humildes, que, juntas, defini-
ram o peso da verdade…

Os enfermeiros têm muitas vezes uma 
proximidade com os doentes que os médi-
cos não conseguem ter, e fazem, ainda mais 
vezes, a diferença entre o desconforto e a 
felicidade da alma de quem num hospital – 
pelas sortes da vida – se encontrou. A bordo 
transmitem, frequentemente, os anseios mais 
íntimos da guarnição, de um modo directo 
que permite, ao médico atento, um profundo 
conhecimento dos anseios dos seus pacien-
tes…O seu trabalho é complementar aos dos 
médicos, mas de primordial importância…É 
especialmente assim para aqueles em que 
a ciência médica tem pouco para oferecer. 
A ciência dos enfermeiros não se mede em 
artigos no último jornal médico americano, 
mas, muito mais, numa capacidade de aju-
dar, de dar carinho, de amar…Será sempre 
esta capacidade que os elevará como pes-
soas e torna insubstituível o carisma da pro-
fissão que representam. 
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HISTÓRIAS DA BOTICA (45)

O anonimato do carinho…O anonimato do carinho…
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O SEGREDO DO COFRE DE MARFIM

No último número 
desta Revista dei-
xamos dois oficiais 

metidos num camarote para 
encontrarem a maneira de 
abrir um cofre de marfim, 
que foi enviado, sem chaves, 
pelo cônsul de Portugal em 
Shanghai ao comandante do 
República.1

Depois de muito matutar 
a solução surgiu. Aliás uma 
curiosa solução.

Para o efeito foi usada uma 
caixa metálica de ferramentas do serviço de máquinas, na qual o cofre de marfim foi metido 
ficando justo com a ajuda de cunhas de madeira. Na caixa de ferramentas foram feitas duas 
aberturas que permitiam meter as chaves nas fechaduras do cofre de marfim. Um forte ca-
deado, do qual foi guardada a chave no República, encerrava a caixa de ferramentas. 

Esta caixa metálica foi entregue ao Ah Ton, que seguiu no Emerald para Xangai, e a 
levou ao cônsul, que abriu o cofre de marfim, guardando novamente as chaves. O con-
junto foi então levado para o República pela mesma via, e ali, retirado o cadeado, abriu-
se a caixa metálica o que permitiu ver, finalmente, o conteúdo do cofre de marfim que 
já vinha aberto.2

Notas
1 Esta história, na qual só é ficção o episódio do cofre de marfim, a embarcação Emerald e o seu patrão 

Ah Ton, serviu para relembrar e prestar homenagem ao Comandante Eugénio Conceição e Silva, meu 
professor na Escola Naval e que recordo com saudade.

2 Este problema surgiu-nos ao ler  o artigo “Alice e Bob”, publicado na Revista do semanário Expresso, 
de 22 de Setembro de 2001, onde Nuno Crato comenta a obra The Code Book, de Simon Singh

O paciente e o Sr. Enfermeiro tornaram -se 
verdadeiros amigos, como é compreensível. 
Infelizmente o paciente continua trocista, 
perseguindo-me onde me encontra e gri-
tando a plenos pulmões:

- Afinal você é o Doc e não dizia nada!?
Desta vez enganou-se claramente, con-

cluirá o leitor, nem eu sou o Doc, nem isto é 
maneira de fazer histórias…verdadeiras…

Doc.

CONVÍVIOS
NÚCLEO DE FUZILEIROS 

DOS TEMPLÁRIOS DE TOMAR
 Vai realizar-se no próximo dia 14MAI06 o al-

moço-convívio do Núcleo de Fuzileiros dos Tem-
plários de Tomar. A concentração será junto aos 
Bombeiros de Tomar pelas 11. h. Os interessados 
deverão contactar: S. Narciso TM: 91 748 14 84 e 
Corte Real TM: 91 787 97 65.

“FILHOS DA ESCOLA “ DE 1956
 Realiza-se em 27MAI06 o almoço convívio come-

morativo do 50º aniversário da sua incorporação na 
Armada, que terá lugar na Quinta do Tialberto em 
Vialonga. Os interessados deverão contactar: José 
Soares, Telef. 21 275 33 59; Adelino Afonso Telef. 21 
224 18 39; Agostinho Patrício, Telef. 21 941 16 05; 
Serafim Ferreira Barbearia da Unidade Telef. Int. 
4976; Carlos Fontain, Telef. 21 956 35 86.



Intercepção, análise de sinais e guerra electrónica
Soluções para intercepção, identificação e contra medidas electrónicas

Forças armadas, organismos governamentais e policiais com tare-

fas de segurança relevantes só poderão ser bem sucedidas se os 

seus equipamentos técnicos estiverem ao nível dos últimos desen-

volvimentos. Sobreviver no “campo de batalha digital” é apenas 

possível através da utilização de uma tecnologia flexível. Apenas 

terá de ser o mais rápido e “inteligente” ao interceptar e analisar 

a multitude de sinais e informações para ter sucesso na era da 

guerra de informação.

“SIGINT torna-se digital” é a tendência. Todos os instrumentos e 

sistemas da Rohde & Schwarz estão em completa sintonia com 

esta tendência através da utilização maciça de processadores de 

dados e de sinais extremamente rápidos para o processamento 

digital dos sinais e da utilização de hardware e software modula-

res inteligentes.

Assistimo-lo na resolução das suas tarefas complexas fornecendo 

todas as soluções para a pesquisa, detecção, análise e empastela-

mento de todos os sinais de comunicação de HF a SHF, bem como, 

os sinais “não-com”. E isto para todos os tipos de métodos de mo-

dulação e transmissão. Quer seja voz, fax ou dados, sinais analógi-

cos ou digitais, encriptação ou métodos LPI, tais como a agilidade 

de frequência ou a técnica de “spread spectrum” - nós temos a 

melhor solução. 

Descubra mais:  

www.rohde-schwarz.pt

Rohde&Schwarz Portugal, Lda  · Alameda António Sérgio, 7 - R/C - A · 2795-023 Linda-a-Velha

Tel. 21 415 57 00 · Fax 21 415 57 10 · e-mail: info@rspt.rohde-schwarz.com
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 367)

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS:1 – Aquela que recebeu título honorífico correspondente ao de visconde. 
2 – Falta de asseio. 3 – É quase sua; Ovnis na confusão; Igual (farm). 4 – Nio na confusão; 
Chefe soberano de certos Estados; Na Alta Escócia, ajuntamento de famílias que obe-
decem a um único chefe (inv). 5 – Metal precioso de cor amarela e brilhante; mamífero 
desdentado, espécie de tatu. 6 – Números romanos; Muçulmano. 7 – Filho de Júpiter e 
rei de Egina; É quase mogno. 8 – Falta uma letra para ser tudo; Andes; Bonzo. 9 – Nota 
musical; Deuses itálicos da agricultura, que os romanos consideravam protectores dos 
campos, caminhos e casas; Duas de razia. 10 – Mudança de cor do sangue para mais 
escura. 11 – Exercer as funções de secretário.

VERTICAIS: 1 – Instrumentos destinados a indicar o grau da força visual num indivíduo e 
os vidros ou lunetas que a este convém. 2 – Isenção de impostos, de deveres, de encargos. 
3 – Duas de sumi; Escritor, académico e professor brasileiro, nascido em Belém, Pará, em 
1900 (ap); Mil e cem romanos. 4 – Estação de televisão americana ; Vazio; Compreender 
coisa escrita. 5 – Aroma; Espaço entre duas montanhas. 6 – Relativo à neve; Físico e político 
francês (1743-1793), tendo sido um dos investigadores da matança de Setembro. 7 – Seis-
centos e dois romanos; Rio de França que banha Paris e desagua na Mancha. 8 – Aqui está; 
Reduza a pé; Ente. 9 – Apelido; Plantas da família das leguminosas, cujas raízes tuberosas 
são comestíveis; Nota musical. 10 – Aumentaria. 11 – Cometer anacronismos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Elangueiros. 2 – Liros; Loira. 3 – Abia; Azal. 4 – Não; Ira; Ais. 5 – Gr; 
Arara; Se. 6 – Otomano. 7 – Ertas; Limiar. 8 – Soar; Sita. 9 – Csr; Cal; Rad. 10 – Eposo; 
Orida. 11 – Rizomatosos.

VERTICAIS: 1 – Elanguescer. 2 – Librar; Rossi. 3 – Ario; Otaroz. 4 – Noa; Atar; Po 5 – Gs; 
Iros; Com. 6 – Oram; Aa. 7 – El: Aral; Lot. 8 – Ioa; Anis; Ro. 9 – Riza; Omiris. 10 – Orais; 
Atado. 11 – Salseiradas.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 366

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 84)

Todos vuln. Como deve S jogar para cumprir o contrato de 6♥, com 
saída a ♠A e outra ♠? Qual será a saída que bate o contrato?

(Solução neste número)

D
V
10

4 V
10
8
4

D
8
6
4
2

Este (E):

9
7
3

9
7
3

A
9
7
3

9
7
3

Norte (N):

A
8
6
5
4
2

10
8
6
5

6 V
5

Oeste (W):

R A
R
D
V
2

R
D
5
2

A
R
10

Sul (S):

CONVÍVIOS
Recrutamento de 1951

 Vai realizar-se em 6 de Maio em Aveiro, o convívio do Recrutamento e 
Alunos de 1951 da Fragata “D. Fernando”.

 Os interessados deverão contactar: SAR AJ CE REF Fernando Pinheiro, Te-
lef.: 21 276 27 15 e SAR AJ L REF José Cavadinhas, Telef.: 21 253 53 84.

Recrutamento de Março de 1962
 No próximo dia 20 de Maio vai realizar-se mais um convívio dos “Filhos 

da Escola” de Março de 1962, para comemorar os 44 anos da  incorporação 
na Armada. O almoço-convívio terá lugar em ALVADOS “Quinta do Moi-
nho”, na zona de Fátima.

Os interessados deverão contactar: Amável Gomes (Ex-16331/7989) Telef: 
214357223 ou TM: 966870629.

Curso de Formação da Reserva Naval – 1985/86
 O 2° CFORN - 85/86 comemora 25 anos pelo que vai ser organizado um 

encontro-convívio na Escola de Fuzileiros em 22ABR06 seguido de jantar na 
zona da Ericeira. Contactar: paulofernandes@vianw.pt.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 84

S corta, bate os 4 trunfos e no 4º chegamos a esta posição: N ♠9 ♦A973 ♣973 E ♠10 
♦ V1084 ♣ D86 e S ♥V ♦RD52 ♣ AR10 (a mão de W não tem interesse). O morto 
balda um ♣ e E terá de baldar um ♦, e a seguir ficará squeezado no 4º♦ entre ♠ e ♣.
Vejamos o desenvolvimento com a saída a trunfo: o morto faz e joga ♦7 para o 8 de 
E e R de S; joga outro trunfo e ♠R que W deixa fazer para evitar o já referido squeeze 
tricolor de E; de seguida bate todos os trunfos e E guarda 3♦ e 3♣; joga ♣AR e coloca 
E em mão na ♣D, obrigando-o a ter que jogar ♦V, o que lhe permitirá fazer os 3♦.
As saídas a ♦ ou ♣ conduzem às mesmas situações anteriores, conforme pode 
constatar.
A única saída que bate o contrato será a ♠ por baixo de A, porquanto destrói o sque-
eze à mão de E e obrigará S a ter de dar um ♦ e um ♣. 
Claro que uma saída destas só existe num problema a 4 mãos, mas se encontrou a linha 
de jogo para cumprir o contrato, a solução da 2ª parte tornou-se mais fácil.

Nunes Marques
CALM AN               

CONVÍVIOS
MARINHEIROS DO CONCELHO DE CASTRO D’AIRE

 Vai realizar-se o 5º almoço-convívio dos marinheiros do concelho de Castro 
D’Aire, assim como seus familiares, no restaurante “Dulce Vita”, no dia 30ABR06. 
Os interessados deverão contactar: José Carneiro TM: 91 721 66 08.

“FILHOS DA ESCOLA” 1958
 Vai realizar-se no dia 6 de Maio o 48º convívio dos “Filhos da Escola” de 

1958 nas Caldas da Rainha. Os interessados deverão contactar: Guido Carva-
lho Telf.: 21 253 79 55 ou TM: 96 417 13 13.



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

 VALM Carlos Alberto Viegas Filipe, nomeado para o cargo de  Director-Geral de 
Armamento e Equipamentos de Defesa  VALM José Augusto de Brito, nomeado 
para o cargo de Director-Geral do Instituto Hidrográfico, em substituição do VALM 
Carlos Alberto Vigas Filipe  CMG RES José António Rodrigues Pereira, nomeado 
para o cargo de Director do Museu de Marinha  CMG José António de Oliveira 
Viegas, nomeado para Chefe do Gabinete do Chefe de Estado-Maior General das FA's

 CMG Mário Manuel Lajoso, nomeado para cargo de Capitão do Porto de Ponta 
Delgada e de Vila do Porto  CMG Febo Nuno de Oliveira Vargas de Matos, nome-
ado para o cargo de Comandante da Zona Marítima do Norte, em acumulação com 
o cargo de Chefe do DMN, Capitão do Porto de Leixões e capitão do Porto do Dou-
ro  CMG Caetano Fernandes Augusto Silveira, nomeado para o cargo de Chefe 
do Departamento Marítimo do Centro, em acumulação com o cargo de capitão do 
Porto de Cascais,  CFR Paulo Jorge Guerreiro, nomeado para o cargo de Coman-
dante do NRP “Sacadura Cabral”  CFR Paulo Manuel José Isabel, nomeado para 
o cargo de Adjunto do capitão do Porto de Leixões  CFR António Manuel de Car-
valho Coelho Cândido, nomeado para o cargo de Comandante da Zona Marítima 
da Madeira e capitão do porto do Funchal  CMG AN Paulo Alexandre Mondego 
Prata, nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete do Superintendente dos Serviços 
Financeiros  CTEN Jorge Manuel Guerreiro, nomeado para o cargo de Comandante 
do NRP “João Coutinho”  1TEN Octávio Manuel da Costa, nomeado para o cargo 
de Chefe de Serviço Administrativo e Financeiro da CZMA.

FALECIMENTOS

 CMG SEF REF José de Freitas  CFR REF Humberto Sequeira de Almeida  CFR 
SG REF Carlos Alberto Fernandes Serra Gaspar  CTEN REF Manuel da Silva Ro-
drigues  1TEN REF José Gaspar  SAR MOR REF Constantino José Carrilho  
SAJ TF REF Ilídio dos Santos Nunes  AJ L REF António Pereira da Rocha  1SAR 
CE REF Veríssimo Coelho da Mota  1SAR L REF Manuel Ferreira  1SAR MQ 
REF Olímpio Manuel Pires Valente  1SAR TEA REF Joaquim Manuel de Matos  
CAB TFH RES Adão Fernando Pereira Baldaia  CAB CM José Manuel da Costa 
Ferreira  CAB CM REF José Pais Candeias  CAB FZ REF Herculano Martins da 
Silva  MAR FZ REF José Joaquim Bento  Ag. 1ª CL Manuel Guerreiro Baltasar

 Farl 2º CL José Francisco Pimentel.

REFORMA
 VALM Alexandre Daniel Cunha Reis Rodrigues  CMG SEC Helder Correia Lou-

reiro  CFR OTS José Maria Marques Paiva  CFR EMT Luís Manuel da Cunha de 

EXONERAÇÕES
 CMG RES António Manuel da Cruz Tavares Meirelles, exonerado do cargo de 

Director do Instituto de Socorros a Náufragos.

Sousa Machado  1TEN OT Francisco José Bruno Mantas  1TEN OT Joaquim de 
Jesus Dimas Algarvio  1TEN OT Modesto António de Matos Rosado  1TEN OT 
António Patrício Jorge  1TEN OT João Pires Ramiro  1TEN OT José João Pereira 
da Silva  SMOR A José Joaquim Vicente Teixeira  SMOR L Azinel Henriques Faus-
tino  SMOR MQ José Rodrigues Marques  SMOR TES José Farinha Lourenço  
SMOR T José Luís dos Santos  SCH CE Eduardo da Silva Fortunato Serrano  SCH 
CE Alberto Octávio de Sousa Meireles  SCH H António Mendes Marques Pinheiro

 SAJ A César Augusto Lucas  SAJ H José Freire Vieira  SAJ L Luís Costa Leitão 
Lele  SAJ TRC José de Almeida e Costa  SAJ B Guilherme Farinha Manaia  SAJ 
B Alexandra Manuel Pereira Nunes Clara  SAJ B Carlos Manuel da Costa Rosendo

 SAJ MQ José António Madeira Roldão  SAJ MQ Artur Augusto Baixinho dos San-
tos  1SAR H João Almeida Nunes  1SAR TF Manuel Marques Flamengo  1SAR 
FZ José Francisco da Silva Damião  1SAR L Eduardo Jorge da Silva Soares  1SAR 
FZ António Manuel da Costa Ferreira  1SAR FZ António Teixeira Pinto  1SAR FZ 
Joaquim José das Neves Gonçalves  1SAR CE Osvaldo Figueiredo da Rocha  1SAR 
CM Brás dos Santos Belo  1SAR L João Alves Pereira  1SAR R António José Barros 
Sousa  1SAR MQ João Manuel Sendar Vaz  2SAR A José Carlos Fernandes Tomás

 CAB TFD António Teixeira  CAB M Joaquim José Proença Guerra  CAB TFD 
Rui Manuel de Sousa Luís Soares  CAB M José António Félix Bocas  CAB FZ An-
tónio Romeira Rodrigues  CAB FZ Manuel Joaquim Freixo Romão  CAB A Valen-
tim Gonçalves Gomes  CAB TFH Hanorato José Martins  CAB M António Filipe 
Modesto da Fonseca  CAB A José António Peralta Agapito.

BANDA DESENHADA
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CONVÍVIO
RECRUTAMENTO MARÇO/ ABRIL 1963

 Os “Filhos da Escola” do referido recrutamento vão reunir-se num almoço 
de confraternização, em comemoração do 43º aniversário, no dia 27MAI06, no 
restaurante “A Lareira”, Rua da Lareira, Alto do Nobre, Caldas da Rainha.

Os interessados deverão contactar: CFR SEB RES Rodrigues, Telef. 21 254 
12 05 ou TM: 96 575 85 36; CMG SE Carvalho, Telef. 21 394 54 44 ou 21 087 52 
62; 1TEN OT RES Pegacho, Telef. 21 296 11 53 ou TM: 93 425 43 92; SMOR SE 
RES António, Telef. 21 225 02 38 ou TM: 96 754 10 11.

Para efeito de transportes contactar: SAJ U REF Santos, Telef. 21 259 30 99 
ou TM: 96 244 24 74.

CONVÍVIOS
N.R.P. “Cacheu” – 1ª Guarnição

 Convidam-se os militares que fizeram parte da 1ª Guarnição do N.R.P. 
“Cacheu” (1965/1967) e que cumpriram a Comissão em Cabo Verde de JUL65 
a DEZ66, a participar numa confraternização a realizar em 14MAI06, para 
comemorar o 40º aniversário daquelas datas. Para mais informação conta ctar: 
Arnaldo Duarte (ex-marinheiro Torpedeiro) TM: 96 5758340.

EX-MARINHEIROS ABRIL/70 – Santa Marta de Penaguião
 Realiza-se no dia 27ABR o almoço-convívio dos “Filhos da Escola” de 

Abril/70 de S.ta Marta de Penaguião. Para mais informações contactar: David 
Fernandes TM: 91 73 68 227; e-mail: david.fernandes@norcopia.net
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Em 1 de Agosto de 1878, são criadas duas luzes vermelhas, nos sí-
tios denominados Alto de Caxias e Porto Côvo, que determinam pelo 
seu enfiamento, o caminho que os navios devem seguir, na entrada e 
saída da barra grande de Lisboa. Em Dezembro de 1879, achando-se 
concluída a torre no antigo mirante de Caxias, foi ali colocada a luz 
fixa vermelha, que provisoriamente tinha sido posta numa barraca de 
madeira. Era composta por aparelho catóptrico com reflector parabó-
lico e um candeeiro de Argand de duas torcidas.

No Aviso aos Navegantes nº 4 de 7 de Abril de 1913, a Direcção 
Geral de Marinha comunica o seguinte: «Que as luzes de direcção do 
canal de entrada da Barra Grande do pôrto de Lisboa, actualmente 
instaladas no mirante de Caxias e em Pôrto Covo, vão ser transferidas 
respectivamente para os locais, em que se acham as marcas do Esteiro 
e da Gibalta, marcas que, conjuntamente com a marca da Mama, as-
sinalam o eixo daquele canal (...)».

O Farol da Gibalta entrou em funcionamento em Maio de 1914, 
tendo uma torre com 13 
metros de altura e 36 metros 
de altitude. O aparelho óp-
tico era de 5ª ordem, a luz 
vermelha, fixa, iluminando 
um sector de 15º.

A luz que até então era 
fixa, passou a luz ritmada 
em Fevereiro de 1951.

Em 31 de Março de 1952, houve um desabamento de terras da en-
costa, que originou a derrocada de uma parte do farol sobre a linha-
férrea a 3 de Abril, foi demolido o que restava do farol e montada uma 
luz provisória que passou para a base da torre do farol em construção, 
entrando em funcionamento em 10 Fevereiro de 1954. O novo farol 
foi construído a 30 metros do farol demolido, entrando em funciona-
mento em Maio de 1954. A torre tem 21 metros de altura e 31 metros 
de altitude. O aparelho óptico é de 5ª ordem, tipo olho-de-boi, sendo 
a fonte luminosa a incandescência eléctrica com reserva a gás. A luz 
provisória foi retirada.

Em 1960 foi instalado um rádio farol direccional em regime experi-
mental. Para atenuar o efeito da luz de iluminação da estrada marginal, 
foram montadas exteriormente 4 lâmpadas fluorescentes de cor verme-
lha. De Novembro a Fevereiro o farol passa a estar aceso até às 0900 
horas. Nos restantes meses até 1 hora após o nascer do sol.

Foi cancelado o funcionamento experimental do rádio farol em 1972.
O farol da Gibalta foi automatizado em 1981 ficando a ser moni-

torizado a partir da Central de Paço de Arcos e deixou de estar guar-
necido de faroleiros.

Em 1987 o farol do Esteiro e da Gibalta, passam a estar acesos em 
regime permanente de 1 de Outubro a 15 de Março.

A partir de 1997 passaram a estar acesos em permanência duran-
te todo o ano. 

No ano 2000 foi montado novo sistema de telecontrolo 
(“OMRON”).

Local:  Na encosta da  
Gibalta, em Caxias

Altura: 21 m
Altitude: 31 m
Luz: Oc R 3 s
Alcance:  21M (39 km)
Óptica: 5.ª Ordem
Ano: 1914

FAROL DA GIBALTA

À semelhança do farol da Gibalta foi construido o farol do Estei-
ro que entrou em funcionamento em Maio de 1914. Tem uma torre 
com 15 metros de altura e 82 metros de altitude. O aparelho ópti-
co é dióptrico catadióptrico, tipo olho-de-boi de 5ª ordem e a luz é 
vermelha, fixa, iluminando um sector de 15º.

De Março de 1916 a Dezembro de 1918, esteve apagado devido 
à 1ª grande guerra.

Em 1926 foram pintadas duas faixas centrais vermelho - escuro na 
face da torre virada a Sudoeste, ficando assim a mostrar cinco faixas, 
de igual largura, alternadamente brancas e vermelhas.

Foi construída uma casa em 1949 para instalação de um rádio farol. 
A partir de 1950, o farol passa a apagar às 0900 horas nos meses de 

Novembro a Fevereiro. Nos outros meses, uma hora após o nascer do sol. 
Foi montado um rádio farol direccional (desactivado nos anos setenta). 

O farol foi electrificado com energia da rede pública em 1951. No 
caso da falha de corrente, um motor gerador entrará automaticamente 
em serviço. A luz do farol passou de fixa a ritmada.

Em 1957 foi montado um novo equipamento eléctrico que no caso 
da falha de corrente, passa automaticamente a gás acetileno.

A fim de tornar mais visível o edifício do farol, foram instaladas duas 
lâmpadas de luz fluorescentes vermelhas em 1960, que se mantêm ace-

sas até às 1200 horas de 
cada dia e acabaram 
por ser retiradas em No-
vembro de 1961.

Em 1970 voltaram-
-se a colocar 4 lâmpa-
das fluorescentes de 
40 W, montadas em 
armaduras estanques 

no exterior da torre, para um melhor visionamento desta, que foram 
retiradas alguns anos mais tarde. 

Inserido no plano de automatizações da barra do Tejo, foi automati-
zado em 1981, ficando a ser monitorizado a partir da Central de Paço 
de Arcos e deixou de estar guarnecido de faroleiros.

O farol do Esteiro em 1987, passa a funcionar em regime perma-
nente de 1 de Outubro a 15 de Março.

A partir de 1997 passou a estar aceso em permanência durante 
todo o ano e foi instalado um Racon “Q”.

No ano 2000 foi montado um novo sistema de monitorização 
(“ONROM”).

FAROL DO ESTEIRO

Local:  Na mata do Estádio  
Nacional, lugar do Esteiro

Altura: 15 m
Altitude: 82 m
Luz: Oc R 6 s
Alcance:  21M (39 km)
Óptica: 5.ª Ordem
Ano: 1914

A Marca da Mama, já existente em 1857 era inicialmente cega e 
constitui a marca posterior da Barra Sul do Porto de Lisboa. 

Foi iluminada em 1995 com uma lanterna direccional Tideland 
RL 355. Alcance actual: 21 milhas.

Direcção de Faróis

Local:  No marco geodésico 
da Mama Sul

Altura: 11 m
Altitude: 154 m
Luz: Iso W 6 s
Alcance:  21M (39 km)
Óptica: Lanterna RL 355

FAROL DA MAMA
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MAIO € 1,50

O NRP “VASCO DA GAMA” 
NA “FORÇA DE REACÇÃO RÁPIDA” DA NATO



Dia da Marinha 2006
Sines

De 12 (p.m.) 
a 21 de Maio

- Exposição das Actividades da Marinha 
Local: Centro de Artes de Sines.
Horário: Das 14h00 às 20h00

-  Exposição de trabalhos escolares do Concurso de Artes Plásticas
Local: Centro de Artes de Sines.
Horário: Das 14h00 às 20h00

- Actividades radicais e baptismos de mergulho 
Local: Castelo
Horários: 
– Dias 13 a 20 – das 10.00 às 12.00 e das 15.30 às 19.00;
– Dia 21 – das 10.00 às 13.30.

De 18 (p.m.) 
a 21 (a.m.) 

de Maio

-  Abertura de unidades navais atracadas no Porto de Sines  
a visitas:
Com o seguinte horário de abertura a visitas:
– Dia 18 – das 14.00 às 18.00;
– Dia 19 – das 10.00 às 12.00 e das 14.00 às 18.00;
– Dia 20 – das 15.00 às 18.00;
– Dia 21 – das 10.00 às 13.00.
No Terminal de Carga Geral:
– O navio escola “Sagres”;
– O submarino “Barracuda”;
– O navio de treino de mar “Creoula”;
–   Duas lanchas de fiscalização rápidas (que efectuarão baptismo de mar).

–  No Terminal Multipurpose (transporte com partida do Terminal de  
Carga Geral): 
– Uma fragata da classe “Vasco da Gama”;
– Duas corvetas da classe “Baptista de Andrade”;
– O navio científico / oceanográfico “D. Carlos I”;
– Baptismos de mar a bordo de unidades navais:
Com o seguinte horário para baptismos:
– Dias 18, 19 e 20 – das 15.00 às 18.00;
– Dia 21 – das 09.00 às 13.00;
No Terminal de Carga Geral:
– Duas lanchas de fiscalização rápidas.
No Porto de Recreio:
– Dois Veleiros o “Polar” e o “Vega”.

18 de Maio
(5ª feira)

21.30 – Concerto da Banda da Armada
Local: Castelo

20 de Maio
(Sábado)

09.00 –  Missa na Igreja Matriz, em sufrágio dos militares, militarizados  
e civis da Marinha falecidos.

09.50 –  Deposição de Coroa de Flores no monumento a Vasco da Gama.
10.30 – Cerimónia militar. 
12.00 – Demonstração Naval.

21 de Maio
(Domingo)

17.00 – Concerto da Banda da Armada
Local: Castelo
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PONTO AO MEIO DIA

Directiva de 
Política Naval

A Directiva N.º 3/05, de 20 de 
Maio, do ALM CEMA, definiu 
a documentação estruturante 

da estratégia naval e reformulou o 
processo de planeamento estratégico 
da Marinha. É o corolário de um per-
sistente esforço dos últimos quinze 
anos, durante as quais se concebeu e 
aperfeiçoou continuamente o esque-
ma em apreço, de forma a satisfazer 
os requisitos de utilidade, simplicida-
de, rigor, clareza e estabilidade, essen-
ciais para a sua afirmação consensual 
numa organização tão multifacetada 
como é a Marinha.

A nova documentação estruturan-
te da estratégia naval foi integrada 
numa publicação designada PAA 32 e 
engloba: a Directiva de Política Naval 
(15FEV2006); as Directivas Sectoriais 
(em execução); o Conceito Estratégi-
co Naval (20MAI2005); a Directiva de 
Planeamento Genético (20MAI2005), 
a Directiva de Planeamento Estru-
tural (em fase de elaboração) e a Di-
rectiva de Planeamento Operacional 
(08MAR2006).

Nesta colectânea, assume papel de 
relevo a Directiva de Política Naval, 
que traduz o que a Marinha deverá 
fazer para cumprir a sua missão, ten-
do presente as circunstâncias do am-
biente estratégico e a influência resul-
tante das políticas públicas de escalão 
superior. Decorre da análise da mis-
são da Marinha e reflecte o entendi-
mento do ALM CEMA sobre o que, 
prioritariamente e no seu mandato, é 
necessário e possível realizar nos di-
ferentes sectores (órgãos centrais de 
Administração e Direcção e equiva-
lentes), com os recursos disponíveis 
ou previsíveis.

A política naval é enunciada a dois 
níveis diferentes: no escalão superior 
versa o planeamento geral das acti-
vidades da Marinha, decorrente das 
orientações  explicitadas na Directi-
va de Política Naval; no escalão dos 
titulares dos OCAD e equivalentes, 
determina o planeamento das diver-

sas áreas funcionais, fixando, para 
esse efeito, os respectivos objectivos, 
linhas de acção e actividades a desen-
volver, em consonância com o planea-
mento do escalão superior. Na Direc-
tiva de Política Naval, recentemente 
promulgada, são abordados os temas 
a seguir indicados.

A visão estratégica do CEMA para 
a Marinha, que deve ser tomada por 
todos os escalões hierárquicos como 
a referência fundamental para o pro-
cesso da tomada de decisão. Assen-
ta em cinco factores fundamentais, 
segundo os quais a Marinha se deve 
afirmar: relevância, pela competência; 
prontidão para o emprego atempado; 
flexibilidade para enfrentar a mudan-
ça; coesão em torno dos propósitos e 
da acção de comando; prestígio, pela 
utilidade e eficácia no cumprimento 
da missão.

As implicações deduzíveis desta vi-
são exigem a definição de objectivos 
tangíveis, que marcam o caminho a 
seguir pela Marinha em direcção ao 
futuro. Neste contexto, foi estipulado 
que os esforços individuais e colecti-
vos devem convergir para edificar e 
sustentar as capacidades da compo-
nente naval do sistema de forças, de 
forma a construir, em conformidade 
com os recursos disponíveis, uma 
Marinha equilibrada no conjunto das 
suas capacidades, capaz de cumprir, 
com motivação e eficácia, as missões 
atribuídas. Tal noção corresponde à 
identificação do objectivo essencial a 
prosseguir pela Marinha.

Deste objectivo, considerado estra-
tégico, face à sua importância e abran-
gência, derivam objectivos de primei-
ro nível, agrupados de acordo com a 
sua natureza genética, estrutural ou 
operacional.

Os primeiros dizem respeito à con-
cepção e aquisição de meios materiais 
e humanos, colocando a tónica no le-
vantamento programado das capaci-
dades navais incluídas no Sistema de 
Forças Nacional.

Os segundos marcam a evolução da 
organização militar que actualmente 
se verifica, nomeadamente quanto 
aos reflexos da Marinha, bem como 
as adaptações que se revelem neces-
sárias para integrar harmoniosamente 
os novos meios navais.

O terceiro grupo de objectivos, de 
cariz operacional, pretende dar res-
postas ao aperfeiçoamento do chama-
do duplo emprego operacional, bem 
como a todas as vertentes clássicas de 
actuação concreta. O “duplo empre-
go” refere-se especialmente à comple-
mentaridade de meios e estruturas em 
favor da segurança e do exercício da 
autoridade do Estado e, simultanea-
mente, no âmbito das operações na-
vais militares.

A materialização destes objectivos 
requer orientações que confiram sen-
tido à actividade dos diferentes es-
calões do comando, direcção e che-
fia da Marinha, visando a clareza no 
propósito e a unidade da acção. Para 
esse efeito, a Directiva de Política Na-
val define um conjunto de Linhas de 
Acção de Comando e Administração 
Superior, nos campos da doutrina, da 
organização, do pessoal, do material, 
do treino e da sustentação. Sendo to-
das muito importantes, realçam-se, 
pelo seu carácter determinante na 
construção do futuro, as linhas de ac-
ção relativas à doutrina, ao pessoal e 
ao material.

Quanto à doutrina é prioritário 
manter o foco no produto operacio-
nal da Marinha, incidindo o esforço 
e os recursos nos meios que servem 
na primeira linha operacional, através 
da interiorização, cada vez mais pro-
funda, de uma cultura de permanente 
apoio à missão. Reconhece-se, igual-
mente, a necessidade de aprofundar o 
modelo de desconcentração de pode-
res, privilegiando a centralização da 
direcção e do controlo e a execução 
descentralizada. 

No âmbito do pessoal considera-se 
indispensável, entre outros aspectos, 



prosseguir a política de potenciação 
dos recursos humanos, como garan-
te do fortalecimento da capacidade 
estratégica da Marinha. Para tal, ele-
gem-se como vectores de actuação as 
áreas da liderança, da motivação, do 
desempenho, da coesão e da qualifi-
cação. Objectivamente, no campo da 
motivação reconhece-se a necessida-
de de distinguir a especificidade do 
pessoal embarcado e daquele que de-
sempenha funções na primeira linha 
de exigência operacional, de forma a 
tornar a permanência em unidades 
operacionais mais atractiva. 

Relativamente ao material é esta-
belecido que a renovação e regene-
ração da esquadra (entendida como 
o conjunto de unidades navais, de 
fuzileiros e de mergulhadores e es-
trutura operativa da Direcção-Geral 
da Autoridade Marítima), deverá ter 
em atenção que: as unidades opera-
cionais são a essência da Marinha; a 
utilidade da Marinha para o País só 
será uma realidade se a organização 
se afirmar enquanto conjunto sinér-
gico; as restrições orçamentais im-
põem um adequado balanceamento 
das capacidades próprias e um es-
forço acrescido para assegurar e não 
perder a interoperabilidade com os 
países aliados.

Importa agora desenvolver o planea-
mento, que transformará os desafios 
estratégicos que emanam da visão es-
tratégica, dos objectivos e das linhas 
de acção de comando e administração 
superior determinadas na Directiva 
de Política Naval, em programas, pro-
jectos, subprojectos e acções tangíveis 
e concretizáveis, que permitam opera-
cionalizar as decisões. Para esse efeito, 
serão homologadas, no corrente mês, 
as Directivas Sectoriais dos titulares 
do OCAD e equivalentes, que enqua-
drarão superiormente o planeamento 
de todos os organismos na sua depen-
dência, e que, desta forma, garantirão 
a conformidade com a Directiva de 
Política Naval.

É uma tarefa onde todos estamos 
activamente empenhados, a bem da 
eficiência, da eficácia, da qualidade e 
do prestígio interno e externo, não só 
porque temos esperança e confiança 
no futuro, mas também para que os 
portugueses possam continuar a ter 
um grande orgulho na sua Marinha.

Victor M. B. Lopo Cajarabille
VALM
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PODER DO CONHECIMENTO

Potência é um termo que aparece frequentemente em alternativa ao con-
ceito de Estado, para designar a sede de um poder soberano reconheci-
do internacionalmente. Recorremos também ao termo potência quando 

queremos estabelecer uma hierarquia de Estados, baseada na sua capacidade 
de influenciar as relações internacionais de uma maneira previsível e de acor-
do com a sua vontade.

Poderemos optar por uma classificação de potências com pouca definição, 
grandes, médias e pequenas potências, ou seguir uma avaliação um pouco mais 
elaborada, com escalões de 1.ª a 5.ª grandeza. A partir do momento em que se 
multiplicaram os Estados exíguos (conceito do Prof. Adriano Moreira) ou des-
de que a ONU definiu os least-developed countries (LLDC), mais frágeis do que 
os há muito designados less-developed countries (LDC), poderemos admitir um 
novo grupo de potências de 6.ª grandeza. 

Porém, o que se pretende agora salientar é que estas classificações se baseiam 
na avaliação, e na quantificação, de vários factores de poder nacional. 

Sempre a “geografia e a população” foram factores importantes na defi-
nição da grandeza das potências; a geopolitóloga brasileira Therezinha de 
Castro chamava-lhe “factor presença”.  Desde muito cedo que a produção 
agro-pecuária era sinal da riqueza dos povos e quando se formaram as pri-
meiras sociedades comerciais da antiguidade o comércio apareceu como novo 
factor de poder.

A partir da revolução industrial foram surgindo, a bom ritmo, novos factores 
para acrescentar à lista dos elementos de avaliação das potências: a posse de 
recursos naturais e entre estes os recursos energéticos, a capacidade industrial, 
a capacidade de projectar poder ou de defender interesses próprios em áreas 
distantes, o desenvolvimento científico e tecnológico.

Neste aspecto vivemos hoje uma nova revolução.
Em tempos não muito recuados, as descobertas científicas surgiam de “longe 

a longe” e era lenta a sua divulgação. Hoje o desenvolvimento científico está 
a processar-se com enorme aceleração, quase sempre superior à velocidade de 
apreensão da inovação; e a sua divulgação é imediata.

Mais importante ainda e ao contrário do que anteriormente sucedia, pra-
ticamente toda a descoberta científica tem hoje em dia uma grande multipli-
cidade de aplicações tecnológicas, com influência decisiva na vida das socie-
dades. Muitas vezes, as novas tecnologias não nascem nos países que têm a 
liderança científica (as tecnologias de aplicação militar são uma excepção; são 
objecto de especiais medidas de segurança, mas também da mais sofisticada 
espionagem).

O conhecimento é já um importantíssimo factor do poder nacional dos Esta-
dos, com capacidade de influenciar os mais diversos ramos da actividade na-
cional e com bastante peso nas relações internacionais.  Além disso, o poder 
do conhecimento deverá ser, entre todos os factores que atrás se referiram, o 
mais independente do “factor presença”, que foi sempre dominante, com a sua 
componente geográfica permanente e a demografia de difícil controlo.

Os EUA são, de longe, o país onde o poder do conhecimento tem maior ex-
pressão. Receiam porém que dois aspectos possam reduzir o avanço que usu-
fruem: primeiro, a pronta circulação da informação e do conhecimento tende 
a permitir algum nivelamento; segundo, as grandes limitações ao movimento 
de milhares de estudantes estrangeiros nas suas universidades e à circulação 
de “cérebros”, tudo consequência das medidas de segurança em vigor após os 
ataques de 11.09.01.

Quanto a nós, a introdução das novas tecnologias nas escolas e o grande au-
mento agora anunciado das verbas para investigação e desenvolvimento não 
são só medidas para a modernização da sociedade mas também uma forma de 
engrandecer o nosso poder nacional. O factor imaterial do conhecimento tem 
enorme valor, e é mais acessível do que os factores materiais que nos faltam.

António Emílio Sacchetti
VALM

REFLECTINDO…                       X
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Os Fuzileiros são a infantaria da Marinha. Criados no século 
XVII, por determinação régia, estiveram presentes em todos os 
teatros de guerra onde Portugal se viu envolvido nos últimos 

trezentos anos: nas guerras de recuperação do Brasil, nas guerras da 
Independência, com o Marquês de Nisa no Mediterrâneo, na guerra 
civil (1832 - 1834) e na guerra de África (1961 – 1974); combateram na 
Europa, na América, na Ásia e em África.

Ao longo dos séculos conheceram diversas designações e sofreram 
várias reorganizações, adaptando-se sempre a novas formas de actua-
ção ajustadas aos diferentes cenários onde tiveram de actuar.

Criados no culto das mais antigas tradições navais, forjados pelo 
rigor da vida no mar e na aspereza 
do serviço em terra, os Fuzileiros são 
o braço armado da Marinha para a 
projecção do poder naval muito para 
além da linha da costa.

O apego aos rituais que os diferen-
ciam, o orgulho nos símbolos que os 
identificam e na Marinha onde ser-
vem, aliados a um arreigado senti-
do corporativo e a um inquestioná-
vel profissionalismo são qualidades 
que caracterizam o Fuzileiro como 
um militar de eleição. Leal , dotado 
de um espírito humanitário extrema-
mente apurado, de uma capacidade 
de desembaraço invulgar e um senti-
do do dever no mais alto grau, os Fu-
zileiros, a infantaria da Marinha, tem 
visto as suas extraordinárias aptidões 
serem reconhecidas por figuras de 
invulgar estatuto e insuspeitas de 
qualquer interesse corporativo.

O Comissário Régio de Moçam-
bique, Major Mousinho de Albu-
querque, no relatório da Campanha 
dos Namarrais, em 1897, descreveu 
o comportamento das forças de Ma-
rinha naquele combate.

Desde as nove e meia horas da manhã que o pelotão de Marinha que prote-
gia os trabalhadores, empenhara o fogo contra o inimigo emboscado no mato 
que corta a linha de água e quando a coluna desembocou formou rapidamente 
o quadrado, desenfiando do 1º pelotão de Marinha, que estendido em atirado-
res guarnecia a orla a sul da machamba.

...Os auxiliares animados com a presença da coluna internaram-se então pelo 
mato, atravessando a linha de água e subindo rapidamente a vertente esquerda 
do vau, seguidos pelo chefe do estado maior e capitão mór, que ao desembocar 
na povoação no alto da encosta eram saudados por um vivo tiroteio. Regressan-
do o chefe estado maior com estas informações ao quadrado o comandante da 
coluna fez avançar o pelotão de Marinha de protecção e o 2ºpelotão de landins; 
apesar da densidade do mato, nas duas primeiras centenas de metros a percorrer, 
a Marinha chegara á orla da povoação dez minutos antes dos landins e ás pri-
meiras descargas o inimigo cedia o campo avançando então toda a nossa linha, 
Marinha na direita e landins na esquerda , até á orla N. da primeira espessura 
de mato que divide os dois grandes grupos da povoação do Ibrahimo.

Pinheiro Chagas, critico atento das aptidões da infantaria de Marinha 
durante a campanha da Guiné em 1907/1908, ás ordens do 1º Tenente 
Oliveira Muzanty, comenta deste modo as operações realizadas na mar-
gem esquerda do rio Geba contra os Felupes, os Balantas, Papéis e Fulas: 
foi aqui que comecei a ver a grande superioridade do marinheiro nas guerras 
coloniais. Acostumado a climas africanos. enrobustecido pelo serviço no mar, 
suporta as marchas e as intempéries com facilidade. Cheio do desembaraço e da 
iniciativa que a sua vida lhe dá nos combates e nos duros encargos da campa-
nha, conserva sempre uma grande serenidade, energia e bom humor.

O General Pereira d`Eça, comandante superior das forças em ope-

rações durante as campanhas do sul de Angola em 1915, refere mui-
to especialmente no seu relatório sobre a campanha dos Cuamatos o  
comportamento do Batalhão Expedicionário de Marinha.

Todas as Unidades cumpriram o seu dever por forma a justificar o grande 
orgulho que sinto em tê-las comandado; porém, julgo merecedor de especial 
menção o Batalhão da Marinha.

Esta unidade mostrou sempre a maior correcção, a nítida compreensão dos 
seus deveres cívicos e militares, tanto no período que antecedeu as operações 
como durante as operações.

Foi sem o menor exagero, uma unidade de «elite», cuja têmpera fica definida 
dizendo que foi a mais resistente nas marchas, a mais esforçada nos combates 

e que durante os quatro dias em que na 
Mongua estivemos reduzidos a um quar-
to de ração, as suas sentinelas chegaram 
a cair de fraqueza nos respectivos postos, 
sendo imediatamente rendidas sem que 
disso o comando superior tivesse conhe-
cimento, pois essa unidade sabia bem que 
esse comando nada podia fazer que modi-
ficasse de pronto a situação.

Os méritos dos Fuzileiros durante 
a guerra de África, nos rios, bolanhas 
e matas da Guiné, na frente fluvial do 
rio Zaire, no Leste de Angola, nas mar-
gens do Lago Niassa, em Cabo Del-
gado e em Tete, entre outros teatros 
de operações, ficaram registados em 
numerosos louvores e nas condecora-
ções com que o Governo reconheceu 
o desempenho das unidades de escol 
de infantaria da Marinha, designada-
mente num caso entre muitos:

O Destacamento de Fuzileiros Espe-
ciais actuou nas frentes de combate em 
Moçambique com excepcional brilho, 
demonstrando destacada coragem, mui-
ta decisão, energia debaixo de fogo e um 
arreigado espirito de unidade, qualida-

des estas que se manifestaram em acções que comprovadamente contribuí-
ram para os êxitos mili tares alcançados naquelas frentes.

Em várias operações e por força da situação operacional existente fez incur-
sões de dezenas de quilómetros, sem comunicações, apoio aéreo e meios de 
evacuação de feridos, para enfrentar um inimigo forte e moralizado, no que 
mostrou extraordinária agressividade.

Desde os finais do século XX os Fuzileiros participam em Missões 
de Paz na Europa e na Oceania e o seu valor continua a ser enaltecido, 
como se pode constatar na referência que o Comandante da Compo-
nente Militar da Força da ONU em Timor-Leste faz à Companhia de 
Fuzileiros ali destacada.

...Antes da partida dos últimos contingentes, senti que devia transmitir os 
meus sentimentos de gratidão e privilégio em ter conhecido este excelente grupo 
de tão dedicados, profissionais, generosos e joviais Fuzileiros. Com eles, nada pa-
recia ser demais... Eles ajudaram a transportar vigas de ferro, madeira e cimento 
desde o nosso posto até ao centro da comunidade local ou à escola secundária. 
Eles carregaram areia do rio Lacklo poupando trabalho à comunidade.

Eles garantiram segurança extra, acudindo a um pedido tardio, para o re-
gisto de um grande número de retornados. Uma secção dos Fuzileiros perma-
neceu aqui quatro dias durante o período eleitoral. Eles ajudaram a transpor-
tar-nos para uma reunião de negociação quando já tinhamos começado a andar 
há duas horas e meia em direcção à aldeia pois esta era impossível de alcançar 
com a nossa viatura. 

E há mais histórias...
Estes pequenos textos dão-nos uma lição exemplar do que é ser 

Fuzileiro.
Hoje como Ontem, são assim os Fuzileiros de Portugal.
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O NRP “Vasco da Gama” 
na “Força de Reacção Rápida” da NATO

Depois de cumpridas as formalidades 
de integração do navio na Standing 
Nato Maritime Group One (SNMG1), 

conforme descrito na edição de Março 2006 
da Revista da Armada e uma vez concretiza-
da a transferência de comando desta força 
Nato para um oficial canadiano, a força lar-
gou do porto alemão de Kiel para o exercício 
SQUADEX 06.

Este exercício, integrado no programa de 
treino das Forças Armadas Dina-
marquesas, teve como cenário o 
Mar Báltico e desenvolveu-se ao 
longo de uma semana durante a 
qual foram treinadas todas as dis-
ciplinas da guerra no mar.

Constituindo a primeira opor-
tunidade de treino integrado das 
unidades que actualmente for-
mam a SNMG1, o exercício fi-
cou marcado pela perda de um 
helicóptero CH 124A Sea King 
canadiano, ocorrida no dia 02 
de Fevereiro a cerca de 50 milhas 
a NE do porto de Aarhus, quan-
do a aeronave efectuava uma 
aproximação final ao navio mãe 
(HMCS Athabaskan). A rapidez 
com que os cinco elementos da 
tripulação foram salvos, contrariou dois facto-
res desfavoráveis, designadamente o facto de 
ser de noite e a água do mar se encontrar a 
uma temperatura de 2º C, aspecto este muito 
limitativo em termos de tempo de sobrevivên-
cia. A aeronave viria a perder flutuabilidade 
cerca de uma hora após o acidente, tendo-se 
afundado num local onde a profundidade era 
de 16 metros, aspecto este determinante em 
termos de facilidade futura no respectivo pro-
cesso de recuperação. 

Após a operação de salvamento, a força 
prosseguiu com a execução do programa seria-
do, tendo o navio canadiano permanecido no 
local do acidente para recolha de provas e su-
porte às operações de recuperação da aerona-
ve, que decorreram nos dias seguintes, com o 
apoio de um navio grua dinamarquês especial-
mente preparado para este tipo de resgate.

No dia seguinte a força iniciou uma visita ao 
porto dinamarquês de Aarhus. A visita a este 
porto, decorreu com normalidade continuan-
do-se contudo a registar temperaturas negati-
vas até aos -10º C, proporcionando imagens 
da cidade para nós invulgares.

Após uma estadia de 4 dias, a força largou 
em direcção a águas norueguesas para a par-
ticipação no exercício “NOTG WEEK 06-07”, 
planeado pela Marinha daquele país, e que en-
volveu um elevado número de meios aéreos e 
navais. As condições atmosféricas, determina-
das por uma depressão cavada a norte, impe-
diram a realização de uma significativa parte 

do programa seriado, obrigando ao resguardo 
no interior dos fiordes noruegueses onde se 
desenrolaram a maioria das acções de treino. 
Com o agravamento das condições atmosféri-
cas e do estado do mar, os dois últimos dias 
do exercício vieram mesmo a ser cancelados 
e a força entrou no porto de Bergen para re-
abastecimento. Considerando a necessidade 
urgente de embarcar dois mísseis telemétricos 
“NATO SEASPARROW”, a “Vasco da Gama”, 

ainda com combustível suficiente para efec-
tuar o trânsito até Lisboa, destacou tempora-
riamente da força, muito embora debaixo de 
condições particularmente adversas de estado 
do mar. Contudo e porque o mar se apresen-
tava dos sectores de alheta, o trânsito foi pos-
sível em condições de segurança. Assim, no 
dia 12 de Fevereiro o navio atracou na Base 
Naval de Lisboa tendo como objectivo o em-
barque dos mísseis telemétricos, execução de 
pequenas reparações e reabastecimento de 
combustível, e tendo-se aproveitado para re-
ver as nossas famílias.

Enquanto a “Vasco da Gama” efectuava as 
suas manutenções, já os navios da SNMG1 
passavam ao largo da costa portuguesa em 
direcção ao Mediterrâneo. Assim, imediata-
mente após o embarque dos mísseis, o navio 
largou para se juntar de novo à SNMG1 o que 
aconteceu perto da passagem da Força pelo 
estreito de Gibraltar.

A entrada no Mediterrâneo da SNMG1 in-
sere-se no contributo desta força NATO para a 
execução da operação “ACTIVE ENDEAVOUR” 
cuja finalidade consiste no combate ao terroris-
mo internacional para o que se torna necessário 
controlar e deter o tráfico de armas, droga, subs-
tâncias  e/ou componentes de armas de destrui-
ção maciça e indivíduos referenciados a orga-
nizações terroristas. Esta operação, de carácter 
estritamente militar, decorre de um conjunto de 
medidas adoptadas na sequência dos aconteci-
mentos de 11 de Setembro em que os Estados 

Unidos da América invocaram pela primeira vez 
o artigo 5º do Tratado da Aliança Atlântica. Da 
aplicação do artigo 5º do referido tratado resul-
tou a implementação de algumas medidas que 
incluem o empenhamento de unidades navais 
NATO de forma a demonstrar a sua presença na 
região e a sua determinação no cumprimento 
destas medidas.

A operação “ACTIVE ENDEAVOUR” teve 
início formal em 26 de Outubro de 2001, 

contudo o início das patrulhas 
no Mediterrâneo Oriental co-
meçaram 20 dias antes, quando 
a “Standing Naval Force Mediter-
ranean” foi destacada em apoio à 
campanha internacional contra o 
terrorismo internacional.

Presentemente a missão da 
“ACTIVE ENDEAVOUR” inclui 
acções com o objectivo de preve-
nir e combater o terrorismo pra-
ticado e/ou relacionado com o 
mar, nomeadamente o tráfico de 
pessoas, armas, matérias e subs-
tâncias radioactivas.

Para efeito de permanência no 
Mediterrâneo seria necessário 
assegurar o reabastecimento da 
força, para o que estava planea-

da uma visita ao porto de La Valleta em Mal-
ta. Foi assim com este objectivo que a SNMG1 
entrou naquele porto em 19 de Fevereiro, de-
parando-se com um cenário cultural muito 
diversificado, como resultado das influências 
geográficas e históricas que caracterizam aque-
le pequeno país mediterrânico, sendo visíveis 
os traços ingleses, devidos a mais recente das 
ex-colónias britânicas e árabes e italianos por 
razões de proximidade geográfica.

À visita do porto de La Valleta seguia-se a 
participação da Força na operação “ACTIVE 
ENDEAVOUR” tendo os navios transitado 
para o Mediterrâneo Oriental, onde permane-
ceram mais de uma semana exercendo o con-
trolo da navegação no âmbito dos obje ctivos 
determinados.

Com uma duração de aproximadamente 
quinze dias, a participação da SNMG1 nesta 
vertente do combate ao terrorismo terminou 
com a visita ao porto de Málaga onde a força 
viria a atracar no dia 8 de Março. Contudo, e 
para chegar àquele destino, os navios tiveram 
necessidade de reabastecer no mar, após o 
que cruzaram o estreito de Messina (estreito 
entre a ilha da Sicília e Regio Calabria) para 
depois serem fustigados por um temporal de 
dimensões muito incaracterísticas para o Mar 
Mediterrâneo, conforme fotografia inserida 
nesta edição da Revista da Armada, e do qual 
resultaram danos materiais em alguns navios 
da Força, designadamente no navio chefe o 
HMCS Athabaskan.
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À estadia no porto de Málaga se-
guiu-se novo trânsito, este em direc-
ção ao Atlântico durante o qual a força 
continuou o processo treino nas várias 
áreas e componentes da guerra no mar 
para vir a atracar no porto holandês de 
Den Helder.

E esta visita de dez dias, para além do 
descanso das guarnições, destinava-se a 
reunir um conjunto de navios que viriam 
a integrar a Task Force 445 (TF 445), cujo 
comando compete este ano à Espanha 
e constitui a componente naval da NRF 
(Nato Response Force). A TF 445 com-
posta por dez Task Groups (TG’s) envol-
vendo um total de trinta e uma unidades de 
superfície, dois submarinos e várias unidades 
de patrulha marítima e meios aéreos prove-
nientes de dez países, recebeu ainda a parti-
cipação de três unidades de superfície da ma-
rinha Sueca, país este que como se sabe, não 

integra a NATO.
A TF 445 foi constituída para a execução 

do exercício “BRILLIANT MARINER” planea-
do para o Mar do Norte e aproximações sul à 
Noruega, cuja a principal finalidade reside no 
processo de certificação do Staff do CTG 445, 

para o qual foi planeado um cenário en-
volvendo não só as componentes tradi-
cionais da guerra no mar, mas também e 
com especial preocupação a guerra con-
tra o terrorismo (operações de embargo 
marítimo) e evacuações de pessoal civil 
de uma zona de guerra ou conflito.

Com efeito está planeado que este 
exercício culmine com uma operação 
de desembarque de tropas para a evacua-
ção de pessoal civil de um país fictício 
localizado a sul da Noruega.

Neste exercício de grande enver-
gadura, salienta-se a participação do 
porta-aviões espanhol “Principe de As-

túrias” e dos LPD (navios de assalto anfíbio) 
“Galicia” e “Castilla” também de nacionali-
dade espanhola. 

(Colaboração do Comando do 
NRP “Vasco da Gama”)

A Fiscalização da Actividade da Pesca em 2005A Fiscalização da Actividade da Pesca em 2005
DIRECÇÃO-GERAL DA AUTORIDADE MARÍTIMA

No âmbito das atribuições e competências dos Órgãos Locais 
da Direcção-Geral da Autoridade Marítima, as Capitanias dos 
Portos do Continente e das Regiões Autónomas efectuaram 

5398 acções de fiscalização a embarcações e indivíduos em actividades 
de pesca, tendo sido detectados 1275 presumíveis infractores, corres-
pondentes a 1429 infracções, sendo 1182 específicas de pesca, 45 do 
foro documental, 170 de segurança e 32 de irregularidades com a tri-
pulação, conforme se apresenta nos diagramas seguintes:

COMANDO NAVAL
O Comando Naval, no âmbito das Missões Especificas das Forças 

Armadas, garante o exercício da autoridade do Estado nos espaços 
marítimos sob jurisdição nacional, designadamente na área da fis-
calização da pesca. Nesta conformidade, em 2005, as Unidades Na-
vais do Comando naval efectuaram 2814 acções de fiscalização no 
mar. Das embarcações vistoriadas foram consideradas legais 2340 e 
presumíveis infractoras 418. Foram efectuados 56 relatos de avista-
mento sem vistoria. A grande maioria das acções de fiscalização da 
pesca foram levadas a cabo no Continente (2551), tendo as restantes 
sido efectuadas nos Açores (67) e na Madeira (194). As presumíveis 
infracções repartiram-se pela área dos recursos (40%), segurança e 
documentação (15% e 22%, respectivamente), e por infracções liga-
das à tripulação (23%). Foram vistoriadas 147 embarcações estran-
geiras (a grande maioria Espanholas), tendo sido consideradas pre-
sumíveis infractoras apenas 12.

ACÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
Continente
Açores
Madeira

2551
67

194

LEGAIS
Continente
Açores
Madeira

2147
47

146

PRESUMIVEIS INFRACTORES
Continente
Açores
Madeira

361
10
47

AVISTAMENTOS
Continente
Açores
Madeira

43
10

1

ACÇÕES FISCALIZAÇÃO 5398

ACÇÕES FISCALIZAÇÃO LEGAIS 4123

ACÇÕES FISCALIZAÇÃO PRESUMÍVEL INFRACÇÃO 1275

ESPECÍFICAS DE PESCA 1182

DOCUMENTAIS 45

SEGURANÇA 170

TRIPULAÇÃO 32

TOTAL DE INFRACÇÕES 1429

PROCESSOS INSTAURADOS 1275

TIPO DE INFRACÇÕES, AGREGADAS POR ÁREAS
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Proliferation Security InitiativeProliferation Security Initiative

Decorreu em Hamburgo, nos dias 24 e 
25 de Novembro de 2005, a primei-
ra reunião regional da PSI1. A delega-

ção portuguesa, chefiada pelo Coronel Sílvio 
Sampaio, Director do Departamento de Rela-
ções Multilaterais do Ministério da 
Defesa, encontrava-se assim cons-
tituída: Dra. Laura Carapinha (Gabi-
nete da Presidência do Conselho 
de Ministros), CMG Mário Lajo-
so (Direcção -Geral da Autoridade 
Marítima), Dr. António Morgado 
(Direcção-Geral das Alfândegas e 
dos Impostos Especiais sobre o Con-
sumo), Major Nuno Pires (Gabinete 
do Chefe do Estado-Maior da Força 
Aérea) e CTEN António Gonçalves 
(Divisão de Operações do Estado-
-Maior -General das Forças Arma-
das). Pela primeira vez, por motivo 
do âmbito regional da reunião, es-
tiveram presentes 37 países e ainda 
delegações da União Europeia e da 
Indústria. O ponto principal da agenda residia 
na necessidade da troca de experiências, em 
grande parte adquiridas durante os exercícios 
realizados em 2005, bem como trazer a este 
forum outros países da Europa, e a própria 
União Europeia, para além daqueles que habi-
tualmente participam nesta iniciativa.

As reuniões de trabalho tiveram lugar no sa-
lão nobre do edifício da Rathaus, sede do mu-
nicípio da cidade hanseática de Hamburgo e 
do estado alemão com o mesmo nome.

À margem desta reunião decorreu a Plan-
ning Conference do exercício Top PorT, que 
teve lugar em Roterdão, em Abril passado. Os 
aspectos formais relacionados com a reunião 
da PSI tiveram início com uma recepção ofe-
recida pelo Ministério dos Negócios Estrangei-
ros alemão a todas delegações participantes, 
no final do dia 23.

No primeiro dia de trabalho foram apresen-
tadas duas comunicações pela delegação por-
tuguesa. Na parte da manhã coube ao Major 
Nuno Pires fazer uma apresentação acerca da 
organização existente em Portugal com vista às 
operações de interdição, no âmbito da PSI. Ao 
fim da tarde foi a vez da Dra. Laura Carapinha 
dissertar sobre um caso real que teve lugar em 

Portugal, relacionado com o embarque de gruas 
de grandes dimensões para um país do Médio 
Oriente. O programa oficial deste dia ficou con-
cluído com o jantar oferecido pelo Chairman da 
reunião, o Embaixador Friedrich Gröning, Co-

missário do Governo Federal para o Desarma-
mento e Controlo de Armas, que no passado foi 
embaixador da Alemanha, em Lisboa.

Na manhã do dia 25 foi apresentado um 
breve filme sobre o exercício N INFA 
2005, que decorreu em Portugal en-
tre 8 e 15 de Abril de 2005. Posto 
isto, decorreram duas apresentações 
pelo CTEN António Gonçalves, uma 
sobre as Lessons Identified e uma 
outra acerca da comunicação social 
e observadores estrangeiros (Media 
and Outreach), ambas relativas ao 
referido exercício. De referir que to-
das as apresentações da delegação 
portuguesa foram sempre precedi-
das e concluídas pelas palavras do 
COR Sílvio Sampaio, chefe da de-
legação nacional.

Este dia ficou ainda marcado pela 
retirada das delegações grega e ci-
priota, quando já no final dos tra-
balhos se procedia à apreciação do 
Chairman’s Summary. Isto por cau-
sa de uma apresentação relativa ao 
exercício turco Anatolian Sun, que terá lugar 
no próximo mês de Junho, onde se mostrava 

a ilha de Chipre dividida em 
duas áreas.

No sábado, último dia do pro-
grama, os elementos das dife-
rentes delegações embarcaram 
num navio para uma visita ao 
porto de Hamburgo, o segundo 
maior da Europa. Houve então 
oportunidade para observar as 
operações de descarga do navio 
Houston Express, com capacida-
de para transportar 8.000 conten-
tores. Depois do almoço, servido 
a bordo, foi proporcionada uma 
demonstração das capacidades 

do scanner de contentores daquele porto ale-
mão. Previamente escondidos entre a carga de 
um contentor, encontravam-se uma embalagem 
com droga, um embrulho contendo explosivos, 
uma pistola, uma espingarda e peças de alumí-

nio passíveis de serem utilizadas no 
fabrico da fuselagem de um míssil. 
Como se verificou, facilmente o ex-
periente operador do sistema identi-
ficou todos estes elementos. Seguiu-
se então a abertura do mencionado 
contentor e a intervenção de um 
robot, operado à distância, no sen-
tido de proceder, em segurança, à 
manipulação de materiais perigosos 
identificados.

No passado mês de Dezembro, 
no âmbito da Container Security 
Initiative (CSI), a U.S. Customs and 
Border Protection (USCBP) delibe-
rou no sentido de considerar o Por-
to de Lisboa operacional, no quadro 
desta iniciativa americana.

A revista espanhola Defensa publicou, no 
seu número do passado mês de Março, um 
exten so artigo dedicado ao exercício organiza-
do por Portugal, no âmbito da PSI, sob o expres-

sivo título «Ninfa, Algo más que un ejercicio 
de interdicción marítima».

Caso os desenvolvimentos assim o justifi-
quem, voltaremos a este tema na sequência 
da reunião da PSI em Miami e dos exercícios 
que vão ter lugar na Holanda (TopPorT), Tur-
quia (Anatolian Sun) e França (Hades). De re-
ferir ainda que está prevista a participação de 
uma corveta da Marinha e ainda uma equipa 
de abordagem e outra de mergulhadores no 
exercício turco.

António Manuel Gonçalves
CTEN

amgoncalves@emgfa.pt
Nota:

1 Ver «Proliferation Security Initiative», Revista da 
Armada, Maio a Julho de 2005.
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Operações de estiva do navio Houston Express.

Sala da Rathaus de Hamburgo onde decorreram as reuniões.
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Delegação Elementos Delegação Elementos
Alemanha* 18 Japão* 2
Austrália* 2 Letónia 3

Austria 2 Lituânia 4
Bélgica 4 Luxemburgo 2
Bulgária 4 Malta 1
Canadá 3 Noruega 7
Chipre 1 Nova Zelândia 1
Croácia 4 Polónia* 6

Dinamarca 11 Portugal* 6
Eslováquia 5 Reino Unido* 9
Eslovénia 3 República Checa 4
Espanha* 5 Roménia 3

Estados Unidos* 9 Rússia 4
Estónia 4 Suécia 4

Finlândia 1 Suíça 2
França* 7 Turquia 7
Grécia 6 Ucrânia 5

Holanda* 7 União Europeia 8
Hungria 3 Indústria 4
Itália* 7

Total 183
* Países que lançaram a PSI.
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A Marinha, para cumprir as mis-
sões que lhe estão atribuídas, ne-
cessita de efectivas capacidades 

de Comando e Controlo (C2), praticáveis 
em situações de paz, crise ou conflito e 
adaptadas à estrutura da organização, ao 
dispositivo de forças e aos conceitos ope-
racionais. Quando se fala de “comando e 
controlo”, há tendência para se pensar em 
computadores ligados, circuitos de comu-
nicação sofisticados, satélites inteligentes, 
etc. O que é verdadeiramente importante é 
que um comandante e o seu staff tenham a 
todo o momento a capacidade para empre-
garem os meios disponíveis potenciando  
a sua capacidade de intervenção num de-
terminado teatro de operações, de maior 
ou menor escala. Para que tal seja possível 
é necessário que exista uma infra-estrutu-
ra de comunicações capaz de manter em 
rede todos os recursos disponíveis, sejam 
eles materiais ou humanos. Neste sentido, 
é preciso que a própria organização de um 
Órgão ou de uma Unidade seja orientada 
por forma a potenciar a Capacidade de 
Comando e Controlo através de todos os 
meios que permitam o eficaz uso da infor-
mação necessária ao sucesso do cumpri-
mento da missão.

Foi com este espírito que se iniciou há 
três anos a modernização da Rede de Co-
municação da Marinha (RCM), a par do 
projecto de Modernização e Automatiza-
ção das Estações Radionavais (GP-RAD-
NAV). Sob a designação de Modernização 
da RCM desenvolveram-se vários projec-
tos todos eles contribuindo para um ob-
jectivo bem mais ambicioso que é colocar 
a Marinha a funcionar em rede.

De entre os vários projectos desenvol-
vidos autonomamente pela DITIC, ou em 
estreita colaboração com o EMGFA-DICSI, 
salientam-se os seguintes:

-
tena de redes locais da Marinha. Estas 
novas redes são estruturadas suportan-
do voz e dados. Salienta-se, por exem-
plo, a ETNA e a Base de Fuzileiros; 

-
jecto MAN ALFEITE, que permitiu in-
terligar em rede todas as unidades da 
BNL. Foi finalmente possível ligar todas 
as unidades da BNL numa rede única em 
fibra óptica;

-
jecto MAN LISBOA, que permitiu ligar a 
1Gbps o IH, a DSP, o ISNG e futuramente 
o HM e LTX de Monsanto;

projecto “In-Port Communications”, que 
visa permitir a ligação dos navios nacio-
nais e aliados em dois portos nacionais. 
Nesta fase do projecto estão já activos 
na Estação Naval 37 pontos de acesso à 

RCM e já há navios com a infra-estrutu-
ra de rede de bordo preparada para se 
ligarem a 1Gbps a esta rede;

-
rios projectos SICOM relacionados com 
a Marinha, nomeadamente os novos 
Feixes Hertzianos do Anel SW, o novo 
Anel de Lisboa e vários Radiolinks Pon-
to a Ponto;

-
gistando todos os recursos de rede num 
serviço de directório global único da 
Marinha;

-
rinha à Internet, que durante este pe-
ríodo de três anos passou de 512Kbps 

para 20Mbps;

cujos  locais de transmissão e de recep-
ção passaram a ser comandados remo-
tamente do Centro de Comunicações da 
Madeira (CCMA);

de ligações RDIS para ligações IP sobre 
a RCM;

Marinha iniciando-se a substituição da 
rede tradicional por novos telefones IP 
que comunicam sobre a RCM;

sucedidos, usando os protótipos dos no-
vos transreceptores HF.

Novos “Radiolinks” ao serviço da MarinhaNovos “Radiolinks” ao serviço da Marinha

Fig.1 – Rede de transmissão do SICOM e Ramos no Continente.



Todos este projectos são muito importan-
tes para a Marinha pelo que procuraremos 
falar deles em artigos subsequentes. Neste 
artigo falaremos dos novos “radiolinks” ao 
serviço da Marinha, pela actualidade do as-
sunto, já que terminou recentemente a insta-
lação dos radiolinks entre a BNL e a Esqua-
drilha de Helicópteros e entre a Arrábida e o 
Ponto de Apoio Naval (PAN) de Tróia. 

Os Radiolinks da Marinha

Nos anos 80 e 90 foram instalados vários 
radiolinks (RL), financiados pelo projecto 
SINCOMAR (Marinha) ou pelo SICOM 
(EMGFA), para ligar unidades da Mari-
nha, nomeadamente:

- Um RL de 34Mbps das ICM para a 
BNL;

- Um RL de 34Mbps da BNL para Mon-
santo;

- Um RL entre a ex-ERN Alm. Ramos 
Pereira (Apúlia) e a Serra do Pilar (rede 
transmissão do SICOM);

- Um RL entre a Central Transmissora 
(A Ver o Mar) e a Receptora (Apúlia) da 
ex-ERN Alm. Ramos Pereira;

- Um RL entre Fóia e o Cerro de S. Mi-
guel;

- Um RL entre Fóia e o PAN Portimão;
- Um RL entre Fóia e a ex-ERN Sagres;
-  Um RL entre  S .  Miguel  e  Faro 

(CZMS);
- Dois RL em S. Miguel, entre o CZMA 

– ERN Ponta Delgada – COA.

Alguns destes equipamentos estão actu-
almente em fim de ciclo de vida, não ha-
vendo já, em alguns casos, sobressalentes 
para a sua manutenção. 

Os Radiolinks do Projecto SICOM

O Plano de Desenvolvimento do SI-
COM, da responsabilidade do EMGFA, 
iniciado em 1992 e aprovado em CCEM 
em Maio de 1993, permitiu a instalação de 
uma rede de transmissão no Continente e 
nas ilhas baseada em radiolinks e fibras 
ópticas. Inicialmente esta rede de trans-
missão visava assegurar a comunicação 
entre os nós de uma Rede Digital com In-
tegração de Serviços (RDIS), que se consi-
derava ser na altura a melhor solução para 
dotar as Forças Armadas com uma infra-
estrutura de comunicações avançada, de 
apoio ao comando e controlo operacional, 
com elevados níveis de segurança e so-
brevivência. 

Durante a primeira fase do projecto SI-
COM foi implementada uma rede RDIS 
de acessos básicos no interface com o uti-
lizador (2 canais de dados de 64Kbps) e 
acessos primários (30 canais de 64Kbps de 
dados e um canal de controlo de 64Kbps) 
entre nós da rede. Basicamente, os nós de 
rede são as centrais telefónicas RDIS que 
ainda hoje suportam o serviço de voz das 
Forças Armadas.  

A rede de transmissão instalada no Con-
tinente e nas ilhas consiste em ligações 
por feixes hertzianos (radiolinks) e por fi-
bra óptica em tecnologia de transmissão 
PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) e 
SDH (Synchronous Digital Hierarchy). Em 
PDH foram instalados vários equipamen-
tos de 34 e de 8 Mbps (desmultiplexados 
em canais de 2Mbps) e em SDH instalados 
equipamentos STM1 (155Mbps, desmul-
tiplexados em canais de 2 Mbps na maior 
parte dos casos). 

A rede que foi projectada e instalada pe-
los Ramos e pelo EMGFA (SICOM) para 
fornecer conectividade às várias unida-
des dos três ramos das Forças Armadas 
espalhadas pelo Continente e pelas ilhas,  
consiste, basicamente, no Continente, em 
três anéis nacionais (Norte, Centro e Sul) 
implementados através de radiolinks. Em 
Lisboa a densidade de unidades e a ne-
cessidade de sobrevivência da rede levou 
a que se projectassem quatros anéis iden-
tificados pelos pontos cardeais (NW, NE, 
SW e SE). 

A rede inicialmente instalada tem esta-
do a ser modernizada pelo EMGFA-DIC-
SI, porque os equipamentos 
atingiram o fim do ciclo de 
vida e já não respondem às 
actuais necessidades de lar-
gura de banda e de serviços. 
A modernização iniciou-se 
em 2003 através do financia-
mento do programa de Co-
mando e Controlo da LPM 
do EMGFA. 

É neste âmbito que sur-
gem os projectos SICOM 
que fornecem canais de co-
municação para a Marinha, 
salientando-se os projectos 
do novo Anel de Lisboa, o 
Anel SW, o Anel Continente 
Sul, a ligação Madeira – Por-
to Santo e a Rede de Fibra 
Óptica de S. Miguel.

Os Radiolinks do 
ANEL SW

O projecto Anel SW visa 
essencialmente garantir 
comunicações à Marinha 
e à NATO (JCLisbon) para 
os parques de antenas de 
transmissão e recepção HF. 
O Anel SW é implementado por RL entre 
a BNL – INAZ – Escola de Fuzileiros (EF) 
– Penalva – Fonte da Telha – NATO/COM-
NAV Oeiras. Na BNL há um nó da rede do 
Anel de Lisboa que virá permitir encami-
nhar circuitos pela margem norte até ao 
Comando Naval.

Actualmente já estão em funcionamen-
to circuitos do Centro de Comunicações 
da Marinha (CCM) até aos emissores HF 
de Penalva e até aos receptores HF da 
Fonte a Telha. Este era um requisito es-

sencial para a Marinha poder, no âmbito 
do projecto de Modernização e Automa-
tização das Estações Radionavais (GP-
RADNAV)  desactivar a Central Trans-
missora de Monsanto e a Receptora de 
Algés. Esta nova rede de transmissão de 
tecnologia SDH – STM1 (155Mbps) já per-
mitiu ligar à RCM (BNL), a 34Mbps, as 
INAZ e a Escola de Fuzileiros (EF). Neste 
projecto foi também instalado um RL de 
8Mbps (4x2Mbps) da Fonte da Telha para 
o Depósito de Munições do NATO Lisboa 
(DMNL) e do EMGFA para o Cais Militar 
do Portinho da Costa (CMPC). O DMNL 
já tem estações de trabalho ligadas à RCM 
e novos telefones IP que permitem comu-
nicação para a Rede Telefónica da Mari-
nha. A ligação para o CMPC visa a dispo-
nibilização de um acesso “IN-PORT” aos 
navios que aí atracarem.

Está em curso a aquisição de equipamen-
tos para ligar o COMNAV (Oeiras) à RCM 
através da BNL a 34Mbps síncronos. 

Todo este projecto coordenado pelo 
EMGFA-DICSI foi financiado com verbas 
da LPM do EMGFA, programa de Coman-
do e Controlo.

O Radiolink ICM - BNL
O radiolink entre a BNL e as ICM, com 

cerca de 15 anos, encontrava-se numa si-
tuação critica porque o fabricante deixou 
de fornecer sobressalentes. Assim, foi soli-
citado ao EMGFA-DICSI que considerasse 
a sua substituição no âmbito do projecto 
Anel SW. Desta forma, em meados de 2005, 
foi instalado um novo RL entre as ICM e 
a BNL. O novo equipamento está confi-
gurado para disponibilizar duas portas 
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Fig.2 – Nova torre de comunicações da Central Telefónica do Alfeite.



Ethernet a 100Mbps (Internet e Intranet) e 
21 canais de 2Mbps para ligar centrais tele-
fónicas e multiplexers diversos para Mon-
santo, Algés, COMNAV, EMGFA, etc.

O novo Anel Continente Sul

O Anel Continente Sul consiste em vá-
rios radiolinks que vão de Lisboa para Sul 
por dois caminhos diferentes, um pelo lito-
ral e outro pelo interior. Esta rede está a ser 
modernizada e os novos feixes permitem 
que as ligações existentes para o Comando 
da Zona Marítima do Sul e Departamento 
Marítimo do Sul (2Mbps Intranet, 2Mbps 
Internet e um Primário para a Central Te-
lefónica) sejam mais fiáveis e futuramente 
de maior largura de banda. 

O Radiolink BNL - EH

O radiolink entre a BNL e a Esquadri-
lha de Helicópteros (EH), com mais de 15 
anos, há já algum tempo que não funciona-
va, ao ponto de ter sido necessário encami-
nhar a ligação da Central Telefónica da EH 
através das comunicações existentes para a 
BA6 (Anel SE do SICOM). Além disso, este 
RL funcionava numa frequência que coli-
dia com a Televisão Digital Terrestre. Desta 
forma, foi solicitado ao EMGFA-DICSI que 
financiasse a sua substituição. 

Assim, o projecto de substituição do RL 
(STM1 = 155Mbps) iniciou-se em meados 
de Dezembro de 2005 e terminou no final 
de Março de 2006. Com a disponibiliza-
ção de um porta de 100Mbps Ethernet na 
ligação BNL-EH foi possível à DITIC ligar 
a rede local à RCM e adicionar as estações 
de trabalho ao domínio “marinha.pt”.

Os Radiolinks dos Açores

A Marinha tem em S. Miguel dois radio-
links, um do CZMA para a ex-ERN Ponta 

Delgada e depois outro daí até ao Coman-
do Operacional dos Açores. 

Este feixes serão em breve substituídos 
por ligações em fibra óptica que estão a ser 
instaladas pelo EMGFA-DICSI no âmbito 
da modernização da rede de transmissão 
dos Açores.

O Radiolink Madeira – Porto Santo

O RL existente entre a Madeira e Por-
to Santo foi recentemente modernizado 
passando a dispor de uma capacidade 
SDH de 155Mbps. Com esta actualiza-
ção a Marinha passa a dispor de comu-
nicações mais fiáveis entre o Centro de 
Comunicações da Madeira (CCMA) e 
o local de transmissão e de recepção de 
Porto Santo. Recorda-se que os emissores 
e receptores da ex-ERN Porto Santo são 
actualmente comandados remotamente a 
partir do CCMA. 

Está a ser estudada a possibilidade de se 
melhorarem as comunicações até à Capi-
tania de Porto Santo.

Os Radiolinks Arrábida PANTROIA 
e CP Setúbal

A pedido da Marinha, o EMGFA-DICSI 
transferiu o radiolink existente na ex-ERN 
Alm. Ramos Pereira, entre a estação recep-
tora e a transmissora, para ligar a estação 
SICOM da Arrábida ao PAN Tróia. Este 
novo link (4x2Mbps) vai permitir, logo 
que haja financiamento, instalar ligações 
“IN-PORT” para os navios que atraca-
rem no PANTROIA, assim como vai as-
segurar comunicações para as Instalações 
Navais e para as Forças de Fuzileiros em 
exercícios. 

Está em estudo, para instalação a curto 
prazo, um novo RL da Arrábida para a Ca-
pitania de Setúbal. Este sistema irá permi-
tir adicionar a rede local da Capitania de 

Setúbal ao universo de unidades do domí-
nio “marinha.pt”.

O Anel Continente Norte

O Anel Continente Norte serve essen-
cialmente unidades do Exército e da Força 
Aérea já que a actual configuração apenas 
permite disponibilizar uma ligação pri-
mária RDIS para a Central Telefónica do 
CZMN (Boa Nova). Está em preparação 
o concurso para a modernização do Anel 
Continente Norte. Com este novo anel 
a Marinha espera passar a assegurar co-
municações fiáveis de voz e dados para o 
CZMN, Centro de Comunicações de Lei-
xões e Capitania do Douro.

Está também a ser considerado pelo 
EMGFA-DICSI a instalação de uma cai-
xa de comunicações do tipo “IN-PORT” 
no local de atracação do navio patrulha 
em Leixões.  

Considerações finais

As comunicações são fundamentais para 
o desempenho da Marinha, sendo cada vez 
mais difícil separar o que é operacional do 
que é administrativo. O seu valor é deveras 
sentido quando algo falha e as comunica-
ções se perdem. 

Os projectos em curso só têm sido possí-
veis graças a uma colaboração frutuosa da 
DITIC com o EMGFA-DICSI, realçando-se 
que grande parte do investimento efectua-
do advém da LPM do EMGFA, programa 
de Comando e Controlo.  

A DITIC continua a trabalhar para co-
locar a Marinha em Rede, dando cada vez 
mais importância ao utilizador final e, des-
ta forma, seguindo o novo lema RCM4U 
(“RCM for users” , que significa RCM  para 
os  utilizadores).    

DITIC-CE @ ABR06
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Fig. 3 – Torre do radiolink da EH. Fig. 4 – Parque de antenas do SICOM e Ramos na Arrábida.
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Descida do Rio Tejo 2006Descida do Rio Tejo 2006
No passado dia 24 de Fevereiro, 138 

cadetes da Escola Naval (dos quais 
31 femininos), 2 cadetes da Aca-

demia Militar, 2 cadetes da Academia da 
Força Aérea, 2 cadetes do Instituto Superior 
de Ciências Policiais e Segurança Interna, 6 
estudantes da Universidade Católica e ou-
tros tantos da Universidade de 
Lisboa, realizaram uma descida 
do rio Tejo entre Abrantes e Vila 
Nova da Barquinha.

Este exercício, organizado 
pelo Corpo de Alunos, em con-
junto com o serviço de Educação 
Física da Escola Naval, contou o 
apoio do Comando Naval (Uni-
dade de Meios de Desembarque, 
Destacamento de Mergulhadores 
e Esquadrilha de Helicópteros) e 
da Direcção de Transportes.

Para além disso, há a registar 
o significativo apoio das Câma-
ras Municipais de Abrantes, de 
Constança, e de Vila Nova da 
Barquinha, da Região Militar do 
Sul, do Regimento de Infantaria 
de Abrantes, dos Bombeiros de 
Abrantes, do Clube Desportivo 
“Os Patos” e da PSP e GNR de 
Vila Nova da Barquinha. O apoio 
de todas estas entidades foi im-
portante, na medida em que um 
exercício deste tipo envolve um 
considerável esforço logístico e 
uma preocupação constante com 
a segurança e bem-estar dos ele-
mentos envolvidos.

Os objectivos desta actividade 
prendem-se com a formação mi-
litar-naval adequada de que são 
alvo os cadetes na Escola Naval. 
Tomar consciência da necessida-
de de coordenar esforços, desen-
volver e treinar capacidades de 
liderança, sentido de camarada-
gem, espírito de corpo, coragem 
física e moral, são factores afinal 
tão importantes para um oficial de 
Marinha, que praticá-los no dia-
-a-dia, é um desafio que cumpre 
satisfazer. Sentir o grupo e ganhar 
espírito de sacrifício, torna-se um 
desiderato na realização de uma 
qualquer tarefa a bordo de um na-
vio ou de outra unidade.

Este ano, a escolha recaiu so-
bre Tejo, num percurso fluvial de 
cerca de 25 km, entre a Cidade 
de Abrantes e Vila Nova da Bar-
quinha. É de referir a importân-
cia que toda essa região teve para 
os desígnios independentistas 
do primeiro monarca português 
quando, não perdendo de vista o 
domínio do Atlântico Ocidental, 

alcançou a linha do Tejo na segunda metade 
do século XII. Foi precisamente nessa linha 
hidrográfica que se solidificaria o novo rei-
no do Ocidente peninsular.

Os participantes ficaram alojados no Re-
gimento de Infantaria n.º 2 (RI2), em Abran-
tes, onde foram recebidos de forma aco-

lhedora. Pela primeira vez participou um 
helicóptero da Marinha no exercício, que 
também de forma inédita aterrou, na para-
da, do referido Regimento. Os Órgãos de 
Comunicação Social embarcaram para a 
cobertura do acontecimento. 

O início da prova teve lugar em Abrantes. 
Já no rio os cadetes vão remando 
a uma velocidade de 5 a 10 nós, 
ultrapassando sucessivos obstácu-
los. Os cadetes, aliás, consultam 
a carta, cruzam informação, cer-
tificam-se do caminho percorrido 
e do seu posicionamento.

Sob o comando do Coman-
dante do Corpo de Alunos, CFR 
Antunes Rodrigues, foram utili-
zados 32 botes da Unidade de 
Meios de Desembarque do Cor-
po de Fuzileiros e uma equipa 
de mergulhadores da Armada 
(DMS2) que garantiram a segu-
rança da prova.

 Este tipo de exercícios per-
mite, ainda, levar a Marinha até 
junto de populações que vivem 
afastadas do mar. É notável a for-
ma como recebem os marinhei-
ros e como acarinham e apoiam 
a nossa presença,  traduzida na 
forma pronta como os Bombei-
ros e o Centro de Saúde mobili-
zaram os seus meios e como a 
próprias autarquias de Abrantes 
e Vila Nova da Barquinha quise-
ram acompanhar a presença da 
Escola Naval secundados por al-
gumas centenas de munícipes. 

Realizou-se um jantar conví-
vio no RI2 com a presença do 
Presidente e Vereador da Câma-
ra Municipal de Abrantes, do 
Comandante da Escola Naval, 
CALM Saldanha Junceiro, do 2º 
Comandante da Região Militar 
do Sul, MGEN Mário Rui Correia 
Gomes e do Comando da Unida-
de. O serão terminou com uma 
sessão cultural no Teatro Munici-
pal de Abrantes, contando com a 
participação de grupos da Escola 
Secundária Solano D’Abreu, Es-
cola Superior de Tecnologia de 
Abrantes e a conjunto de música 
ligeira da Escola Naval.

Um exercício bem sucedido 
que, certamente, conseguiu aliar 
a formação marinheira e militar-
-naval dos cadetes, proporcionan-
do-lhes mais uma experiência, 
e mais aprendizagens, sempre 
úteis, numa formação que se pre-
tende exigente e completa.

(Colaboração da Escola Naval)
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Balanço da Época Balnear 2005Balanço da Época Balnear 2005

INSTITUTO DE SOCORROS A NÁUFRAGOS

Para Praias Não Vigiadas

Terminada a época balnear de 2005, é chegada a altura de disponibilizar os resultados da actividade desenvolvida, colher ensi-
namentos e naturalmente, alterar procedimentos. Apresentamos a seguir alguns números significativos:

MESMO QUE, APENAS UMA VIDA SEJA SALVA, VALE SEMPRE A PENA!

(Colaboração do ISN)
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ACADEMIA DE MARINHA

No passado dia 16 Fevereiro rea-
lizou-se a apresentação da obra 
“1625-Reconquista da Bahía – 

Portugueses e Espanhóis na defesa do 
Brasil” da autoria do Cte Blanco Nuñez da 
Marinha Espanhola pelo VALM Alexandre 
Machado da Silva da Fonseca.

Na mesa da 
presidência en-
contravam-se 
o  VA L M  S a -
c h e t t i  P re s i -
dente da Aca-
demia,  o Cte 
Blanco Nuñez, 
o VALM Ale-
xandre da Fon-
seca, a Vice-Pre-
sidente Prof. 
D r a .  R a q u e l 
Soei ro de Brito 
e o Dr. Pedro de 
Avillez, Presi-
dente da Edito-
ra “Tribuna da 
História”.

O VALM Ale-
xandre da Fon-
seca começou por agradecer a presença 
do Dr. Pedro de Avillez, de quem recebeu 
o honroso convite para apresentar a obra 
citada e também a presença do Cte Blan-
co Nuñez. 

Explicou que a obra agora apresentada 
insere-se na colecção “Batalhas de Portu-
gal” dirigida pelo Prof. Castro Henriques 
e Dr. Pedro de Avillez e que tem o patro-
cínio da Comissão Portuguesa de História 
Militar, do Instituto de Defesa Nacional e 
do Exército e Marinha. Fez também a apre-
sentação do autor desta obra o Capitan de 
Navio José Maria Blanco Nuñez, oficial 
que ao longo da sua carreira desempenhou 
elevados cargos no Estado-Maior, no gabi-
nete do CEMGFA e na Missão Militar em 
Bruxelas, e que desde Setembro de 2003 é 
o Secretário Geral da Comissão Espanhola 
de História Militar. 

Passou seguidamente a apresentar a 
obra, com cerca de cem páginas, profusa-
mente ilustrada e de edição muito cuidada. 
O texto está naturalmente centrado no epi-
sódio da reconquista da Bahía, mas aborda 
também os seus antecedentes e consequên-
cias. Abrangendo seis capítulos que tratam 
sucessivamente da conquista da Bahía pe-
los Holandeses, da participação Portugue-
sa, da operação de recuperação de S. Sal-
vador da Bahía, do desembarque, cerco e 
conquista e por fim um epílogo.

O VALM Silva da Fonseca fez uma curta 
síntese do livro que veio a constituir um 

aperitivo à abordagem do tema, que não 
substitui, de modo algum, a sua leitura.

O autor assinala com realce o entusias-
mo popular gerado em Portugal e pelo 
grande número de fidalgos que se ofe-
receram para tomar parte na expedição, 
que ficou conhecida como “A Jornada 

dos Vassalos”. Des-
creveu com porme-
nor a composição 
da força naval e da 
força de desembar-
que comandadas, 
respectivamente, 
pelo Capitão-Gene-
ral de Mar e Terra 
D. Fradique de To-
ledo e pelo Mestre 
General D. Pedro 
Rodriguez de San-
tiesteban, marquês 
de Coprani. A expe-
dição compunha-se 
de 54 navios com 
três mil homens de 
mar e nove mil e quinhentos homens de 
armas embarcados. Como conclusão pes-
soal, que julga ter merecido a concordância 
do autor, retirou que o êxito da operação 
se deveu à ocorrência simultânea de vá-
rios factores, designadamente: uma deci-
são rápida do Rei, um forte apoio popular 
à expedição, à mobilização de forças ade-
quadas à missão e, por fim, à competên-
cia e à eficácia do comando. Também é de 
salientar a boa cooperação entre as forças 
portuguesas, espanholas e napolitanas, e 
entre estas e as forças locais, quer milícias, 
quer tropas regulares.

No último capítulo da obra o autor as-
sinala ter sido 1625 o ano das cinco vitó-

rias de Filipe IV (III de Portugal), a saber, 
a reconquista da Bahía, a batalha de Por-
to-Rico, a rendição de Breda e a batalha de 
Génova. Note-se que a ocupação holande-
sa do nordeste do Brasil atingiu o apogeu 
no período do governo de Guilherme de 
Orange, Príncipe de Nassau. Com a sua 

saída aumen-
ta a resistência 
local e a inter-
venção de uma 
forte esquadra 
portuguesa ba-
teu as forças 
holandesas nas 
batalhas  dos 
montes Gua-
rararepes, em 
1 6 4 8  e  1 6 4 9 , 
levando à reti-
rada definitiva 
dos holandeses 
em 1654.

O VALM Ale-
xandre da Fon-
seca terminou 
fel ic i tando o 
autor da obra, 

fazendo votos para 
que à sua brilhante 
carreira naval, siga 
uma não menos 
brilhante carreira 
literária.

Na comunica-
ção do Cte Blanco 
Nuñez que intitu-
lou “Contactos e 
Vivências Portu-
guesas do autor” 
apraz destacar a 
sua satisfação pelo 
convite da Acade-
mia e seu acolhi-
mento na apresen-
tação do seu livro.

Teceu agradecimentos ao ALM Sachetti, 
ao ALM Fonseca, ao Dr. Avillez seu editor, 
ao Dr. Amaral, coordenador da obra e ao 
Dr. Mendo Henriques do IDN. Divagou 
pelas muitas recordações que vieram à 
sua memória das amizades na Marinha 
Portuguesa das suas visitas a Portugal e 
dos contactos que teve com alguns oficiais 
da Armada, quer em comissão, quer em 
cursos frequentados no estrangeiro. Ter-
minou na esperança que as páginas deste 
seu livro resumam o carinho e a admira-
ção por esta parte a oeste do Guadiana e 
a sul do Minho.

(Colaboração da Academia de Marinha) 

Sessão CulturalSessão Cultural

Mesa da Presidência da sessão.



16  MAIO 2006  REVISTA DA ARMADA

A MARINHA DE D. JOÃO III (12)

O direito às Molucas: 
uma resolução política
O direito às Molucas: 

uma resolução política
A compreensão do problema diplo-

mático que opôs as duas coroas ibé-
ricas, por causa do direito de posse 

sobre as Molucas, não passa pela constata-
ção actual (desde o século XVIII) de que as 
ilhas ficavam, efectivamente no “hemisfério 
português” deduzido do Tratado de Tor-
desilhas. Os factos – incluindo as 
questões de natureza geográfica 
– têm de ser observados e anali-
sados recuando até aos anos vinte 
do século XVI, assumindo os va-
lores e a maneira de ser daquelas 
gentes, tendo em conta os seus an-
seios e, sobretudo, pensando nas 
incapacidades da época. Em pri-
meiro lugar, é preciso não esque-
cer que ninguém poderia afirmar 
com certeza incontestável qual a 
longitude das Molucas ou qual a 
distância em graus que as separa 
da Península Ibérica ou de uma 
qualquer “linha direita” de pólo a 
pólo localizada 370 léguas a oeste 
de Cabo Verde, como está no tex-
to do tratado assinado em 1494. É 
verdade que o primeiro problema 
com que se defrontaram os repre-
sentantes de D. João III e Carlos V 
foi o de saber onde passava, no 
Atlântico, esse meridiano, uma 
vez que nunca tinha sido cum-
prida a cláusula do tratado que previa uma 
expedição técnica para esse efeito. Haviam, 
a liás, muitas indefinições resultantes do texto 
do próprio tratado, contudo, todas elas me 
parecem irrelevantes em face da impossi-
bilidade de determinar longitudes no mar, 
e, portanto, de marcar com exactidão, num 
mapa, as referidas ilhas. E é nesta incapaci-
dade que reside o cerne da questão. É porque 
não há uma solução científica incontestável 
que os dois reinos esgrimem argumentos e 
consi derações cujo fundo é absolutamente 
político – sem nenhuma objectividade – até 
que D. João III decide propor a compra do 
direito em discussão pela quantia de 350 mil 
ducados de ouro.

Desde a primeira década daquele século 
que se pressentia o problema de uma deli-
mitação oriental das zonas de acção das duas 
coroas. Em 1506, D. Manuel tem uma clara 
noção disso, e transmite-o numa carta que es-
creve ao vice-rei D. Francisco de Almeida ins-
tando-o a que, rapidamente, avance para Ma-
laca e aí construa uma fortaleza que sustente a 
presença portuguesa e garanta o controlo do 
comércio no Extremo Oriente. Nessa carta, o 
rei refere que Castela se prepara para enviar 

uma esquadra a essas longínquas paragens, 
dizendo das dúvidas sobre se a cidade estará 
“dentro das nossas marcas”. O seu propósito 
é o de ocupar o local quanto antes, porque a 
presença portuguesa de facto lhe dará “muito 
direito”. E nestas observações se entende a 
forma como D. João III vai encarar o problema 

cerca de duas décadas depois. Ele sabe que 
não tem argumentos para justificar o domínio 
português à luz do Tratado Tordesilhas e sabe 
que os seus adversários tampouco o podem 
fazer. De forma que tenta fazer valer os seus 
direitos afirmando a prioridade portuguesa 
em Malaca e nas Molucas. A primeira prova-
-se com a existência da própria fortaleza, mas 
a segunda é menos evidente, uma vez que o 
poder lusitano ainda não está bem definido, 
justificando-se apenas com uma meia dúzia 
de viagens comerciais que decorreram na se-
gunda década de quinhentos.

Quando Fernão de Magalhães saiu de Se-
vilha em busca de uma passagem na América 
do Sul que desse acesso ao Pacífico e ao Orien-
te onde os portugueses já andavam há alguns 
anos, o rei de Portugal protestou de imediato 
junto de Carlos V exigindo uma garantia de 
que os navios não cruzariam as águas de ju-
risdição portuguesa. O imperador garantiu-o 
de imediato, mas as notícias vindas a Lisboa, 
certamente, após a chegada da nau Vitória re-
velavam, provavelmente em primeira mão, o 
que se tinha passado nas Molucas: ali tinham 
chegado três navios castelhanos, dos quais 
um tinha sido abandonado por falta de gente 

que o governasse (o próprio Magalhães tinha 
morrido), outro, Trinidad, fora aprisionado 
por Jorge de Brito em Ternate, e o terceiro, 
comandado por Sebastião Delcano, arribava 
a San Lucar de Barrameda em Setembro de 
1522. Viajando das Molucas para sul passa-
ra por Timor e fizera a viagem, com pilotos 

locais, passando a sul de Java e Sa-
matra para escapar ao movimen-
to de Malaca. D. João enviou, de 
imediato, uma carta ao impera-
dor exigindo a prisão e castigo 
dos tripulantes e a entrega das 
mercadorias que seriam pertença 
da coroa portuguesa, mas Carlos 
V alegou que o navio tinha nego-
ciado em zona da sua soberania, 
contrapondo que era a presença 
portuguesa naquelas ilhas que não 
era legítima. Em 1524, reuniu-se no 
Caia (Badajoz-Elvas) uma junta de 
especialistas dos dois países, com 
o intuito de chegar a uma solução, 
mas os resultados foram absoluta-
mente nulos. Efectivamente falou-
-se da marcação do meridiano no 
Atlântico, discutiu -se se a conta-
gem das 370 léguas de Tordesilhas 
deveriam ser contadas a partir da 
ilha da Boavista, o que iria benefi-
ciar os portugueses, ou de Santo 
Antão, que seria prejudicial aos 

interesses nacionais, não se chegou sequer a 
acordo quanto ao valor do grau terrestre em 
léguas, extremando-se posições em torno de 
duas ideias: os portugueses afirmavam a sua 
prioridade nas Molucas e os Castelhanos o 
seu direito pelo Tratado. Carlos V, no entan-
to, teve uma noção clara do impasse e aceitou 
protelar o problema em troca de uma renda 
pecuniária. D. João III sabia das dificuldades 
financeiras do imperador e seduziu-o com a 
hipótese de pagar essa renda que ficou as-
sente ser de 40 mil ducados anuais até outra 
resolução. Não era muito mau para Portugal: 
estando em dívida o dote da rainha D. Cata-
rina, o monarca português estava a negociar 
com uma dívida e não com dinheiro propria-
mente dito. Além de tudo era uma dívida que 
dificilmente conseguiria cobrar. De forma que 
o assunto ficou assim até 1529, quando foi as-
sinado o acordo de Saragoça: Portugal paga-
ria a quantia de 350 mil ducados pela posse 
definitiva das Molucas, comprometendo-se o 
imperador a devolvê-los caso se viesse a pro-
var a razão portuguesa. 

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Carta anónima de 1522, atribuída a Pedro Reinel, um cartógrafo português ao servi-
ço de Castela. Nela se podem ver as Ilhas Molucas, erradamente colocadas a leste do 
meridiano de Tordesilhas (linha a vermelho), no “hemisfério castelhano”. 



Os frutos abundantes da evangeliza-
ção de São Francisco Xavier, co-
nhecido por “Apóstolo das Ín-

dias” e denominado pelo Papa João Paulo 
II como “Missionário do Mundo”, devem-
-se, sem dúvida, à sua simpatia irradian-
te, à sua alegria constante e ao seu maravi-
lhoso poder de adaptação. Mas não seriam 
tão surpreendentes sem o ambiente por-
tuguês, que o acolheu e amparou, desde 
o rei D. João III e a rainha D. Catarina, até 
aos governantes e vice-reis da Índia, capi-
tães de portos, de navios e de fortalezas ou 
feitores de el-rei, mercadores, soldados e 
marinheiros, sem esquecer as autoridades 
religiosas e membros do clero secular e das 
ordens religiosas.

São Francisco Xavier votou sempre a 
Portugal uma sincera e reconhecida ami-
zade, afirmando-se “navarro 
por nascimento e português de 
coração”. Dos 138 textos que 
dele conhecemos, 92 estão es-
critos em português e metade 
de outros dois também em por-
tuguês. Agradecia assim, não só 
o ter estudado cerca de dez anos 
no Colégio Português de Santa 
Bárbara em Paris e o ter convi-
vido e trabalhado dez meses em 
Portugal, antes de partir para o 
Oriente, mas também o facto 
de ter tido todas as facilidades 
nas naus portuguesas, quer na 
viagem de Lisboa para a Índia 
(mais de um ano!), quer depois 
nos percursos que realizou, du-
rante os nove anos de missão 
no Oriente, de Goa para Mala-
ca, para as Molucas, de novo de 
Malaca para Goa, a ida e volta 
de Goa ao Japão e, por fim, a 
tentativa de chegar à China. Re-
conheceu sempre o reino de Por-
tugal e a terra portuguesa como 
a sua pátria adoptiva.

XAVIER EM PORTUGAL

Chegado a Lisboa depois de uma via-
gem de mais de três meses, a cavalo e a pé, 
desde Roma, através da Itália, da França e 
da Espanha, Francisco Xavier procura Si-
mão Rodrigues – o seu companheiro, para 
seguirem para a Índia - que se instalara no 
Hospital de Todos os Santos, onde servia, 
assistia e instruía os doentes. O Hospital 
estava situado ao lado da Igreja de São Do-
mingos e em parte da Praça da Figueira, 
não longe do Palácio Real (onde é hoje o 
Teatro D. Maria), onde D. João III os rece-
be, insistindo que nele se hospedem, por-
que tinha por eles uma consideração espe-
cial. Eles, porém, como era seu costume, 
persistem na ideia de viverem junto dos 
doentes e dos marginais, que acorrem ao 

Hospital à procura de algum curativo, de 
comida e de dormida. Todos os dias saem 
para instruir e catequizar também noutros 
locais da cidade.

Lisboa é, neste momento, a capital do 
mundo novo, descoberto pelos portugue-
ses. Há quatro décadas, Vasco da Gama 
tinha aberto o caminho marítimo para a 
Índia. Os portugueses lutaram e venceram 
os mouros, que dominavam quase toda a 
África e o Sul da Ásia. Conquistaram Goa 
e Cochim, e, a seguir Malaca, a chave e o 
ponto de passagem de todo o comércio 
do Oriente. 

A convite do Rei, os novos missionários 
passam os domingos a confessar na Corte 
e a instruir na doutrina cristã os pajens e 
demais jovens. E, em pouco tempo, de tal 
forma mudaram os costumes daqueles jo-

vens, que toda a gente começou 
a chamar “apóstolos” aos seus 
orientadores. Surpresa idêntica 
manifestaram os habitantes de 
Almeirim, quando a Corte ali foi 
passar alguns meses de Inverno, 
perante a mudança de costumes 
a que assistiam. De facto, os jo-
vens, que noutros anos, se ocu-
pavam unicamente em jogos de 
caça e de galanteios em festas 
cortesãs, agora, com a presença 
dos “apóstolos”, era de admi-
rar vê-los à Missa todos os dias 
e nas confissões de cada Sába-
do, não gastando já todo o seu 
tempo em caçadas e em festas 
frívolas. “Esta Corte está muito 
reformada; e tanto que participa 
mais de Religião que de Corte” 
– escreve São Francisco a Santo 
Inácio, fundador da Ordem dos 
Jesuítas, agradecendo a Deus.

O monarca, perante a transfor-
mação operada no ambiente da 
casa e da família real, já não quer 
deixar “os apóstolos” partir para 

São Francisco Xavier e Portugal
No V Centenário do “Apóstolo das Índias”

São Francisco Xavier e Portugal

Panorama de Lisboa e partida de S. Francisco Xavier para a Índia. 
Autor desconhecido – Séc. XVIII. Noviciado da Cotovia, MNAA.
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Imagens de Santo Inácio de Loiola e S. Francisco Xavier esculpidas na Índia no Séc. XVII.
Pertenceram a um antigo Convento de Diu – Museu de Marinha.



a Índia. É dessa altura uma carta de Francisco 
para Inácio: “El-Rei não está ainda decidido 
a enviar-nos para a Índia, porque pensa que 
aqui poderemos servir o Senhor tão eficaz-
mente como lá”. 

Mas outros são os planos de Deus. Simão 
Rodrigues acaba por ficar em Lisboa, onde, 
no Colégio de Jesus, em Coimbra (hoje “Sé 
Nova”), aceitará na Com-
panhia de Jesus muitos 
jovens, enquanto Fran-
cisco Xavier segue para o 
Oriente, na companhia de 
dois jovens, que, entretan-
to, entram na Companhia: 
“Micer” Paulo de Came-
rino, que fizera viagem 
com Simão Rodrigues, e 
um estudante português, 
Francisco Mansilha, que 
se associou em Lisboa e 
que haveria de completar 
os estudos de teologia e 
ordenar-se sacerdote, mais 
tarde, em Goa.

Pelo mês de Outubro, 
os sentimentos de gran-
de amizade e gratidão de 
Francisco levaram-no a empreender uma 
viagem à povoação de Palma, entre Setú-
bal e Alcácer, para se despedir do seu ami-
go, o Embaixador Pedro Mascarenhas, com 
quem fizera viagem de Roma para Lisboa. 
Ali passou alguns dias, em ambiente rural e 
de descanso. Renovados os agradecimentos 
e feitas as despedidas, Francisco é levado a 
Alcácer, donde, navegando pelo rio Sado, 
chega a Setúbal. Aqui, tem à sua espera, no 
cais, uma multidão de gente que, ouvindo 
falar da santidade do “apóstolo”, lhe pede 
que os ouça de confissão. Mestre Francis-
co acedeu e diz-se que, antes de regressar 

a Lisboa, se demorou 24 horas a confessar, 
numa capela ainda hoje existente, perto da 
Igreja de São Sebastião.

O amor e a admiração do povo de Setúbal 
pela sua figura jamais se viriam a apagar. 
Antes pelo contrário, foram-se avivando, à 
medida que iam sendo conhecidos os seus 
passos missionários. Daí que as forças vi-

vas de Setúbal se tenham unido, sobretudo 
a partir da canonização (1622), para pedir 
que o novo Santo fosse considerado e hon-
rado como especial padroeiro da cidade, o 
que se veio a concretizar em 1703. 

Muito recentemente, a cidade de Setú-
bal reafirmou, de forma solene e visível, 
esta homenagem e devoção, colocando 
não só uma tela, grande e artístico painel, 
da autoria de Mestre Lima de Freitas, re-
presentando São Francisco Xavier, como 
missionário em ambiente oriental, a deco-
rar toda a parede de fundo do Salão No-
bre dos Paços do Concelho, mas também 

inaugurando uma grande estátua, em 21 
de Abril de 2001, da autoria do Escultor 
Soares Branco, em espaço nobre e aberto, 
junto ao rio Sado.

Na hora da despedida, o Rei entrega a 
Francisco quatro Breves Papais, entretan-
to recebidos de Roma: no primeiro, o Papa 
nomeia-o Núncio “em todas as Conquistas 

dos Portugueses aquém 
e além do Cabo da Boa 
Esperança”; no segun-
do, concede-lhe amplos 
poderes para estabelecer 
e manter a Fé no Oriente; 
no terceiro, recomenda-o 
a David, Imperador da 
Etiópia; e no quarto, di-
rige uma saudação aos 
Príncipes e Soberanos 
da África Oriental, das re-
giões do Mar Vermelho, 
do Golfo Pérsico e das 
Índias “aquém e além do 
Rio Ganges”. 

D. João III não conse-
gue que ele lhe aceite, 
para a viagem, mais do 
que um pouco de roupa 

e alguns livros. Muito menos aceita levar 
consigo algum criado, que lhe querem dar 
“pela dignidade de Núncio”, alegando que 
“a melhor maneira de alcançar a verdadei-
ra dignidade é lavar a própria roupa sem 
que ninguém o saiba”. Numa carta afectuo-
sa de despedida para Inácio, comentava a 
este respeito, que levava “uma bagagem de 
zelo, de virtude e de simplicidade, mais do 
que de ciência extraordinária”.

E, após Missa Solene na Igreja do Mos-
teiro dos Jerónimos, Francisco Xavier, irra-
diando alegria e mostrando confiança total 
no futuro, despede-se dos amigos junto à 
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S. Francisco Xavier despedindo-se de D. João III antes da viagem para a Índia.
André Reinoso – Óleo sobre tela, c. 1619 – Igreja de S. Roque.

Mapa das viagens de S. Francisco Xavier a partir do porto de Lisboa – 7 de Abril de 1541.

S. Francisco Xavier, que se considerava “portu-
guês de coração”, afirmou ao Rei D. João III que, sem 
as naus e a ajuda dos portugueses, jamais poderia 
realizar a missão evangelizadora no Oriente.
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Torre de Belém, entra num pequeno barco 
que, com Simão Rodrigues, o leva à Nau. Si-
mão volta para terra, fixando as naus que le-
vam o seu grande amigo e lamentando não 
poder acompanhá-lo, como era o seu gran-
de sonho. Era o dia 7 de Abril de 1541, preci-
samente o dia do seu 35.º aniversário.

A maior parte daqueles que partiam bus-
cava glória e riquezas; ele e os seus com-
panheiros iam à procura de almas: espera-
-os uma messe laboriosa, mas abundante 
e com garantia de futuro. 

A MISSÃO DO ORIENTE
Com as facilitações deste período es-

plendoroso da nossa História, os meados 
do século XVI, ele tocou os cinco continen-
tes: a Europa, donde partiu; a América, nas 
costas do Brasil, onde a armada em que foi 
integrado tocou e aportou durante uma 
semana; a África, na Ilha de Moçambique, 
onde esteve e evangelizou durante cerca 
de seis meses; a Ásia, onde chegou e mis-
sionou, sobretudo na Índia e na Zona do 
Extremo Oriente (hoje Malásia, Singapura, 
Indonésia e Japão); e a Oceânia, chegando 
à zona geográfica das Ilhas Molucas. 

O seu lema “mais, sempre mais” levou -o 
a aceitar a partida para a Índia, onde co-
meçou a ouvir falar 
da grande “metrópo-
le” central do Orien-
te que era Malaca. 
Atraído pela possi-
bilidade de evange-
lizar maior número 
de povos, para lá se 
dirigiu, deixando 
substitutos e conti-
nuadores do seu tra-
balho apostólico na 
Índia. Em Malaca, 
algum tempo após a 
chegada, teve infor-
mações da existência 
de cristãos antigos, 
nas Ilhas Molucas. 
Empreendeu então 
essa viagem e de-
teve-se nessas pa-
ragens cerca de um 

ano e meio, regressando depois a Malaca. 
O seu desejo de falar de Cristo e conquis-
tar mais pessoas para Ele, chamou a aten-
ção dos que conheciam os japoneses, que 
lhe anunciaram esse povo como de nível 
filosófico e espiritual superior a todos os 
que conhecera até ali. Bastou isso, para, re-
gressando a Goa, preparar a partida para 
o Japão, onde anunciou o Evangelho, por 
entre muitas dificuldades, mas com êxi-
to, durante quase dois anos. Só regressou 
de novo a Goa, porque o seu “mais” lhe 
exigia nova campanha: os japoneses con-
trapunham-lhe frequentemente que, se a 
religião cristã fosse verdadeira, já os chi-
neses a teriam conhecido e ensinado, pois 
da China é que lhes tinha vindo aos japo-
neses toda a sabedoria religiosa. À força 
de ouvir esta ideia, o seu ideal de “mais”, 
que enfrentava todas as dificuldades por 
maiores que parecessem, concebeu o plano 
de chegar à Corte do Imperador da China, 
para lhe anunciar a Boa Nova do Evange-
lho. Assim, regressado a Goa, preparou a 
entrada na China, que Deus não quis que 
levasse a efeito, vindo a falecer na Ilha de 
Sanchuão, na costa chinesa, aos 46 anos de 
idade, esgotado de cansaço. 

Partira de Lisboa há 11 anos e meio. An-
dara em viagens cinco anos e a missionar 

seis anos e meio. As suas viagens, a pé, a 
cavalo e sobretudo de barco, postas em li-
nha recta, dariam duas voltas e meia ao 
nosso planeta…    

 
OS PORTUGUESES 
E FRANCISCO XAVIER

Os portugueses souberam corresponder, 
com admiração e devoção ao incansável 
missionário, mesmo já antes da sua ca-
nonização, em 1622. Este acto serviu para 
consagrar ainda mais a devoção e para 
fortalecer a sua imagem, como exemplo 
da vida cristã mais perfeita.

Também o facto de a Restauração Nacio-
nal ter ocorrido a 1 de Dezembro, véspera 
do dia comemorativo da sua morte (noite 
de 2 para 3 de Dezembro), confirmava que 
o Santo, embora navarro por nascimento, 
era “um fino português, no ânimo e no 
maior emprego dos trabalhos da sua admi-
rável vida”. Vai nesse sentido a célebre no-
vena de sermões, pregada pelo Padre An-
tónio Vieira, com os inspirados discursos 
“Xavier Dormindo e Xavier Acordado”, 
que supunham já uma grande expansão 
da sua devoção.

É em Portugal que a iconografia de São 
Francisco Xavier conhece os seus mais al-

tos expoentes, não 
só em esculturas, es-
tampas e iluminuras 
com a sua imagem, 
vestido como missio-
nário, empunhando 
a cruz, a bíblia ou a 
concha - acompanha-
do ou não do céle-
bre caranguejo - mas 
também em pintu-
ras, baixo-relevos, 
azulejos, peças de 
ourivesaria e outros 
géneros plásticos, 
representando fac-
tos miraculosos da 
sua vida. A fixação 
da imagem típica do 
Apóstolo das Índias 
e Evangelizador do 
Japão, foi obra de ar-

Pregação de S. Francisco Xavier em Goa.
André Reinoso – Séc. XVII Lisboa – Igreja de S. Roque.

S. Francisco Xavier pregando na corte japonesa do Príncipe Yamaguchi.
André Reinoso – c. 1619 – Igreja de S. Roque.

Tempestade da viagem de S. Francisco Xavier do Japão para a Índia.
André Reinoso e colaborador – c. 1619 – Igreja de S. Roque.



tistas portugueses, ao contrário de outros 
santos da mesma época, que foram objecto 
de obras de artistas ítalo-flamengos.

Referimo-nos em especial a duas séries 
de obras: as de André Reinoso, na Igreja de 
São Roque, em Lisboa (igreja da Casa-Mãe 
dos Jesuítas em Portugal) e as de Manuel 
Henriques, na Sé Nova de Coimbra (Igre-
ja do Colégio de Jesus, famosa instituição 
dos Jesuítas).

A VENERAÇÃO DE 
SÃO FRANCISCO 
XAVIER

A partir de Goa, onde o 
seu corpo se mantém incor-
rupto, muitos portugueses, 
ao longo da nossa história, 
conheceram e cultivaram 
uma veneração muito espe-
cial por São Francisco Xavier. 
Veneração semelhante lhe é 
tributada também em Lisboa 
(Padrão dos Descobrimen-
tos, Rua, Praça, Hospital, pa-
róquia…) e Coimbra, com a 
“Calçada dos Apóstolos” e a 
“Couraça dos Apóstolos”, ou 
em Setúbal a requerer o seu 
patrocínio, erigindo-lhe ca-
pelas e estátuas… Em todo 
o País, há paróquias, escolas, 
instituições sociais e entida-
des religiosas que invocam 
o seu patrocínio. 

Poucos santos haverá que, como São Fran-
cisco Xavier, se possam honrar com tantos 
protegidos, entre localidades, instituições, 
associações e confrarias. O apelido “Xavier” 
é, reconhecidamente, dos apelidos mais uni-
versais, em todas as partes do mundo. 

Bento XIV nomeou-o, em 1748, Padroeiro 
de Todos os Povos do Oriente, desde o Cabo 
da Boa Esperança até à China e ao Japão. Em 
1904, São Pio X proclamou-o Patrono de To-

das as Missões. O mesmo 
Papa nomeou-o Padroei-
ro das Obras Missionárias 
Pontifícias. Três Papas com-
pararam-no aos primeiros 
apóstolos. Pio XII nomeou-o 
Padroeiro do Turismo Espa-
nhol e da Região de Navar-
ra. João Paulo II chamou-o 
“Príncipe dos Missionários” 
e “Apóstolo Mundial dos 
Tempos Modernos”. 

Austrália e Canadá são o 
exemplo de dois grandes paí-
ses que, por sua iniciativa, 
se acolheram à protecção de 
Xavier. Mas são conhecidos 
128, entre países, regiões e 
grandes cidades, que, em 
todo o mundo, se colocaram 
sob a sua protecção. 

São vários também os 
Institutos Religiosos seus 
protegidos. Sobressai entre 
todos o Instituto dos Mis-
sionários Xaverianos, que 
levam o seu nome.

E, por esse mundo fora, 
quantas Dioceses, Paró-
quias, Igrejas e Capelas, Se-
minários, Casas Religiosas, 
Hospitais, Santuários, etc., 
são dedicados ao grande 
Apóstolo do Oriente!...

Com Xavier, abriu-se uma nova época na 
evangelização do Oriente. Como pioneiro, 
conheceu ao vivo e lançou as bases de uma 
organização evangelizadora, de tipo centra-
lizado, que se manteve durante séculos, des-
de o Cabo da Boa Esperança até ao Extremo 
Oriente. Através de quase duas centenas de 
cartas, enviadas pessoalmente para a Europa, 
e com um serviço permanente de informações 
periódicas dos seus colaboradores, conseguiu 
despertar, em todos os centros da Cristanda-
de, um irreprimível e crescente surto de vo-
cações missionárias.

Confiou à Companhia o primeiro Seminário 
de Missões no Oriente (Colégio de São Pau-
lo, em Goa), promoveu a criação de escolas 
e colégios em Baçaím, Tana, Cochim, Quíloa, 
Malaca e Ternate, renovando a vida espiritual 
de milhares de portugueses, desde Moçambi-
que e Ormuz até ao Japão e à China, promo-
vendo, em condições morais, a miscigenação 
dos europeus com as raças indígenas. A ele se 
devem as primeiras iniciativas de liturgia in-
culturada na Índia e no Japão e a formação de 
catequistas e do clero local, com uma dedica-
ção incomparável às populações evangeliza-
das, de tal modo as cativando que elas nunca 
mais esqueceram a sua presença.

Só queria ter asas, como as velozes aves ma-
rinhas, pois as pobres velas das suas embar-
cações permitiam-lhe somente, na melhor das 
hipóteses, uma média de 75 kms. por dia!

Mas é na famosa “Novena da Graça” que 
o grande Santo tem centrada a sua devoção, 
como ele mesmo pediu, oferecendo-se como 
intercessor, no sonho-visão do Padre Marce-
lo Mastrilli, em Nápoles, no ano de 1634. São 
aos milhares, em Portugal e no mundo in-
teiro as edições de livros, folhetos, pagelas e 
simples impressos, com a biografia de Fran-
cisco e com o texto da sua famosa novena. 

João Caniço, S.J. 
(joao.canico@netcabo.pt)
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Fachada da Igreja do Bom Jesus de Goa. Túmulo de S. Francisco Xavier na Igreja do Bom Jesus – Goa.

S. Francisco Xavier.
Escola Portuguesa – Séc. XVII – Sacristia da Sé Nova – Coimbra.
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REGATAS
1. Brest – Las Palmas (1958)

REGATAS

Em ano de cinquentenário das denomina-
das Tall Ships’ Races, julgámos pertinen-
te recordar, com algum pormenor, as re-

gatas que tiveram veleiros portugueses como 
vencedores. A primeira, Brest-Las Palmas, que 
a antiga Sagres logrou vencer logo na segun-
da edição do evento, e, mais tarde, em 1982, 
embora fora do quadro daquela organização, 
a travessia do Atlântico Norte, entre Newport 
e Lisboa, cujo laureado foi, 
precisamente, o actual na-
vio-escola Sagres.

Importa referir, que, ao 
longo de cinco décadas, tal 
como sem limites ousaram 
os clippers do chá, os ven-
cedores das regatas sempre 
estiveram entre aqueles que 
melhor conseguiram con-
quistar o adversário co-
mum – o mar –, selando, 
no momento mais oportu-
no, com o velho aliado de 
sempre – o vento –, o pacto 
mais favorável.

Dedicaremos ainda, por 
fim, um artigo ao historial 
desta saudável competi-
ção, disputada em sólidas bases de lealdade 
e amizade entre Marinheiros dos mais belos 
veleiros da actualidade1. Como é do conheci-
mento geral, a ela em grande parte se deve o 
presente culto prestado a estes Príncipes dos 
Oceanos. De outra forma, estamos certos, 
muitos já só existiriam em recônditas gavetas 
do nosso imaginário, ou ainda em nostálgicas 
e muito desbotadas imagens…

A antiga Sagres largou de Lisboa no dia 7 
de Julho de 1958 levando a bordo praças de 
vários cursos em instrução, bem como jo-
vens da Mocidade Portuguesa. Estes últimos 
efectuariam até Brest a primeira parte do seu 
treino de mar.

No dia 12, em pleno golfo da Biscaia, cujo 
mar é figura central nas histórias de mau tempo 
de muitos marinheiros, registou-se uma grave 
avaria na máquina de bombordo2, num mo-
mento em que o anemómetro a bordo registava 
velocidades do vento superiores a 60 nós. De 
resto, este motor só viria a ser reparado no ar-
senal da Marinha Francesa após a chegada do 
navio a Brest, a 14 de Julho. Por se celebrar nessa 
data o dia nacional da França, a Sagres emban-
deirou em arco logo que concluída a manobra 
de atracar naquele porto.

Durante a estadia no porto francês, por ab-
soluta falta de tempo em Lisboa, foi levada a 
cabo toda a preparação do navio com vista à 
sua participação na regata, no período compre-
endido entre a sua chegada a Brest e o início 
da Semana de Vela, que decorreu na semana 
imediatamente anterior ao início da competi-

ção entre os grandes veleiros. Aproveitou-se 
então para treinar toda a guarnição nas dife-
rentes manobras do pano, beneficiar e substi-
tuir as partes do aparelho em más condições 
e rever todo o velame.

No dia 18 de Julho os jovens da Mocidade 
Portuguesa passaram para as fragatas Nuno Tris-
tão e Diogo Gomes, que por essa ocasião ha-
viam chegado a Brest, trocando posição com 

os Guarda -Marinhas do curso D. Duarte de Al-
meida, nelas embarcados.

Durante as regatas que tiveram lugar durante a 
Semana de Vela, os Guarda-marinhas, agora em-
barcados na Sagres, lograram vencer a competi-
ção em Vaurien, obtendo ainda o segundo lugar 
em Benodet e na prova de remo. 

No dia 2 de Agosto, pelas 7h45, o navio largou 
da bóia da Rade d’Abri, de Brest, onde se encon-
trava amarrado, com vista a tomar posição nas 
imediações da linha de largada. Esta situava-se 
um pouco a sul da famosa ilha de Ouessant, de-
finida pelo draga-minas Alençon e pelo navio-pa-
trulha Attentif, afastados entre si duas milhas.

Apesar da hora da largada se encontrar mar-
cada para o meio-dia, esta acabou por ser al-
terada para as 13h00, uma vez que uma boa 
parte dos veleiros demorou algum tempo a 
alcançar posição próxima da linha de partida. 
Ao longo das muralhas de Brest uma enorme 
multidão observava, atenta, todas as movimen-
tações dos navios.

Como consequência do bom posicionamen-
to, a Sagres passou pela linha de largada exac-
tamente às 13h00, logo seguida pelo Mercator, 
colocado cerca de uma milha a barlavento, 
com o vento a soprar de WNW com 10 nós. 
O Christian Radich, pela alheta de estibordo e 
a uma distância de 3,5 milhas, só alcançou a 
linha meia hora mais tarde.

Uma vez que o vento teimava em escassear, o 
primeiro grande desafio que se colocava desde 
logo era passar a barlavento da bóia «Ar Men», 
situada um pouco mais a sul. No entanto, na-

vegando à bolina, com amuras a estibordo3, à 
proa 185º, foi possível passar safa a bóia pouco 
tempo depois, deixando-a por bombordo.

Ao final da tarde o Mercator, mais arribado, 
cortou a proa da Sagres, afastando-se lenta e 
progressivamente, ganhando cerca 1 milha até 
ao cair da noite. Como resposta foram de ime-
diato caçados os cutelos e as varredouras.

A distância para o Christian Radich foi tam-
bém aumentando, a ponto 
de este deixar de ser avistado 
à popa, cerca das 20h00. Ao 
longo do primeiro dia a mar-
cação do vento escasseou 
ligeiramente e a sua intensi-
dade aumentou um pouco, 
tendo entretanto caído logo 
que a noite chegou.

No dia seguinte o vento 
manteve-se fraco (4 a 6 nós) 
de NW e logo pela manhã 
o Mercator voltou a cruzar a 
proa, desta feita para ocupar 
posição na amura de estibor-
do. Apesar de bolinar melhor 
do que a Sagres, o diferen-
cial de velocidade entre os 
dois navios era mínimo.

Na tentativa de minimizar o risco de o navio 
ensacar4 no golfo da Biscaia, navegou-se todo o 
dia à bolina, tão chegado ao vento quanto pos-
sível. Ao final da tarde o Mercator passou nova-
mente para a amura de bombordo. Percebeu-se 
então que a sua intenção, tal como se verificara 
no dia anterior, seria manter-se a sotavento duran-
te a noite, com o objectivo de não ser obrigado a 
manobrar, tal como mandam as regras, caso os 
rumos se viessem a tornar convergentes.

No terceiro dia, o fraco vento que se fazia 
sentir começou a dar sinais de querer rodar para 
NE chegando mesmo a soprar de ESE. Acabou 
por se fixar em ENE a partir das 18h00, numa 
altura em que o Mercator se encontrava a pe-
quena distância pelo través de estibordo. Apro-
veitou-se então para ganhar oeste, navegando 
a proas compreendidas entre os 220º e os 230º, 
no sentido de safar desde logo o possível ensa-
camento na Biscaia.

A manhã do dia seguinte não trouxe o ven-
to esperado, caracterizando-se antes pela sua 
direcção variável, com predomínio de NE. A 
navegação foi feita de modo a montar o cabo 
Finisterra, tendo-se assistido ao refrescar pro-
gressivo do vento, a partir do meio da tarde. A 
sua direcção fixou-se em NW, vindo a rondar, 
durante a noite, para norte.

A 6 de Agosto, dobrado o cabo Finisterra às 
50 milhas com vento NNE, surgiu o momento 
de efectuar a escolha entre um rumo próximo 
da costa, ou um outro mais largo. O primeiro ti-
nha em vista aproveitar o efeito da nortada, mas 
também contra si jogava a probabilidade de se 

A Sagres em primeiro plano e o Mercator ao fundo, na largada para a regata Brest-Las Palmas.
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encontrar nevoeiro e ventos fracos, também eles 
característicos desta época do ano, junto à costa. 
A opção, baseada na análise meteorológica de 
superfície, recaiu na escolha de um rumo mais 
largo, tanto mais que a previsão confirmava a 
existência de vento mais fresco por alturas do 
meridiano dos 12ºW. Pelo que, continuando a 
navegar-se com proas em torno de 230º, por vol-
ta das 18h00 o vento começou a soprar de nor-
te, refrescando também a partir de então.

No dia 7, com vento do quadrante norte, 
houve o cuidado em não deixar o navio cair 
demasiado para oeste, pelo que, em prejuízo 
de uma maior velocidade, a navegação foi feita 
com a mareação compreendida entre um largo 
e a popa arrasada. Pela troca 
de posições via rádio que de-
correu ao meio-dia, soube-se 
que o Mercator se achava a 
62 milhas no azimute 244º, 
enquanto que o Christian Ra-
dich, mais atrasado, se en-
contrava no azimute 023º a 
95 milhas.

A meio do dia 8, quando 
aparentemente nada o fazia 
prever, o vento rodou para 
oeste, caindo quase comple-
tamente. De tal forma que 
até à meia-noite a velocida-

de média do navio não foi 
além dos 1,1 nós. Além 
disso, a previsão apontava 
para vento de sudoeste, o 
que, a confirmar-se, iria co-
locar grandes dificuldades 
aos navios redondos, para 
que estes pudessem alcan-
çar a travessa entre Porto 
Santo e a ilha da Madeira, 
ponto de passagem obriga-
tório da regata.

Na manhã do dia 9 o 
vento rondou para SW 
como previsto, soprando 
muito fresco (22 a 27 nós). 
Acalentando-se a esperan-
ça de que pudesse soprar 
de NE um pouco mais a 
sul, navegou-se delibera-
damente ao rumo sueste 
com o intuito de encontrar 
esse vento tão cedo quan-
to possível. Pouco depois 
do amanhecer foi avistado 
ao longe um veleiro pela 
amura de estibordo, pron-
tamente identificado como 
sendo um dos gémeos fran-
ceses Etoile ou Belle Poule. 
No quarto das 16h00 às 
20h00 o oficial escreveu 
no respectivo relatório: 
«durante o quarto gover-
nou-se pelas testas entre 
rumos 140º e 170º».

Pela madrugada do dia 
10 o vento começou final-
mente a rondar para uma 

direcção mais favorável, fixando-se primeira-
mente em oeste, até cerca das 16h00. Durante 
a tarde a nebulosidade foi aumentando gradati-
vamente e o vento refrescou, rondando para nor-
te. Esta alteração tornou então possível governar 
aproado à travessa de Porto Santo e às 22h45 
«desencostaram-se as vergas de uma quarta».

Na tarde do dia 11, com o vento a soprar fres-
co de NE, chegou-se à conclusão de que seria 
mais vantajoso não seguir o rumo directo para o 
canal de Porto Santo, sendo antes preferível apro-
ar a um ponto situado um pouco mais a norte, 
mas na mesma longitude. O ligeiro acréscimo 
em distância desta opção era claramente com-
pensado por uma maior velocidade, conseguin-

do-se em breve atingir os 9 nós, o valor mais alto 
desde o início da regata. Pelas 20h07 «avistou-se 
um navio pelo Zgi=005º que mais tarde se iden-
tificou como sendo o paquete português “Vera 
Cruz” e com o qual se trocaram mensagens 
constantes no livro de registo respectivo».

Pelas 7h25 do dia 12 foi avistada a ilha de Porto 
Santo pelo azimute 172º e soltou-se o rumo para 
o canal. A ilha da Madeira surgiu no horizonte 
cerca das 10h30, pela amura de estibordo. En-
contrava-se no local o patrulha Maio, que tinha 
a missão de confirmar a passagem dos veleiros 
por aquele ponto obrigatório. À passagem da Sa-
gres pelo canal, o que veio a ocorrer às 13h09, 
este transmitiu a informação de que o Mercator 
havia por ali transitado pelas 9h40. Quanto ao 
Christian Radich, só logrou atingir este mesmo 
ponto já perto das 21h00.

Ao longo de todo o dia o vento foi refrescan-
do até muito forte (34 a 40 nós), mantendo-se 
a sua direcção entre NE e NNE, situação que 
se manteve no dia seguinte. Tal veio permitir 
que, passada a ilha de Porto Santo, se pudes-
se desde logo orçar, de forma a montar as Ilhas 
Desertas por leste.

 As ilhas Selvagens foram passadas já a noite ia 
adiantada e as previsões meteorológicas aponta-
vam para uma possível diminuição da intensida-
de do vento para o final do dia seguinte.

Quando pelas 12h00 foram passadas via rá-
dio as posições dos outros veleiros, soube-se 
que o Mercator se encontrava 37 milhas a van-
te e o Christian Radich umas 57 milhas à popa. 
Aliás, a posição deste último veio instalar a bor-
do grandes preocupações. Levando em linha de 
conta a hora da sua passagem em Porto Santo, 
tal significaria que o veleiro norueguês poderia 
estar a navegar a uma velocidade superior à da 
Sagres, na ordem dos dois nós. Assim sendo, 
mantendo-se as condições meteorológicas idên-
ticas para os três principais navios, e tendo em 
atenção «os abonos estabelecidos»5, a Sagres 
poderia classificar-se à frente do Mercator, mas, 
relativamente ao Christian Radich, a vantagem 
parecia não chegar para garantir a vitória.

Por isso, durante as derradeiras horas de re-
gata foram sendo constantemente feitos pe-
quenos ajustamentos no rumo e na mareação, 
com o objectivo de capitalizar toda e qualquer 
vantagem que pudesse ser obtida ao nível da 
velocidade, e ainda no sentido de, por todos os 
meios, minimizar a curta distância que ainda 
faltava percorrer.

Numa altura em que qualquer pequeno be-
nefício se revelava crucial, e 
com vento de 30 nós de NNE, 
às 15h50 «içou-se na verga de 
sinais da mezena uma Var»6. 
Pouco antes do anoitecer, mais 
exactamente às 18h50, foi 
avistado o farol de La Isleta, 
situado a norte da ilha da Grã-
Canária, próximo, portanto, da 
linha de chegada. Pelas 19h45 
reconheceu-se também o faro-
lim do molhe Generalíssimo 
Franco, no porto de La Luz, 
em Las Palmas, e pouco tem-
po depois a corveta espanhola 
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O trajecto da Sagres na regata Brest-Las Palmas onde se pode constatar a 
evolução do vento, em direcção e velocidade.
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O Comandante Tengarrinha Pires segura o troféu Generalíssimo Franco, ladeado pelos seus oficiais.
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Descubierta, que se encontrava no azimute 090º 
da extremidade sul e a 5 milhas do referido mo-
lhe, com ele definindo a linha de chegada.

Finalmente às 22h16m40s a Sagres cruzou 
a citada linha, terminando a regata Brest-Las 
Palmas, iniciada onze dias antes. Os motores 
do navio foram lançados dois minutos depois, 
tendo de pronto sido carregado e ferrado todo 
o pano. O piloto entrou a bordo pelas 22h44 
e o navio «atracou às 0017 tendo dado volta à 
faina às 0105». Apesar do adiantado da hora, 
no trajecto até porto de La Luz, e já no molhe 
de Santa Catalina onde atracou, o navio e a sua 
guarnição foram alvo de «carinhosa recepção 
por parte da população».

Chegou então a informação de que o Merca-
tor havia cortado a linha de chegada cerca das 
18h00, embora a maior preocupação dissesse 
respeito ao Christian Radich. No entanto, tal 
como indicava a previsão meteorológica, o ven-
to foi caindo durante a noite. Pelo que, o rival 
só veio a cortar a linha de meta pelas 8h41 do 
dia seguinte. A regata estava ganha e nessa noite 
ninguém se deitou a bordo. Os festejos tiveram 
início, com a presença numerosos elementos 
das guarnições de outros navios, logo que o atra-
so do veleiro norueguês superou a diferença de 
tempo corrigido existente entre eles.

Cumpre a este respeito recordar que quando 
o Christian Radich entrou de manhã no porto 
de Las Palmas, a sua guarnição seguia forma-
da à borda, entoando vivas à Sagres. Aliás, o 
próprio Comandante do veleiro escandinavo, 
numa atitude de grande fair-play, visitou mais 
tarde o navio-escola português, acompanhado 
de alguns elementos da sua guarnição e trajando 
vestes tipicamente nórdicas, com a finalidade 
de cumprimentar o seu homólogo, armando-o 
Rei Viking em cerimónia improvisada para o 
efeito. O que demonstra bem o espírito salutar 
desta competição.

Ao longo dos 11 dias de regata a Sagres per-
correu uma distância de 1.470 milhas, da qual 
resultou a excelente média de 5,38 nós. Refira-
-se, a título de curiosidade, que a distância real 
entre os dois portos é de 1.330 milhas.

A nossa narrativa ficaria gravemente amputa-
da se não mencionássemos que por esta altura 
o Comandante do navio era o CTEN António 
Tengarrinha Pires (6/3/58-26/6/61) e o oficial 
imediato o Primeiro-tenente Henrique da Silva 
Horta7. Para além dos Guarda-marinhas do cur-
so D. Duarte de Almeida, viajaram ainda a bor-
do da Sagres, até Las Palmas, o Almirante francês 
Sacaze, membro da organização da regata, uma 
equipa de televisão desse mesmo país e ainda o 
jornalista suíço André Guex.

Navio País Classificação

Sagres Portugal 1º

Christian Radich Noruega 2º

Mercator Bélgica 3º

Flying Clipper Suécia 4º

Conhecida que foi em Portugal a brilhante 
classificação obtida pela Sagres, não tardaram a 
chegar a bordo as mais variadas mensagens de 
felicitações, algumas delas do estrangeiro, das 
quais transcrevemos as que nos pareceram mais 
representativas.

Do então Chefe do Estado-Maior da Armada, 
Vice-almirante Guerreiro de Brito:

«Felicito com muita satisfação Comandante, 
oficiais e guarnição brilhante triunfo alcançado 
muito apreciado esforço dispendido».

Do Ministro da Marinha, Contra-almirante 
Mendonça Dias:

«Com muita satisfação e apreço pelo êxito ob-
tido felicito esse Comando e toda a guarnição».

Do recém-eleito Presidente da República, Con-
tra-almirante Américo Tomás (9/8/58–25/4/74), 
transmitida pelo Ministro da Marinha:

«Sua Excelência o Presidente da República 
encarrega-me de transmitir a esse Comando que 
muito se congratulou com a vitória alcançada 
por esse navio».

Para além do troféu da Sail Training Associa-
tion destinado ao vencedor, que pode actual-
mente ser visto a bordo do Rickmer Rickmers, 
em Hamburgo, integrado no respectivo núcleo 

museológico, a Sagres e a sua guarnição con-
quistaram ainda a taça Generalíssimo Franco, 
instituída pelo Governo Espanhol para premiar o 
vencedor entre os navios de Primeira Classe8.

A 16 de Agosto o navio largou com destino 
a Tenerife, embora sem participar na pequena 
regata que então teve lugar. Cinco dias depois 
soltou o rumo para Lisboa onde chegou no dia 
27 de Agosto, fundeando em frente ao Terrei-
ro do Paço.

No dia 7 de Setembro, duas semanas depois 
do triunfal regresso a Portugal, decorreu em 
Cascais o «Festival Náutico em Honra do NRP 
Sagres», organizado pela Associação Desporti-
va da Brigada Naval, Clube Naval de Cascais e 
Associação Naval de Lisboa, com o patrocínio 
da Federação Portuguesa de Vela. Nesse mesmo 
dia, com a Sagres fundeada na baía de Cascais, 
o Ministro da Marinha ofereceu a bordo um al-
moço ao Presidente da República.

O navio serviu então de referência à demar-
cação da linha de partida, conjuntamente com 
o barco do júri, por ocasião do disputado Tro-
féu D. Pedro V, que compreendeu regatas nas 
classes Dragão, Star, Sharpie 12, Snipe, Vouga, 
Sharpie 9, Finn e Moth. Este evento náutico 
integrou ainda a denominada Festa dos Pes-
cadores, que também se quiseram associar à 
homenagem prestada ao navio-escola Sagres, 
competindo, no remo, em chatas, nas seguintes 
configurações: 2 remos e 1 remador; 2 remos 
e 2 remadores; 4 remos e 2 remadores; e 4 re-
mos e 4 remadores.

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com
Notas:

1 Pela nossa parte, congratulamo-nos pelo facto 
de havermos participado em algumas destas regatas 
internacionais, tanto a bordo do navio-escola Sagres 
– Lisboa-Cádiz, Cádiz-Las Palmas e La Gomera-Porto 
Rico, em 1992, e Falmouth-Lisboa, em 1998 –, como 
no Creoula – Weymouth-La Corunha e Porto-St. Malo, 
em 1994, e Palma de Maiorca-Nápoles, em 1996.

2 Recordamos que este navio só foi motorizado em 
1931, passando a contar com dois motores, um para cada 
linha de veios, sendo os seus hélices de passo variável.

3 Termo muito utilizado na vela que significa que o 
navio recebe o vento por estibordo.

4 O navio diz-se ensacado quando se encontra dentro 
de uma baía ou reentrância do litoral, com a costa por so-
tavento, sem conseguir montar os extremos dessa orla. Em 
caso de mau tempo corre sérios riscos de dar à costa.

5 Nas competições em que participam veleiros de 
características muito distintas, normalmente existe uma 
fórmula na qual entram, entre outros, o comprimento, a 
boca, o deslocamento e a superfície vélica de cada navio. 
Assim, para cada um deles é estabelecido um factor que, 
aplicado ao tempo gasto na regata, fornece o chamado 
tempo corrigido. Desta forma é possível homogeneizar o 
comportamento dos diferentes navios, o que se consegue 
pela «penalização» dos mais rápidos e «benefício» dos 
naturalmente mais lentos.

6 Pensamos poder tratar-se de uma das velas varre-
douras triangulares, habitualmente caçadas no prolon-
gamento das vergas dos papafigos, utilizada aqui com 
intuito de ganhar algumas décimas na velocidade.

7 O Vice-almirante Silva Horta foi o último Comandante 
da antiga Sagres (26/6/61 – 30/1/62) e o primeiro Coman-
dante do actual navio-escola Sagres (8/2/62 – 29/9/65).

8 Nesta época os navios também se encontravam di-
vididos em classes, em função do seu deslocamento, 
embora com parâmetros distintos dos actuais. Como 
veremos posteriormente, na Primeira Classe eram inte-
grados todos veleiros redondos de deslocamento supe-
rior a 100 toneladas.

Fo
to

 C
TE

N
 A

nt
ón

io
 G

on
ça

lv
es

O troféu da Sail Training Association actualmente em exi-
bição a bordo do Rickmer Rickmers, em Hamburgo.

Capa do programa relativo ao Festival Náutico em 
Honra do NRP Sagres.

Arquivo Central da Marinha
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 No passado dia 16DEC2005, realizou-
-se a cerimónia de tomada de posse do 
novo Chefe da CSAA, CFR AN Silva 
Ramalheira, presidida pelo CALM AN 
Calceteiro Serafim, Superintendente 
dos Serviços Financeiros, estando pre-
sentes diversos Oficiais, Sargentos, Pra-
ças e Civis.

Após a leitura da Ordem, o CALM 
SSF, proferiu algumas palavras em que, 
começando por se referir ao anterior 
Chefe da CSAA, sublinhou a forma ge-
nerosa, dedicada e leal como encarou o 
exercício do seu último cargo no activo 
e manifestou-lhe publicamente o seu re-
conhecimento pelo apoio que sempre prestou. Referiu em seguida:

“…Com efeito, a dinâmica associada ao arranque em exploração do Siste-
ma Integrado de Gestão da Defesa Nacional, previsto para muito em breve, 
coloca a CSAA perante as perspectivas de desenvolvimento mais desafiantes 
que até hoje enfrentou.

Os aspectos fundamentais que devem ser tidos em boa e devida conta na 
análise da problemática em apreço são dois:

- em primeiro lugar, o facto dos processos de negócio definidos na área de 
vencimentos passarem a estar incluídos na área de gestão dos recursos huma-
nos, constituindo ambas as áreas um único bloco do novo sistema;

- em segundo lugar, as alterações organizacionais operadas no sistema de 
administração financeira da Marinha que passa a ser estruturado segundo 
critérios funcionais, isto é, por sectores de actividade.

Abrem-se, assim, novos caminhos, novas perspectivas para o desenvolvi-
mento das actividades da CSAA que passam, certamente, pelo reconhecimento 
da especial vocação deste órgão para a direcção e execução de operações finan-
ceiras inerentes à gestão centralizada de recursos, implicando que se dedique 

desde já a melhor atenção à preparação do 
processo de mudança...

… Neste quadro, a minha orientação é 
simples e clara: os critérios de apoio à toma-
da de decisão devem subordinar-se ao pro-
jecto estratégico e caminho definido para a 
SSF por todos conhecido e assumido, cujas 
traves mestras assentam na consolidação e 
reforço do peso específico deste órgão central 
de administração e direcção, para o que será 
essencial uma ligação e cooperação estreita 
com os restantes órgãos da SSF.”.

Na sequência, usou da palavra o novo 
Chefe da CSAA, que realçou garantir 
que a CSAA atingisse os objectivos se-

leccionados de acordo com o Plano de Actividades para 2006, acom-
panhando a evolução dos factores determinantes do ambiente externo 
e interno, em particular os que respeitam à implantação do SIGDN e 
da Central de Compras do Estado, e que, eventualmente, poderá de-
terminar uma revisão do actual quadro de competências da CSAA.

CHEFE DA CHEFIA DO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO

O CFR AN Sílvio Manuel Henriques da Silva Ramalheira, ingressou na Es-
cola Naval e foi promovido a G/MAR em OUT1981.

Nos primeiros anos da sua carreira embarcou nos NRP’s “Baptista de An-
drade” e “Honório Barreto”, serviu na Base Naval de Lisboa. Depois de ter 
prestado serviço na Missão para a Construção das Fragatas Vasco da Gama 
em 1990, foi Chefe do Serv. de Abast. e, posteriormente, Chefe do Depart. de 
Logística do NRP “Vasco da Gama” de 1991 a 1993. Entre 1994 e 2003, desem-
penhou funções na Direcção de Administração Financeira, nos Comando de 
Zona e Departamento Marítimo do Norte e na Divisão de Pessoal e Organi-
zação do Estado-Maior da Armada e, ultimamente, foi Chefe da Repartição 
de Vencimentos e Abonos da CSAA.

Possui diversos louvores e condecorações.

TOMADAS DE POSSE

 Realizou-se em 03MAR06, no 
Instituto de Socorros a Náufragos, 
a cerimónia de tomada de pos-
se do novo Director, CMG Ma-
laquias Pereira, tendo presidido 
o Director-Geral da Autoridade 
Marítima e Comandante-Geral 
da Polícia Marítima, VALM Me-
deiros Alves e tendo assistido inú-
meros convidados e amigos do 
empossado e os elementos mais 
antigos da guarnição.

O VALM DGAM e DGPM real-
çou a importância do ISN e diri-
giu palavras de incentivo ao novo 
Director.

Do discurso do CMG Malaquias Pereira, salienta-se o seguinte:
“...algumas questões que irão, certamente, ser objecto das minhas 

preocupações e prioridades:
- planeamento e execução da época balnear;
- privilegiar ligação estreita com o SIRP;
- privilegiar o relacionamento externo, explorando contactos ins-

titucionais já existentes e ligações com organismos internacionais 
congéneres;

- manutenção dos protocolos existentes na área da sensibilização e 
prevenção de acidentes na época balnear, estabelecendo novos protoco-
los, se, e onde necessário;

- racionalização do dispositivo;
- uma atenção muito especial à 

formação do pessoal do QPCISN e 
ao seu estatuto profissional.”

A cerimonia encerrou com um 
almoço oferecido pelo Director 
do ISN.

DIRECTOR DO INSTITUTO DE SOCORROS A NÁUFRAGOS

O CMG Fernão Manuel Pacheco Ma-
laquias Pereira nasceu em 3 de Julho de 
1949, em Viseu, ingressou na Escola Na-
val em 1968 e foi promovido ao actual 
posto em 14 de Novembro de 2000.

Frequentou diversos cursos nacio-
nais, de que se destacam os de Oficial 
de Draga-Minas, Especialização em 
A/S, Aperfeiçoamento em Táctica e 

Operações Navais,  o CGNG e o CSNG. No estrangeiro, frequentou ainda o 
Maritime Tactical Course (MTC), no Reino Unido e o Combined Strategic In-
telligence Training Program (CSITP), nos EUA, bem como o ACE Orientation 
Course e o ACE Staff Officers Orientation Course.

Fez uma comissão de serviço em Moçambique, a bordo do NRP “Pereira D’Eça”, 
comandou o NRP “Quanza”, foi imediato do NRP “João Roby” e foi chefe do de-
partamento de operações do NRP “João Belo”, durante a integração na SNFL.

Em terra prestou serviço no CITAN, na DGPDN, no COMNAVSOUTH, 
em Nápoles, no CINCSOUTHLANT, em Oeiras e no EMA, onde esteve por 
duas vezes, a última das quais como Chefe de Divisão. De Outubro de 2004 a 
Fevereiro de 2006, desempenhou ainda as funções de Comandante da Escola 
de Tecnologias Navais.

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.
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O N.R.P. “Geba”, construído nos Esta-
leiros Navais do Mondego, na Figuei-
ra da Foz, foi aumentado ao Efectivo 

dos Navios da Armada em 20 de Novembro 
de 1970. A cerimónia de entrega à Marinha 
decorreu nesse mesmo dia no porto 
da Figueira da Foz. 

Entre os meses de Dezembro de 
1970 e Fevereiro de 1971, o N.R.P. 
“Geba” efectuou, ao largo de Sesimbra 
e Cascais, o seu Plano Treino Básico 
para adestramento da guarnição.

Em 4 de Março de 1971 iniciou a sua 
primeira missão. Seguiu de Lisboa para 
o serviço de fiscalização da pesca na 
Zona Marítima do Norte, tendo atraca-
do em Leixões nesse mesmo dia.

Tal como os restantes navios da sua 
classe cujos nomes correspondem aos 
grandes rios de ex-territórios portugue-
ses em África e na Índia, herdou o nome 
de um rio da Guiné, e como símbolo, o 
crocodilo que habitava aquelas águas.

A guarnição foi sempre constituída 
por 3 oficiais, 6 sargentos e 24 praças e 
teve como primeiro comandante, o 2º 
Tenente António Joaquim dos Santos 
Silva Miguel.

Quando este sexto navio da classe 
“Cacine” (P1145) foi entregue à Marinha de 
Guerra Portuguesa, poucos admitiriam que no 
início do século XXI ainda estaria ao serviço. 
Após as primeiras navegações e na sequência de 
experiências com mar cavado a grosso consta-
taram-se algumas não conformidades, pelo que 
foi alvo de singulares trabalhos adicionais nos 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Posterior-
mente, foi alvo de vários processos 
de modernização principalmente ao 
nível das armas, sensores, comuni-
cações e segurança, realçando-se as 
alterações efectuadas no que concer-
ne ao armamento, nomeadamente a 
substituição do lança-foguetes por 
uma peça de 20mm “Oerlikon” e a 
supressão das calhas de bombas de 
profundidade e da peça de 40mm da 
tolda, onde viria a ser colocada a grua 
de apoio às embarcações. 

Construído para operações de pa-
trulha costeira e dos rios de Portugal 
em África, nunca cumpriu missão 
nos então territórios ultramarinos. 
Tendo, contudo, a ousadia de per-
tencer ao restrito grupo de patrulhas 
que enfrentou as conturbadas águas 
dos Açores, uma vez que, após algu-
mas missões na zona Norte, em De-
zembro de 1974, rumou para aquela 
Região Autónoma, onde cumpriu uma missão 
até Abril de 1975. 

A primeira comissão na Zona Marítima da 
Madeira teve lugar em 1977. Esta estadia na-

quele arquipélago ficou tristemente marcada 
pela necessidade de prestar assistência aos náu-
fragos daquele que foi até ao momento o maior 
acidente da história da aviação civil portugue-
sa. Com efeito entre 19 e 24 de Novembro de 

1977, o navio permaneceu na zona do aeropor-
to de Santa Catarina, no Funchal, em missão de 
busca e salvamento dos passageiros e tripulação 
do “Boeing 727” da TAP que explodiu no final 
da pista, causando a morte a 131 das 164 pes-
soas que levava a bordo. 

Também, ainda durante esta missão, entre 18 
e 20 de Dezembro, foi de novo solicitado o seu 

empenhamento num outro acidente com uma 
aeronave civil da companhia SATA. 

Estas duas operações de busca e salvamen-
to são apenas o exemplo mais visível das vá-

rias que o navio levou a cabo durante a sua 
vida, contribuindo de forma inequívoca para 
preservar o valor mais sublime de todos: a vida 
humana. Que o digam as tripulações das em-
barcações “Vamos com Deus”, “Doris Maria”, 

“Idalécio José”, iate “Funchalinho”, e um 
numeroso rol de navios e embarcações 
que foram apoiadas ou salvas pelo “Geba” 
quando se encontravam no mar em difíceis 
condições, evitando desta forma conse-
quências indesejáveis. 

Nos anos seguintes cumpriu variadíssi-
mas missões ao largo da costa continental, 
interrompidas apenas pela imobilização, 
para pequenas reparações, após ter sido 
abalroado pelo cacilheiro “Alentejo”, no 
dia 4 de Março de 1981 no canal do Alfeite, 
acidente do qual não resultaram vitimas. 

Retomada a actividade, participou em 
diversos exercícios militares e desenvol-
veu um conjunto diversificando de mis-
sões genericamente designadas de “serviço 
público”. Estas missões compreenderam a 
fiscalização da pesca, a repressão do con-
trabando, a busca e salvamento, o controlo 
da poluição no mar e o apoio às popula-
ções e organismos civis, no Norte, Centro, 
Sul e Madeira. 

Em Março de 2001, o navio encontra-
va-se empenhado na Zona Marítima do Norte, 
com a tarefa específica de participar nas buscas 
oceânicas das vítimas do acidente ocorrido na 
ponte “Hintze Ribeiro”, em Entre-os-Rios, ten-
do interrompido a missão por grave avaria no 
sistema de propulsão.

Esta avaria foi o primeiro sinal de um final 
que tinha vindo a ser consecutivamente adia-

do. A partir daí, o navio alternou pe-
ríodos de missão com manutenção, 
até que a sempre difícil decisão foi 
tomada. O NRP “Geba” passou ao 
estado de desarmamento em 24 de 
Setembro de 2002, tendo em vista 
o seu abate ao efectivo dos navios 
da Armada, ocorrido em 1 de Agos-
to de 2005.

Foi com honra, que em 30 de 
Julho de 2002, o N.R.P. “Geba” 
atracou na Base Naval de Lisboa, 
após cumprir a sua última missão. 
O ciclo estava fechado. Para trás 
ficaram as façanhas, as histórias 
e a saudade de tempos passados 
mas, o “GEBA”, permanecerá de 
forma perene nos corações e na 
memória das suas guarnições e 
de todos nós.

Por isso, a Marinha e o país agra-
decem ao N.R.P. “Geba” e a todos 

os que souberam levar longe o nome de Por-
tugal e de tão prestigiado navio.

(Colaboração da Esquadrilha de Navios Patrulhas)

N.R.P. “GEBA”
(1970 – 2005)

N.R.P. “GEBA”

COMANDANTES DO N.R.P. “GEBA”
1TEN António Joaquim dos Santos Silva Miguel 20NOV70 – 18NOV72
1TEN Alberto Alvin Monteiro Serra 18NOV72 – 10DEZ74
1TEN José Luís Rodrigues Portero 10DEZ74 – 06JUN75
1TEN Carlos António de Moura Costa Rodrigues 12JUN75 – 26JUL77
1TEN José Manuel Narciso de Sousa Henriques 30AGO77 – 01SET78
1TEN António Pedro Morais Soares 16SET78 – 17JUN80
1TEN Silvério Tavares Martins 25JUN80 – 05AGO82
1TEN Américo Artur Pinto Bastos 06AGO82 – 24FEV84
1TEN Agostinho Ramos da Silva 05MAR84 – 25SET85
1TEN Luís Alberto Quartim Pereira da Costa 10OUT85 – 05FEV87
1TEN Carlos Alberto São José Amado de Matos 09FEV87 – 02FEV89
1TEN José Arménio Fernandes de Vasconcelos 23FEV89 – 18JUL89
1TEN Caetano Fernandes Augusta Silveira 27AGO90 – 17JUL91
1TEN Luís António de Oliveira Belo Fabião 26JUL91 – 09DEZ91
1TEN Alexandre Manuel Ribeiro Cartaxo 18AGO94 – 11JUL95
1TEN José Luís Afonso Galrito 21JUL95 – 28NOV95
1TEN Pedro Sassetti Carmona 17JUL99 – 19JUL99
1TEN Nuno Filipe Cortes Lopes 20JUN99 – 22FEV01
1TEN Manuel João Ribeiro Parracha 22FEV01 – 24SET02



INTRODUÇÃO 

A palavra grega χopóς verteu para o 
latim chorus e daqui surge coro na 
língua portuguesa. A sua utiliza-

ção é muito diversificada mas, para efeitos 
deste artigo, será usada apenas em sentido 
musical e hermenêutico simplificado. 

Polifónico é um adjectivo que tem re-
lação e pertença com a polifonia, tendo 
esta a sua origem na palavra 
grega πολυφωνíα, que signi-
fica muita voz. Em contexto 
musical polifonia quer dizer 
conjunto de sons simultâneos 
expressando, cada um deles, 
uma ideia musical, que em 
concorrência formam um 
todo ricamente audível, em 
oposição à homofonia cujo 
efeito sonoro é substancial-
mente mais pobre. Em ter-
mos históricos a era da poli-
fonia é definida como sendo 
o período entre os séculos 
XIII e XVI, dando-nos a no-
ção de um estilo musical, 
cuja utilidade se prolongou até aos nos-
sos dias. 

Um coro polifónico é um conjunto de 
pessoas reunidas para produzirem músi-
ca polifónica normalmente a cappella, isto 
é, sem qualquer apoio instrumental. O nú-
mero de executantes e a sua organização 
variam em função do tipo de obras a in-
terpretar porque, enquanto umas aconse-
lham ao uso de poucos executantes, como 
sejam por exemplo a música de câmara, 
as cantatas ou os madrigais, outras exi-
gem acima de cem cantores, exemplifica-
das pelas sinfonias nº 9 de Beethoven e a 
nº8 de Mahler.

Ao idealizar-se a criação de um coro po-
lifónico é natural que se pense em consti-
tui-lo por vozes masculinas e femininas 
de todas as idades, cujas características 
individuais possibilitem a formação dos 
quatro naipes habituais: sopranos, con-

traltos, tenores e baixos. Foi este pensa-
mento que esteve presente na criação do 
Coro Polifónico do Clube do Sargento da 
Armada.

GÉNESE 
Definir o princípio de qualquer coisa não 

é fácil, ou mesmo impossível, porque tudo 
se desenrola numa sequência de aconteci-

mentos, onde o passado possibilita o pre-
sente e este permite projectar o futuro. 
Abandonando os antecedentes, podemos 
dizer que tudo se iniciou num dia do mês 
de Maio de 2002, quando o Sarg. Custódio 
me abordou sobre a possibilidade de cria-
ção de um coro. Algumas semanas depois 
fui contactado pelo Sarg. Pais, Presidente 
da Direcção, manifestando essa vontade. 
Na sequência deste contacto publicou-se 
no Boletim Informativo, edição nº 58 – Ju-
lho de 2002, um artigo “A PROPÓSITO 
DE MÚSICA” e uma janela divulgando 
aos sócios a intenção da Direcção e abrin-
do as inscrições. Em 03 de Outubro deste 
mesmo ano realizou -se uma reunião onde 
foi apresentada a visão do projecto e deci-
diu-se que o primeiro ensaio seria no dia 
07 imediatamente a seguir. Nasceu assim 
o Coro Polífónico do Clube do Sargento da 
Armada em 03 de Outubro de 2002.

PROPÓSITO 
Procura-se incrementar o gosto pela mú-

sica vocal polifónica a cappella, estudando 
e interpretando um leque alargado de pe-
ças antigas, clássicas e contemporâneas, 
de compositores nacionais e estrangeiros, 
visando fazer, somente, música pela mú-
sica. Nas suas apresentações públicas pro-
cura-se representar de forma responsável o 

Clube, as cidades de Lisboa e 
Almada, a Família Naval e a 
Marinha, a quem se liga por 
razões de afinidade.

CONSTITUIÇÃO 
É constituído por sócios, 

seus familiares e amigos. Ini-
ciou com 12 elementos, cons-
tatando-se uma dinâmica 
normal de entradas e saídas 
de pessoas ao longo do tem-
po. Neste momento é forma-
do por 11 sopranos, 10 con-
traltos, 8 tenores e 9 baixos, a 
maioria dos quais não possui 
qualquer formação musical e 

nunca tinha cantado em qualquer coro. A 
convivência entre as pessoas envolvidas é 
saudável, levando a crer que a existência 
do coro no Clube é interessante, porque 
além da sua função cultural desempenha 
também funções de carácter social.

ENSAIOS 
Os primeiros ensaios foram carrega-

dos de interrogações, algum cepticismo 
e abundantes preconceitos sociais, que 
interferiam negativamente no desenrolar 
do trabalho. O tempo e a persistência en-
carregaram-se de diluir estes inconvenien-
tes, levando as pessoas a entenderem que 
o trabalho não era fácil, mas tornar-se-ia 
gratificante. Desde o início entendeu-se a 
necessidade de dois ensaios semanais com 
a duração de duas horas cada. Um ensaio 
comporta duas fases: na primeira trata-se 
do aquecimento físico e vocal através de 
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Coro Polifónico do Clube do Sargento da Armada
A sua génese e o seu propósito

Coro Polifónico do Clube do Sargento da Armada

O Coro no 65º aniversário do Arsenal do Alfeite.

Na Igreja Matriz da Beselga (Beira-Alta). Na delegação do Feijó do CSA.
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exercícios adequados, tendo como objec-
tivo a boa predisposição e o bom funcio-
namento dos sistemas auditivo e fonador; 
na segunda procede-se ao estudo de peças 
musicais, em aprendizagem progressiva, 
respeitando os géneros e as épocas das 
peças seleccionadas. Dá-se especial aten-
ção à assiduidade e ao cumprimento dos 
horários, bem como ao respeito de cada 
um pelo conjunto e deste por cada um, 
com vista à harmonia e à optimização da 
aprendizagem.

REPERTÓRIO 
Iniciou-se com peças simples e conso-

nantes, recorrendo à música antiga mais 
simples. Ao longo do tempo e à medida 
das capacidades adquiridas, foram sen-
do introduzidas peças de outras épocas e 
complexidade maior, procurando adquirir 
diversidade e qualidade. Neste momento, 
o estudo envolve peças antigas dos Séc. 
XIII, XIV, XVI; clássicas de compositores 
como Mozart, William Boyce, Bruckner e 
outros; e contemporâneas de Peretti, Edgar 
Saramago, Lopes Graça e outros.

TRAJE
Um concerto coral tem como finalida-

de expressar a arte dos textos e da música 
e nada deve ser feito que prejudique este 
objecto. É aqui que se enquadram os tra-
jes, porque uniformizam o visual através 
da elegância, da sobriedade e da discrição, 
promovendo a concentração do público no 
acto musical em vivência.

O Coro fez vários concertos sem traje, o 
que representava sempre uma lacuna, mas 
a Marinha e a Câmara Municipal de Alma-
da financiaram-no e, em finais de Abril de 
2005 a ANABACO, Confecções Lda. con-
cluiu a sua confecção. Foi concebido tendo 
em conta uma forte componente afectiva, 
onde o preto, o azul-escuro e o azul-claro 
denotam uma intuição natural e consciente 
de ligação à Marinha. Neste pensamento, 
vemos no preto a noite de temporal que 
nos obriga a ter respeito e dedicação ao 
nosso navio, no cumprimento da missão 
em quaisquer condições; vemos no azul-
-escuro o grande círculo oceânico como 
estrada infinita das nossas viagens, onde 
reside a verdadeira essência da Marinha; 
vemos no azul-claro a abóbada celeste que 
nos dá a luz, a bonança, a clarividência e 
os referenciais para prosseguirmos a via-
gem rumo ao porto de destino. Vemos, fi-
nalmente, no conjunto do traje, ou “farda”, 
aquilo que a “Família Naval” muito bem 
conhece, e que é: “A PÁTRIA HONRAI 
QUE A PÁTRIA VOS CONTEMPLA”. 

CONCERTOS 
Apresentou-se aos sócios e seus convi-

dados no dia 05 de Maio de 2003, na forma 
de ensaio alargado, assumindo-se como 
sendo o seu baptismo cujo apadrinhamen-
to esteve honrosamente a cargo do Profes-
sor e Maestro Edgar Saramago, que teve a 
gentileza de compor e oferecer ao Coro e 
seu Maestro a peça Puer Natus Nobis Hodie 
[Hoje Nasceu-nos Uma Criança], a qual foi 
interpretada pela primeira vez neste dia, 
por ele próprio como baixo, pela contral-
to Sónia Pio, pela soprano Elisabete Pio e 
pelo tenor João Fortes. De então para cá o 
Coro já realizou 28 concertos nas áreas de 
Lisboa, Almada, Algarve e Beira-Alta.

Cada concerto é um concerto, porque em 
música nada se repete, e cada um conquis-
ta um lugar específico na nossa memória, 
pelo simbolismo ou pela importância que 
resulta do acto da sua realização, de onde 
se destaca:

Concerto de 05 de Maio de 2005, pela es-
treia do traje oficial na presença do Chefe do 
Estado -Maior da Armada, ao tempo, Almi-
rante Vidal Abreu. Foi interpretada a Mar-
cha da Marinha com arranjo a 4 vozes para 
coro misto a cappella, tendo sido oferecida à 
Marinha, na pessoa do CEMA, uma cópia 
da partitura com a seguinte dedicatória:

“A Marcha da Marinha foi aprovada pelo 
despacho do CEMA, nº 43/93 de 14 de Junho. 
Este arranjo para coro misto a capela, foi feito 
pelo maestro Edgar Saramago, em Dezembro de 

2004, tendo ocorrido a sua primeira interpreta-
ção pública em 05 de Maio de 2005, no Feijó. O 
Coro Polifónico do Clube do Sargento da Arma-
da oferece este trabalho à Marinha, na pessoa do 
CEMA, Almirante Vidal Abreu, que nos honrou 
com a sua presença no concerto deste dia.”

Concertos dos dias 3 e 4 de Dezembro de 
2005, pela distância percorrida até às terras 
do Magriço, figura histórica enaltecida por 
Luís Vaz de Camões nos cantos I 12 e VI 
53, 59, 62 68, 69 dos Lusíadas. 

Penedono é uma linda vila medieval si-
tuada a nordeste do distrito de Viseu e, sen-
sivelmente, equidistante da sua capital de 
distrito e das cidades da Guarda e Lamego, 
que à chegada nos recebeu no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. O primeiro destes 
concertos ocorreu no Cine-Forum Munici-
pal; o segundo realizou-se na Igreja Matriz 
da Freguesia da Beselga, pelas 21.30 horas 
do dia 3, onde o vento e o frio e a chuva 
aconselhavam ao encerrar das portas, para 
que tudo ficasse mais aconchegado e quen-
te. Preenchidos todos os lugares, esquecido 
o vento e o frio e a chuva, tomou lugar a 
música que, em conjunto com o ambiente 
sagrado do espaço, aqueceram o espírito e 
a alma de cada ouvinte, saciando-os duma 
cultura inesperada, ou mesmo desconhe-
cida para muitos deles. Cumpriu-se assim 
a música porque o contentamento final era 
grande e geral. Foi simplesmente maravi-
lhoso para cantores e ouvintes onde a fra-
ternidade era prenúncio do Natal que se 
aproximava na sua missão apaziguadora 
e humanizante; o terceiro ocorreu na Igreja 
Matriz de Penela da Beira pelas 11.00 horas 
do dia 4, em tudo semelhante ao imediata-
mente anterior. O Coro regressou tranquilo 
e satisfeito pela missão cumprida, as gentes 
de Penedono mostraram exemplarmente a 
arte de bem acolher e bem servir, o que ja-
mais se apagará da nossa memória, e a Ma-
rinha esteve presente mais uma vez!

EM REMATE 
O Coro já viveu momentos gratificantes 

para si próprio e prestigiantes para quem 
representa, por pertença ou por afinidade, 
o que leva ao pensamento de que valeu a 
pena a sua criação e de onde se infere que 
valerá também a pena a sua continuidade, 
possibilitada apenas pelas gerações mais 
novas em virtude do ciclo natural da vida.

O Coro Polifónico do Clube do Sargento 
da Armada está disponível para apresen-
tar o que pode e é capaz de fazer, a quem 
veja nele utilidade, mormente à Família 
Naval e à Marinha.

Euclides Pio
CFR SEM
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Maestro
Euclides dos Anjos Pio 

nasceu em 25 de Outubro 
de 1948, na freguesia de 
Granja do concelho de 
Penedono, distrito de Vi-
seu, tendo aí realizado os 
primeiros estudos. Com 
17 anos optou pela carrei-

ra militar na Marinha, onde permaneceu até 01 de 
Janeiro de 2004. Ao longo da sua carreira profissio-
nal tirou vários cursos, nomeadamente o Curso de 
Formação de Oficiais do Serviço Especial, na Esco-
la Naval, tendo ascendido ao posto de Capitão-de-
-Fragata. Desempenhou diversas funções, sempre 
de forma empenhada e discreta, quer a bordo dos 
navios quer nas unidades em terra. Possui vários 
louvores e condecorações, destacando-se as meda-
lhas de comportamento exemplar, mérito militar e 
serviços distintos. Estuda filosofia na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.

Não sabe de onde lhe vem a vocação musical. 
Talvez os sons diferenciados da natureza, conju-
gados com as melodias populares e a difusão da 
música dos anos 60 tivessem exercido alguma in-
fluência. Aos 18 anos iniciou os seus estudos mu-
sicais em Lisboa na escola de música Senófila, com 
Sena Pinheiro. Foi aluno do Instituto de Música Vi-
torino Matono, tendo, aí, estudado: acordeão com 
os professores Vitorino Matono, Joaquim Raposo 
e José António; composição com o professor Jor-
ge Machado; formação musical com a professora 
Maria Manuel; história da música e acústica com a 
professora Helena Lima; técnica coral e vocal com o 
professor Edgar Saramago. Concluiu o Curso Com-
plementar de Acordeão neste Instituto, sob a égide 
da Escola de Música do Conservatório Nacional. 
Tirou o VI curso de direcção coral e técnica vocal 
de Vila Franca de Xira, cuja direcção pedagógica foi 
do maestro Edgar Saramago, sendo o corpo docente 
constituído pelos professores: Artur Pinho Maria, 
Vianey da Cruz, John Roos e Edgar Saramago. Foi 
coralista do Coro da Sociedade Filarmónica União 
Artística Piedense, do Grupo Coral Canto Novo, 
da Classe de Coro do Instituto de Música Vitorino 
Matano e tem ministrado aulas de orquestra sénior 
neste Instituto.

Dirige o Coro Polifónico do Clube do Sargento 
da Armada desde a sua criação.
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NOTÍCIAS

 Realizou-se no passado dia 27 de Março, na Biblioteca do Estado-Maior da Ar-
mada, a cerimónia de entrega, pela empresa Critical Software à Marinha, do Siste-
ma da Gestão das Actividades de Inspecção (SIGAI), tendo presidido o VCEMA, 
VALM Lopo Cajarabille, e onde estiveram presentes as diversas entidades envol-
vidas na sua edificação.

 O SIGAI é um sub-sistema de comando e controlo e integra-se nos Sistemas de 
Informação do Estado-Maior da Armada (SIAM), tendo entrado em exploração 
com o objectivo administrar a actividade de inspecção realizada na Marinha, num 
total de cerca de 160 actividades por ano, levadas a cabo por organismos inspecto-
res internos e externos. Como exemplo destas actividades referem-se, num âmbi-
to interno, as inspecções finais da Flotilha às unidades navais durante a avaliação 
dos respectivos padrões de prontidão e as auditorias administrativas, financeiras 
e patrimoniais da Direcção de Apuramento de Responsabilidades (DAR), e num 
âmbito externo, as actividades de inspecção da Inspecção-Geral da Defesa Nacional 
(IGDN) ou do Tribunal de Contas, nos respectivos contextos de competências.

ENTREGA DO SIGAI

 Promovido pela Superintendên-
cia dos Serviços Financeiros, teve 
início no passado dia 6 de Março, o 
“Curso de Controlo Financeiro – 6ª 
Edição”, desenvolvido no âmbito do 
Conselho Coordenador do Sistema 
do Controlo Financeiro do Estado, 
com o apoio do Instituto Nacional 
de Administração (INA), Tribunal 
de Contas (TC) e Inspecção-Geral 
de Finanças (IGF).

A convite do Almirante CEMA, 
estiveram de visita à Marinha, prece-
dendo o início do curso, o Presidente do INA, Prof. Dr. Luís António 
de Castro Valadares Tavares, o Director-Geral do TC, Juiz Conselheiro 
José Fernando Farinha Tavares e o Inspector-Geral de Finanças e Pre-
sidente do Conselho Coordenador do Sistema de Controlo Financeiro 
do Estado, Dr. José Leite Martins.

Esta edição, com uma duração de 150 horas, realizada por solicitação 
da Marinha, enquadra-se nas linhas de acção de comando e adminis-

tração superior da Marinha estabele-
cidas na Directiva Nº 001/06, do Al-
mirante CEMA, em que se pretende 
dinamizar a assunção de uma cons-
ciência generalizada que reconheça a 
decisiva relevância do controlo, como 
forma privilegiada de melhorar a ges-
tão dos recursos financeiros.

A abertura do curso teve lugar 
na Sala Polivalente das Instalações 
Centrais de Marinha, tendo o CALM 
Calceteiro Serafim, Superintendente 
dos Serviços Financeiros, dirigido, 

por essa ocasião, algumas palavras aos palestrantes e oficiais presen-
tes, realçando os objectivos que se pretende atingir.

Esta acção teve como destinatários, os oficiais que exercem funções 
na área da auditoria bem como, outros oficiais que, a nível das respec-
tivas unidades, tem responsabilidades de controlo interno, no âmbito 
da utilização de recursos financeiros.

(Colaboração da Superintendência dos Serviços Financeiros)

CURSO DE CONTROLO FINANCEIRO

 A Comissão Executiva do Encontro Nacional de Combatentes 
2006, dando continuidade ao espírito que nos anos anteriores presi-
diu a esta homenagem, promove, no próximo dia 10 de Junho, junto 
ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, o seu 13º 
Encontro Nacional.

As cerimónias que ali terão lugar têm por objectivo comemorar o 
Dia de Portugal e prestar homenagem aos que tombaram em defesa 
da ideia e dos valores da Nação Portuguesa.

A Comissão Executiva do Encontro Nacional de Combatentes 2006 
apela a todos os Combatentes e suas famílias, mas também a todos 
os Portugueses que se identificam e prezam a sua História, para es-
tarem presentes e comemorar, em espírito de fraternidade com todo 
o mundo lusófono, o Dia de Portugal.

O programa é o seguinte:

10H15 Missa no Mosteiro dos Jerónimos

11H15 Concentração junto ao Monumento dos Combatentes, em Belém 
(concerto pela Banda do Exército)

12H00 Cerimónia inter-religiosa (católica e muçulmana) 
(celebrada por um padre católico e pelo imã da Mesquita de Lisboa)

12H10 Discurso alusivo pelo Dr. Paulo Teixeira Pinto
12H20 Homenagem aos mortos e deposição de flores junto ao Monumento

12H45 Hino Nacional tocado pela Banda do Exército e cantado pela 
cantora Rita Guerra

12H50 Passagem de meios aéreos 
13H00 Salto de Pára-quedistas
13H15 Almoço-Convívio que pode ser adquirido no local

ENCONTRO NACIONAL DE COMBATENTES – 10 DE JUNHO DE 2006
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DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (16)

Atenção, guarnição...Atenção, guarnição...
Embora não faça parte dos sistemas de 

combate ou de navegação de um na-
vio e, como tal, não seja considerado 

um aparelho vital, o Equipamento Transmis-
sor de Ordens – ou, simplesmente, E.T.O. 
– é, talvez, a “ferramenta” mais preciosa de 
que o Comando dispõe para gerir o serviço 
interno de bordo. Com meia dúzia de alti-
falantes estrategicamente distribuídos e um 
ou dois microfones colocados em pontos-
-chave (normalmente nos centros de deci-
são e postos de controlo) ficam os apitos e 
toques de clarim da Ordenança relegados 
exclusivamente para ocasiões de puro ceri-
monial marítimo. Tem, ainda, três funciona-
lidades que a estes últimos estão vedadas: 
a transmissão de instruções detalhadas em 
linguagem clara, a chamada individualiza-
da de pessoal (imagine-se o pesadelo de ter 
de se criar – e memorizar! – um toque de 
apito para cada elemento da guarnição!) 
e, por fim, a possibilidade do Comandante 
falar directamente aos seus subordinados, 
mesmo com o navio a navegar e o pessoal 
espaçado pelos diversos postos. Então na 
chamada “organização para a acção”, seja 
ela de combate, manobras, vistoria ou limi-
tação de avarias, ficamos como peixe fora 
de água se por algum motivo fortuito nos 
virmos privados deste precioso aliado. Mes-
mo num navio pequeno faz muita falta, e eu 
que o diga, pois ainda tenho bem presente 
uma comissão de embarque em que me vi 
muitas vezes obrigado a andar aos berros 
pelos corredores!

Já a sua correcta utilização tem muito que 
se lhe diga! É bem verdade que não existe 
uniformidade de procedimentos entre as vá-
rias unidades – a começar pela alocução de 
advertência, que vai desde o chamamento 
completo, com indicação do nome ou de-
signação abreviada do navio e especifica-
ção da categoria hierárquica a quem o aviso 
se destina, passando pelo mais vulgarizado 
“Atenção, Guarnição…”, até ao mais lacó-
nico “Guarnição…”, isto sem falar daqueles 
operadores que, sem qualquer cerimónia ou 
compasso de espera, vão directos ao assun-
to... Existem, depois, outros preciosismos, 
que variam de local para local, como, por 
exemplo, a proibição de mencionar as pa-
lavras “mesmo” ou “mesma”, que julgo ter 
tido origem numa monumental calinada 
que, em tempos, terá relacionado o apelido 
de um oficial com uma parte do navio iden-
ticamente designada (e este hipotético epi-
sódio talvez mereça uma investigação mais 
profunda, não excluindo a possibilidade de 
figurar destacado numa próxima crónica… 
Mas onde é que nós íamos? Estávamos a fa-
lar de procedimentos, não é verdade?). Pro-
vavelmente já se justificava a elaboração 
de uma publicação naval exclusivamente 
dedicada à operação do E.T.O.. Enquanto 
essa “bíblia do operador” não sai, vamos 
vivendo com as instruções escritas promul-
gadas pelos diversos comandos – quando 
existem! -, de acordo com o bom senso de 
cada um e com a tradição marinheira que, 
decididamente, já não é o que era. Claro 

que nem mesmo a existência destas direc-
tivas nos impede, por vezes, de ouvir bar-
baridades capazes de fazer arrepiar as me-
lenas do mais calvo! Na verdade sucedem 
tão frequentemente que um dia destes ainda 
vemos a designação oficial do E.T.O. mudar 
para “Elemento Transformador de Ordens”, 
“Equipamento Torturador de Ouvidos” (e 
esta é capaz de “pegar” com facilidade, 
independentemente da operação ser mais 
ou menos correcta, tantas são as vezes em 
que, de forma brutal, interrompe os nossos 
precários períodos de repouso) ou mesmo 
“Emissor de Trapalhadas Ocasionais”.

Uma das “escorregadelas” que me ficou 
na memória não se deveu a incompetência 
do operador, mas sim à dificuldade que este 
sentiu no emprego de vocabulário recente-
mente introduzido. Estávamos no início da 
década de 1990 e a Marinha sofria um pe-
queno “choque tecnológico” com a transi-
ção da artilharia “pura” para os sistemas de 
armas guiadas vulgarmente designadas por 
mísseis. Sucedeu, então, durante um exercí-
cio, o Oficial de Quarto à Ponte da “Vasco 
da Gama” mandar o Cabo de Quarto fazer 
o aviso de que o lançador do Seasparrow 
(o nosso míssil antiaéreo) se iria movimen-
tar. Ora aquela praça, um cabo de mano-
bra bastante antigo que nunca ouvira falar 
em semelhante “bicho”, lá terá solicitado 
ao oficial para repetir a palavra, mas ten-
do, provavelmente, ficado absolutamente 
na mesma e não sendo do seu feitio ques-
tionar as ordens recebidas, lá se dirigiu ao 

microfone e fez o melhor 
que sabia. Foi assim que, 
no sossego do meu cama-
rote, me chegou aos ouvi-
dos o seguinte aviso:

- Atenção, guarnição… 
O lançador do Cisterno vai 
ser movimentado.

Ainda com o microfone 
ligado, ouvi um ruído de 
fundo de grande vozearia 
e risos abafados. Seguiu-
-se um “clic!” surdo, um 
breve período de silêncio 
e, finalmente, a esperada 
rectificação:

- Guarnição… Corre c-
ção ao aviso anterior: o Sis-
pêro vai ser movimentado. 
Repito: o Sispêro.

Desta vez nem ouvi ruí-
do de fundo, pois tive a 
sensação de que todo o 
navio estremecia com as 
gargalhadas do pessoal - 
as minhas incluídas. Ga-
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ranto que não tinham qualquer malícia, 
pois mais não foram do que um escape 
para as tensões acumuladas durante aque-
les dias. Afinal, eram dirigidas à situação 
em si e não à pessoa, cuja competência 
profissional não saiu minimamente belis-
cada daquele pequeno “incidente”. Pare-
ce-me é que nunca mais lhe pediram para 
fazer avisos relacionados com Seasparro-
ws, Harpoons ou Phalanxes, não fosse o 
Diabo tecê-las!…

Temos, até agora, falado apenas dos na-
vios, mas é, talvez, nas unidades em terra 
que a necessidade de um E.T.O. mais se faz 
sentir, devido à extensão do terreno a co-
brir e à grande dispersão do pessoal que ali 
presta serviço. Veja-se o exemplo da Escola 
Naval, onde os futuros oficiais tomam, pela 
primeira vez, contacto com aquele equipa-
mento. E isto é feito logo desde “tenra ida-
de”, com o cadete de serviço do 1º ano a 

ter a elevadíssima responsabilidade (pelo 
menos assim era no meu tempo) de fazer 
a leitura da ordem do dia durante a forma-
tura para o jantar. Pois saberão muitos dos 
meus leitores que existe na EN, a praxe de 
proibir os alunos do 1º ano de se designa-
rem a si próprios como cadetes, devendo, 
em vez disso, utilizar o termo “mancebo”. 
Claro que esta designação não é oficial e 
apenas é usada quando os “mancebos” es-
tão na presença de cadetes mais antigos 
ou nas conversas entre estes. No entanto, 
um dos meus camaradas de curso, durante 
o nosso 1º ano, levou aquela “proibição” 
tão a sério que, num dos seus serviços de 
escala, ao ser mandado fazer um aviso des-
tinado a um condiscípulo, não esteve com 
meias-medidas e saiu-se com esta:

- Atenção, mancebos… Mancebo Fulano 
de Tal atende chamada telefónica no gabi-
nete do Oficial de Dia.

Não sei o que se terá passado depois 
desta bombástica locução, mas estou cer-
to de que o seu autor não terá escapado 
a uns bons “calduços”. Quanto ao aviso, 
acabou por não ser rectificado. Pelo me-
nos, o destinatário da mensagem não deve 
ter ficado com quaisquer dúvidas sobre a 
sua identidade.

Muito mais há para contar sobre enormi-
dades proferidas “à boca” do E.T.O.. Tenho, 
inclusive, “na manga”, uma série delas que 
se verificaram num relativamente curto es-
paço de tempo, aquando de um treino ope-
racional realizado em terras de Sua Majes-
tade Britânica. Devo, aliás, dizer - a quem 
não conhece - que aquele treino é extrema-
mente propício a “argoladas”. Mas isso hão 
de ser outras histórias…

J. Moreira Silva
CTEN

A HISTÓRIA DOS FUZILEIROS EM LIVRO

 A Marinha propõe-se editar, através da INAPA-MEDIALIVROS SA, a 
obra “Fuzileiros – Factos e Feitos na Guerra de África (1961-1974)”, em qua-
tro volumes (Geral, Angola, Guiné e Moçambique), da autoria do CFR FZE 
Sanches de Baena.

Os interessados na aquisição desta obra deverão, com brevidade, entrar em 
contacto com o Corpo de Fuzileiros através dos telefones 210918108 /118/121.

Preço: 1 vol. 18,90 euros, 2 vols. 34,86 euros, obra completa (4vols.) 63 euros.

CONCURSO DE ADMISSÃO 
DE CADETES DA ARMADA - 2006

Este ano, para quem pretenda aceitar o desafio de concor-
rer à Escola Naval, está aberto, de 8 de Maio a 21 de Julho 
de 2006, o concurso para admissão de cadetes aos cursos, 

de ensino superior, de ingresso nas seguintes classes de oficiais 
dos Quadros Permanentes da Marinha:

 Marinha ............................................................ 40 vagas
 Administração Naval........................................... 4 vagas
 Fuzileiros ............................................................ 2 vagas
 Engenheiros Navais, na área de Mecânica ............ 8 vagas
 Engenheiros Navais, na área de Electrónica .......... 8 vagas

Poderão concorrer aos cursos da Escola Naval, os cidadãos 
portugueses com o 12.º ano de escolaridade do ensino secun-

dário ou de habilitação legalmente equivalente, tendo realizado 
em 2006 as provas de acesso ao ensino superior de Matemáti-
ca (mínimo 95) para todos os cursos excepto para os cursos de 
Engenharia Naval onde é necessário ter realizado as provas de 
Matemática e de Física (mínimo 95).

Deverão, ainda, prestar provas de verificação dos pré-requi-
sitos de natureza física, funcional e psicotécnica, bem como de 
natureza vocacional.

Os candidatos civis, deverão ter idade inferior a 22 anos, com-
pletados em 2006 e altura igual ou superior a 1,64 m ou 1,60 m, 
conforme seja do sexo masculino ou feminino.

Para mais informações e esclarecimentos complementares po-
derão contactar a Secretaria Escolar ou o Gabinete de Apoio ao 
Candidato através dos seguintes contactos:

MORADA
Gabinete de Apoio ao Candidato
Escola Naval
Base Naval de Lisboa
2810-001 Almada

INTERNET
www.marinha.pt/escolanaval
escnaval.divulgacao@marinha.pt

TELEFONES
Número Azul: 808 201 467
Telefone: 210 901 910 / 210 901 900
Fax: 210 901 925

ESCOLA NAVAL

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
 Encontra-se patente ao público, desde 24MAR06 até ao dia 24MAI06, no Clube 

de Oficiais da Marinha Mercante, uma exposição fotográfica intitulada NAVIOS 
DA TRANSINSULAR, organizada pelo Comandante José Ferreira dos Santos com 
fotografias da sua colecção.

A referida mostra é constituída por oitenta e sete fotos de vinte e seis navios que 
desde 1985 têm ostentado as cores da TRANSINSULAR e estará visitável todos os 
dias úteis, das 15 às 20 horas . O Clube de Oficiais da Marinha Mercante fica situado 
na Travessa de S. João da Praça, n.º 21 perto da Casa dos Bicos.



Rohde & Schwarz - na vanguarda da tecnologia
Temos as melhores soluções para si

A qualidade é a nossa imagem de marca

A Rohde & Schwarz é um fabricante independente e um dos 

maiores fornecedores de equipamentos e sistemas electrónicos 

da Europa. Ao longo de 70 anos temos vindo a desenvolver, pro-

duzir e comercializar instrumentos e sistemas nas áreas de teste 

e medida, radiocomunicações, broadcasting, radiomonitorização 

e radiolocalização, segurança IT. Os nossos principais objectivos 

são a alta precisão, máxima qualidade, produtos e serviços de 

extrema confiança.

Presença local e global

A chave do nosso sucesso é o desenvolvimento de sistemas de 

comunicação e medida em parceria com os nossos clientes. 

Esforçamos-nos para entender ao pormenor as necessidades dos 

nossos clientes, e depois desenhar soluções rentáveis. Como 

empresa independente, mantemos um contacto próximo com os 

nossos clientes através de uma rede de mais de 70 representa-

ções mundiais.

Equipa especializada e inovadora

O nome Rohde & Schwarz é sinónimo de inovação, precisão, fiabi-

lidade e qualidade. Esperamos o melhor, não apenas dos nossos 

produtos mas também da nossa equipa. Fazemos todos os pos-

síveis para desenvolver e promover as aptidões dos nossos cola-

boradores, pois o nosso sucesso como empresa está directa-

mente ligado ao desempenho, motivação e criatividade de todos 

eles. Esta é a nossa formula para atingirmos a satisfação do cli-

ente e para sermos os melhores na nossa área de negócios.

Descubra mais:

www.rohde-schwarz.pt

Rohde&Schwarz Portugal, Lda  · Alameda António Sérgio, 7 - R/C - A · 2795-023 Linda-a-Velha

Tel. 21 415 57 00 · Fax 21 415 57 10 · e-mail: info@rspt.rohde-schwarz.com
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 368)

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 – Unidade que equivale a um milhão de dínios. 2 – Trazer à lem-
brança; Cidade italiana do Piemonte. 3 – Género de plantas cucurbitáceas; Missal na 
confusão. 4 – Região da extremidade sul de Portugal continental; Andavas. 5 – Ponta 
aguçada; Fibra vegetal, extraída de certas palmeiras e empregada no fabrico de cha-
péus de senhora. 6 – Planta liliácea da china; Caixa postal (sigla); Que tem um ano de 
idade. 7 – Relativo aos habitantes da Alta Escócia; Associação Médica Internacional 
(sigla); No princípio e no meio do ano. 8 – Fronteiras; Lugar onde param tropas em 
marcha. 9 – Norte na barafunda; Três de aéreo. 10 – Milha marítima; Tornai raso. 11 
– Seios marítimos (ant); Metal que se encontra nos minérios de platina.

VERTICAIS: 1 – Género de cetáceos vizinhos das baleias e que se encontram em quase 
todos os mares. 2 – Evolucionara; Símb. quím. do níquel. 3 – Espécie de sabiá; Um dos 
guerreiros gregos que puseram cerco a Tróia. 4 – Recua; Comer na ocasião da ceia. 5 
– Oferece; Rádio Televisão Portuguesa (sigla); Produzes sons. 6 – Irritava; Também (ant). 
7 – Instrumento para determinar as longitudes no mar. 8 – Pequeno poema da Idade 
Média, narrativo ou lírico (inv); Banheira (inv); Artigo plural. 9 – Género de plantas bras-
sicáceas e que os Antigos criam ter prioridades anti-rábicas (inv); Asma na confusão. 10 
– Irmã do pai ou da mãe; Escondei com capa. 11 – Padre empregado nas missões.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Viscondessa. 2 – Imundicia. 3 – Su; Novis; Aa. 4 – Ino; Rei; 
Alc. 5 – Oiro; Apar. 6 – Mdicv; Moiro. 7 – Eaco; Mogn. 8 – Tdo; Vas; Sai. 9 – Re; 
Lares; Rz. 10 – Melanemia. 11 – Secretariar.

VERTICAIS: 1 – Visiometros. 2 – Imunidade. 3 – Su; Orico; Mc. 4 – Cnn; Oco; Ler. 
5 – Odor; Vale. 6 – Niveo; Marat. 7 – Dcii; Sena. 8 – Eis; Aom; Ser. 9 – As; Apios; 
Mi. 10 – Alargaria. 11 – Anacronizar.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 367

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 85)

Todos vuln. S abriu em 1♠, W fez uma intervenção em 2♥, N marcou 2♠ e S fe-
chou em 4♠. W achou um exagero face aos seus 18 pontos à esquerda do abridor 
e resolveu dobrar. Será que tinha razão ou S vai conseguir cumprir o seu contra-
to, um tanto ou quanto agressivo, com qualquer saída?

(Solução neste número)

D
V
10

4 V
10
8
4

D
8
6
4
2

Este (E):

10
9
8
7

D
8
4

R
7
6
2

R
10

Norte (N):

A R
V 
9
7
6
5

D
V
9

A
D
V

Oeste (W):

R
D
V
6
5
4

A
3
2

A
3

9
5

Sul (S):

CONVÍVIOS
“FILHOS DA ESCOLA” 

INCORPORAÇÃO DE MOÇAMBIQUE 60/62
 Alguns militares da incorporação de 60/62 da comissão de Moçambique, gos-

tariam de efectuar um 1º convívio em local e data a determinar. Os interessados 
devem reunir o maior número de contactos do pessoal da incorporação.

Os interessados devem contactar: Florival Galaio, Praça Dr. Tristão Vaz 
Teixeira, N.º 28 r/c Dto – 2580 Carregado

FILHOS DA ESCOLA DO CONCELHO DE ESTREMOZ
 Vai realizar-se no próximo dia 03JUN06 pelas 13.00H o 2° almoço dos filhos 

da escola do Concelho de Estremoz, que terá lugar no salão dos Bombeiros 
Voluntários de Estremoz. Contactos para inscrição: Serrano Cuco – 962676280, 
José Maria – 966109567, Fax – 268234071.

ENCONTRO DE MARINHEIROS EM VILA REAL
 A Associação de Marinheiros de Trás-os-Montes e Alto Douro realiza o seu 

encontro anual no próximo dia 04JUN06 em Vila Real, em local a indicar.
Esta Associação abrange os 36 concelhos da região e congrega já perto de 

250 marinheiros associados na maior parte residentes na zona.
Para mais contactos deverão os interessados contactar a direcção através 

do telf. 96 5068967 ou 259351333.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 85

W tinha realmente razão e conseguiu encontrar a única saída que derrota o con-
trato. Veja então o que acontece saindo a ♥R: S ganha com o A e joga ♠; W faz 
o seu A seco e ataca com ♥V, D de N e corte de E; a defesa ainda irá fazer ♣A e 
mais o 9 de ♥ para as 4 vazas do cabide dobrado. 
Não será uma saída natural à mesa, mas trata-se de um problema a 4 mãos, logo 
teremos a possibilidade de a encontrar com os 4 jogos à vista.
Parabéns se apostou em W. 

Nunes Marques
CALM AN               

CONVÍVIOS
GUARNIÇÃO DO NRP “JOÃO COUTINHO”

 Realiza-se a 15JUL06 o 2º almoço-convívio da 3ª Guarnição (1974/1976) da 
CORTINHO. O almoço é alargado a todos os familiares. Para mais informa-
ções, contactar até 30JUN06: João Códices TM: 96 476 47 52 ou Telef. 21 212 37 
67; Jorge Gonçalves TM: 91 781 05 46; Rui Azevedo TM: 96 339 23 42.

1º MARINHEIROS C/M E C/V
 Vai-se realizar em 02SET06, no restaurante “A Quinta”, em Oeiras, o 1º al-

moço convívio do curso de 1º Marinheiros Condutores de Máquinas e Con-
dutores de Veículos, que decorreu no período de 06/09/93 a 04/02/94.

Os interessados devem contactar: M/CM Nuno Mendonça TM: 96 68 66 
712; NRP “António Enes” Ext.: 31 2373 ou 39 2600.



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

 CMG AN Rafael Sardinha Mendes Calado, nomeado para funções de inspector-
coordenador da Inspecção da Administração dos Meios Financeiros da Inspecção Ge-
ral da Defesa Nacional  CFR MUS Carlos da Silva Ribeiro, nomeado para o cargo 
de Chefe da Banda da Armada  CTEN Carlos Manuel Baião Monteiro, nomeado 
para o cargo de Comandante do NRP “Baptista de Andrade”.

FALECIMENTOS

 CALM MN REF Rubem Lopes Lavoura  1TEN REF Ernesto da Silva Ruivo  SMOR 
A REF Raúl Cardoso Ramos  SAJ M REF Avelino António Mendes  SAJ M REF José 
Casimiro Moreira  1SAR L REF Agostinho Rodrigues Ribeiro  1SAR CE REF Teófilo 
Barbosa Fernandes  1SAR MQ REF José Joaquim de Barros  1SAR T REF Américo 
Maria Alves Torgo  1SAR MQ REF Alfredo Rodrigues da Paz  1SAR CE REF Ben-
jamim do Carmo Silva Barradas  CAB CM REF José Ferreira Neto  CAB FZ REF 
Augusto Carlos Picanço da Veiga  CAB A REF Abel Cipriano Pereira  CAB CM REF 
Manuel Gonçalves Ferreira  CAB E Fernando Nobrega da Cruz  AG. 1ª CLª REF Joa-
quim Vieira Roque (PM)  Farl S-Che REF João Rodrigues Cunha Aldeano.

RESERVA
 CMG FN Carlos Alberto Carrando Tomé dos Reis  CMG SEC António Dias Mar-

ques  CFR SEF Carlos Manuel Gaspar das Neves  CFR SEE António José Nunes 
Remédios  CFR SEE José Manuel Mousinho Camões  SMOR A Carlos Lourenço 
dos Santos  1TEN OT Albertino Manuel Estrela Amado  SMOR M Manuel António 
Ferro  SMOR TEA Daniel Valério Candeias Mendes  SMOR TRC Rogério Queima-
do Carrilho  SMOR B Carlos Manuel Bauto Medinas  SMOR CE Victor Manuel de 
Jesus Fonseca  SMOR CE Leonel Jacinto Pereira Chainho  SMOR CE António Gon-
çalves Simões  SMOR CM Uriel Jorge de Matos  SMOR E Acácio António Prata da 
Veiga  SMOR FZ Laurentino Marques Romão  SMOR FZ Manuel da Piedade Elias

 SMOR FZ Januário José Espadeira dos Reis  SMOR FZ Nelson da Silva Cardoso  
SMOR FZ Victorino de Jesus Duarte  SMOR FZ João Martins Fernandes  SMOR H 
Marcelino Francisco Soares Gomes  SMOR MQ António Manuel Almeida Carvalho

 SMOR L Octávio Duarte Mendes Dias  SMOR MQ José Isaías Correia Ribeiro  
SMOR O Manuel Fernandes Vicente  SMOR R António Paulo das Neves Quintal  
SMOR SE Joaquim Maria Guerreiro  SMOR SE Eliseu dos Santos  SMOR SE Celesti-
no Francisco Rodrigues  SMOR SE Carlos Alberto Gouveia de Sampaio  SMOR TEA 
José Manuel Vera de Oliveira  SMOR TRC Júlio Alberto Rosa Leitão  SMOR TRC 
Jorge Duarte Ferreira  SMOR V Armando Carneiro de Almeida  SMOR R António 
José de Sousa Almeida  SMOR TES Manuel Jorge Machuco das Neves  SCH A Car-
los Manuel da Conceição Henriques  SCH CE Carlos Manuel Rosa Ferreira  SCH 
CM Alberto Jorge Moreira Coelho Leal  SCH CM Manuel João Papeira Brotas  SCH 
FZM José Manuel Monteiro de Oliveira  SCH L Mário Manuel Gomes Ramos  SCH 
L Luís Manuel Ramos  SCH MQ José António Gonçalves Campos  SCH MQ António 
da Rocha Barbosa  SCH MQ Faustino Dias Varela  SCH MQ Helder Henriques Bra-
vo  SCH SE Fernando Ribeiro Correia  SCH SE Eduardo Manuel Valido Estrelas  
SCH SE Fernando dos Santos Luís  SCH T Manuel Gomes dos Santos  SCH TF José 
Neves Castelo  SCH U Manuel António de Castro  SCH V Manuel João Rodrigues 
Lopes  SAJ FZ Luís Manuel da Conceição Santos  SAJ A António Alberto Quintas

 SAJ A Sabino dos Santos Rodrigues  SAJ A Albano dos Anjos Rodrigues  SAJ A 
Carlos Manuel Gaspar Gomes  SAJ A João José Fernandes de Assunção  SAJ A José 
Octávio da Cruz Miranda  SAJ A João Urbano Sacramento  SAJ A António Joaquim 
Ferreira da Costa  SAJ A António Augusto da Costa Martins  SAJ A António Manuel 
Laranjeira Pinto  SAJ A Anacleto Francisco Anica  SAJ B Antero Manuel Valente Pinto

 SAJ B Jorge Lima Ribeiro  SAJ B Arménio Lameirão Nogueira Teixeira  SAJ B Pe-
dro Manuel Barroca Rodrigues  SAJ B José Manuel da Conceição Lopes Carrapeto  
SAJ C Domingos Lima de Sá  SAJ C Carlos Morais Lopes  SAJ C Paulino dos Santos 
Pinto Guerra  SAJ CE Adelino Francisco Ferreira Moreira  SAJ CM António Manuel 
Ribeiro Martins  SAJ CM Armindo da Conceição Mousinho Velez  SAJ CM Mário 
da Silva Carvalho  SAJ CM António Francisco Simões Pereira  SAJ CM Joaquim 
Marmelo da Cunha  SAJ CM Mário dos Santos Teixeira  SAJ E José Luís Marques 
Rodrigues  SAJ E Hermínio Fonseca Madeira  SAJ E João Luís de Matos Chambel

 SAJ E Joaquim Inácio Bráz Pereira  SAJ E José António do Monte Penedo Cortez  
AJ E Manuel José Gonçalves Alves  SAJ ETA Alberto Manuel Pereira Dias  SAJ ETC 
José Fernando Ferreira Fernandes  SAJ FZ Idalécio Martins Correia  SAJ FZ Mário 

Cerqueira Barbosa  SAJ FZ Manuel Martins Corga  SAJ FZ Manuel Domingos reis 
Caeiro  SAJ FZ Rui Ribeiro Mendes  SAJ FZ José Venâncio Labaredas  SAJ FZ José 
Carlos Carvalho Cortez Duarte  SAJ FZ João Nunes Dias  SAJ FZ Manuel Mestre 
do Nascimento  SAJ FZ António Felisberto  SAJ FZ António Júlio Nunes  SAJ FZ 
Guilherme Afonso Teles  SAJ FZ Rui Manuel Nunes Lopes  SAJ FZ Osvaldo Pinto 
Teixeira de Carvalho  SAJ FZ Mário Fernando dos Santos  SAJ FZ António Inácio 
Salsinha Gouveia  SAJ FZ Manuel Joaquim das Dores Palmeiro  SAJ FZ Arménio 
Carvalho Duarte Pereira SAJ FZ Hernani Luís Martins de Lemos Pantoja  SAJ L José 
Manuel Pereira Nunes  SAJ L José Maria Carneiro Correia  SAJ L Emídio Fernando 
dos Santos Francisco  SAJ L José Francisco Correia Gordinho  SAJ L José Mendes

 SAJ L Coriolano Augusto Pedro  SAJ L António e Jesus Pinto de Almeida  SAJ 
M José Domingos Pereira  SAJ M Fernando Inácio Marreiros  SAJ M José António 
da Silva Cardoso  SAJ M Joaquim Teixeira de Carvalho  SAJ MQ Victor Manuel do 
Nascimento Carteira  SAJ MQ António Luís de Jesus Pinheiro  SAJ R Fernando Ma-
nuel dos Santos Lima  SAJ R Virgílio Pereira da Silva.
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CORRECÇÃO
 Por lapso nas Notícias Pessoais – RA n.º 396/ABR06, nas Nomeações, onde 

se lê CFR Paulo Jorge Guerreiro deve ler-se CFR Paulo Jorge Silva Ribeiro, 
nomea do para o cargo de Comandante do NRP ”Sacadura Cabral”.

REFORMA

 CMG RES Adriano Manuel de Sousa Beça Gil  CTEN OTT Domingos Gomes da 
Silva  SMOR SE Manuel José dos Santos António  SMOR A Eusébio do Rosário Rosa 
Esteves  SMOR TES João José de Oliveira Nunes  SMOR TRC João Manuel Palrão 
Ribeiro  SMOR T Joaquim Januário Coelho de Almeida Matos  SCH E Joaquim do 
Rosário Sintra  SCH E José Carlos Ferreira  SCH R José Manuel Martins  SAJ TF 
Armando Elias Ribeiro  SAJ TF João José Parreira Carrapato  SAJ L Manuel Rama-
lho dos Santos Silva  SAJ TF Manuel Maria Cepa Carpinteiro  SAJ FZ António Ma-
nuel Sabino  SAJ V Samuel Pereira Martins  SAJ M Augusto Ribeiro Martins  SAJ 
A Rui dos Santos Pinheiro  SAJ E António João Gonçalves Mendes  1SAR MQ Abel 
Luís Amorim Leite  1SAR L Jacinto Marques Severino  1SAR L Ilídio Bermudes Bo-
telho  1SAR CE Luís Alfredo Lopes dos Santos  1SAR CE José Manuel Simões Lopes

 1SAR M Vasco Furtado da Silva Baptista  1SAR CE Emídio Gonçalves Martins  
1SAR MQ Joaquim Manuel de Oliveira Marques  1SAR L José Alberto de Jesus Nora

 1SAR ETI Carlos José Máximo Ramos  2SAR A Paulo Jorge da Conceição Canhola
 CAB TFD Manuel da Silva Vilão  CAB TFD José Emílio Patacas Mourato Elvas  

CAB T João Francisco Roque  CAB R António Carlos de Melo Custódio  CAB TFD 
Ulisses José Cardoso  CAB M Amândio Manuel Correia  CAB M Fernando Nunes 
Mendes  CAB A Domingos Ribeiro Alves  CAB A Manuel Pedro dos Santos Fernan-
des  CAB A Joaquim António Cerqueira Bragança  CAB M Manuel Nunes da Silva 
Ferreira  CAB M Leonel Marques Romão.

BANDA DESENHADA
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31. FAROL DE SAGRES

Inaugurada em 4 de Março de 1894 para solenizar o 
centenário do Infante D. Henrique, a luz de resguardo 
da ponta de Sagres começou logo desde o seu primei-
ro acendimento e pelo seu diminuto alcance a provo-
car justos reparos e reclamações da numerosa navega-
ção que ali passava. Muito mais avançado para o sul e 
tendo menos trinta metros 
de altitude que o Cabo de 
S. Vicente, não era com 
uma luz de três milhas 
de alcance luminoso que 
se devia ter assinalado o 
promontório de Sagres. O 
Aviso aos Navegantes nº 3 
de 03/03/1894 indica que 
a luz é fixa vermelha, com 
um alcance de 5 milhas, 
utilizando um candeeiro 
a petróleo.

Em 28 de Novembro de 
1906 o aparelho de luz foi 
substituído por outro de 
maior alcance. O aparelho 
é de luz fixa vermelha, de 
horizonte, com candeeiro 
de 2 torcidas e 12 milhas 
de alcance luminoso.

Em 30 de Junho de 
1923 começou a funcio-
nar o novo farol de Sagres. 
O edifício consta de uma 
torre quadrangular de al-
venaria branca, com ane-
xos de um só pavimento, 
para habitação de farolei-
ros e depósito de material. 
A torre mede 5,5 metros 
de altura, desde o terreno 
até à aresta superior da cornija. Sobre ela elevam-se o 
murete cilíndrico metálico, e a lanterna, ambos pintados 
de vermelho, ficando o plano focal da luz 7,5 metros 
acima do solo. O aparelho lenticular é de 4ª ordem, 
modelo pequeno (250 mm distância focal), e é constituí-
da por cinco lentes de 45º, cada uma, efectuando uma 
rotação completa em 10 segundos. A fonte luminosa é 

um candeeiro 
de nível cons-
tante. A rotação 
da óptica é pro-
duzida através 
de um mecanis-
mo de relojoa-
ria e o alcance 
luminoso é de 
14 milhas. 

De Março de 1916 a Dezembro de 1918 o farol este-
ve apagado devido à 1ª Guerra Mundial.

A partir de 1953 o farol foi electrificado através de 
grupos electrogéneos, ficando como fonte luminosa a 
incandescência eléctrica com reserva a gás.

Durante o ano de 1958 foi resolvido superiormente res-
tituir a Praça de Sagres tan-
to quanto possível à traça 
que apresentava no tempo 
do Infante e arranjá-la ur-
banisticamente. Para isso 
foi elaborada uma memó-
ria descritiva junta ao pro-
jecto das «Comemorações 
do V Centenário da Morte 
do Infante D. Henrique 
– Promontório de Sagres 
– Construção de um Farol 
de Sinalização».

«Por se verificar a ne-
cessidade imperiosa da 
existência dum Farol no 
Promontório de Sagres, 
prevê -se um pequeno fa-
rol de sinalização, cujo 
traço arquitectónico, da 
maior simplicidade, tem 
por objec tivo não preju-
dicar a majestade do lo-
cal. O pequeno farol, será 
construído em alvenaria, 
tendo os cunhais em can-
taria da região (...)»

Em 29 de Julho de 1959 
um ofício do Director de 
Faróis para a Direcção Ge-
ral de Marinha insurgia-se 
contra a demolição do ve-

lho farol, para se construir a 20 metros daquele, um novo 
farol, cuja construção considerava fraca, ”muito fraca 
até”, considerando um esbanjamento de dinheiro públi-
co quando se recomendavam as maiores economias.

Em 1 de Abril de 1960 começou a funcionar o novo 
farol de Sagres, tendo sido demolido o velho. Importou 
este farol na quantia de 146.890$00.

A fonte luminosa é a incandescência eléctrica com 
lâmpadas de 500W, com reserva a gás e com aparelho 
catadióptrico de 4ª ordem, pequeno modelo em tambor 
com 11 milhas de alcance. 

O farol foi electrificado e automatizado em Agosto 
de 1983, ficando a ser monitorizado a partir do farol 
de S. Vicente, deixando de estar guarnecido de faro-
leiros.

Direcção de Faróis

Local: Cabo de Sagres
Altura: 13 m
Altitude: 53 m
Luz: Iso R 2s
Alcance:  11 M
Óptica: 4.ª Ordem – 250 mm
Ano: 1896
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31. FAROL DE SAGRES
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HOMENAGEM A 
Vasco da Gama

Vasco da Gama concretizou entre 1497 e 1499 uma viagem marítima que 
ligou, de forma definitiva e consistente, a Europa Ocidental ao Mun-
do Índico, unindo duas civilizações que, até aí, apenas tinham uma vaga 
ideia uma da outra. 

Numa época em que a mudança de paradigmas dominou o espírito eu-
ropeu, afirmando-se um humanismo crescente que recuperava a crença 
profunda nas capacidades do Homem, tal viagem veio demonstrar, de 
forma prática, essas mesmas capacidades, cimentando o optimismo an-
tropológico que constituiu a base do modernismo, despoletando o de-
senvolvimento científico dos séculos seguintes consolidou a crença no 
progresso como pilar do desenvolvimento de uma sociedade que dava os 
primeiros passos à escala global.

Para nós, marinheiros – entendendo os sacrifícios que comportou e 
as dificuldades que foi necessário superar – esta viagem é o modelo da 
grande missão cumprida. Uma missão que pôs à prova a paciência, a resis-
tência, a perseverança e a abnegação que são próprias dos marinheiros 
e que nos deve servir de exemplo.
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Disciplina militar
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VALORES, IDENTIDADE E MEMÓRIA 3

Vivemos um período prolongado de paz, sem grandes pertur-
bações da ordem internacional, que afectem, de forma directa 
e decisiva, a segurança dos portugueses. As Forças Armadas, 

além de estarem empenhadas em operações no exterior, definidas no 
novo quadro internacional em que estamos inseridos, cumprem as cha-
madas missões de interesse público, onde interactuam, de forma inten-
sa e permanente, com outros departamentos do Estado e organizações 
civis. Possivelmente em consequência da prevalência destas missões 
no quadro conjuntural da actividade das Forças Armadas, verifica-se 
uma certa tendência para o mimetismo dos militares relativamente à 
obediência hierárquica civil.

À primeira vista a disciplina militar e a 
obediência hierárquica civil assemelham-se: 
ambas recorrem a estatutos específicos que 
limitam os direitos e liberdades dos membros 
das Forças Armadas e dos funcionários da 
Administração Pública, com recurso a regras 
idênticas; ambas traduzem uma integração 
de cidadãos num aparelho público fundado 
na subordinação e correspondendo a uma 
utilização para os fins fixados pelo Governo. 
Todavia, entre a subordinação imposta pela 
disciplina militar e aquela que comporta a 
obediência hierárquica civil, há duas dife-
renças significativas: a subordinação militar 
é total e não somente funcional; é política e 
não apenas técnica.

Na Administração Pública a obediência 
hierárquica civil não ultrapassa os limites do 
exercício das funções. O funcionário público 
é um cidadão de plenos direitos em todas as 
questões relacionadas com a defesa dos seus 
interesses profissionais, ou com a independência da sua vida priva-
da. Nestes dois planos, o militar está submetido a um regime muito 
mais restritivo.

No campo dos interesses profissionais o militar não pode associar-
-se em sindicatos, sendo esta noção considerada incompatível com as 
regras da vida militar, embora as associações profissionais, com carác-
ter assistencial, deontológico ou sócio-profissional sejam permitidas 
por lei (Lei Orgânica n.º 3/2001, de 29 de Agosto). Também está fora 
de questão a participação do militar nas decisões que tem de pôr em 
prática, e a existência de órgãos paritários continua excluída das Forças 
Armadas (na Função Pública existe, por exemplo, o Conselho de Coor-
denação da Avaliação). A greve dos militares é de tal forma impensável 
que, na realidade, embora exista uma lei para limitar este direito (Art.º 
31º da Lei n.º 29/82, de 11 de Dezembro), nunca foi necessário o recur-
so a sanções disciplinares ou criminais para punir infracções. Por fim, 
embora o militar disponha de recurso contra as decisões que atentem 
contra o estatuto da sua condição, tem de cumprir as punições impos-
tas no quadro da disciplina das Forças Armadas, mesmo antes das de-
cisões sobre o resultado do recurso. Estas punições podem ser graves, 
variando entre simples detenções e a prisão disciplinar.

Relativamente à vida privada, enquanto o funcionário público não 
está sujeito a condicionamentos muito restritivos das suas funções, o 
militar depende das exigências omnipresentes da disciplina. Por isso, 
não pode exercer quaisquer actividades civis relacionadas com as suas 
funções militares, ou incompatíveis com o seu grau hierárquico ou de-
coro militar, ou que o coloque em dependência, susceptível de afectar 
a sua respeitabilidade e dignidade (Art.º 16º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas). O militar também não deve obedecer a outras 
ordens senão às dos seus chefes, nem a outros símbolos para além da 
Bandeira Nacional. A vida privada do militar é igualmente condiciona-

da por regulamentação muito rigorosa. Deve manifestar permanente 
disponibilidade para o serviço, ainda que com sacrifício dos interesses 
pessoais (Art.º 2º da Lei n.º 11/89, de 1 de Junho). Por isso, no limite, não 
tem direito a folgas. Se não fizer falta ao serviço beneficia de licenças 
diárias, cuja recusa não pode dar lugar a nenhum recurso. Mas é, sobre-
tudo, relativamente à preservação da sua vida, que o militar se encon-
tra mais desfavorecido, quando comparado com o funcionário público. 
O militar está permanentemente disponível para lutar pela defesa da 
Pátria, se necessário com o sacrifício da própria vida. Também é sujei-
to aos riscos de vida inerentes ao cumprimento das missões militares, 

bem como da formação, instrução e treino 
que as mesmas exigem, quer em tempo de 
paz, quer em tempo de guerra (Art.º 2º, da 
Lei n.º 11/89, de 1 de Junho).

Na Administração Pública a obediência 
hierárquica civil não ultrapassa os limites 
das actividades técnicas. O funcionário 
público é um cidadão de plenos direitos 
em todas as questões da sua prática polí-
tica, nas quais o militar está sujeito a um 
regime muito mais restrito. Com efeito, ao 
funcionário público só se exige uma subor-
dinação técnica aos seus superiores hierár-
quicos. Requer-se que execute as ordens 
recebidas e que faça bem o seu trabalho, 
sem limitações dos direitos como cidadão. 
Por outras palavras, o funcionário público 
pode professar qualquer opinião, sem so-
frer qualquer sanção, exprimindo-a por es-
crito ou verbalmente, através da adesão a 
um partido político, ou da participação em 
reuniões, manifestações ou associações. A 

jurisprudência tem estabelecido que a expressão das opiniões do fun-
cionário público, seja limitada a lugares exteriores e fora das horas de 
serviço e, ainda, que seja feita com a moderação e compostura adequa-
da ao seu nível hierárquico. A subordinação do militar é muito mais 
profunda. Na realidade, como as Forças Armadas são um instrumento 
passivo do poder político, o militar deve ser fiel, não a determinado che-
fe, regime, ou Governo, mas ao comando e ao poder político. Quantos 
militares sentiram amargos de altivez executando ordens contrárias à 
sua consciência e que, em seguida, depois de terem obedecido, se demi-
tiram? O militar não escolhe entre este ou aquele regime ou Governo. É 
incondicionalmente fiel ao Governo legítimo do seu país, porque é ele 
que detém o poder político. Explica-se, assim, que as Forças Armadas 
estejam “esterilizadas” do ponto de vista político, e que toda a activida-
de e toda a tomada de posição política seja recusada aos militares (Art.º 
31º da Lei n.º 29/82, de 11 de Dezembro). Para isso, as democracias oci-
dentais estabeleceram doutrina e produziram a legislação que isolou as 
Forças Armadas no seio da nação e privou os militares da maior parte 
dos direitos, liberdades e garantias dos seus concidadãos.

A disciplina militar cria hábitos de reconhecimento, compreensão e 
aceitação do comando, sempre necessários nas Forças Armadas e vitais 
em situações isoladas, inesperadas ou sucessivas de risco de vida, indi-
vidual ou colectivo. Isto é especialmente importante, quando as decisões 
se precipitam e é necessário cumprir ordens sem tempo para reflexão. 
Todavia, para que isso seja possível, a disciplina militar coloca exigên-
cias muito superiores às que resultam da obediência hierárquica civil. 
São essas exigências que preservam a noção de dever, o grau de coesão, 
o espírito de corpo e o sentido de missão que os militares devem ter. 
Também são elas que permitem às Forças Armadas manter as regras 
especiais de organização e funcionamento, que conferem uma capaci-
dade de acção ímpar nos momentos críticos da vida nacional.



Dia da Marinha
Alocução do Almirante CEMA

Em primeiro lugar, quero dizer a todos que quiseram estar pre-
sentes que, não podendo mais comandar navios, esta é, e será 
para sempre, a minha honra maior: a de comandar os milha-

res de homens e mulheres, militares, militarizados e civis, que servem 
Portugal na Marinha.

Neste dia, em que celebramos a chegada de Vasco da Gama à 
Índia, há 508 anos, não haveria melhor cenário do que a terra que o 
viu nascer para lembrarmos aqueles que serviram esta Instituição, 
cuja história se confunde com a da na-
cionalidade, e homenagear os que hoje, 
com abnegação, coragem e dedicação, 
continuam a engrandecer a Marinha e 
o País.

Senhor Ministro da Defesa Nacional, 
dirijo-me a V. Ex.ª para agradecer a sua 
disponibilidade para presidir ao Dia da 
Marinha de 2006.  

Senhor Secretário de Estado da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do Mar, o meu 
muito obrigado por estar junto da Mari-
nha na celebração do seu Dia.

Senhora Secretária de Estado dos Trans-
portes, a Marinha agradece a honra que 
nos dá com a sua presença.

Senhor Secretário de Estado do Orça-
mento, o meu muito obrigado pela sua 
disponibilidade para participar nesta ce-
rimónia, o que muito nos honra.

Senhores Almirantes ex-Chefes do Es-
tado-Maior da Armada

Senhores Generais representantes dos 
Chefes do Estado-Maior do Exército e da 
Força Aérea

Senhora Governadora Civil de Setúbal 
Senhor Presidente da Câmara Munici-

pal de Sines 
Senhor Presidente da Assembleia Mu-

nicipal de Sines 
Senhora Administradora do Porto de Sines
Senhores Vereadores, entidades militares e civis presentes 
Senhores Directores-Gerais do Ministério da Defesa Nacional
Sinienses,
A presença de V. Ex.as nesta cerimónia transmite o apoio e coesão 

institucionais indispensáveis para o prosseguimento dos objectivos 
que traçámos: construir o futuro, ser relevante entre pares, ser uma 
mais valia para o desenvolvimento nacional sustentado e dar mais 
apoio às populações, para que a Marinha seja cada vez mais útil a 
este país de marinheiros - que por vezes voltou as costas ao Mar, 
mas que sempre nele encontrou rotas que o levaram a sair de crises 
e dificuldades.

Mas antes de falar da Marinha, Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal, permita-me que fale de Sines.  

Falar de Sines é, para qualquer marinheiro, um grato prazer, pelas 
boas memórias das incontáveis vezes que por aqui passámos. Falar 
de Sines é, também, elogiar este belo cenário de uma baía natural abri-
gada dos ventos predominantes, que desde há muitos séculos para 
aqui atraiu gentes, que naturalmente fizeram do mar o seu principal 
modo de vida. Esta atracção do mar foi reforçada, há 35 anos, pela 
edificação do grande complexo industrial que fez crescer Sines em 
população e importância, tornando-a num dos principais pólos in-

dustriais e infra-estruturas portuárias do País. É, portanto, uma hon-
ra para a Marinha celebrar aqui o seu dia maior, a convite de V. Ex.ª 
e com o apoio inestimável da Administração do Porto de Sines, que 
muito agradecemos. Senhor Presidente, mais uma vez, o meu muito 
obrigado pelo seu gentil convite. 

À população de Sines, gente do mar, que pronta e calorosamente 
sempre nos recebe e que de forma tão natural, quanto espontânea, tem 
aderido às festividades, um obrigado sincero em nome da Marinha!

Senhores Almirantes, Senhores Co-
mandantes,

Senhores Oficiais, Sargentos, Praças, Mi-
litarizados e Civis da Marinha, caros ami-
gos, minhas senhoras e meus senhores,

marinheiros,
Permitam-me, agora, Excelências, dis-

tintos convidados, que vos fale da Mari-
nha, dos seus trabalhos e projectos, para 
que a conheçam ainda melhor e avaliem 
o modo como usamos os recursos - de 
todos nós - que são colocados à nossa 
disposição.  

De um tradicional espaço de circula-
ção e fonte de recursos biológicos, o mar 
é hoje reservatório de energia e minerais, 
espaço de lazer e, infelizmente, também 
receptáculo de poluição e de prevarica-
ções de toda a ordem.

É incontroverso que o mar representa 
actualmente um factor imprescindível ao 
progresso. Mas também é inquestionável 
que não haverá desenvolvimento sem se-
gurança e é através da sua Marinha que 
Portugal detém os instrumentos de força 
indispensáveis à prossecução dos seus in-
teresses no mar. Nas águas sob jurisdição 
portuguesa não acontece, nem acontece-
rá, o que ocorre em muitas zonas do mun-

do, em que a insegurança e a depredação de recursos são a regra. 
Porém, a capacidade económica e financeira nacional não permi-

te duplicações ou desperdícios em meios e organizações dedicados 
à contenção dos riscos que o mar comporta. É necessário fazer com 
pouco o muito que há a fazer! É por isso que a Marinha alia à sua 
componente militar uma actuação no domínio da autoridade do 
Estado sobre os espaços de jurisdição marítima. É o que designa-
mos por “Marinha de duplo uso” que, através da flexibilidade de 
emprego das suas unidades, actua em todo o espectro de missões 
associadas à jurisdição e à preservação da segurança no mar, garan-
tindo uma actuação eficaz e coordenada, com economia de meios e 
unicidade de comando.  

Neste quadro geral de actuação, importará, neste momento em 
que a Marinha celebra o seu Dia, dar público conhecimento do servi-
ço que presta ao país, e assim evidenciar o produto do investimento 
que o Estado lhe atribui.

A Marinha é tão importante em tempo de paz, como em tempo 
de crise ou de conflito. Os seus meios são utilizados em permanên-
cia, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ao serviço dos Portugue-
ses, qualquer que seja o cenário nacional ou internacional, desde 
missões de apoio à paz, à salvaguarda da vida humana no mar e à 
conservação daquilo que é nosso na extensíssima Zona Económica 
Exclusiva, 18 vezes superior à área terrestre do país. 
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Mas a Marinha não se limita às missões clássicas das marinhas 
militares e das guardas costeiras. No quadro do desenvolvimento 
económico, a renovação da esquadra é um estímulo sustentado 
para a indústria nacional, fomentando a construção naval, e todo 
um conjunto de empresas fornecedoras de tecnologia avançada a 
ela associadas, decorrente dos requisitos tecnológicos dos navios 
militares. 

No âmbito das ciências do mar, o trabalho de investigação é uma 
realidade diária no Instituto Hidrográfico, casa de excelência que os 
portugueses conhecem bem da minimização das consequências das 
tragédias do Prestige e de Entre-os-Rios.         

No âmbito cultural, preservamos, com uma relação custo eficácia 
que nos honra, um valioso património de muitos séculos, disponí-
vel para todos através do museu, do planetário, do aquário, do ar-
quivo histórico, da biblioteca, da Academia de Marinha e de outros 
organismos.

Em síntese, a Marinha está presente em praticamente todos os secto-
res da vida nacional ligados ao mar e à projecção externa do nome de 
Portugal.  Fá-lo por dever e 
fá-lo com devoção. 

Militares, militarizados 
e civis da Marinha,

Fazemos muito, faze-
mos bem, mas muito mais 
há para fazer e muito me-
lhor! 

É esse o nosso empe-
nho e a nossa responsa-
bilidade!  

Portugal, fruto do seu 
processo de construção de 
quase nove séculos, man-
tém interesses políticos, 
económicos, militares e 
culturais, que podem re-
querer o emprego da sua 
Marinha muito para além 
da geografia de proximidade.

Preservar uma Marinha de dimensão oceânica, ajustada à natureza 
e dispersão de tais interesses, sustentada num conjunto equilibrado 
de capacidades, em que exista um efeito de complementaridade si-
nérgica entre todos os meios, que possibilite empenhamentos no mar 
e a partir do mar, onde, quando e como o país precise, requer uma 
vontade política determinada. Este requisito é crítico no momento 
presente, porque a renovação dos meios não ocorreu de forma gra-
dual e faseada. Esqueceu-se a forte dependência que a Marinha tem 
do cumprimento do planeamento. Com efeito, as Marinhas não se 
improvisam, e são mais fáceis e baratas de manter do que de edificar. 
Também é certo que a Marinha é dispendiosa, mas, como a história 
facilmente comprova, muito mais caro é não tê-la ou querer tê-la de-
masiadamente tarde. 

O Governo correspondeu a esta imperativa necessidade com visão 
político-estratégica, decidindo investir na renovação da Esquadra mes-
mo em contra-ciclo económico, pelo que espero em breve ter notícias 
- boas notícias - para dar a todos os que compreendem os factores de-
terminantes duma política de defesa que sirva Portugal.  

Estes programas representam um enorme alento e uma acrescida 
responsabilidade para todos os marinheiros. A nova esquadra terá 
mais capacidade de intervenção dentro e fora do País, num leque 
mais alargado de situações, com maior influência nos acontecimen-
tos e mais visibilidade para Portugal, como membro activo da comu-
nidade internacional. Por outro lado, vai exigir um enorme esforço 
de adaptação a novas tecnologias e a novas formas de estar no mar, 
com menos pessoas e por períodos mais longos. É um desafio que 
vamos vencer!

Os novos patrulhas oceânicos em construção realizarão também 
tarefas de protecção ambiental. Duas destas unidades terão capaci-
dades de balizagem e de combate à poluição. Anuncio com muito 
gosto que o primeiro, cujo aumento ao efectivo se prevê para 2008, 

será baptizado com o nome de “Sines”, como sinal de respeito e ho-
menagem a esta nobre cidade, que sempre viveu virada para o mar e 
que prestigia e acarinha a sua Marinha, acolhendo-a fraternalmente e 
apoiando as suas iniciativas. Estou certo que a cidade se identificará 
e orgulhará daquele seu navio. 

Se a requalificação das capacidades da esquadra é essencial à mo-
dernização da Marinha, a eficácia e a eficiência no cumprimento das 
missões só é possível com homens e mulheres qualificados, motiva-
dos, e em número suficiente.

O sector de pessoal é, na Marinha, extremamente complexo, po-
dendo dizer-se que constitui um Caso de Estudo da administração 
pública. A harmonia estatutária entre militares, civis, e militarizados, 
não é uma questão menor e a tomada de medidas avulsas que se 
tem verificado ao longo de décadas não tem facilitado. Temos que 
encontrar soluções integradas e com visão de futuro, sendo impera-
tivo que a anunciada revisão de carreiras contribua para solucionar, 
ou pelo menos minimizar, as assimetrias existentes. Em paralelo, 
há que encontrar soluções que respondam ao esforço de racionali-

zação que a Marinha tem 
vindo a efectuar, e que 
nos últimos dez anos, se 
traduziu numa redução 
de 30% dos efectivos mi-
litares, bem como para as 
variadas alterações, nem 
todas sintónicas, do en-
quadramento legal. 

Faremos mais, com me-
nos gente; por isso há que 
recompensar adequada-
mente os melhores e dar, 
como temos feito, uma 
atenção muito especial à 
qualificação do pessoal.

O marinheiro é antes de 
mais um cidadão, um cida-
dão do mundo que ama e 

luta pelo seu país. Este é o enquadramento de tudo o resto. Mas, no dia 
a dia, há que formar este cidadão, também na modernidade das coi-
sas do mar. Neste sentido, o actual sistema de formação profissional, 
iniciado em 2004, tem permitido que os sargentos e praças adquiram 
uma sólida e permanentemente actualizada preparação.

No ensino superior, fomos pioneiros no processo de Bolonha e pros-
seguiremos no seu aperfeiçoamento, no sentido de conferir aos futu-
ros oficiais a adequada formação técnico-naval, militar e marinheira, 
assim como a formação humanista e científica de base, compatível 
com o exigente desempenho das suas futuras funções. 

Na formação pós graduada, no que se refere ao Instituto de Estu-
dos Superiores Militares, é forçoso que os cursos aí ministrados per-
maneçam com elevada qualidade e que, no harmonioso respeito das 
culturas próprias dos três Ramos das Forças Armadas e visão con-
junta, habilitem os oficiais ao desempenho das funções de comando, 
direcção, chefia ou estado-maior, nos mais diversos, e exigentes am-
bientes. É que não há conjunto sem partes e só deste modo podere-
mos evoluir sinergicamente.

A motivação dos que servem a Marinha no mar constitui matéria 
central das nossas preocupações. Alguns dos seus aspectos funda-
mentais têm a ver com estatutos, quadros, carreiras e progressões 
que ultrapassam a Marinha. Os militares, militarizados e civis, em 
geral, têm compreendido as dificuldades do país, mas esperam, com 
confiança, a resolução dos problemas já identificados. Dos aspectos 
ligados à motivação ao alcance da Marinha, considero importante 
diferenciar a capacidade de progressão e ascensão nas carreiras dos 
mais capazes, dedicados e competentes e prosseguiremos o reconhe-
cimento da especificidade do pessoal embarcado e com funções na 
primeira linha de exigência operacional.

É sabido, porém, que não existe organização sem disciplina. É meu 
dever tutelar os meus subordinados, isto é, defender os seus legíti-
mos interesses. 
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Fá-lo-ei, como sempre. Mas também é minha obrigação defender 
os interesses da Marinha acima dos interesses individuais. Fá-lo-ei 
também, e exigirei que todos compreendam o conceito e o prati-
quem na acção.

Excelências, distintos convidados, senhoras e senhores,
O lugar da Marinha é no mar. Por isso, neste dia, saúdo espe-

cialmente aqueles que lá se encontram, no cumprimento das suas 
missões, nacionais ou aliadas. Os números de 2005, que traduzem 
a presença da Marinha no 
mar, falam por si. Destaco 
as mais de 23 000 horas de 
navegação efectuadas por 
uma média de 10 navios 
com missão atribuída em 
cada dia do ano, e também 
as mais de 2 800 embar-
cações vistoriadas no mar 
territorial e ZEE, e o salva-
mento de 587 pessoas pelos 
navios e pelas embarcações 
salva-vidas do Instituto de 
Socorros a Náufragos.

São números significati-
vos, mas que não nos dei-
xam satisfeitos. A Marinha 
quer estar ainda mais pre-
sente, mas tal só será pos-
sível com os novos meios navais, eventualmente com um novo 
modelo de apoio, mais eficiente e com ainda melhores prestações 
operacionais. 

Fuzileiros e Mergulhadores são diariamente empregues em mis-
sões específicas, principalmente de serviço público. Após um inter-
regno que durou desde 2004, data do regresso da missão em Timor-
-Leste, os Fuzileiros participarão em breve – espero -  num exigente 
cenário internacional. O reequipamento efectuado e a inequívoca 
qualidade do pessoal garantem ao País uma força pronta e disponí-
vel para ser empregue, com o padrão de excelência a que nos habi-
tuaram, em qualquer dos teatros de operações em que a sua partici-
pação seja necessária. 

A Autoridade Marítima 
através das capitanias e da 
sua componente operacio-
nal a Polícia Marítima é 
exercida 24 horas por dia, 
apesar dos parcos efectivos 
existentes não terem acom-
panhado o crescimento e 
exigência da actividade co-
mercial e de recreio, onde 
muito especificamente a 
sua presença mais deve 
incidir.  As mais de 23 000 
vistorias a embarcações 
efectuadas em 2005 ilus-
tram bem o esforço desen-
volvido.

Ao nível interno, a Ma-
rinha colabora consistente-
mente com a Polícia Judici-
ária, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Polícia de Segurança 
Pública e está pronta a reforçar a cooperação e a apoiar a Brigada 
Fiscal da GNR, tanto nos aspectos da formação do pessoal e da ma-
nutenção dos meios, como em todas as operações que envolvam 
meios navais e da Autoridade Marítima, com o propósito único de 
melhor servir o País.

Curiosamente vemos hoje alguns países amigos adoptarem o pa-
radigma há muito existente em Portugal, da Marinha de duplo uso, 
por ser aquele que melhor serve os interesses nacionais, enquanto 
alguns de nós continuam a tentar reinventar paradigmas novos, 

apesar do manifesto sucesso da visão inovadora encontrada há já 
muitos anos.

Também no domínio do conhecimento e investigação do mar, há 
que semear para colher. Por isso, estamos decisivamente empenha-
dos nos estudos e recolha de elementos que nos permitam afirmar 
direitos de jurisdição nacional sobre os fundos oceânicos até ás 350 
milhas náuticas. Os navios hidrográficos são, neste âmbito, insubs-
tituíveis, bem como o saber e as bases de dados laboriosamente 

construídas, num trabalho 
planeado a muito longo pra-
zo a que os portugueses cos-
tumam ser avessos.      

Excelências, distintos 
convidados, senhoras e se-
nhores,

A Marinha orgulha-se da 
forma harmoniosa e sinérgi-
ca como trabalham as suas 
vertentes militar e da Auto-
ridade Marítima, como se 
orgulha da sua capacidade 
para operar conjuntamente 
com as outras componentes 
militares, forças de seguran-
ça e outros departamentos 
do Estado, em ambiente 
nacional ou internacional. 

Os sucessos obtidos, designadamente na repressão de actos ilícitos 
no mar e Domínio Público Marítimo, em que os mais visíveis são a 
apreensão de grandes quantidades de estupefacientes, nalguns casos 
a centenas de milhas da costa, são para nós motivo de grande satis-
fação que o interesse dos nossos aliados ainda mais reforça.

Constitui ainda motivo de orgulho para a Marinha poder conti-
nuar a afirmar que a força naval está pronta para zarpar do Tejo em 
48 horas, como já o fez, para a guerra ou para a paz. É um orgulho 
que resulta do trabalho de todos, militares, militarizados e civis e 
que o Comandante da Marinha quer com todos partilhar.

Senhor Ministro da Defesa Nacional, Excelência,
Os recursos financeiros 

e a imprevisibilidade dos 
acontecimentos estratégi-
cos, são os elementos mais 
influentes do ambiente 
onde a Marinha tem de 
cumprir as suas missões. 
Neste contexto, o saber, a 
perseverança, a motivação, 
a tenacidade e a imagina-
ção criativa dos marinhei-
ros, constituem-se como 
referências determinantes 
para vencer os actuais de-
safios e contribuir para que 
Portugal use o mar como 
necessita.

Ciente das condicionan-
tes que se nos deparam, 
mas confiante que estou 
nas capacidades dos ho-

mens e mulheres que comando, manifesto a V. Ex.ª o firme propósito 
da Marinha se continuar a afirmar ao serviço do país.

Como militares e marinheiros estamos habituados a sacrifícios, à 
subordinação dos interesses individuais aos colectivos, a uma forte 
solidariedade perante as adversidades e a não regatear esforços pelo 
País, tudo fazendo para merecer a sua confiança, firmes na defesa, 
empenhados na segurança e parceiros no seu desenvolvimento.

Fernando de Melo Gomes
Almirante
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A fragata “Corte-Real” visitou Angola 
entre 3 e 12 de Abril numa missão de 
diplomacia naval, em apoio à políti-

ca externa. Tendo como finalidade reforçar 
os laços de cooperação entre os dois paí-
ses, a “Corte-Real” participou em exercicios 
combinados com a Marinha de Guerra An-
golana, com o objectivo de 
treinar cenários de emprego 
multinacional em operações 
de paz, apoiou a visita ofi-
cial do Primeiro-Ministro de 
Portugal a Angola, que de-
correu entre 4 e 7 de Abril 
e estabeleceu ligações às 
comunidades portuguesas 
existentes em Luanda e no 
Lobito. 

Durante a viagem visitou, 
para além de Angola, por-
tos da República de Cabo 
Verde e do Gana, nos quais 
se desenvolveram contactos 
protocolares e visitas a ins-
tituições, com a finalidade 
de aprofundar os laços de 
amizade entre as respectivas 
Marinhas e Estados e refor-
çar a ligação entre a Pátria 
e as comunidades portu-
guesas, que nesses países 
residem e trabalham, e que 
por vezes tão longos anos 
permanecem afastadas de 
Portugal.

A missão iniciou-se com 
a largada da Base Naval de 
Lisboa a 20 de Março, após 
cuidados e intensos prepara-
tivos para uma missão com características 
e para uma região bem diferentes daquelas 
onde nos últimos anos os navios mais têm 
operado. Para responder com a flexibilidade 
e robustez adequadas à incerteza presente 
à largada quanto aos exercícios combina-
dos a realizar com a Marinha de Guerra 
Angolana, não só na dimensão como na 
sua especificação operacional e táctica, 
embarcou para a missão um pelotão de fu-
zileiros ligeiro, constituído em agrupamen-
to operacional, e uma equipa reforçada de 
mergulhadores sapadores, assim como um 
considerável reforço de material e equipa-
mento, adequados ao desembarque e ope-
ração em terra do pelotão e à realização 
de um exercício de assistência a sinistro 
em terra.

A navegação ao longo da costa ociden-
tal de África foi aproveitada para passar em 
águas nacionais do Arquipélago da Madei-
ra, tendo para o efeito bordejado as Ilhas 
Selvagens, assim como para realizar exercí-
cios internos e operações de vôo, que sem 
causarem demoras no avanço, permitissem 
conservar e melhorar os padrões de pronti-

dão do navio, recentemente sujeito a uma 
avaliação pela Flotilha. 

Na demanda de Angola escalou-se en-
tre 24 e 25 de Março o porto do Mindelo, 
na ilha de São Vicente, República de Cabo 
Verde, onde o navio foi recebido com a 
genuína e franca amizade sempre dispen-

sada pelas autoridades e população à Ma-
rinha portuguesa. Na companhia do Adido 
de Defesa, CMG Pereira Gonçalves e da 
cônsul honorária no Mindelo, D. Rosália 
Vasconcelos, cumprimentaram-se as auto-
ridades civis e militares, como é norma e 
tradição, que retribuíram a bordo, e desen-
volveu-se um curto mas intenso programa 
de eventos, o qual incluiu uma visita às ins-
talações militares do Morro Branco, uma 
visita à Escola Salesiana, uma recepção a 
bordo e visitas ao navio. Nas instalações 
militares do Morro Branco desenvolve-se 
uma importante componente da actividade 
de cooperação técnico-militar portuguesa, 
no âmbito da formação dos fuzileiros, ten-
do sido possível observar um dia de intensa 
actividade de instrução militar. Na tarde de 
24, uma numerosa delegação do navio vi-
sitou a Escola Salesiana e participou numa 
sessão de debate com os alunos, na qual se 
divulgou a actividade do navio e se satisfez 
o natural fascínio e curiosidade da juventu-
de sobre o mar e a navegação. Aproveitou-
-se a ocasião para ofertar material didáctico 
e de divulgação, culminando a tarde com 

uma aula práctica de arte marinheira para 
alguns alunos. A visita ao Mindelo ficou 
ainda marcada por uma recepção a bordo, 
à qual compareceram diversas entidades 
civis e militares, membros da comunidade 
portuguesa local e militares em serviço no 
âmbito da Cooperação Técnico-Militar em 

Cabo Verde, pela abertura a 
visitas e por uma visita guia-
da, seguida de um convívio 
e lanche, proporcionada a 
dois grupos de crianças da 
Escola Salesiana. Pela tarde, 
com o vento fresco mas tem-
perado dos alíseos, largou-
-se para o mar prosseguindo 
a navegação em direcção ao 
hemisfério Sul.

Antes de demandar Luan-
da, a “Corte-Real” fez ain-
da uma escala no Golfo da 
Guiné motivada por razões 
logísticas, tendo para o 
efeito sido escolhido o por-
to de Tema, no Gana. No 
trânsito ao longo da costa 
do Golfo da Guiné prosse-
guiu-se o treino interno e a 
preparação dos exercícios 
combinados com os an-
golanos, realizando-se as 
necessárias operações de 
vôo para manutenção das 
qualificações pessoais, das 
equipas do convés de vôo 
e os exercícios específicos 
de tiro, de limitação de ava-
rias, próprios do centro de 
operações ou de marinha-

ria. A par da actividade de treino interno, 
a “Corte-Real” desenvolveu uma activida-
de permanente de manutenção da imagem 
de superfície reconhecida, a qual assume 
na actualidade uma importância acrescida 
enquanto contributo  para melhorar a segu-
rança marítima (security), especialmente em 
àreas como a atravessada na qual se verifica 
um recrudescimento da pirataria ou de tráfi-
cos ilegais. Apesar de navegar longe de cos-
ta, foi regular o avistamento e cruzamento 
com embarcações de pesca escavadas em 
troncos –pirogas -. Nesta tirada começaram 
a fazer-se sentir os efeitos do calor e eleva-
da humidade, no navio e na guarnição, re-
novando-se e reaprendendo -se a ineviável 
adaptação às condições tropicais, designa-
damente na implementação das medidas de 
minimização na utilização de sistemas para 
poupar o material. 

A escala em Tema, circunscrita ao rea-
bastecimento de combustível, não estava 
inicialmente planeada, e obrigou a uma 
aprofundada recolha de informação sobre 
este país, por forma a potenciar eventuais 
resultados com a visita. Para além da habi-
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tual caracterização geográfica, aquela infor-
mação dava ênfase a vários cuidados a ter, 
designadamente com a saúde e segurança 
pessoais. A realidade que encontrámos dis-
sipou rapidamente algumas incertezas so-
bre o que nos esperava, ao verificarmos a 
modernidade do porto, em infraestrutura, 
equipamentos e processos, assim como a 
simpatia e cuidados que as autoridades e a 
população local nos votou. Para tal muito 
contribuiu as atenções e o envolvimento na 
visita assegurado pelo cônsul honorário no 
Gana, Sr. Matos Fernandes, que ali estando 
radicado há mais de 20 anos, possui uma 
implantação surpreendente na sociedade 
local. A recomendação para na viagem de 
regresso ser Tema o porto a escalar nova-
mente, para reabastecimento, foi imedia-
tamente apresentada a Lisboa.

De Tema para Luanda, prosseguiram-se os 
preparativos das actividades previstas para 
Luanda, tendo-se cruzado a linha do equa-
dor pelas 17:30h do dia 1 de Abril, surgindo 
de repente a bordo Neptuno, acompanha-
do pelo seu séquito. Mais uma vez o ritual 
cumpriu-se, e a farsa do rei dos mares teve 
lugar, interrompendo por um dia a rotina 
das operações e dos exercícios internos. 
Primeira vivência para a maior parte da 
guarnição, a encenação foi montada para 
que ninguém escapasse à sátira e ao incon-
tornável baptismo na tina. O Comandante 
deu o mote, o grumete mais moderno cor-
tou a linha, os sorrisos e boa disposição pe-
gam-se pelo navio, 
deixando a festa o 
espanto e a maravi-
lha estampados nos 
rostos de todos.

A 3 de Abril e 
volvidos 10 anos 
desde a última visi-
ta de uma unidade 
naval portuguesa 
a Angola, a pró-
pria “Corte-Real”, 
atracou em Luan-
da. Os contactos 
iniciaram-se com 
as visitas oficiais, 
a c o m p a n h a d a s 

pelo Adido de 
Defesa, CMG 
F Z  L o u r e i -
ro Nunes, ao 
vice-Ministro 
da Defesa Na-
cional, almi-
rante Rufino, 
ao Chefe do 
Estado-Maior 
da Marinha, 
almirante Fe-
l i c i a n o ,  a o 
Cap i t ão  do 
Porto e ao Em-
baixador de 
Portugal em 
Angola, Em-

baixador Francisco Xavier Esteves, receben-
do-se a bordo o CALM Tavares de Almeida, 
Comandante da Flotilha, que representou o 
almirante CEMA durante a visita da “Corte-
Real” a Luanda. Os primeiros dias, dedica-
dos aos preparativos, decorreram cheios de 
expectativa sobre o porto e a cidade, não 
sem que o sempre surpreendente clima se 
prestasse logo no primeiro dia ao crepús-
culo, a desabar uma chuva diluviana sobre 
o toldo, colocado no convés de voo, que 
acumulou toneladas de água e dobrou os 
ferros de suporte antes que houvesse tem-
po de o desmontar. Recuperados os toldos 
e os ferros, viveu-se nos dias seguintes um 
intenso programa de actividades internas e 
externas, com base num bem organizado 
programa a cargo da Marinha de Guerra 
Angolana, que incluíram várias palestras 
de apresentação da Marinha Portuguesa, 
a entidades militares e civis, e visitas de 
delegações do navio a locais de interesse, 
designadamente ao museu das Forças Ar-
madas de Angola, ao museu da escravatura 
e à barra do rio Kwanza. No dia 4, o Mi-
nistro da Defesa Nacional, Dr. Luís Amado, 
encontrou-se a bordo com o pessoal militar 
da Cooperação Técnica e Militar em Ango-
la e no dia 5 de Abril, 21 crianças do Lar 
Kuzola, visitaram o navio, tendo sido do-
ados artigos didácticos, roupa e brinque-
dos. Por ocasião do seminário de tecnolo-
gia e defesa que decorreu a bordo no dia 
6 de Abril, o ministro da defesa nacional 

recebeu a bordo o seu homólogo angola-
no, general Kundi Paihama, estando ambos 
acompanhados pelos respectivos CEMGFA, 
respectivamente ALM Mendes Cabeçadas 
e general Fernandes Nelumba  “Sanjar”, e 
DGPDN, respectivamente  General PILAV 
Esteves Araújo e almirante Mendes de Car-
valho “Miau”, assim como da parte ango-
lana, outras elevadas entidades da defesa 
e militares. No final do seminário, as co-
mitivas visitaram o navio, assim como a 
montra tecnológica instalada no convés de 
vôo, onde estavam patentes equipamentos 
e painéis explicativos das empresas do gru-
po EMPORDEF – EID, ENVC e EDISOFT-, 
junto dos quais representantes das empre-
sas esclareciam os visitantes. No final do 
almoço a bordo que reuniu todos os parti-
cipantes, o general Esteves Araújo ofereceu 
ao almirante “Miau” uma colectânea de li-
vros para a biblioteca do ISEM de Angola. 
Ainda no dia 6 o primeiro-ministro de Por-
tugal, Eng. José Sócrates, acompanhado do 
ministro de Estado e do Negócios Estrangei-
ros, foi recebido a bordo pelo ministro da 
Defesa Nacional, visitou o navio, assistiu a 
uma apresentação no centro de operações 
e reuniu-se num porto de honra com uma 
delegação do navio e o pessoal militar da 
cooperação técnico-militar.

Entre 8 e 10 de Abril realizaram-se os 
exercícios combinados, tendo a “Cor-
te-Real” largado de Luanda e rumado ao 
Ambriz, onde largou os agrupamentos de 
fuzileiros embarcados, portugueses e an-
golanos, para o exercício combinado, re-
gressando a Luanda ainda no dia 8 à noite, 
fundeando no meio da baía, junto à Base 
Naval de Luanda.

No Ambriz desenvolveram-se os exercí-
cios programados com o objectivo de me-
lhorar as capacidades de operação combi-
nada num quadro de actuação de operações 
de paz e humanitárias. Neste âmbito reali-
zaram-se varias actividades, que incluíram a 
execução de um exercício de acção directa 
de resgate de um refém e um treino cruza-
do entre os fuzileiros de ambas as marinhas, 
que permitiu trocar, demonstrar e aperfei-
çoar perícias e valências entre os militares. 
As unidades de fuzileiros combinadas fica-
ram sedeadas na escola de fuzileiros na-
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vais, onde decorreram diversas instruções 
teóricas e práticas de tarefas a ser desempe-
nhadas pelos fuzileiros, no âmbito de uma 
forca anfíbia - nomeadamente socorrismo, 
utilização de GPS, comunicações, controlo 
de tumultos e vigilância. 

No dia 9 de Abril realizou-se o exercício 
DISTEX, tendo-se simulado a prestação de 
auxilio a uma população, no surgimento de 
uma hipotética catástrofe. Os preparativos e 
execução envolveram toda a guarnição, com 
o natural destaque para a componente logís-
tica, pois foram contentorizados cerca de 7 
ton de material diverso, necessário para que 
a unidade de desembarque comandada pelo 
Imediato e constituída por cerca de metade 
da guarnição se desloque a terra, prestando 
o melhor auxilio possível, a quem dele muito 
precisa. O exercício revestiu-se para o navio 
de uma complexidade superior ao normal, 
pois para além da unidade de desembarque 
integrar militares de ambas marinhas, incluiu 
também um aturado planeamento de direc-

ção do exercício, esta assegurada por uma 
célula constituída por pessoal do navio co-
locado “no play” e encarregue de preparar 
e injectar os incidentes essenciais ao desen-
volvimento do exercício e adaptados aos 
objectivos estabelecidos.

No dia 10 reembarcou-se no Ambriz o 
agrupamento de fuzileiros e demandou-se 
o Lobito, onde o navio chegou no dia 11 de 
Abril, dia cheio de Sol, mas que mais uma 
vez, à semelhança de Luanda, se entornou 
de repente numa chuva diluviana, quan-

do se aguardava a 
bordo a chegada 
de entidades ofi-
ciais e da comu-
nidade lusa para 
a recepção. As au-
toridades locais, 
militares e civis, 
tudo fizeram para 
num curto período 
atracado, de pou-
co mais de 24 ho-
ras, tornar a visita 
do navio uma boa 
recordação para 
todos. 

Na tarde do dia 
12, o navio largou 
com rumo a São 
Tomé e Príncipe, 

ilhas de grande beleza e de gentes acolhe-
doras, mas cuja visita não se concretizou 
devido à situação política que então se de-
senvolveu, tendo o navio seguido directa-
mente para o Gana. Nesta tirada, e face ao 
tempo disponível, permitindo a realização 
de execícios de marinharia, aproveitou-se 
para concretizar um dos objectivos dos es-
tágios dos aspirantes e dar-lhes a oportuni-
dade de “mexer” no navio, efectuando uns 
“homens ao mar”.

Na segunda visita ao Gana, o cônsul 
organizou a pedido do navio uma visita 
duma delegação do navio à antiga Feito-
ria portuguesa de São Jorge da Mina no 
Golfo da Guiné, hoje conhecida por Elmi-
na. A feitoria, composta por uma fortaleza 

e uma povoação, 
foi constituída em 
1482 com o intui-
to de controlar e 
defender o comér-
cio do ouro e a na-
vegação dos por-
tugueses na costa 
ocidental de Áfri-
ca, e foi a primeira 
cidade portugue-
sa fundada fora 
de Portugal Con-
tinental. Assim, se 
fez uma viagem 
de 200 km, nem 
sempre confortável 
por causa do calor 
e pelo mau estado 
de alguns troços de 

estrada, mas vivendo-se um espírito de boa 
disposição e sentido histórico, pois, tendo 
os 37 portugueses que guarneciam a for-
taleza sido expulsos pelos holandeses no 
séc. XVII, eram agora 90 marinheiros que 
“regressavam.” Chegados à fortaleza, foi a 

A FUNÇÃO DIPLOMÁTICA 
DO PODER NAVAL

A presença de um navio de guerra português em 
Angola revestiu-se de uma importância crucial no 
relacionamento, não só entre as respectivas Ma-
rinhas, mas sobretudo entre os Estados. Sendo a 
política externa a actividade desenvolvida pelo 
Estado em relação a outros Estados e aos actores 
com relevância internacional, visando garantir as 
melhores condições para a realização de objecti-
vos, na defesa dos interesses próprios do Estado, e 
atendendo ao actual contexto nacional e interna-
cional, é possível afirmar que a política externa é 
um factor vital na definição estratégica do sistema 
político de um país, garantindo quer a sua sobera-
nia quer a sua integridade territorial. Concretizan-
do-se pela diplomacia e servindo-se do poder mi-
litar para sustentar a sua credibilidade, confiança 
e segurança, os meios navais poderão representar 
indubitavelmente uma forte instrumento de con-
cretização daquela política.

Embora as missões da Marinha possam tomar 
diferentes contornos consoante os objectivos, a 
missão Angola 2006 protagonizada pela “Corte-
Real”, apresentou um carácter essencialmente 
diplomático. Como embaixador do território na-
cional, esta visita naval relevou e salientou antes 
de mais a presença portuguesa no continente afri-
cano. Por outro lado, e fortalecendo o poder polí-
tico português consubstanciada pela visita oficial 
do Primeiro Ministro, do Ministro da Defesa Na-
cional, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e 
da respectiva comitiva empresarial, esta presença 
permitiu dar um contributo para reforçar os laços 
diplomáticos, económicos, e de amizade, através 
da actividade da fragata “Corte-Real” em Angola, 
onde foi visitada pelas mais diversas e altas entida-
des políticas e militares dos dois Estados. 

Atendendo ao grau de envolvimento e à dimen-
são adquirida, também os exercícios combinados 
constituem um ponto de passagem bem marcado 
na definição de um futuro no relacionamento e 
cooperação mútuos

Com a descrição própria da diplomacia, esta 
missão representou para Portugal muito mais do 
que uma mera missão naval de cooperação e de 
reencontro com um país irmão. 

DISTEX ANGOLA06
A fragata “Corte-Real” treinou, na Base Naval 

de Luanda, com a Marinha de Guerra Angolana a 
assistência em terra a uma população cuja povoa-
ção foi vítima de uma catástrofe natural.

Para o exercício DISTEX (Disaster Exercise) si-
mulou-se que a vila fictícia de VILAILHA foi vítima 
de um tremor de terra durante a madrugada de 08 
para 09 de Abril, tendo de imediato as autoridades 
locais solicitado ajuda internacional para socorrer 
as vítimas deste incidente que se estendeu pela 
maior parte do território, absorvendo na totalida-
de os seus recursos de protecção civil.

A Marinha Portuguesa ordenou então à fraga-
ta “Corte-Real”, que navegava na vizinhança, que 
se aproximasse do litoral da vila sinistrada com a 
principal missão de salvar as vidas humanas e asse-
gurar o apoio necessário para restabelecer as con-
dições básicas de vida naquela povoação.

A acção de assistência em terra foi organizada 
por brigadas especializadas na execução de deter-
minadas actividades, sendo coordenada por um 
Posto de Comando em Terra, instalado no local do 
sinistro e chefiado pelo Imediato, o qual por sua 
vez esteve subordinado ao Posto de Comando a 
Bordo onde se encontrava o Comandante. Desem-
barque 100 elementos da guarnição, 7 toneladas 
de material, com o emprego do helicóptero orgâni-
co, e foram integrados nas brigadas especializadas 
militares da Marinha de Guerra Angolana.
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delegação recebida pelas autoridades locais, designa-
damentre o Presidente da Câmara de Elmina, assim 
como o chefe tribal local da comunidade psicatória, 
que sobre uma vista inesquecível sobre a praia, inú-
meras pirogas na sua faina de pesca e sob a a entrada 
da fortaleza deram as boas vindas e guiaram a visita. 
Turistas de várias nacionalidades foram então escla-
recidos, pelos respectivos guias turísticos, da inusi-
tada “invasão” dos marinheiros acabados de chegar, 
de branco uniformizados, e da sua ancestral ligação 
a tão emocionante local, perdido algures na costa do 
Golfo da Guiné. 

Com Tema na popa, regressámos à contra-corrente 
equatorial, que agora nos atrasava no regresso à base 

e ao exercício SWORDFISH06, que entretanto já afa-
nosamente se preparava por todos os departamentos 
do navio. Quase cinco dias foi quanto se levou entre 
Tema e a cidade da Praia, na ilha de Santiago. Na tira-
da para Cabo Verde, agora à ilha da capital, Praia, re-
tomou-se a rotina interna de exercícios, mantendo-se 
a actividade permanente de reconhecimento da ima-
gem de superfície. 

Em Cabo Verde, o navio visitou a Praia no dia 23, 
tendo recebido o Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas (CEMFA), Coronel Antero de Matos a bordo. 
Ao fim do dia, largou para o Mindelo, onde reabaste-
ceu ao largo do porto, prosseguindo para Norte. Jun-
to do Arquipélago das Canárias procurou-se durante 
algumas horas a origem de um pedido de socorro de-
tectado num satélites COSPAS-SARSAT, o qual se veio 
a revelar ser mais um falso alerta. Novamente nas Sel-
vagens, agora de dia, onde não se registou a presença 
de qualquer actividade, e de onde largámos após um 
reconhecimento aéreo e um contacto com os vigilantes 
do parque, chegando a Lisboa a 28 de Abril.

(Colaboração do Comando do NRP “Corte-Real”)

No âmbito da Cooperação Técnico-Militar com os países de língua portu-
guesa e coincidindo com a visita do Primeiro - Ministro a Angola, e dos 
Ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros a Angola, realizou-se 

neste país, no período de 3 a 10 de Abril de 2006, um exercício combinado envol-
vendo as Marinhas de Portugal e Angola, no qual participou o NRP “Corte-Real” 
com uma Força FZ embarcada (TE 443.21.02.02).

A TE 443.21.02.02 de escalão Pel (-), foi constituída aglutinando diversas capaci-
dades técnicas e operacionais do Corpo de Fuzileiros, visando a realização de um 
conjunto de exercícios direccionados para as missões de apoio à paz.

O navio largou da BNL em 20 de Março rumo a Cabo Verde. Após uma curta es-
tadia em S. Vicente, largou novamente e a rotina voltou a ocupar toda a guarnição, 
agora também constituída por Fuzileiros e Mergulhadores. Estávamos na presença 
de um saudável exemplo 
de colaboração, entre as 
vertentes que constituem 
a Componente Operacional 
da nossa Marinha.

De uma forma natural, 
aproveitando as manhãs 
para efectuar treino físico 
e as tardes para aperfeiço-
ar aspectos técnicos, sem-
pre em coordenação com 
o planeamento de bordo, a 
missão seguiu até ser efec-
tuada nova escala para rea-
bastecimento, num país desconhecido para a maioria dos militares, o Gana.

No dia 3 de Abril, deu-se finalmente a chegada a Luanda e nesse mesmo dia a 
primeira reunião de coordenação com os mais altos representantes da Força de 
Fuzileiros de Angola e da Cooperação Técnico Militar – Projecto VI. O desenho do 
exercício, apresentado pelo CEM da Força de Fuzileiros de Angola, na presença 
do seu Comandante, era perfeitamente ajustado e enquadrava-se nos objectivos 
traçados para o mesmo.

Assim, foi proposto um exercício a realizar no período de 8 a 10 de Abril, cons-
tituído por três fases distintas. Na área do Ambriz, local onde se encontra actual-
mente a Escola de Fuzileiros, realizaram-se duas delas, trabalhando em interliga-
ção com o Grupo Especial de Fuzileiros (GEF) da Marinha de Angola.

A primeira, uma série táctica envolvendo uma acção directa de resgate de um 
refém, com projecção da força por bote de assalto a partir do navio e exfiltração 
também por bote, mas desta vez para a Escola de Fuzileiros. A segunda consti-
tuída por um “Cross-training”, abrangendo diversas áreas como comunicações, 
socorrismo, controlo de tumultos, navegação terrestre por GPS, utilização de equi-
pamentos de visão nocturna e tiro de combate.

Ao mesmo tempo, a bordo da “Corte-Real”, realizou-se a outra fase do treino, 
que integrava acções no âmbito da abordagem (com o Grupo de Abordagem a Pla-

taformas Marítimas – GAPM). 
Para esta fase do treino, foi ne-
cessário o embarque de uma 
equipa do GAPM no NRP 
“Corte-Real”, para desenvol-
ver o trabalho conjuntamente 
com a equipa de abordagem 
da Força FZ portuguesa.

Ainda durante este período, 
o NRP “Corte-Real” efectuou 
na Baía de Luanda, um Exercí-
cio DISTEX com a colaboração 
da Marinha Angolana.

Indiscutivelmente, esta foi 
uma experiência invulgar e extremamente gratificante para todos os fuzileiros 
que durante três dias, com a temperatura a rondar os 40º C e a humidade perto 
dos 100%, puderam conviver, trabalhar, trocar experiências e criar amizade com 
aquele grupo, num ambiente de total hospitalidade e simplicidade, que conferiu 
a este exercício um sentimento de grande dignidade, orgulho e respeito sentido 
inequivocamente por todos os participantes, reforçando assim os laços de amiza-
de e cooperação entre os dois países

O navio regressou à BNL em 28 de Abril, tendo efectuado escalas para reabas-
tecimento nos mesmos Países. Ficou o sentimento do dever cumprido, convictos 
que, tanto os Fuzileiros Angolanos como os Portugueses, não esquecerão esta 
experiência.

Os Fuzileiros em AngolaOs Fuzileiros em Angola



A cidade de Sines foi o local escolhido para as comemorações do Dia da Mari-
nha deste ano. A bela baía, abrigada aos ventos do norte, que durante sécu-
los serviu de abrigo a uma pequena frota pesqueira e foi porto de escala do 

movimento marítimo de cabotagem no tempo da navegação à vela, albergou este 
ano uma significativa representação naval e acarinhou um conjunto de realizações 
que marcaram a celebração da festa da nossa Marinha. A iniciativa do convite par-
tiu do próprio Presidente da Câmara Municipal, mas a escolha não podia ser mais 
feliz, dado o significado histórico que para todos nós tem aquele castelo e aquele 
amontoado de casas brancas sobranceiras a uma falésia que cai abrupta sobre a 
praia. Sentado num banco de um dos miradouros sobranceiros ao porto, ao olhar 
o infinito do mar para os lados do poente, não posso deixar de pensar nas cente-
nas de vezes que por ali passou o jovem Vasco da Gama. Imagino as brincadeiras 
que todas as crianças em todos os tempos tiveram, assustando coelhos e pássaros, 
correndo pelos estreitos trilhos das “barrocas”, hoje substituí dos pelas calçadas e 
escadarias que descem até à praia. A mesma praia de areia onde se sentou e dor-
miu ou onde meteu os pés descalços na água salgada e onde molhou as bragas de 
algodão quando, pela primeira vez se aventurou pelo mar adentro. Os molhes les-
te e oeste que protegem o porto novo, a marina, os terminais de crude e produtos 
refinados são, naturalmente, novos, mas a pequena praia, aquele mar a perder de 
vista envolvido na bruma misteriosa que têm as manhãs de bom tempo e a baía – a 
magnífica baía –, onde fundearam ou atracaram os nossos navios, é a mesma que 
fez sonhar o almirante dos almirantes e o marinheiro dos marinheiros. Dali viu de-
saparecer o sol para além do horizonte e sentiu a magia dos momentos que só os 
marinheiros compreendem.

Não sendo muito claros os documentos que nos falam dos princípios da vida do 
Almirante da Índia, é possível saber que nasceu por alturas de 1469, no primeiro piso 
da alcáçova do castelo, contíguo a uma horta que dava para a “barroca” que será a 
actual falésia a sul da muralha. O edifício em causa pereceu às agruras do tempo e, 
provavelmente, às exigências das funções posteriores da fortaleza, na defesa da costa 
contra as acções de pirataria, entre os séculos XVII e XIX. Não é possível saber exac-
tamente como estava construído, mas supõe-se que estaria encostado ao pano norte, 
do lado que dá para a praça poeta Bocage. Ali vivia o alcaide do castelo, D. Estêvão 
da Gama, cavaleiro da Ordem de Santiago e detentor da comenda de Sines, casa-
do com Dª Isabel Sodré, de quem teve vários filhos, dos quais se destacam Vasco da 
Gama e Paulo da Gama, respectivamente, o Capitão-Mor da esquadra que fez a pri-
meira viagem à Índia e o Capitão da nau S. Rafael, que integrou essa mesma esquadra. 
Sabemos que o nosso almirante foi também cavaleiro de Santiago, de onde recebeu 
duas comendas, mas uma aproximação posterior à Ordem de Cristo terá provocado 
um conflito que o afastou de qualquer responsabilidade, cargo ou título na terra onde 
nasceu. Como é sabido, D. Manuel fê-lo Conde da Vidigueira, onde fez a sua resi-
dência permanente depois de regressar da Índia, mas não deixou que se quebrassem 
os elos que o ligavam a Sines, onde mandou construir a Capela de Nossa Senhora 
de Sallas (na parte oeste da actual cidade) e onde persistem registos de propriedades 
e doações de vária ordem. 

A Marinha tem procurado todos os anos comemorar o seu dia de festa – o dia em 
que Vasco da Gama chegou a Calecut, em 1498, cumprindo a missão que lhe de-
terminara el-rei D. Manuel – num convívio estreito com as nossas gentes do mar, e 
deslocando-se às terras de onde têm vindo alguns dos seus mais dedicados servido-
res. É uma tradição que se repete e que tem permitido fazer do Dia da Marinha uma 
celebração de significado bastante mais alargado do que teria uma simples cerimó-
nia militar, por mais brilho que ela pudesse ter. Portugal é o resultado de uma relação 
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estreita das suas gentes com o mar, buscando nele o sustento e a aventura que são 
a sua própria condição de ser e a sua individualidade. Por isso não faria sentido que 
o Dia da Marinha fosse festejado fora do convívio das populações que consubstan-
ciam esta união estreita com o Oceano. De igual modo é esta a forma de relembrar 
a prestigiosa história pejada de factos que, afinal de contas, constituem a inspiração 
do nosso dia a dia, e através dos quais exortamos todos aqueles que se formam nas 
nossas escolas e se preparam para a profissão do mar. Contudo, se a comemoração 
do Dia da Marinha ocorre na terra que viu nascer Vasco da Gama, mais nítido é o 
peso da herança histórica que está agarrada à farda que envergamos. Mais óbvia é a 
responsabilidade da nossa missão e mais intenso é o sentimento de ser marinheiro 
num país como Portugal.

O INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES
As comemorações começaram com a disponibilização, a partir do dia 13 de Maio, 

de dispositivos destinados à experiência de uma escalada simples na torre de treino 
dos fuzileiros, e de um tanque destinado a baptismos de mergulho, que entusiasma-
ram a juventude sineense e contaram com ampla participação. Todavia, só a partir do 
dia 18 se tornou mais visível a presença da Marinha em Sines com a vinda de vários 
navios, que estiveram abertos a visitas, e com a realização de um primeiro concerto 
da Banda da Armada que teve lugar no interior do castelo.

No dia 19 o Almirante CEMA iniciou as cerimónias com uma visita à Capitania do 
Porto de Sines. De seguida, acompanhado pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Sines, inaugurou no Centro de Artes, a exposição de actividades da Marinha, onde 
estavam representados todos os organismos da Armada, dando uma ideia da com-
plexidade da nossa missão e das suas múltiplas facetas. Esta exposição foi visitada 
por milhares de pessoas que tiveram ocasião de perceber o que é a sua Marinha, que 
ultrapassa largamente as actividades operacionais (sem dúvida as mais importantes 
e visíveis). Naturalmente que há estações que despertam uma especial curiosidade 
do público, que, inclusivamente, quer experimentar algumas das técnicas utilizadas, 
voluntariando-se para participar em actividades de demonstração, mas chamou-me a 
atenção a fila de espera em frente à representação do Hospital de Marinha, onde um 
grupo de técnicos procedia a uma Acção de Promoção da Saúde. De registar ainda a 
presença de um posto móvel do Núcleo de Rádioamadores da Armada.

À noite teve lugar o Concerto Oficial do Dia da Marinha, no auditório do Centro 
de Artes de Sines. Todos esperámos com alguma expectativa este concerto que, para 
a maioria dos presentes, era o primeiro concerto da banda sob a direcção do novo 
maestro CFR Carlos Silva Ribeiro. Não se tratava de analisar as suas capacidades, já 
há muito conhecidas, mas de entender o que seria a Banda da Armada depois da 
saída de Araújo Pereira, que a dirigira por cerca de 18 anos. Contaríamos com um 
processo de continuidade (uma herança que iria mudando a pouco e pouco)? ou se-
ria que Silva Ribeiro nos ia mostrar o seu próprio estilo artístico?... A minha opinião 
não tem a marca de um especialista, de um crítico musical ou de um profissional do 
ofício e apenas posso veicular uma ideia que se vai formando à medida que decorre 
o concerto. E, nesse sentido direi que a qualidade a que fomos habituados durante 
anos permanece incólume: a banda continua a encantar-nos com apresentações de 
grande qualidade interpretativa. Arrisco, no entanto, dizer que mudou o seu estilo: 
Silva Ribeiro afirma a sua própria personalidade e revela-nos uma nova sensibilida-
de artística, quer na forma como dirige, quer na escolha do reportório. E começo por 
referir a peça de Jorge Salgueiro que fechou a primeira parte, para salientar como o 
compositor – o nosso compositor – não esgotou a pujança que já demonstrara com 
a Sinfonia nº 2 Mare Nostrum, estreada o ano passado na Figueira da Foz. Era de es-
perar isso mesmo, porque a riqueza dessa obra maestra só podia vir de um talento 
com muito mais para nos oferecer. A Primavera, opus 136, que agora foi apresentada 



(praticamente) em estreia, é a prova de que algo: complexa de interpretação, a exigir 
uma enorme maturidade da banda, transporta-nos numa viagem telúrica que cons-
titui um verdadeiro hino à vida. Jorge Salgueiro já nos habituara a uma forma própria 
de sensualidade que só é ingénua na aparência. Nesta obra essa sensualidade oscila 
entre as delícias da harmonia e a brutalidade de ritmos surpreendentes que parecem 
vir do interior da terra. Tão surpreendentes quanto a natureza e a vida, que me pare-
cem ser as suas verdadeiras musas inspiradoras. Entendi esta peça como o momento 
culminante do concerto e por isso a coloco como referência. A apresentação anterior 
da Fanfarra e Hino pela Paz de Março Somadossi, e o Decennium, de Erc Swinggers, 
prepararam-nos para a Primavera, de Jorge Salgueiro. Confesso que não conhecia 
nenhuma delas – gostei particularmente da segunda – e achei que espelharam a já 
referida marca inovadora do nosso novo maestro. A abertura da segunda parte com 
Porto Covo de Rui Veloso e Carlos Tê (arranjo de Jorge Salgueiro) foi a homenagem 
prestada à cidade de Sines, que se completou, naturalmente, com o Caminho para 
a Índia, de Samuel Pascoal, que fechava o programa. Entre as duas ficou a surpreen-
dente 2ª suite de Jazz de Dmitri Shostakovich. O critério da escolha deu à segunda 
parte um sentido ondulatório que deixou uma agradável sensação de bem estar e a 
convicção de que a Banda da Armada renasce para um novo percurso.

O DIA 20 DE MAIO
O dia 20 de Maio – o Dia da Marinha – começou com uma missa de sufrágio aos 

militares, militarizados e civis da Marinha já falecidos, na Igreja do Santíssimo Sal-
vador - Igreja Matriz de Sines. Celebrada sob a presidência de D. António Vitalino 
Fernandes Dantas, Bispo de Beja, acolitado pelo Capelão-Chefe da Marinha, Antó-
nio Beltrão, e os capelães Ilídio Costa e Licínio Silva. No início, foi lida pelo cape-
lão Beltrão uma mensagem de D. Januário Torgal Ferreira, Bispo das Forças Arma-
das, onde apresentava cumprimentos ao Chefe do Estado-Maior da Armada e a todo 
o pessoal da Marinha, saudou o Bispo de Beja, agradecendo a sua disponibilidade 
para a celebração e, dirigindo-se a todos nós, afirmou que “O Dia da Marinha con-
grega pessoas e História, aspirações e esforços, amizade mútua e saudade pelos que 
nos deixaram”. É verdade.

De seguida, o CEMA, Almirante Melo Gomes, acompanhado de outras entida-
des presentes e convidados, depositou uma coroa de flores na base do monumen-
to dedicado a Vasco da Gama.

Cerca das 10h30 dava-se início à cerimónia militar, que teve lugar na Avenida 
Vasco da Gama, em frente à praia do mesmo nome e por debaixo da falésia que 
sustenta o castelo e o centro histórico da cidade de Sines. As Forças em Parada, 
comandadas pelo CMG Gouveia e Melo, eram constituídas por um bloco de 15 
estandartes de unidades e organismos da Marinha, escoltados por um pelotão de 
cadetes da Escola Naval, Banda e Fanfarra da Marinha, uma companhia de cade-
tes da Escola Naval, uma companhia de alunos da Escola de Tecnologias Navais, 
um batalhão de fuzileiros a duas companhias e uma força motorizada da Direcção-
-Geral da Autoridade Marítima. Encontravam-se fundeados no porto de Sines o NRP 
“Corte-Real”, o NRP “Comandante Sacadura Cabral” e o NRP “Bérrio”. Atracados 
em diferentes cais, estavam ainda o Navio Escola “Sagres”, o Navio de Treino de Mar 
“Crioula”, o submarino “Barracuda”, o NRP “João Roby”, o NRP Baptista de Andra-
de, o NRP “D. Carlos”, o NRP “Pégaso”, o NRP “Sagitário”, o NRP “Polar” e o NRP 
“Vega”. Presidiu ao evento o Ministro da Defesa Nacional, Dr Luís Filipe Marques 
Amado, a quem foram prestadas as honras militares devidas pelas Forças em para-
da e saudado com uma salva de 19 tiros, efectuada pelo NRP “Corte-Real” estan-
do presentes ainda os Secretários de Estado da Defesa e Assuntos do Mar, do Planea-
mento e dos Transportes.

Após a integração do bloco de estandartes, o Almirante CEMA proferiu uma alocu-
ção. As suas primeiras palavras foram para a cidade de Sines e para o seu Presidente da 
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Câmara, Dr. Manuel Coelho Carvalho. O Almirante Melo Gomes agradeceu o convi-
te para a comemoração do Dia da Marinha na terra que viu nascer Vasco da Gama, 
salientando as gratas memórias que a baía e o porto trazem a todos os marinheiros. 
De seguida dirigiu-se a todos os que servem na Marinha, explicando a importância 
das riquezas contidas no mar, hoje “espaço de circulação e fonte de recursos bioló-
gicos” a que se acrescenta o papel de “reservatório de energia e minerais, espaço de 
lazer e, infelizmente, também receptáculo de poluição”. É sobre esse mar que – na 
dimensão nacional adequada – a Marinha terá de desenvolver os seus esforços de 
forma a garantir a segurança indispensável “à prossecução” dos interesses nacionais. 
Explicou, no entanto, que a nossa missão não se limita “às missões clássicas das ma-
rinhas militares e guardas costeiras: em primeiro lugar, “ a renovação da esquadra é 
um estímulo sustentado para a indústria nacional”; para além disso cabe-lhe o estu-
do e desenvolvimento “no âmbito das ciências do mar”, de que distinguiu a acção 
do Instituto Hidrográfico, como “casa de excelência que os portugueses conhecem”; 
e, por fim realçou as actividades de âmbito cultural, onde impera a necessidade de 
preservar “um valioso património de muitos séculos”. No seu conjunto – sintetizou 
o CEMA – “a Marinha está presente em praticamente todos os sectores da vida na-
cional ligados ao mar”. Não deixou de chamar a atenção para o problema da pre-
servação da dimensão oceânica da Marinha – ou da prossecução da renovação dos 
meios – de forma a que possam garantir-se sempre os “empenhamentos no mar e a 
partir do mar, onde, e quando o país precise”. “Com efeito, as marinhas não se im-
provisam” – disse o almirante Melo Gomes – “são mais fáceis e baratas de manter do 
que de edificar”. E prosseguiu abordando o delicado problema da gestão de pessoal, 
e da complexidade específica que apresenta no vasto mundo que é a Administração 
Pública. É fundamental “encontrar soluções integradas e com visão de futuro, sendo 
imperativo que a anunciada revisão de carreiras contribua para solucionar ou, pelo 
menos, minimizar as assimetrias existentes”. Dirigindo-se directamente ao Ministro 
da Defesa Nacional, o CEMA afirmou a sua confiança nas capacidades dos homens 
e mulheres que comanda. Os marinheiros estão habituados a sacrifícios, são solidá-
rios na adversidade e nunca regatearam esforços pelo país, “tudo fazendo para me-
recer a sua confiança”.

Terminado o discurso do Chefe do Estado-Maior da Armada, procedeu-se à ho-
menagem aos militares, militarizados e civis da Marinha, já falecidos, a que seguiu 
a imposição de condecorações militares. A cerimónia terminou cerca das 12h30, 
encerrando com o desfile das Forças em Parada, evoluindo de forma a passar em 
frente à tribuna prestando continência ao Ministro da Defesa Nacional. Duran-
te esse desfile, o local foi sobrevoado por dois helicópteros Linx provenientes do 
NRP “Corte-Real”.

A população de Sines acorreu ao local em número significativo, e terminada que 
foi a cerimónia militar acorreu ao passeio da Avenida Vasco da Gama de forma a as-
sistir à demonstração naval que teve lugar na praia e na baía de Sines. Constou essa 
demonstração de actividades levadas a cabo pelo Destacamento de Acções Especiais 
(DAE), de um Destacamento de Mergulhadores da Armada, do Pelotão de Reconhe-
cimento da Companhia de Apoio de Fogos do Corpo de Fuzileiros, da Unidade de 
Meios de Desembarque e de dois helicópteros da Esquadrilha de Helicópteros da 
Marinha. Foram efectuadas demonstrações de acções de infiltração, de transporte 
de carga, de evoluções com botes de assalto e um desembarque na praia Vasco da 
Gama. A autoridade Marítima teve também ocasião de mostrar algumas das suas ac-
tividades, utilizando os meios aquáticos à sua disposição. Terminou a demonstração 
com um conjunto de manobras e evoluções de voo de um helicóptero Linx que, na 
sua forma peculiar, saudou todos os presentes.

J. Semedo de Matos
CFR FZ
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No decurso do cumprimento da ac tual 
missão, em que o NRP “Vasco da 
Gama” se encontra atribuído à “Stan-

ding NATO Maritime Group 1”, e durante a 
participação desta força no exercício “Brilliant 
Mariner”, inserido no processo de certificação 
da NRF 7 (NATO Response Force 7), o navio so-
freu uma avaria numa caixa redu-
tora do sistema de propulsão que 
obrigou à sua arribada ao porto de 
Wilhelmshaven, para proceder à 
respectiva acção de manutenção 
correctiva, interrompendo a sua 
participação nos exercícios e fican-
do atracado na Base Naval de Wi-
lhelmshaven no dia 1 de Abril.

A reparação foi efectuada pelo 
pessoal de bordo, contando com 
o acompanhamento e orienta-
ção técnica por parte de um téc-
nico da Renk, acrescido de uma 
equipa civil para efeitos de mo-
vimentação de cargas no interior 
do espaço de máquinas. O navio 
organizou-se de forma a assegu-
rar a execução dos trabalhos em 
regime contínuo com o pessoal 
a bordadas. Foi esta a única forma de tentar 
reduzir o tempo estimado de duração da re-
paração e assim permitir que tão cedo quan-
to possível o navio retomasse o cumprimento 
da sua missão.

Ainda nos primeiros dias de estadia naquele 
porto, e numa das noites em que foram conce-
didas licenças, sete dos elementos da “Vasco da 
Gama” quando regressavam a 
bordo depararam-se com uma 
situação aparentemente insólita 
que decidiram averiguar pelos 
seus próprios meios.

Com efeito, de dentro do 
táxi em que seguiam avista-
ram um indivíduo caído num 
passeio e dois outros nas suas 
proximidades com comporta-
mento que consideraram sus-
peito. Prontamente ordenaram 
ao taxista que parasse, no sen-
tido de lhes permitir aproxima-
rem-se do local, no que foram 
por este desaconselhados avi-
sando-os dos perigos e com-
plicações inerentes a qualquer 
situação violenta que pudesse ter ocorrido e na 
qual se viessem a envolver.

Contudo, contrariando o conselho do taxis-
ta, insistiram e dirigiram-se ao local onde rapi-
damente viriam a confirmar que se tratava de 
um assalto com violência física. O indivíduo 
caído apresentava sinais de agressão e os dois 
assaltantes, que numa primeira fase ainda ten-
taram reagir, acabariam por tentar a fuga. Os 
marinheiros da Vasco da Gama prestaram de 
imediato os primeiros socorros à vítima, en-
quanto tentavam alcançar os assaltantes em 

fuga, conseguindo mesmo deter um deles.
A polícia, que entretanto chegou ao local e 

tomou conta da ocorrência, tomou as neces-
sárias medidas quanto ao encaminhamento da 
vítima para uma unidade hospitalar e à deten-
ção do assaltante.

Posteriormente os marinheiros da “Vasco da 

Gama” prestaram declarações nas instalações 
da polícia, na sequência das quais o segundo 
assaltante viria também a ser capturado. Face à 
urgência em concluir o processo judicial, uma 
vez que as principais testemunhas poderiam 
deixar brevemente o país, a audiência em tri-
bunal aconteceu logo no dia seguinte, tendo os 
acusados sido condenados a penas de prisão, 

ficando inclusivamente provadas as práticas 
deste assalto, bem como outros anteriores de 
idêntica natureza pelos mesmos indivíduos, 
mas para os quais não tinha até aquela data 
sido encontrada matéria de facto.

Ficou assim resolvido um caso de polícia 
que há algum tempo vinha perturbando a segu-
rança da população local, sem que as autorida-
des tivessem conseguido surpreender qualquer 
flagrante delito ou obter testemunhos.

Esta ocorrência e principalmente os seus 
resultados práticos foram noticiados pelos ór-

gãos de comunicação locais e geraram uma 
simpatia natural que levou a que o Presidente 
da Câmara de Wilhelmshaven decidisse ho-
menagear em cerimónia protocolar os mari-
nheiros portugueses.

Assim, no dia 12 de Abril, no Salão Nobre 
da Câmara Municipal, perante o Cônsul Por-

tuguês em Hamburgo, o Chefe da 
Polícia local, o Comandante da 
Base Naval de Wilhelmshaven, o 
Comandante do NRP “Vasco da 
Gama”, diversos órgãos de comu-
nicação social e, naturalmente, os 
sete marinheiros portugueses, re-
alizou-se uma cerimónia em que 
foi enaltecida a virtude do acto 
destes marinheiros, não só pelo o 
facto de terem auxiliado a justiça 
na captura de dois indivíduos pe-
rigosos relevando para isso cora-
gem pessoal, mas também pelo o 
exemplo de civismo e boa cida-
dania, ao terem prestado auxilio 
a um cidadão anónimo e por toda 
a sua exemplar conduta ao longo 
do processo de investigação.

Este episódio vem de facto reve-
lar a natureza das nossas gentes e em particular 
dos nossos marinheiros que, conforme também 
foi referido, ao contrário dos típicos desacatos 
provocados pelos marinheiros quando chegam 
a terra, os portugueses foram noticia mas exac-
tamente pelas razões opostas.

Para além destes acontecimentos, a repara-
ção da caixa redutora continuava a bom rit-

mo de tal forma que mesmo 
os técnicos da Renk se mos-
traram surpreendidos com a 
disponibilidade e motivação 
do pessoal de bordo em con-
cluir a reparação, acabando 
por admitir que os prazos ini-
cialmente previstos, mesmo 
os mais optimistas, seriam por 
certo batidos. Assim viria a 
acontecer, pois volvidas duas 
semanas sobre o início dos 
trabalhos de desmontagem, a 
“Vasco da Gama” iniciava as 
suas provas de mar em 17 de 
Abril, das quais se concluiu 
pelo sucesso e eficácia desta 
complexa acção de manuten-

ção correctiva.
Com o navio de novo operacional foi pos-

sível retomar a missão e não perder as oportu-
nidades de treino conjunto que se seguiram, 
designadamente nas áreas bem conhecidas do 
OST (Operacional Sea Training), para depois a 
Força se dirigir para Lisboa, onde preparará a 
participação no exercício SWORDFISH 06 a 
partir do início de Maio.

(Colaboração do Comando do 
NRP “Vasco da Gama”)

ALTRUÍSMOALTRUÍSMO

Os militares envolvidos na defesa do cidadão alemão.

O Presidente da Câmara de Wilhelmshaven cumprimenta os militares portugueses.
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REGATAS
2. Newport – Lisboa (1982)

REGATAS

O navio-escola Sagres largou de Lisboa 
no dia 4 de Maio de 1982, para a via-
gem que o levaria pela sexta vez aos 

Estados Unidos. Apesar de no trajecto até Te-
nerife, nas Ilhas Canárias, o vento ser favorá-
vel, ainda assim durante o primeiro dia optou-
-se por navegar a motor. Esta decisão encontra 
explicação no facto das obrigatórias pro-
vas de máquinas, levadas a cabo poucos 
dias antes, terem sido efectuadas com os 
tempos reduzidos ao mínimo.

Na manhã seguinte foi finalmente larga-
do o pano, tendo-se navegado à vela com 
ventos compreendidos entre NNW e NE, 
chegando a sua intensidade a ser força 6 
(22 a 27 nós)1. Nesta tirada alcançaram-se 
com frequência os 13 nós de velocidade, 
que de resto só foram limitados pelo car-
regar de algumas velas.

Quatro dias depois de ter atracado no 
porto canário a Sagres soltou rumo para 
Hamilton, na Bermuda, na tarde do dia 
12 de Maio. Dado o fraco vento (força 1), 
navegou-se a motor até ao final da manhã 
do dia 14. A partir daí, e tirando partido 
dos ventos alísios que então se instalaram, 
toda a navegação foi praticamente feita à 
vela «segundo um largo arco […] arra-
sando o paralelo dos 25ºN no meridiano 
dos 40º W».

Durante esta segunda tirada aproveitou-
se para substituir a andaina2 que se en-
contrava envergada desde Novembro de 
1981 e que havia sido utilizada aquando 
da viagem ao Médio Oriente.

Tal como previsto, os cadetes do curso Ro-
berto Ivens (1º ano) apresentaram-se em Ha-
milton para a partir daquele porto efectuarem 
a respectiva viagem de instrução, chegando de 
Lisboa em dois grupos, o primeiro a 1 de Junho 
e outro no dia seguinte.

Dadas as condições de vento fraco e variável 
experimentadas, grande parte da navegação até 
à base americana de Little Creek, em Norfolk, 
foi feita a motor.

Antes de chegar a Filadélfia o navio quedou-
-se algum tempo pelo fundeadouro de Marcus 
Hook, onde se procedeu ao acachapar dos 
mastaréus, «manobra que demorou cerca de 7 
horas a executar, em virtude, principalmente, 
de o tempo decorrido entre esta e a anterior (5 
anos) ser demasiadamente longo, o que trou-
xe acrescidos trabalhos pelas dificuldades em 
remover e/ou manobrar algum material que se 
encontrava calcinado».

Para gáudio dos muitos milhares de especta-
dores dispersos ao longo das margens, apesar 
de se encontrarem acachapados os mastaréus 
foi possível caçar papafigos e gáveas baixas du-
rante o desfile até Filadélfia.

Na navegação para o próximo porto, New-
port, embarcaram duas equipas de televisão 

norte-americanas e ainda 11 jovens oriundos 
das comunidades portuguesas locais.

Cumpre assinalar que aquando da estadia 
em Newport foram embarcadas inúmeras cai-
xas contendo os componentes do velho motor 
de origem do Eagle (1936), igual ao da Sagres 
nessa época, que recentemente havia sido subs-

tituído. A sua estiva na zona de ré terá contribuí-
do para melhorar o caimento do navio, com 
consequências directas no bom comportamen-
to na regata que estava prestes a iniciar-se.

No último dia, precedendo a largada para a 
regata Newport-Lisboa, teve lugar o habi tual 
desfile dos veleiros na baía de Narragansett. 
Dificuldades de ordem diversa, desde a falta 
de rebocadores na manobra de largar até uma 
miríade de pequenas embarcações por toda a 
baía – uma embarcação à vela chegou mes-
mo a estar debaixo da roda de proa e a roçar 
pelo costado do navio –, impediram que a Sa-
gres estivesse exactamente à hora marcada na 
linha de partida.

O referido cenário complicou-se ainda mais 
pelo facto de as comunicações na frequência 
prevista se terem revelado de todo impraticáveis. 
Além disso, a bóia que deveria assinalar uma 
das extremidades da linha de largada não che-
gou a ser avistada, talvez por ser de reduzidas 
dimensões ou por pura e simplesmente não se 
encontrar no local. Acrescente-se ainda que na 
véspera havia sido promulgada a alteração do 
sinal de largada, devendo este ser feito com to-
ques de sereia em vez de um tiro de peça. Mes-
mo este sinal não chegou a ser ouvido…

Sendo o vento demasiado fraco, não foi pos-
sível tão-pouco observar as bandeiras que com 
o mesmo objectivo se encontravam içadas no 
USS Barry, navio onde se achava embarcado 
o júri desta regata, e que, com a mencionada 
bóia, definia a linha de largada.

Como se toda esta falta de coordenação 
não bastasse, toda a área foi literalmente 
invadida por centenas de pequenas em-
barcações. Assim, «havendo necessidade 
absoluta de se esclarecer a situação, resol-
veu-se entrar em contacto por morse lu-
minoso com o navio donde deveria “sair” 
o sinal de partida». Algum tempo depois 
chegou finalmente a informação de que a 
largada havia sido dada oito minutos an-
tes, às 15h30. Pela eventual necessidade 
de manobrar para evitar as inúmeras em-
barcações que por ali se multiplicavam, 
a máquina só foi definitivamente parada 
às 15h43. Quando se iniciou a regata o 
vento soprava de SE força 2 (4 a 6 nós) e 
a Sagres contava com todo o pano caça-
do, vergas encostadas a estibordo, aproa-
da a SSW. No final do dia o vento passou 
a força 3 (7 a 10 nós) e a sua direcção al-
terou-se para SSE. Em qualquer dos casos 
um mau prenúncio para uma tirada que 
com razão todos anteviam longa.

Cumpre referir que esta regata, deno-
minada New World Tall Ships’ Race, foi 
organizada pela American Sail Training 
Association (ASTA), congénere norte-ame-
ricana da Sail Training Association (STA). O 
objectivo era juntar em Portugal, por oca-

sião do Lisbon Sail’82, tanto os veleiros oriun-
dos da América, entre os quais se encontrava o 
navio-escola Sagres, como também os partici-
pantes europeus da Cutty Sark Tall Ships’ Races. 
Estes últimos também chegariam em competi-
ção à capital portuguesa, mas a partir do porto 
de Falmouth, no sul de Inglaterra.

A partir da meia-noite confirmaram-se os 
piores receios, com o aparecimento de nevo-
eiro muito intenso, que «só [permitia observar] 
contactos [no] radar em virtude de a visibili-
dade estar má». Esta complicada situação iria 
manter-se por quase dois dias, sensivelmente 
até meio da tarde do dia 29 de Julho.

Ainda que fraco, no dia 28 o vento começou 
por rodar para sul, fixando-se em SW a partir 
da tarde e «às 2245 foi lançado o odómetro 
de linha». Esta alteração do vento permitiu sair 
da situação pouco confortável de navegar com 
má visibilidade a cerca de duas milhas da cos-
ta, amurado pelo bordo do mar. O dia seguin-
te trouxe consigo melhorias progressivas e um 
aumento da intensidade do vento, mantendo-
se a sua direcção do quadrante sul. Com o na-
vio finalmente aproado a Lisboa, atingiram-se 
as 269 milhas na singradura de 29 para 30 de 
Julho. Beneficiando de vento força 6 (22 a 27 

A antiga Sagres retratada num poster publicitário alusivo ao 
Lisbon Sail’82.

APORVELA – Foto CTEN António Gonçalves
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nós), chegou-se a navegar em alguns períodos 
à velocidade de 15 nós. A chuva também apa-
receu em força, colocando o regime de agua-
ceiros que se lhe seguiu alguns problemas aos 
oficiais de quarto na avaliação da melhor ges-
tão do pano caçado.

Por esta altura e com vento favorável, ha-
via toda a intenção em levar o navio um pou-
co para norte da latitude das ilhas dos Açores, 
com vista a minimizar, durante o trajecto, a 
influência perniciosa do anticiclone. Como 
se sabe, o seu efeito nessas paragens por esta 
época do ano é frequentemente sinónimo de 
grandes calmarias.

No dia 1 de Julho deu-se nova alteração nas 
características do vento, pela diminuição da 
sua intensidade e rondar para NW. Nesse dia 
surgiu a primeira ocorrência séria de aragens (1 
a 3 nós), anulando quase por completo a velo-
cidade do navio.

Só no dia 3 por volta do meio-dia este pas-
so se alterou, quando 
o vento do quadrante 
sul atingiu novamente a 
força 5 (Fresco – 17 a 21 
nós). Os maus momen-
tos pareciam ter definiti-
vamente acabado, pois a 
passagem de uma super-
fície frontal fez aumentar 
o vento até força 8 (Mui-
to forte – 34 a 40 nós), 
no período compreendi-
do entre o final do dia 4 
e a madrugada do dia 5. 
No entanto houve que 
refrear todo o entusias-
mo inusitado pois logo 
nessa tarde o vento ron-
dou para NW, caindo 
quase de imediato para 
os 10-15 nós.

Os dois dias que se 
seguiram quase levaram 
ao desespero e a consi-
derar seriamente a hipó-
tese de que não seria possível chegar a Lisboa à 
vela. Aliás, o navio-escola Gloria, da Marinha 
da Colômbia, foi o primeiro a desistir nesta 
regata. Tal ocorreu no final do dia 5 de Julho, 

quando este se encontrava umas 210 milhas à 
popa da Sagres.

A 8 de Julho foi possível recuperar algum 
alento já que o vento soprou, ainda que com 
fraca intensidade (10 a 16 nós), regularmente, 
ao longo de todo o dia. Se os mais optimistas 
ainda regozijaram com o facto, o mesmo não 
se pode dizer dos mais cépticos, que, nos dias 
seguintes, viram confirmar-se os seus maiores 
temores. Efectivamente, da análise das pági-
nas do Diário Náutico do navio até ao dia 14, 
o mais que se consegue ver são referências ao 
pouco vento (Calma – menos de 1 nó e Ara-
gens – 1 a 3 nós), e um estado do mar consen-
tâneo com essa mesma triste realidade (Chão 
ou Estanhado). Não admira, pois, que as cir-
cunstâncias fizessem mais uma vítima no dia 
subsequente. Foi então a vez do veleiro inglês 
Our Svanen desistir, por impossibilidade de, 
não o fazendo desde logo, ver impossibilitada 
a sua chegada a Lisboa a tempo de integrar os 

eventos previstos no programa oficial. No mo-
mento do abandono achava-se cerca de 450 
milhas a ré da Sagres.

Na tarde do dia 14 o emissário junto de Eolo3 

pareceu finalmente ter conse-
guido interceder pelo apareci-
mento de algum vento. Mesmo 
sem soprar muito intenso (10 a 
20 nós), foi suficiente para que 
a bordo da Sagres alguns ânimos 
rejubilassem de novo. Até o ron-
dar para norte e logo depois para 
NNE, pareceu indiciar que era 
chegado o momento de ganhar 
a latitude de Lisboa.

No entanto, e uma vez mais, 
o desengano só afectou os mais 
ingenuamente iludidos, já que o 
traquejo adquirido no mar tem 
ensinado os mais tarimbados 
que o tempo atmosférico é por 
demais efémero e que o velho 
ditado «não há mal que sempre 

dure, nem bem que nunca acabe», permanece 
tão ajustado quanto actual.

A 21 de Julho, dois dias depois de ter sido pos-
sível navegar alguma coisa que se visse, apro-
ximou-se da Sagres o veleiro-escola Our Sva-
nen que, tendo desistido seis dias antes, seguia 
a motor rumo a Lisboa. Encetadas as habituais 
comunicações via rádio, e uma vez que as con-
dições meteorológicas vigentes não inspiravam 
grandes cuidados, foi mandado arriar o bote do 
navio para que este fosse até à escuna inglesa. 
No regresso, conforme previamente combina-
do, trouxe consigo o próprio comandante, a es-
posa, que também seguia a bordo, e ainda três 
jovens que cumpriam o respectivo treino de 
mar. Tiveram assim, seguramente quando me-
nos esperavam, o privilégio de jantar, em pleno 
Atlântico, a bordo do navio-escola Sagres. Ter-
minada a agradável refeição, que também trou-
xe alguma descontracção à guarnição do veleiro 
português, regressaram ao seu navio.

Dois dias depois do referido evento, mais 
exactamente durante a tarde do dia 23 de 
Julho, foi a vez de o navio-escola Esmeral-
da, da Marinha do Chile, renunciar à sua 
continuação em prova. Tal decisão, segundo 
apurámos, ter-se-á ficado a dever ao facto de 
durante dois dias os ventos contrários que o 
afectaram terem feito o navio perder longitu-
de em relação a Lisboa. No momento em que 
ocorreu o seu abandono a Sagres detinha uma 
vantagem na ordem das 440 milhas.

A 24 de Julho, no termo de entrega do seu 
relatório, escrito no final do quarto das 0h00 
às 4h00, o então Primeiro-tenente Sajara Ma-
deira registou: «[…] entrego ao 1ºTEN AN 
Calado a pairar a várias proas […]». Julga-
mos que a forma lacónica deste testemunho 
dispensa quaisquer comentários. De resto, a 
falta de vento nos dias que se seguiram leva-
ram o próprio Comandante do navio-esco-
la Sagres, CMG Engrácio Lopes Carvalheiro 
(21/1/80 – 20/8/82)4, a admitir no seu relató-
rio que «em 26JUL PM, já se tendo perdido a 

Plano com as derrotas da Sagres e dos restantes veleiros da classe A, durante a regata Newport-Lisboa. Aqui se pode avaliar com algum rigor tanto a evoluçã
vento correspondem apenas às experimentadas pelo navio-escola Sagres ao longo do trajecto, reportando-se as diferentes posições do navio ao meio-dia, ho

Des. José Cabrita

O memorável momento em que o navio-escola Sagres «corta» a linha de 
chegada, vencendo a regata Newport-Lisboa.
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esperança de chegar à linha da meta dentro 
do período estabelecido (até 281400ZJUL82), 
começaram a aparecer umas aragens de NE 
as quais, refrescando durante a noite e o dia 
seguinte, possibilitaram que o navio recome-
çasse a navegar a uma velocidade razoável (7 
nós) o que voltou a fazer crer que se chegasse 
a Cascais antes de o “control fechar”».

O vento que se fez sentir nos dias 26 e 27 
de Julho surgiu no momento exacto, tendo-
se intensificado, ainda que modestamente e 
de forma progressiva, embora a sua direcção 
comportasse alterações a título quase per-
manente.

Apesar do derradeiro esforço exigido a to-
dos quantos se encontravam directamente en-
volvidos na manobra, havia nesse momento 
a bordo a plena consciência de que, dada a 
conjuntura e face às desistências entretanto re-
gistadas, já só a Sagres poderia almejar vencer 
esta longa regata.

Na manhã do dia 28 o vento rondou para 
oeste, no momento em que o navio se encon-
trava a cerca de 18 milhas da linha de che-
gada. Se as condições se mantivessem, seria 
previsível que a Sagres se acercasse da meta 
dentro do tempo limite, ou seja, as 14h00(Z) 
do dia 28 de Julho. Só que mais uma vez a 
intensidade do vento foi-se aos poucos ate-
nuando, tendo, inclusivamente, a sul do cabo 
da Roca, caído quase por completo.

Desta forma, quando ao fim de um mês se 
esgotou o tempo de regata, o navio-escola Sa-
gres achava-se a umas escassas 0,7 milhas da 
linha derradeira. Apesar de algum sentimento 
de frustração por todos experimentado, pros-
seguiu-se navegando à vela até cruzar a linha 
que havia trinta e um dias vinha sendo perse-
guida. Assim, «às 1416 o navio cortou a meta 
ao marcar o farol da Guia por Zgi=Zv=000», 
tendo na altura a linha sido simbólica e lite-
ralmente «cortada», já em ambiente de festa, 
por um Marinheiro devidamente precavido 
a partir do lais do gurupés. Este momento 

inolvidável ficou, feliz-
mente, registado para a 
posteridade.

Não obstante ter che-
gado depois da hora 
limite, o navio-escola 
Sagres foi o vencedor 
desta regata. Outro dado 
curioso a registar dá-nos 
conta de que esta foi a 
mais longa tirada que o 
navio alguma vez efec-
tuou, contabilizando 
um total de 31 dias de 
mar. Para a história per-
durará também o facto 
de durante esta viagem a navegação à vela 
ter atingido a marca dos 80%, o valor mais 
elevado de sempre, se exceptuarmos uns 
episódicos 89% cumpridos durante o curto 
período de treino, em 1978, que precedeu a 

preparação do navio para a primeira volta ao 
mundo (1978-1979).

Por este triunfo, o navio-escola Sagres rece-
beu o troféu Commodore John Nicholas Bro-
wn, instituído pela ASTA para premiar o velei-
ro vencedor das denominadas American Sail 
Training Races, em classe A. De notar que esta 
salva deveria ter sido devolvida à American Sail 
Training Association, que nela gravaria o nome 
do veleiro português, sendo futuramente usa-
da noutras regatas. Inexplicavelmente, vinte e 
quatro anos depois ainda se encontra a bordo 
da Sagres…

Nesta regata, o navio-escola Sagres percorreu 
2.974 milhas à velocidade média de 3,93 nós, 
ao longo de uma ortodrómia quase perfeita.

Navio País Classificação

Sagres Portugal 1º

Esmeralda Chile 2º

Our Svanen Reino Unido 3º

Gloria Colômbia 4º

Por ocasião da estadia dos veleiros em Por-
tugal durante o Lisbon Sail’82, os comandan-
tes dos navios foram recebidos em visita de 
cumprimentos pelo Presidente da República, 
General Ramalho Eanes, no palácio de Belém. 

No dia da largada coube-
-lhes a vez de, a bordo 
dos seus navios, presta-
rem honras ao Chefe de 
Estado, que assistia ao 
desfile no Tejo a partir 
da Torre de Belém.

António Manuel 
Gonçalves

CTEN
am.sailing@hotmail.com

Notas:
1 A escala de intensidade 

do vento utilizada a bordo 
conta com treze intervalos, 
denominados forças, que vão 
desde 0 (Calma) até 12 (Fura-
cão). É conhecida como esca-
la Beaufort por ter sido o Con-
tra-almirante inglês Sir Francis 
Beaufort (1774-1857) quem, 
em 1806, efectuou a actual 
divisão, tendo esta sido im-
plementada na Marinha Bri-
tânica, em 1838. De referir, 
no entanto, que já no século 
XVII os Portugueses dispu-
nham de uma tabela idêntica, 

onde, para cada intervalo correspondente às diferentes 
intensidades do vento, no caso vertente em número de 
oito, era ainda fornecido o valor da singradura de uma 
nau, para duas possíveis mareações, ou seja, navegando 
à bolina ou com o vento na popa. A grande diferença é 
que por esta altura ainda não era utilizado o anemóme-
tro (do grego anemos, que significa vento), pelo que a 
avaliação da intensidade do vento a bordo era feita, salvo 
diferente opinião, exclusivamente com base na experi-
ência do piloto, não dispondo este de qualquer referên-
cia fidedigna. Apesar do princípio de funcionamento do 
anemómetro ter sido descoberto por Leon Battista Alber-
ti (1406-1472), em 1450, só quatro séculos mais tarde 
(1846), em pleno apogeu da navegação à vela, o irlandês 
John Romney Robinson (1792-1882) inventou o instru-
mento que actualmente designamos por anemómetro de 
Robinson, ou de conchas.

2 Conjunto completo de velas de um navio, ou seja, 
uma vela para cada posição no aparelho. Ao somatório 
de todas as velas existentes a bordo, regra geral duas 
andainas – uma envergada e outra em paiol –, eventu-
almente ainda mais algumas velas extra, dá-se o nome 
de velame.

3 Deus grego do vento.
4 Por esta altura o oficial imediato da Sagres era o 

CTEN Armando Rodrigues Leite, que viria mais tarde a ser 
comandante do navio (22/1/93 – 10/10/95), sendo mestre 
o 1SAR Alexandre Nunes Capucho (12/12/80 – 2/4/89).
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ora de bordo.

O troféu Commodore John Nicholas Brown que a Sagres venceu em 1982.
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A MARINHA DE D. JOÃO III (13)

A posse das Molucas: 
um problema de Poder Naval

A posse das Molucas: 
um problema de Poder Naval

Diogo Ribeiro foi um cartógrafo por-
tuguês que trabalhou, desde os fi-
nais da segunda década do sécu-

lo XVI, para a Casa de la Contratación de las 
Índias (Sevilha), onde se sabe que estava 
a quando dos preparativos da viagem de 
Fernão de Magalhães, por alturas de 1518 
ou 1519. A sua vida não está muito docu-
mentada e é difícil de 
reconstruir hoje, mas 
conhece-se a sua nome-
ação como cosmógrafo 
de Carlos V, o registo 
de instrumentos náuti-
cos que fez, e a elabora-
ção de numerosas car-
tas náuticas. A que está 
reproduzida 
na figura é um 
planisfério da-
tado de 1525, 
onde está re-
presentada a 
Insulíndia de 
acordo com o 
conhecimento 
ocidental que 
dela se tinha, 
com a parti-
cularidade de 
ter a linha de 
demarcação 
entre o espaço espanhol e português pu-
xado alguns graus para oeste, colocando 
as Molucas na esfera de influência de Car-
los V, como se pode ver pela bandeira. E 
eram deste género os argumentos que tra-
ziam os delegados espanhóis à junta de 
Badajoz-Elvas de 1524, onde, aliás, Diogo 
Ribeiro esteve presente representando o 
Imperador.

Como já foi dito em números anterio-
res, a situação não era fácil nem de provar 
nem de contestar, dadas as insuficiências 
científicas para determinação rigorosa da 
longitude. Portanto, à feitura de um mapa 
com estas indicações poderiam, sempre, 
os portugueses contrapor outro onde esse 
limite fosse puxado para oriente. O seu va-
lor probatório era o mesmo, e nenhuma das 
partes estava disposta a aceitar esse tipo de 
documentos.

Portugal assumiu uma posição de prin-
cípio que não assentava numa discussão 
de natureza geográfica. D. João III impôs 
até que da delegação espanhola não fizes-
sem parte cosmógrafos ou cartógrafos, só 
aceitando determinações de longitude que 
fossem confirmadas pelo método da obser-

vação simultânea de um eclipse lunar, na 
Península Ibérica e nas Molucas. Era uma 
forma de não aceitar nenhum argumento 
cosmográfico porque nunca haveria acor-
do quanto a uma medição para a qual não 
havia técnicas suficientemente rigorosas 
ao ponto de poderem ser consideradas in-
contestáveis. 

O que pretendeu fazer, então, D. João III?
Pretendeu apresentar a presença portugue-

sa nas Molucas como uma questão de facto, 
na sequência do que já tinha sido o propósito 
de D. Manuel, quando dera instruções especí-
ficas a D. Francisco de Almeida para avançar 
para Malaca, em 1506. E, não restam dúvidas 
que ao colocar as coisas nesse pé, a posição 
portuguesa era muito mais forte que a espa-
nhola, por variadíssimas razões.

Incontestavelmente os portugueses ne-
gociavam com as Molucas, e faziam chegar 
à Europa as especiarias e produtos dessas 
ilhas orientais, desde a viagem de António 
de Abreu, em 1511-12. Aliás, um dos seus 
companheiros – Francisco Serrão – naufragou 
nuns baixos a sul do Arquipélago de Banda, 
e acabou por passar o resto da sua vida em 
Ternate (A Marinha de D. Manuel (41)), ca-
sando com uma filha do rei local e conseguin-
do dele um acordo de subordinação à coroa 
de Portugal. Contudo o passo determinante 
para esta soberania foi dado quando Jorge 
de Brito, indo como Capitão-Mor da armada 
da índia de 1520, leva a incumbência especí-
fica de seguir com os navios necessários até 
às Molucas, e construir uma fortaleza na ilha 

de Ternate. Infelizmente, morreu durante a 
viagem, mas seu irmão, António de Brito, 
herdou a missão régia que acabou por cum-
prir em 1522.

Como é sabido, Magalhães partiu de S. Lu-
car de Barrameda a 20 de Setembro de 1519, 
cruzando o Atlântico e o Pacífico, seguindo 
uma derrota extraordinária que o levou até 

às ilhas hoje designadas 
por Filipinas, onde che-
gou em Março de 1521. 
Magalhães foi morto a 
27 de Abril, junto à ilha 
de Cebu (10º 30’N, 124º 
E) e, dos três navios que 
sobravam ainda foi ne-
cessário desmantelar 
um por falta de pes soal 
para a manobra. Só qua-
se um ano depois Se-
bastião Delcano, com a 
nau Victoria, conseguiu 
chegar a Timor, seguin-
do para Castela através 
do Índico, em perigo 
eminente de se cruzar 
com navios portugue-
ses que, naturalmente, 
o apresariam. A Trinidad 
era o outro navio sobre-
vivente, mas precisou 
de querenar e separou-

se da Victoria. Tentou regressar pelo Pacífi-
co e seguiu para norte à procura de ventos 
favoráveis, mas não o conseguiu e acabou 
por se entregar a António de Brito. Ou seja, o 
projecto de Magalhães de alcançar as terras 
das especiarias, navegando para ocidente, ti-
nha uma insuperável dificuldade: a viagem 
de regresso não era possível. Ou melhor, não 
era ainda possível. E, na verdade, só o foi em 
1565, quando Miguel Lopez Legazpi encon-
trou o caminho e o período favoráveis para 
esse regresso. Portanto, na junta de Badajoz-
-Elvas, Carlos V reclamava um direito difícil 
de provar, e sabia da real impossibilidade de 
estender a sua soberania às Molucas, caso 
os portugueses a contestassem. De forma 
muito concreta, não tinha meios para levar 
o seu Poder Naval à Insulíndia, e eu creio 
que D. João III tinha uma clara noção disso. 
Evidentemente que não queria conflitos com 
o Imperador que, além do mais, era o mais 
poderoso soberano europeu, mas sabia que 
ele não poderia fazer das Molucas um enor-
me cavalo de batalha.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

O Extremo Oriente representado num mapa de Diogo Ribeiro – 1525.
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A apresentação do volume 
n.º 2 da Colecção Documen-
tos – II Série, realizou-se na 

Biblioteca Central da Marinha, no 
passado dia 26 de Abril. O CALM 
Leiria Pinto, Presidente da Comis-
são Cultural, organismo que publi-
ca este volume, referiu que o  mes-
mo é constituído pelos relatórios, 
em fac-simile, do capitão-de-fragata 
Oliveira Muzanty quando, Coman-
dante do Cruzador “República”, 
apoiou, em 1922, a I Travessia Aérea 
Lisboa – Rio de Janeiro e do guarda -marinha 
Gabriel Prior, encarregado da TSF do navio. 
Anexo a estes dois relatórios são reprodu-
zidos os telegramas transmitidos do navio 
para Lisboa, dando as informações relativas 
aos factos importantes da Travessia.

Reportando-se às biografias dos dois oficiais 
o CALM Leiria Pinto afirmou que o Coman-
dante Muzanty, com largos períodos de embarque 
no Atlântico e no Índico, tendo comandado desde 
a unidade naval de mais pequena dimensão da Es-
quadra, o torpedeiro, até à de maior importância, o 
cruzador, participante em campanhas militares em 
Moçambique e na Guiné, galarduado então com a 
Ordem Militar de Torre e Espada, profundo conhe-
cedor da Guiné onde foi governador, destacado es-
pecialista em material de guerra e finalmente, como 
Chefe do Estado-Maior Naval, desempenhando o 
cargo de Comandante Operacional da Esquadra, foi 
um distintissimo oficial  da Marinha dos finais do 
século XIX e primeiras quatro décadas do seguinte, 
enquanto considerou que o Guarda-marinha 

Prior foi um dos mais notáveis 
pioneiros da TSF em Portugal e 
o último oficial general português 
que exerceu um comando no mar 
do Estado da Índia.

Referindo-se objectiva-
mente aos dois relatórios, o 
Presidente da Comissão Cul-
tural asseverou que o apoio do 
cruzador “República” foi funda-
mental para o êxito da Travessia 
e especialmente para a segurança 
dos dois aviadores, tendo depois, ao longo da sua 
apresentação, justificado tal afirmação.

Assim, salientou que os trabalhos hidrográfi-
cos, com vista ao levantamento expedito junto aos 
Penedos, o cuidadoso estudo no sentido de procurar 
os melhores locais para operação dos hidros ao longo 
dos possiveis pontos de escala, a procura constante 
de informações metereológicas, demonstram bem o 
modo eficaz como a missão foi cumprida por parte do 
navio. Finalmente sublinhou a chegada ao Rio 

de Janeiro onde foi indiscritivel o entu-
siasmo a bordo. Quando o hidro passou 
junto ao navio foi dada uma salva de 13 
tiros e iniciou-se o embandeiramento. À 
noite acendeu-se a iluminação de gala.

No que respeita ao relatório do en-
carregado da TSF disse que ficou de-
monstrada a indispensabilidade das 
comunicações durante toda a via-
gem e que a importância da rede estabe-

lecida entre as estações costeiras e 
os navios a navegarem na área, é 
bem patente assim como a neces-
sidade da reparação contínua de 
avarias que se irão sucedendo nos 
equipamentos e uma permanente 
procura de uma melhor fiabilida-
de e eficácia, que foi aumentando 
com o decorrer da missão, mercê 
da dedicação e profissionalismo 
dos seus utentes. Uma nova área 
técnica, a TSF, criava raízes que 
iriam ser consolidadas ao longo 
dos tempos e levaria a Marinha 
a liderar em Portugal a Tecnolo-

gia das Comunicações.
O CALM Leiria Pinto terminou a sua expo-

sição afirmando estar certo que a publicação do 
volume nº2 da colecção Documentos – II série, per-
mitirá conhecer, através da leitura de documentos 
inéditos, a valiosa contribuição do cruzador “Repú-
blica” para o exito de uma das mais insignes acções 
da Marinha no século XX. 

(Colaboração da Comissão Cultural da Marinha)

Escritos Inéditos
Referências para a História da Marinha

Escritos Inéditos 
Referências para a História da Marinha

CONCURSO DE ADMISSÃO 
DE CADETES DA ARMADA - 2006

Este ano, para quem pretenda aceitar o desafio de concorrer 
à Escola Naval, está aberto, de 8 de Maio a 21 de Julho de 
2006, o concurso para admissão de cadetes aos cursos, de 

ensino superior, de ingresso nas seguintes classes de oficiais dos 
Quadros Permanentes da Marinha:

 Marinha ...............................................................40 vagas
 Administração Naval ..............................................4 vagas
 Fuzileiros ...............................................................2 vagas
 Engenheiros Navais, na área de Mecânica .............8 vagas
 Engenheiros Navais, na área de Electrónica ...........8 vagas

Poderão concorrer aos cursos da Escola Naval, os cidadãos por-
tugueses com o 12.º ano de escolaridade do ensino secundário ou 
de habilitação legalmente equivalente, tendo realizado em 2006 
as provas de acesso ao ensino superior de Matemática (mínimo 
95) para todos os cursos excepto para os cursos de Engenharia 
Naval onde é necessário ter realizado as provas de Matemática e 
de Física (mínimo 95).

Deverão, ainda, prestar provas de verificação dos pré-requi-

sitos de natureza física, funcional e psicotécnica, bem como de 
natureza vocacional.

Os candidatos civis, deverão ter idade inferior a 22 anos, com-
pletados em 2006 e altura igual ou superior a 1,64 m ou 1,60 m, 
conforme seja do sexo masculino ou feminino.

Para mais informações e esclarecimentos complementares po-
derão contactar a Secretaria Escolar ou o Gabinete de Apoio ao 
Candidato através dos seguintes contactos:

MORADA
Gabinete de Apoio ao Candidato
Escola Naval
Base Naval de Lisboa
2810-001 Almada

TELEFONES
Número Azul: 808 201 467
Telefone: 210 901 910 / 210 901 900
Fax: 210 901 925

ESCOLA NAVAL

INTERNET
www.marinha.pt/escolanaval
escnaval.divulgacao@marinha.pt
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Em 3 de Março do ano corrente, em Oei-
ras, quando fazia a sua marcha diária, 
o escritor Henrique Teixeira de Sousa, 

de 87 anos de idade, foi atropelado por um 
automóvel.

Poucos meses antes tivera lugar o lançamen-
to de “Ó Mar de Túrbidas Vagas”, o seu ultimo 
livro. “Último”, no sentido de “mais recente”, 
pois foi publicado em fins de 2005 ; 
mas “último” também como “derra-
deiro”, já que o escritor veio a falecer 
em consequência dos ferimentos sofri-
dos. Assim, duma forma cruel e estú-
pida, perdeu a literatura caboverdeana 
de expressão portuguesa um grande 
autor, de cujo talento, não obstante a 
sua idade já avançada, muito havia 
ainda a esperar.

Teixeira de Sousa era natural da Ilha 
do Fogo, onde nasceu em 1919. Li-
cenciou-se em medicina, que exerceu 
profissionalmente, conciliando essa 
actividade com a de escritor. Em 1972 escreveu 
um livro de contos, “Contra mar e vento”, ao 
qual se seguiram vários outros, entre eles “Ca-
pitão de Mar e Terra” e “Ilhéu da Contenda” 
(que alguns consideram a sua melhor obra). 
E, finalmente, em 2005 , o romance “Ó Mar de 
Túrbidas Vagas”.

A temática marítima é uma constante em 
toda a sua obra, o que justifica que a Revista 
da Armada lhe dedique uma singela homena-
gem, comentando-a junto dos seus  leitores, que 
constituem um público muito especial, não só 
por estarem tecnicamente preparados para a en-
tender e apreciar como também porque, alguns 
deles,  poderão mesmo recordar factos descritos 
nos livros, ou as realidades que serviram de ins-
piração a descrições fantasiadas.

Muitos leitores da Revista da Armada esti-
veram em Cabo Verde, em comissões nas Ilhas 
ou em estadias mais ou menos prolongadas 
em S. Vicente, especialmente nas décadas de 
50 e 60. Por isso, conheceram bem aquelas ter-
ras e as suas gentes, e   sabem quanto o pes-
soal da Marinha apreciava as permanências 
no Mindelo.

Cabo Verde e a Marinha de Guerra Portu-
guesa sempre se relacionaram amigavelmente, 
processando-se o convivio entre marinheiros e 
naturais duma forma cordial e simpática. Essa 
estima recíproca está simbolizada  num ícone 
bem conhecido - a morna “Barca Sagres”, da 
autoria desse grande compositor que foi B. Leza. 
Trata-se de uma peça musical só possivel num 
ambiente de fraternidade e respeito mútuo, 
como o revela a sua letra : o avistamento do na-
vio ao largo é saudado com alegria (“Selô Selô, é 
barca SAGRES!”), sendo-lhe atribuidos epítetos 
carinhosos e poéticos (“noiba di mar”, “ama di 
marinhero”), expressões que a morabeza cabo-
verdeana reserva apenas para quem merece a 

sua afeição  - sejam pessoas, sejam navios.
Deve ainda haver quem se recorde dos ve-

leiros que faziam a cabotagem entre as ilhas, 
ou as viagens mais longas para Dakar ou para 
a América, em especial para Providence e New 
Bedford. Estes veleiros eram, na sua maioria 
embarcações velhas, adquiridas em segunda 
terceira (ou “enésima”) mão, na América e em 

outros lugares, depois de terem  sido postas de 
parte por extinção das actividades em que eram 
utilizadas. Assim se explica a insólita presença, 
na frota de veleiros do Arquipélago, de navios 
das mais diversas origens, espécies e idades, 
como o “ERNESTINA”, americano,  de 1894; 
do MARIA SONY, canadiano, de 1911 ; do MA-
DALAN,  ex-iate de luxo transformado em car-
gueiro; do WALKIRIA, um baleeiro ; e até do 
CORIOLANUS, um ex-clippper americano. To-
dos estavam em fim de vida util quando foram 
adquiridos, mas ainda navegaram ao longo de 
muitos anos, servindo as ilhas na cabotagem e 
nas viagens de longo curso, transportando pas-
sageiros e carga em condições económicas e de 
segurança muito precárias e dificeis. A ultima 
“importação” de um navio da América teve lu-
gar em 1970, mas correu mal : consistiu numa 
tentativa de trazer para Cabo Verde um veleiro 
de cerca de trinta metros, chamado CAPE EA-
GLE, que já não navegava há cinco anos : afun-
dou-se a  185  ̀a NW das Bermudas, felizmente 
sem perda de vidas… 

A saga desse navios e dos homens que os tri-
pulavam, e as terriveis dificuldades e perigos 
de todas as naturezas que enfrentavam cons-
tituem, uma lição de coragem e perseverança 
que merecia ser melhor  conhecida. Desde os 
tempos em que a sua actividade  maritima no 
Arquipélago se limitava ao embarque de tri-
pulantes nos baleeiros americanos, até á da 
construção ou compra dos primeiros veleiros e, 
posteriormente, da constituição duma peque-
na frota de cabotagem e de navegação atlânti-
ca, os marinheiros de Cabo Verde trabalharam 
em condições de certo modo  assimiláveis, no 
que ás dificuldades e perigos respeita,  ás en-
frentadas pelos marinheiros de séculos anterio-
res. As condições de sobrevivência económica 
eram extremamente dificeis, e só pessoas de 

muito rija tempera as conseguiam suportar.
É precisamente esta a realidade que serve de 

pano de fundo á obra de Teixeira de Sousa  que, 
a par dos enredos dos contos e dos  romances, 
deixou escritas págimas imorredoiras de litera-
tura marítima de inexcedivel perfeição. 

Quando um marinheiro lê livros desta na-
tureza, escritos ou traduzidos por quem não é 

profissional do mar  está de antemão 
preparado para encontrar erros  na 
aplicação dos termos, incongruências 
e até , por vezes, autênticos disparates 
que tornam incompreensivel o que o 
autor quer realmente dizer. É portan-
to com agradável surpresa que quem 
não conhecia  Teixeira de Sousa vai, 
a pouco e pouco ao  longo da leitura, 
constatando que tudo o que se refere 
a temática náutica está exposto com 
absoluto rigor. E mais : que a descrição 
dos ambientes e das manobras revela  
que o autor compreendia perfeitamen-

te aquilo de que estava a falar. As vozes de co-
mando e os termos para se referir ás questões 
de marinharia são correctos , e  as manobras 
complexas de vela, de fundear, de suspender, a 
subida de um navio a um plano inclinado rudi-
mentar, e todos os mil e um problemas da vida 
a bordo de uma veleiro são descritas tal qual 
como teriam ocorrerido na realidade !

Literatura deste tipo encontra-se num Celes-
tino Soares, num Conrad, e em alguns outros 
autores. Mas  todos eles eram profissionais do 
mar, pelo que  não faria sentido que se exprimis-
sem doutra forma. Teixeira de Sousa era médi-
co, especialista em saude pública, com muitos 
trabalhos publicados e larguíssima experiência 
nesse sector. Como é então posssivel que tenha 
alcançado tamanha mestria e domínio em as-
suntos maritimos, a ponto de ser impossivel 
detectar uma única incongruência, ou o mais 
leve erro técnico, na sua prosa escorreita, sim-
ples, levemente irónica mas incontestavelmente 
rigorosa? Qualquer marinheiro da actualidade 
aprenderá nos seus livros coisas em que prova-
velmente nunca pensou – desde a melhor forma 
de utilizar as velas para aproveitar um aguacei-
ro e atestar tanques de aguada quasi vazios a 
outras técnicas igualmente inéditas, curiosas e 
específicas de um ramo de saber hoje já quase 
esquecido. Por tudo isto, me atrevo a comparar 
Teixeira de Sousa a Patrick O’Brian, que não 
sendo marinheiro, atingiu um grau  de perfeição 
na literatura marítima só alcançavel por quem 
conhece profundamente e compreende perfei-
tamente aquilo sobre que escreve.

Com a morte de Teixeira de Sousa, perde-
-se ainda o sentido de linhas de conexão entre 
assuntos referidos em obras anteriores que se 
prolongavam ou completavam noutras mais 
recentes. Assim sucede, por exemplo, com ao 
naufrágio do EMA HELENA I, magistralmen-

Homens e Navios na obra 
de Teixeira de Sousa

Homens e Navios na obra 
de Teixeira de Sousa

Ernestina



O submarino espanhol SPS “Mar-
sopa” terminou a sua activida-
de operacional, tendo escolhido 

e atracado na BNL entre o dia 10 e 13 de 
Março, para cumprir com as tradicio-
nais cerimónias de despedida ao efecti-
vo, constituindo este o seu último porto 
antes da paragem definitiva que veio a 
ocorrer dias depois em Cartagena.

O “Marsopa”, último dos “Daphné“ 
espanhóis ao serviço e como é tradição 
na Armada espanhola para todas as uni-
dades navais, fez um cruzeiro de despedida da 
vida activa, que o levou a portos que muitas 
vezes escalou nos seus mais de 30 anos em 
que esteve ao serviço ostentando orgulhosa-
mente o seu pavilhão. De todos eles, a última 
escala prevista foi Lisboa, simbolizando desta 
forma o agradecimento da Armada espanho-
la à Marinha Portuguesa e a cordial amizade 
entre ambos os países. 

A visita, apesar de inesperada a escolha, é 
perfeitamente ajustada, já que ainda existem 
bem vivas memórias de uma forte ligação que 
se estabeleceu há cerca de trinta anos e que nun-
ca mais se desfez. A Marinha espanhola auferiu 
dos quatro submarinos da Classe “Daphné” 
numa altura em que Portugal já os operava com 
bastante domínio. Toda a formação das suas pri-
meiras guarnições foi feita na nossa escola, na 
altura, já consolidada, bem como durante estes 
longos períodos lhes foi prestado todo um apoio 
logístico com altruísta disponibilização das ins-
talações da Esquadrilha de Submarinos. 

As boas relações foram sendo sempre ali-
mentadas, já que os espanhóis, nas suas aqui-
sições incluíram um “simulador de seguran-
ça da plataforma” extremamente inovador 
e que para além da poupança de recursos 
financeiros permitiram  o treino das nos-
sas guarnições e das quais resultaram lições 
aprendidas e que permitiram operar os nos-
sos submarinos dentro dos limites de segu-
rança da plataforma. 

Paralelamente a estes factos de maior re-
levo, outros se seguiram já que as Marinhas 
sempre primaram por assegurar participa-
ções, com submarinos, nos diversos exercícios 
nacionais de cada país, facto este que não so-
freu qualquer interrupção até a actualidade, 
sendo sempre facultado nas respectivas bases 
o adequado espaço para o visitante.

Certo de que este sentimento de proximi-
dade é mútuo e sincero, fomos brindados 
com a honra de participar neste evento co-
memorativo. A 10 de Março a guarnição do 

“Marsopa” foi brindada com um al-
moço na Esquadrilha de Submarinos, à 
qual se seguiu, pelo hora do jantar, um 
“Cocktail” a bordo, com a presença do 
Embaixador de Espanha, Adido de De-
fesa em Lisboa e Chieff of Staff do JHQ 
Lisbon. O CEMA, ALM Melo Gomes, 
distinguiu o evento com a sua presen-
ça à qual se juntaram varias gerações de 
submarinistas de ambos os países.

Quando em 17 de Março se arriou 
definitivamente a bandeira nacional do 

“Marsopa”, encerrou-se todo um ciclo gera-
cional na Armada espanhola, que durou mais 
de 30 anos. Que os meios se vão renovando e 
a solidariedade não se altere.

te descrito no conto “Contra mar e vento”: fica 
a saber-se, em “O Ilheu da Contenda”, que afi-
nal o Capitão Fortunato  não foi vencido pela 
adversidade: lutou contra ela e acabou por con-
seguir vencer, comprando outro navio, o EMA 
HELENA II ! A descrição do naufrágio é feita em 
termos que lhe dariam justo lugar em 
qualquer antologia trágico-marítima, 
enriquecendo-a ainda mais a trans-
crição de um “Protesto de Mar” (co-
mentado) cujo realismo e exactidão 
formal revelam que Teixeira de Sou-
sa tinha, também, conhecimentos 
sobre Direito Marítimo, e compre-
endia perfeitamente as questões ju-
ridicas subjacentes às situações que 
descrevia. 

Igualmente se perde a fonte de 
curiosos apontamentos de “peque-
na história”,com interesse para a 
Marinha (Marinha de Guerra e Marinha Mer-
cante), como por exemplo a questão  da inter-
venção (real? fictícia?) de “Custódio Rocha”, o 
competentissimo capitão de veleiros que an-
dara embarcado no ARCHIBALD RUSSEL, 
e que teria sido convidado, devido aos seus 
muitos conhecimentos e grande experiência, 
para treinar a primeira guarnição da primeira 

SAGRES , quando esta entrou ao serviço - as-
sunto a que, duma forma pouco clara, Teixeira 
de Sousa alude em “Capitão de Mar e Terra”. 
Interessante é também  a referência, no mes-
mo livro, ás actividades dos SOKOLS, (quem 
imaginaria a sua existência ?), e o esclarecimen-

to definitivo do caso do italiano devorado por 
um tubarão na Matiota, facto que, com o correr 
dos anos, se não sabia já se tinha acontecido ou 
se era apenas uma lenda: aconteceu realmen-
te, na década de trinta, e deu lugar à colocação 
da rede que os prestimosos SOKOLS, com a 
ajuda do Capitão Alfredo Araújo, implanta-
ram na baía!

O enredo de “Ó Mar de Túrbidas Vagas” é 
leve e divertido. O escritor Germano de Almei-
da, outro nome grande da literatura cabover-
deana contemporânea, descreveu-o sintetica-
mente como “a luta do capitão Hilário Cardoso, 
comandante de um veleiro em viagem de Providen-

ce e New Bedford para S. Vicente e Brava, 
entre o sagrado principio de se manter fiel 
á sua legitima esposa e as provocações de 
uma bela passageira que todos os dias in-
venta novas maneiras de quebrar essa fi-
delidade persistente…”

O aprofundamento do assunto e 
o seu desfecho interessaria com cer-
teza aos leitores da Revista da Ar-
mada, por motivos óbvios; mas, na 
perspectiva deste  texto, contar o que 
acabou por suceder não constitui 
prioridade: o que importa é chamar 
a atenção para a globalidade da obra 

deste autor, e sublinhar o seu interesse para 
quem goste de boa literatura náutica e/ou, 
em termos mais gerais tenha ligações afecti-
vas com a acolhedora e inesquecivel terra de 
Cabo Verde, como sucede certamente com os 
leitores desta Revista. 

Comandante G. Conceição Silva
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SPS “Marsopa” despede-se da  
actividade operacional em Lisboa

SPS “Marsopa” despede-se da  
actividade operacional em Lisboa

O “Marsopa” (S-63) é o terceiro submarino espa-
nhol da classe Delfin, de uma série de quatro uni-
dades, construído na “Empresa Nacional Bazán de 
Cartagena (Múrcia)”, actual Empresa Navantia, 
durante os anos 70, e sobre patente francesa, em 
virtude de um acordo com os estaleiros franceses 
da DCN. Assim, em 16 de Junho de 1966, os es-
panhóis assinaram os acordos que permitiram a 
construção na “Empresa Nacional Bazán de Carta-
gena” de quatro submarinos para a armada espa-
nhola, idênticos aos recentes entrados ao serviço na 
“Marine Nationale”, um modelo que os franceses 
tinham conseguido vender também, Portugal, Pa-
quistão e África do Sul. 

A colocação da quilha do submarino S-63 “Mar-
sopa” teve lugar em 10 de Maio de 1971, foi posto 
a flutuar no dia 15 de Março de 1974. Foi entregue à 
Armada espanhola em 12 de Abril de 1975.

Maria Sony
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ESCOLA NAVAL

Visita do Almirante CEMAVisita do Almirante CEMA

A Escola Naval recebeu, no dia 30 de Mar-
ço, a visita do Chefe do Estado -Maior da 
Armada, ALM Melo Gomes.

À sua entrada, no edifício escolar, foram-lhe 
prestadas as honras militares previstas no Ceri-
monial Marítimo.

O programa começou com uma apresen-
tação audiovisual sobre a EN, onde foram 
focadas as áreas mais relevantes e específi-
cas da unidade sendo analisados em maior 
detalhe os aspectos relacionados com a re-
forma do modelo de ensino e a sua adapta-
ção à nova envolvente criada por Bolonha 
e pelos novos conceitos do Sistema Nacio-
nal do Ensino Superior recentemente apro-

vado, a que se seguiu uma visita pelas ins-
talações da EN.

A visita, que não interferiu com a actividade 
académica, prosseguiu durante o período pre-
visto no horário para almoço, com os cumpri-

mentos do Corpo Docente e as Honras Mili-
tares com revista ao Batalhão Escolar, Oficiais 
e Guarnição.

Antes do desfile, que concluiu a cerimónia 
militar, o ALM CEMA proferiu uma pequena 
alocução especialmente dirigida aos alunos que 
teve grande impacte motivador.

O almoço que se seguiu e onde estiveram 
representados os docentes militares e civis e 
os alunos mais antigos dos cursos existentes 
decorreu em ambiente de diálogo e de grande 
abertura que constituiu uma experiência enri-
quecedora para todos os presentes. 

A visita terminou com a assinatura do Livro 
de Honra.

Visita à Escuela Naval Militar de MarinVisita à Escuela Naval Militar de Marin

Realizou-se, em 23 Março de 2006, uma 
visita oficial do Comandante da Escola 
Naval, CALM Saldanha Junceiro, à Es-

cuela Naval Militar de Espanha a convite do 
seu Comandante-Director Capitán de Navio 
Francisco Javier Franco.

Esta vista decorreu no âmbito de um progra-
ma de intercâmbio entre as duas Escolas Navais 
onde se promoveu o conhecimento mútuo das 
visões e possíveis soluções para as questões que 
se colocam à formação dos futuros oficiais nes-
tes tempos de mudança e de modernidade.

O Comandante da EN fez-se acompanhar 
pelo Comandante do Corpo de Alunos, CFR 
Valentim Rodrigues e por um oficial do Gabi-
nete do Comando, 2TEN Gomes de Carvalho. 
Durante o período de 20 a 25 Março uma de-
legação composta por seis cadetes do 3º ano 
da EN e chefiada pelo Comandante de Com-
panhia, 1TEN Fonte Domingues, tiveram igual-
mente a oportunidade de participar neste in-
tercâmbio, onde se integraram com os cadetes 
espanhóis nas várias actividades de formação 

e partilharam experiências pessoais. 
A visita teve início com a assinatura do Livro 

de Honra e a troca das ofertas institucionais, se-
guindo-se a prestação das Honras Militares pelo 
Batalhão Escolar.

Foi feita uma apresentação sobre a organi-
zação da Escuela Naval onde foi manifestada a 
conveniência e o interesse de realizar, no futuro, 
acções de intercâmbio de maior duração entre 
as duas Escolas aproveitando as viagens de ins-
trução ou exercícios de formação militar-naval e 

outras acções complementares de formação.
Uma visita pelas instalações da Escuela, no-

meadamente, pelos internatos, biblioteca, mu-
seu, simuladores de navegação e de táctica, 
pavilhão desportivo e piscina, navios-patrulha 
de instrução e secção náutica, permitiram con-
cluir a adequabilidade e qualidade dos meios 
à disposição para o rigoroso cumprimento da 
missão atribuída.

Foi ainda possível ao longo da visita, num 
ambiente de grande abertura e franqueza, par-
tilhar informações com o comando da Escola 
e chefes dos vários serviços, desenvolvendo-se 
contactos de forma acolhedora e enriquecedora 
para ambas as partes.

Ainda no âmbito deste intercâmbio, foi feita 
uma visita cultural a Santiago de Compostela e 
a Pontevedra que permitiu conhecer raízes cul-
turais e históricas comuns.

A opinião generalizada de toda a delegação 
reflecte um saldo muito positivo onde saíram 
reforçados os laços de profunda amizade e de 
cooperação existentes entre as duas EN’s.

Baile de FinalistasBaile de Finalistas

Teve lugar no passado dia 17 de Feverei-
ro, na EN, o tradicional Baile de Finalistas 
presidido pelo ALM CEMA. Desta vez 

foram os cadetes do curso “Vice-almirante Al-
fredo Botelho de Sousa” que comemoraram o 
fim de uma “caminhada”, preenchida pelo es-
tudo e pela sua formação militar-naval. Estive-
ram presentes altas entidades da Marinha e dos 
outros Ramos, assim como elementos do Corpo 
Docente e alunos dos diversos cursos da Escola 
Naval e da Escola Superior de Tecnologias Na-
vais acompanhados pelos seus familiares.

O cadete mais antigo do curso finalista, cade-
te Gomes Goulart, como é da tradição, proferiu 
algumas palavras, em nome do seu curso, de 
contentamento pela conclusão bem sucedida 
das actividades académicas do I ciclo que lhes 

irão permitir concretizar o objectivo traçado de 
serem Oficiais da Armada.

De seguida, o Comandante da EN, deu as 
boas-vindas a todos os convidados, exprimindo 
a satisfação da Escola por poder entregar mais 
uma geração de oficiais à Marinha, desejando 
ainda, felicidades aos cadetes finalistas nos seus 
desempenhos futuros. 

Uma delegação de alunos do Royal Navy 

College, da Holanda, e outra da Escuela Na-
val Militar, de Espanha, fizeram-se representar 
no evento.

Um quarteto de cordas animou cerca de 
500 convidados durante o jantar, que antece-
deu a abertura do Baile de Gala abrilhantado 
pelo Grupo Musical “Dixieland”, formado 
por elementos da Banda da Armada, tendo-se 
prolongado a noite num ambiente de alegria 
e animação. 

No átrio do auditório estava patente, uma ex-
posição alusiva à vida e obra do patrono do cur-
so “Vice-Almirante Alfredo Botelho de Sousa”, 
composta por obras e outra documentação da-
quele insigne oficial de Marinha e distinto profes-
sor da Escola Naval, cedidas gentilmente pelos 
Arquivo Histórico e Museu da Marinha.
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 Em 1 de Março de 1868 foi inaugurado 
o Farol de Santa Marta, instalado no Forte 
do mesmo nome, conforme determinação 
da Inspecção dos Faróis do Reino e sob pro-
jecto do arquitecto Francisco Pereira da Sil-
va, instalado numa torre listada de azul, a 
qual,  em 1936, foi aumentada em 8 metros 
na altura, por forma a permitir distinguir a 
luz, das novas construções que começavam 
a proliferar nas redondezas.

O Forte de Santa Marta onde o farol foi im-
plantado, terá sido construído na década de 
40 do século XVII, sob a égide de D. Luís de 
Meneses, governador da Praça de Cascais, 
como reforço da defesa marítima do porto e 
da vila, após a restauração da independência 
em relação ao domínio espanhol. 

O conjunto Forte e Farol, integrado har-
moniosamente na paisagem ribeirinha da 
Baía de Cascais, constitui ex-libris da vila 
e foi classificado como imóvel de interesse 
público em 29 de Setembro de 1977.

 Em 1980 e 1981 procedeu-se à automatização integral do Farol, 
o qual passou a estar incluído na rede de telecontrolo do assinala-
mento marítimo das aproximações ao porto de Lisboa, monitoriza-
da pela Marinha, em contínuo, através da central sediada na Direc-
ção de Faróis.  

A conjugação dos interesses e objectivos da Marinha e da Câmara 
Municipal de Cascais, quanto à manutenção do Forte e Farol de San-
ta Marta e quanto à requalificação e conversão em espaço cultural e 
de lazer da zona ribeirinha da vila, onde também se inserem a Casa 
de Santa Maria e o Museu - Biblioteca Conde de Castro Guimarães,  
conduziu à assinatura de um protocolo no passado dia 22 de Março 
de 2006, pelo Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada e pelo 
Presidente da Autarquia de Cascais, em cerimónia que teve lugar 
na Casa Seixas.

O acordo tem como objectivo a recuperação do farol e das infra-es-
truturas anexas, com a criação do “Farol – Museu de Santa Marta”, 
considerando “a museolização das instalações do forte e farol, como pólo do 

Museu da Marinha no que concerne ao espólio 
da Marinha e como unidade museológica Mu-
nicipal no que concerne ao espólio da Câmara 
Municipal de Cascais, com especial relevo para 
os aspectos relacionados com a vida nos faróis e, 
de um modo geral, para a actividade desenvolvi-
da pela Marinha na iluminação das costas oce-
ânicas, para segurança da navegação marítima 
e salvaguarda da vida humana no mar”, man-
tendo o funcionamento do Farol de Santa 
Marta nas suas funções de sinalização cos-
teira, sob a direcção da Marinha, através da 
Direcção de Faróis.

O protocolo define ainda a partilha de res-
ponsabilidades e a definição organizacional 
da gestão do “Farol – Museu de Santa Mar-
ta”, assim como as contrapartidas daí decor-
rentes, ficando a cargo da autarquia de Cas-
cais, nomeadamente, a dotação do espaço 
cultural com o necessário pessoal técnico de 
museologia e de acção educativa.

A Direcção do “Farol – Museu de Santa Marta” será constituída por 
um representante da Marinha e por um representante da Câmara Mu-
nicipal de Cascais, ficando a autarquia de Cascais responsável pelo 
necessário apoio financeiro e administrativo ao seu funcionamento, 
e pelo suporte financeiro das obras de recuperação e de museoliza-
ção das instalações.

O projecto é da autoria do arquitecto Francisco Aires Mateus e tem 
como objectivo transformar o local numa zona de cultura e de lazer, 
prevendo um espaço museológico nas antigas residências dos faro-
leiros, um acesso para peões com vista para o mar e para a marina e 
um equipamento complementar de pequena dimensão, o qual inclui 
um centro de documentação e uma cafetaria.

As obras iniciaram-se no passado dia 28 de Março de 2006 e têm 
um prazo de execução de 280 dias, estando prevista a abertura ao 
público do “Farol – Museu de Santa Marta”, durante o mês de Maio 
de 2007, numa altura em que Cascais acolherá o Campeonato do 
Mundo de Vela.

(Colaboração da Direcção de Faróis)

FAROL – MUSEU DE SANTA MARTA
PROTOCOLO ENTRE A MARINHA E A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS

 A Liga dos Combatentes organi-
zou as cerimónias comemorativas 
do 88º Aniversário da Batalha de La 
Lys - Dia do Combaten te, que se rea-
lizaram na Batalha, no dia 8 de Abril, 
presididas pelo Secretário de Estado 
da Defesa e dos Assuntos do Mar, 
Dr. Manuel Lobo Antunes.

Estiveram presentes altas entidades 
militares e civis, sendo de destacar o 
Chefe de Estado-Maior do Exército, 
General Valença Pinto,  que represen-
tou o Chefe de Estado-Maior General 
das Forças Armadas, o Chefe do Esta-
do-Maior da Armada, Almirante Melo 
Gomes, o Chefe do Estado-Maior da 
Força Aérea, General Taveira Martins, o Presidente da Comissão Par-
lamentar da Defesa, Dr. Miranda Calha, representantes do Governa-
dor Civil de Leiria, da Câmara Municipal da Batalha, do Comandante 
da Guarda Nacional Republicana e do Director Nacional da Polícia 
de Segurança Pública.

Também estiveram presentes 17 Associações de Combatentes e 35 

Núcleos  da Liga dos Combatentes, que 
participaram com os seus estandartes 
e guiões na parada militar constituída 
por uma força militar do Regimento de 
Artilharia 4 em Leiria.

Na cerimónia de homenagem aos 
mortos que se seguiu na Sala do Capí-
tulo – Monumento ao Soldado Desco-
nhecido, foi orador o escritor António 
Lobo Antunes, antigo Combatente, que 
fez um discurso alusivo à data.

Nas cerimónias em França organiza-
das pela Embaixada de Portugal em Pa-
ris, no cemitério português, participou  
o Embaixador de Portugal em França, 
Dr. António Monteiro, um representan-

te do MILREP que representou o CEMGFA, vários oficiais da Mari-
nha e do Exército em nome das Forças Armadas Portuguesas, o repre-
sentante da Liga dos Combatentes, CMG Filipe Macedo, uma força 
militar de paraquedistas franceses que prestou as honras militares e 
muitas associações de combatentes franceses e portugueses além de 
dezenas de emigrantes que se associaram ao acto.

COMEMORAÇÕES DO DIA DO COMBATENTE NA BATALHA E EM LA LYS (FRANÇA)
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O N.R.P. “Limpopo“ (P 1160), nono 
dos dez navios que constituíram a 
classe “Cacine”, foi construído no 

Arsenal do Alfeite e aumentado ao efectivo 
dos navios da Arma-
da em 9 de Abril de 
1973. 

O seu nome, à 
semelhança do pre-
conizado para to-
dos os outros na-
vios desta classe, 
corresponde a um 
dos grandes rios dos 
antigos territórios 
Ultramarinos Portu-
gueses. Neste caso 
particular, evoca um 
dos principais rios 
de Moçambique: o 
Limpopo1. 

A guarnição foi 
sempre constituída 
por 3 oficiais, 6 sar-
gentos e 24 praças 
e teve como primei-
ro comandante, o 1TEN Paulo Manuel de 
Mendonça Tavares da Silva.

Apesar de construído segundo um projec-
to de origem portuguesa, para operações de 
patrulha costeira e dos rios Portugueses em 
África, nunca chegou a cum-
prir missão nos então territó-
rios ultramarinos. Tendo con-
tudo a ousadia de pertencer 
ao restrito grupo de patrulhas 
que juntamente com o N.R.P. 
“Geba”, também recente-
mente abatido, patrulhou as 
águas dos Açores e do arqui-
pélago da Madeira. 

A 1 de Maio de 1973, lar-
gou pela primeira vez para o 
mar seguindo para Setúbal, 
tendo efectuado durante a 
viagem algumas experiências 
e exercícios para adestramen-
to da guarnição.

Rumou pela primeira vez 
para a Região Autónoma dos 
Açores em 30 de Agosto de 
1973, onde cumpriu missão 
até 20 de Maio de 1974. A 
primeira comissão de servi-
ço SAR na Zona Marítima da 
Madeira decorreu de Abril a 
Setembro em 1980.

Durante os 30 anos em que serviu na 
Marinha de Guerra Portuguesa, o empe-
nhamento do N.R.P. “Limpopo” variou en-
tre o patrulhamento da costa, a vigilância 
e escolta de navios, o apoio a lanchas de 
desembarque, passando pelo transporte de 

pessoal e material, até a missões conjuntas 
com os outros ramos. De igual modo, tam-
bém desempenhou um conjunto de mis-
sões genericamente designadas de “serviço 

público”, que compreendem a fiscalização 
da pesca, a repressão do contrabando, a 
busca e salvamento, o controlo da polui-
ção no mar e o apoio às populações e or-
ganismos civis.

Da intensa actividade operacional de-
senvolvida, são de destacar as várias par-
ticipações em exercícios tais como, Open 
Gate 84, Linkead seas 2000, Zarco 2000, 
Lusíada 2001 e Gruflex 02. Merecem ain-
da referência as várias acções de salva-

mento no mar, de vidas humanas, algumas 
delas em situações dramáticas e envoltas 
em inequívoca bravura e permanente sen-
tido de missão dos seus marinheiros. Mais 

recentemente de 
destacar as acções 
desenvolvidas na 
detecção de man-
chas de poluição 
e na coordenação 
dos meios de com-
bate  à  polu ição 
resultantes do aci-
dente protagoniza-
do pelo Petroleiro 
“Prestige”, no final 
do ano de 2002.

Em síntese, foi 
uma verdadeira li-
ção de profissiona-
lismo e de orgulho 
para a Marinha e as 
Forças Armadas.

E m  J u n h o  d e 
2003, encontran-
do-se o navio em 

missão na Zona Marítima do Norte, foi 
obrigado a interromper a missão por for-
ça da constatação de preocupantes danos 
estruturais, sinal de um final consecutiva-
mente adiado. 

O N.R.P. “Limpopo” atra-
cou definitivamente no cais 
5 da BNL a 2 de Julho de 
2003 com a satisfação do de-
ver cumprido. O ciclo esta-
va fechado. Ao longo dos 30 
anos de eficientes e variados 
serviços, para todas as suas 
guarnições, fica o devido re-
conhecimento.

Finalmente, como bom 
marinheiro, em 4 de Maio 
de 2006 acabou no fundo do 
Oceano Atlântico, após servir 
honrosamente de alvo de lan-
çamento de mísseis durante o 
exercício Nato Swordfish.

A Marinha e o país agrade-
cem ao N.R.P. “Limpopo” e a 
todos os que souberam digni-
ficar e levar longe o nome de 
Portugal e de tão prestigiado 
navio.

(Colaboração da Esquadrilha 
de Navios Patrulhas)

Nota:
1 Este rio tem um curso muito longo e é caracteriza-

do pela sua força e temido pelas suas cheias poderosas. 
Era conhecido pelos nomes de “Rio dos Crocodilos” ou 
“Rio do Ouro”. Esta ultima é a designação mais antiga, 
pois figurou já nas primeiras cartas portuguesas com a 
anotação de “Rio Oori”. 

N.R.P. “LIMPOPO”
1973 – 2005

N.R.P. “LIMPOPO”

COMANDANTES DO N.R.P. “LIMPOPO”
1TEN Paulo Manuel de Mendonça Tavares da Silva 10ABR73 – 21MAR75

1TEN Eduardo Manuel Pires Coelho 21MAR75 – 02DEZ76

1TEN José Manuel Guerreiro Brou 02DEZ76 – 09FEV79

1TEN Norberto Saturnino Cordeiro Ventura 09FEV79 – 22SET80

1TEN Eduardo Manuel Barbosa Pimentel Saraiva 22SET80 – 24AGO82

1TEN Raul Bernardo Mourato Ramos Gouveia  24AGO82 – 04OUT84

1TEN António José Bonifácio Lopes 04OUT84 – 25MAR86

1TEN António Victor Duarte Domingues 15ABR88 – 20OUT89

1TEN Edgar Marcos de Bastos Ribeiro 20NOV89 – 17DEZ90

1TEN Custódio Fernando Lopes 03JUN92 – 18SET92

1TEN José Nuno dos Santos Chaves Ferreira 18SET92– 19NOV93

1TEN Pedro Alexandre de S. Feliciano Marques Pereira 19NOV93 – 20FEV95

1TEN Joaquim Manuel Malhadas Teixeira 19MAI95 – 07NOV96

1TEN Nuno António de Noronha Bragança 07NOV96 – 19FEV98

1TEN Eduardo Jorge Malaquias Domingues 15MAR99 – 28SET99

1TEN António Manuel Loureiro de Sousa 28SET99 – 21AGO01

1TEN Rui Alexandre Soares Ribeiro Leite da Cunha 21AGO01 – 27FEV03

1TEN António Manuel Coimbra da Cunha 27FEV03 – 25SET03
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50º Aniversário da Regata dos Grandes Veleiros
“Torbay – Lisboa” (Tall Ship’s Races)

Realizou-se no passado 
dia 26 de Abril, a bordo 
do NE “Sagres”, atraca-

do na Doca da Marinha, uma 
conferência de imprensa, pre-
sidida pelo Almirante CEMA, 
sobre o 50º Aniversário da Re-
gata dos Grandes Veleiros, que 
inclui uma regata que escala o 
porto de Lisboa de 20 a 23 de 
Julho.

Com a presença dos Secre-
tários de Estado da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do 
Mar, da Juventude e do Des-
porto, dos Transportes, e do 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, do Presidente da 
“Sail Training International”, do Vice-Presidente da APORVE-
LA, embaixadores dos países envolvidos na regata e membros 
da Comissão Organizadora, usou da palavra inicialmente o ALM 
CEMA para dar as boas vindas a todos os convidados e jornalis-
tas presentes, congratulando-se pela escolha do porto de Lisboa 
como escala da regata manifestando o total apoio da Marinha e 
disponibilizando todos os meios necessários à realização deste 
importante evento.

O Presidente da CML, o Eng.º Carmona Rodrigues, o Presidente 
e Chairman da “Sail Training International”, Mr. Nigel Rowe e o 
Vice-Presidente da APORVELA, ALM Castanho Paes, no uso da 
palavra, expressaram votos para o êxito desta iniciativa, numa 
reedição do percurso original realizado em 1956.

A frota dos cerca de 100 veleiros participantes, que se prevê co-
meçar a sua entrada no Porto de Lisboa a partir de 15 de Julho, 

terá nesta cidade um Programa 
Oficial de 20 a 23 daquele mês, 
que terminará com um gran-
dioso Desfile Naval no Tejo, co-
memorando as bodas de ouro 
da regata.

Na génese desta regata, para 
além da competição desporti-
va, esteve presente o objecti-
vo de formar jovens no treino 
do mar, proporcionando no 
seu comportamento e relacio-
namento humano a natural 
satisfação de aventura, ris-
co, responsabilidade, aliada à 
aquisição de conhecimento e 

prática nas várias actividades náuticas, tais como a marinharia, 
a navegação oceânica e todas as restantes práticas de actividades 
permanentes nos navios.

Por sua vez na sua alocução, o Secretário de Estado da Juventude 
e Desporto, Dr. Laurentino Dias, manifestou o seu regozijo por este 
acontecimento ímpar que é a grande festa do desporto náutico.

Finalmente, o Secretário de Estado da Defesa e dos Assuntos 
do Mar, Dr. Lobo Antunes, saudou a concretização do protocolo 
que envolveu as entidades que irão contribuir para o êxito des-
ta iniciativa, realçando que esta celebração irá honrar a Marinha 
Portuguesa e projectar no mundo este evento que pela sua im-
portância internacional distinguirá Portugal.

A Marinha estará representada pelo NE “Sagres” e o NTM 
“Creoula”.

Patrício Gorjão
CFR REF

50º Aniversário da Regata dos Grandes Veleiros

Associação Naval de Lisboa 
1856 - 2006

Volvidos 150 anos desde a sua fundação a As-
sociação Naval de Lisboa comemorou esta 
efeméride com um desfile naval no Tejo, 

que reuniu mais de 300 embarcações e contou com 
a presença do Presidente da República, que presidiu 
à Comissão de Honra.

O desfile naval realizado no passado dia 30 de 
Abril, foi uma autêntica festa da vela desportiva e de-
correu entre a Torre de Belém e as Docas de Alcântara. 
A abertura do evento contou com a participação da 
FAP, com a passagem a baixa altitude dos caças F16.

O NE “Sagres” iniciou a cerimónia com uma salva de 21 tiros e o 
desfile contou com a presença do NTM “Creoula” e o iate “Vega”.

Entre as individualidades presentes encontravam-se o Almi-
rante CEMA, o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, o 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Presidente e mem-
bros da Direcção da ANL.

Associação Naval de Lisboa
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NOTÍCIAS

 A Escola de Serviço de Saúde Militar 
(ESSM) é um estabelecimento de Ensino Su-
perior Politécnico que tem por missão minis-
trar cursos de Licenciatura em Enfermagem 
(CLE), bem como outros cursos no âmbito da 
Saúde Militar.

É de referir ainda a realização nesta Escola 
do Curso de Operador de Prevenção de Álcool 
e Toxicodependência, destinado a militares dos três Ramos das FA’s 
e Forças de Segurança, com uma forte presença de Psiquiatras e Psi-
cólogos da Marinha, como docentes.

No passado dia 17 de Fevereiro a ESSM comemorou o seu 27º ani-
versário, cerimónia que foi presidida pelo Comandante da Instrução do 
Exército, TGEN Nelson Santos. Do programa do evento destacaram-se 
a eucaristia na capela São João de Deus, Patrono da ESSM, a alocução 
proferida pelo Director MGEN Médico da FA José Ribeiro da Silva e a 

imposição de condecorações a Oficiais, Sargen-
tos e Praças que prestam serviço nesta Escola.

 Os alunos são oriundos dos três Ramos 
das FA’s, Forças de Segurança e Cruz Ver-
melha Portuguesa, sendo de referir que rela-
tivamente à Marinha no presente ano lectivo 
há 43 alunos que frequentam o CLE, divididos 
pelos quatro anos que compõem esta forma-

ção e 10 militares a frequentar o Curso de Complemento de Forma-
ção em Enfermagem.

Actualmente, a função de Director de Ensino é exercida pelo 
CFR MN José Alberto Galvão. 

Criada em 1979, a ESSM encontra-se instalada no Quartel de 
Campo de Ourique. A Direcção é rotativa entre Oficiais Generais 
Médicos dos três Ramos das FA’s, tendo tido por primeiro Director 
o CALM Ruben Lopes Lavoura, recentemente falecido. 

PRESENÇA DA MARINHA NA ESCOLA DO SERVIÇO DE SAÚDE MILITAR

 A Banda da Armada realizou um con-
certo no Grande Auditório do Centro Cul-
tural e Belém no dia 26 de Março, sob a 
Dire cção do Chefe da Banda da Armada 
o CFR MUS Carlos da Silva Ribeiro, inte-
grado na Festa da Primavera que o CCB 
realiza anualmente.

Considerado um dos pontos altos do 
programa, este concerto teve produção do CCB e apoio da RDP, 
pelo que foi transmitido em directo pela Antena 2.

O concerto atingiu em pleno os objectivos da organização, ten-
do o Grande Auditório esgotado a sua lotação, 1500 lugares, não 
contando com os radiouvintes de todo o país que o ouviram em 

directo pela Antena 2.
O programa foi muito ecléctico, diversi-

ficado e festivo, integrando obras desde o 
clássico ao contemporâneo e executando 
compositores de referência da História da 
Música, mas é de assinalar o “estrondoso” 
êxito que produziu no público a obra “Pri-
mavera” de Jorge Salgueiro, que foi execu-

tada em estreia absoluta.
No final do concerto com o auditório de pé, a Banda da Armada 

executou 2 estra-programa, sendo o segundo a “Marcha da Mari-
nha” e tendo o Maestro, por solicitação dos aplausos, voltar ao pal-
co várias vezes. 

A BANDA DA ARMADA NA FESTA DA PRIMAVERA NO C.C.B

 O 1º Curso Geral Naval de Guerra 05/06, visitou o Corpo de Fu-
zileiros no passado dia 21 de Fevereiro.

 A visita dos 27 Oficiais do referido Curso, que incluiu um CFR da 
Marinha de Angola e um 1TEN da Marinha de Moçambique, acom-
panhados pelo Director do Curso, CMG Lorena Birne,  constou de um 
briefing sobre o CF e de uma mostra de um Dispositivo Operacional 
estático, na parada da Base de Fuzileiros, com vista a proporcionar 
aos Oficiais um contacto com as capacidades militares do CF. 

A visita terminou com um almoço na Messe de Oficiais da Base de 
Fuzileiros, no qual os Oficiais do CGNG conviveram com os seus ca-
maradas pertencentes à guarnição do CF.

VISITA AO CORPO DE FUZILEIROS DO 1º CURSO GERAL NAVAL DE GUERRA 05/06 E 
DO CURSO DE PROMOÇÃO A OFICIAL GENERAL

 No passado dia 30 de 
Março, o Corpo de Fuzi-
leiros recebeu na Base de 
Fuzileiros, a visita do Cur-
so de Promoção a Oficial 
General 05/06 (CPOG), 
constituído por 27 Oficiais 
dos três Ramos das FA’s 
e 1 da Marinha do Brasil, 
acompanhados pelo CALM Sabino Guerreiro e foi recebido pelo Co-
mandante do CF, CALM Carvalho Abreu e seu EM e pelo Coman-
dante da Base de Fuzileiros, CMG FZ Pires Carmona.

Esta passagem pelo CF, faz parte de um programa mais vasto de 
visita à Marinha, com a qual o Instituto Superior de Estudos Militares 
pretende dar ao Curso, entre outros objectivos, especial enfoque às 
actividades operacionais dos Ramos, dotando os Oficiais Auditores 
com a informação necessária às suas futuras funções. 

O programa da visita compreendeu um briefing no auditório da 
Base de Fuzileiros sobre a organização, missões e reequipamento do 
CF e a obser vação de um dispositivo estático em ambiente operacio-
nal, com o intuito de proporcionar aos visitantes o contacto com as 
capacidades militares deste Corpo.

Após as despedidas, a comitiva dirigiu-se para o Palácio do Alfei-
te, onde foi concluída a visita à Marinha, com um almoço e troca de 
lembranças institucionais.
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NOTÍCIAS

 Integrado no Calendário da Competições 
Desportivas de Marinha para 2006, realizou-
-se no período de 23JAN/10MAR06 o XXI 
Campeonato de Marinha de FUTSAL 2006.

O FUTSAL variante herdeira do Futebol de 
Salão, da qual preencheu o espaço técnico, é 
uma das modalidades que maior incremen-
to vem registando ultimamente nas prefe-
rências desportivas dos portugueses, sobre-
tudo dos “desportistas práticos”, ainda que 
ao nível de competição, tanto a nível nacional 
como internacional, hajam já torneios profissionalizados.

A equipa do Agrupamento Escola de Fuzileiros terminou o torneio 

com 7 pontos, tendo vencido na final, que 
teve lugar em 10MAR no Pavilhão do CEFA, 
a equipa da UAICM por 6-0.

O conjunto vencedor, integrou pessoal da 
EF, não aluno, e da UMD (Unidade de Meios 
de Desembarque) Unidade do Corpo de Fu-
zileiros sedeada em Vale de Zebro.

A equipa, cujos elementos também fazem 
parte do conjunto de futebol de 11, ganhou 
recentemente o XII Campeonato Marinha de 
Futebol – 2005. Em ambas as competições a 

orientação técnica coube ao CAB FZ MEF Pardal Leão e ao CAB FZ 
MEF Belchior Camões.

AGRUPAMENTO ESCOLA DE FUZILEIROS CAMPEÃO DE MARINHA DE FUTSAL 2006

CONVÍVIOS

 No passado dia 
18MAR teve lugar o 4º 
encontro do Destaca-
mento nº 5 de Fuzileiros 
Especiais que realizou 
uma comissão de servi-
ço em Moçambique de 
1969 a 1971. O convívio, 
que reuniu cerca de 60 
pessoas, iniciou-se junto 
ao Monumento aos Fuzi-

leiros na Escola de Fuzileiros com uma cerimónia de homenagem aos 
que já não se encontram entre nós, tendo sido depositada uma coroa 
de flores na base do monumento pelo comando do DFE 5. Seguiu-se 
uma Missa celebrada pelo capelão da Escola e um percurso pela Escola 
com visita ao Museu recentemente remodelado. Numa sala de aula e 
antecedendo a partida para um restaurante “Dina” em Stº António da 
Charneca, onde teve lugar um animado convívio, foram projectadas 
diversas fotografias sobre a vida do Destacamento durante os dois anos 
de comissão, em que felizmente não se registaram baixas.

4ª ENCONTRO DO DFE 5

AVISOS
ACADEMIA DE MARINHA

9ª Exposição de Artes Plásticas - “O Mar e Motivos Marítimos”
 A Academia de Marinha, vai levar a efeito a 9ª Exposição de Artes Plásticas, 

subordinada ao tema “O Mar e Motivos Marítimos”, nas instalações do Museu de 
Marinha, em Belém. A inauguração terá lugar no dia 17 de Outubro de 2006.

As obras deverão ser entregues no Museu de Marinha (Departamento do Pa-
trimónio) entre 11 e 15 de Setembro de 2006.

Os prémios e as menções honrosas atribuídas pelo Júri serão entregues na ce-
rimónia da inauguração. Para mais informações, os interessados poderão con-
sultar o Regulamento na secretaria da Academia de Marinha.

 Tendo em vista, actualizar com registos fotográficos o livro “Navios da Mari-
nha de Guerra Portuguesa no Séc. XX” e pretendendo fazer uma edição alargada 
a todos, solicita-se a familiares e camaradas, que tenham fotografias, negativos ou 
slides das “Lanchas de Vigilância e Socorro” da Classe “Altair”, que estiveram no 
efectivo da nossa Armada nas décadas de “40” e “50”, nomeadamente: “Altair 
– AL”, “Bellatrix – BX”, “Canopus – C”, “Deneb – D”, “Espiga – E”, “Fomalhaut 
– F”, Navio Auxiliar “Dilly”; Lancha Canhoneira “Flecha” classe “Zagaia”; Rebo-
cador “Atro”; Corveta do tipo “composite” “Bengo”; Lanchas “LP-1”, LP-2”, “LP-
3”, “LP-4”; Lancha Hidrográfica “Cruzeiro do Sul – A5201”; Lancha Hidrográfica 
“Mira-A5200”; Draga-Minas “S. Jorge – M415” com costado branco “Hidrográfi-
co” de 1967-74; Lancha de Fiscalização “Condor – P1166” classe “Albatroz”, depois 
“LPM-1 – Condor” do Comando Naval da Madeira. Contactar: SAR MOR Álvaro 
Alves, TM: 91 656 69 69 ou e-mail dalmeidalves@hotmail.com

1ª GUARNIÇÃO DO “D. CARLOS I”
 Realizou-se no passado dia 24 de Março, no restaurante “O Texugo”, o 1º al-

moço-convívio da primeira guarnição do “D. Carlos I”.
O encontro, que decorreu em ambiente de sã camaradagem e de grande espí-

rito de amizade, contou com a presença de convivas que não quiseram deixar de 
estar presentes. Ficou a promessa de que para o ano há mais.

 No passado dia 22FEV, 
realizou-se no Salão No-
bre da Sede Social do 
Clube do Sargento da Ar-
mada, uma sessão solene 
comemorativa dos 31 anos 
de vivência do clube.

O representante do 
ALM CEMA, CMG Brás 
de Silva, aceitou presidir 

à mesa que conduziria os trabalhos da sessão solene. Estiveram 
também presentes, representantes dos Órgãos Autárquicos, Clu-
bes Militares, Associações socioprofissionais, colectividades e clu-
bes amigos.

 Durante a Sessão, os associados que completaram vinte e cinco 
anos de sócio, foram agraciados com um emblema de prata e o Di-
ploma instituído para o efeito. Após as cerimónias, cantaram-se os 
parabéns ao aniversariante, apagaram-se as velas, partiu-se o bolo, 
em ambiente de grande fervor associativista e camaradagem.

31º ANIVERSÁRIO DO CLUBE DO 
SARGENTO DA ARMADA

MARINHEIROS DO CONCELHO DE SOUSEL
 Os marinheiros do concelho de Sousel vão reunir-se num almoço de confra-

ternização no próximo dia 17 de Junho em Casa Branca.
Os interessados deverão contactar: CMG Teles Ribeiro Telef. 21 443 83 26; SAR 

Aiveca Telef. 268 54 93 28; MAR Mouquinho Telef. 268 53 93 13.

MARINHEIROS DE MÊDA
 Em 03JUN06 vai realizar-se o 5º convívio da Associação de Marinheiros de 

Mêda com o seguinte programa: 
19H –  Recepção no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mêda
20H – Jantar convívio no restaurante “SANTO ANTÓNIO”.

Os interessados em participar devem contactar: Alberto Pimentel – 96 2488960; 
Tó-Zé Prata 96 6806669 ; Tó-Zé Clemente 96 4403313 e 279 882591.



Um dos aspectos menos conhecidos 
da vida a bordo é a relação, forjada 
a navegar, entre o pessoal da Taifa e o 

pessoal de Saúde. Essa relação começa por ser 
profissional: os taifas, não saberão aqueles que 
não conhecem a Marinha, são os responsáveis 
pela comida, cozinhada e servida nos navios. 
Os taifas, são, ainda, os ma-
queiros e os socorristas a bor-
do, complementando o Servi-
ço de Saúde. Por outro lado, a 
relação passa rapidamente a 
social, quando o Doutor aceita 
o inevitável convite para provar 
o pão com chouriço – que o 
Sr. Cabo Cozinheiro trouxe lá 
da terra…Não é de estranhar, 
portanto, que um Taifa, amigo 
de embarques passados, me 
saudasse entusiasticamente no 
Centro de Medicina Naval.

Depois dos efusivos cumpri-
mentos e da lembrança de via-
gens antigas, num agora distan-
te Mar das Caraíbas, o nosso 
Taifa pediu-me alguns momen-
tos a sós, parecia sério…

- Preciso de um conselho 
seu! – Afirmou com ansie-
dade.

Deixei a consulta acabar, por 
fim chamei-o, lá bem no fundo 
estava, qual velha coscuvilhei-
ra, curioso…O Sr. Taifa depois 
de mais algumas trivialidades, 
lá me confessou que a esposa não podia ter fi-
lhos – Tentamos tudo Doutor: vários tratamentos, 
vários hospitais, vários médicos de nada serviu… 
Houve um silêncio permitido (…é que há muito 
percebi que para saber ouvir, é preciso antes de 
mais saber calar…). Nesse silêncio ocorreu-me 
porque nunca me esqueci deste Sr. Taifa, ele tinha 
uma vasta colecção de livros policiais a bordo, 
que amiúde comentámos…Recuperou o fôlego 
e continuou – Por fim, desiludidos, eu e a minha 
esposa decidimos avançar para a adopção de 
uma criança. Foi díficil, sabe Doutor, inspeccio-
naram-nos a saúde, inspeccionaram-nos a casa, 
inspeccionaram-nos até o bendito. Passaram-se 
quase dois anos até que, finalmente, nos liga-
ram – tinham um rapazinho para nós…Novo 
silêncio, como que a preparar o clímax que se 
adivinhava, já até aqui tudo parecia quase per-
feito…Continuou mais lentamente desta vez – 
O rapazinho estava no Hospital da Estefânia, a 
mãe abandonara-o. Lembro-me que na manhã 
que o vimos pela primeira vez, nem sabíamos 
bem o que usar, era – e sorriu de forma contida 

– um novo começar… Só que sabe Doutor, o 
rapazinho é negro. Estacou e ficou hirto, de re-
pente, como se algo o empurrasse, quando fa-
lou da cor do bebé. Calou e olhou para o chão 
gabinete, agora trespassado por um sol tímido, 
quase amargo…

E então? – Perguntei eu, com o ar mais neutro 

que o momento permitiu. Então trouxemo-lo e 
gostamos muito dele. Mas sabe Doutor, às vezes 
é muito difícil. Os meus pais vieram da terrinha e 
dizem-me, entre dentes, que o menino é simpáti-
co, mas logo tinha que ser assim, tão escuro. Ou 
que nós estávamos tão bem sem filhos, para que 
nos fomos incomodar com trabalhos…Os meus 
camaradas, esses, chegam a gracejar com a cor 
do menino facto, que ele sai a mim no cabelo 
e outras idiotices parecidas…Os meus sogros, 
também não aprovaram lá muito… A verdade 
é que gostamos muito dele e a nossa vida pas-
sou a ter um objectivo...

Percebi, finalmente, a angústia que lhe per-
passava o olhar. Nesta sociedade menos (mui-
to menos que perfeita), deve ser duro apesar do 
Século XXI, conviver com uma situação destas. 
Por momentos também eu fiquei em silêncio. 
Depois, alguns longos minutos de pois, lembrei-
me de lhe atirar com esta:

-Olhe vai dizer a todos que ele é seu filho 
natural. É natural do seu coração. E continuei 
no mesmo tom – É o que vai de facto acon-

tecer, pois os filhos são o carinho que lhes es-
tamos dispostos a dar. Quando ele crescer só 
vai reconhecer um pai – que vai ser você. E 
quer para si, quer para a sua mulher, nada mais 
vai importar, só importará o que de bom ele 
conseguir na vida. No final ele vai ser ter tan-
to vosso, que já ninguém se importará se ele 

é branco, preto, ou amarelo. 
Todos saberão apenas – con-
clui com a certeza da verdade 
– que é parecido consigo, que 
é seu filho…

O Taifa, que talvez não es-
perasse esta resposta, repetiu 
algumas vezes: “filho natural 
do coração”, “filho natural 
do coração”, soa bem dou-
tor. Repetia a frase devagari-
nho, quase a sussurrar como 
se precisasse, primeiro de se 
convencer a si próprio. Final-
mente, perguntou?

- Então acha que tudo vai 
correr bem? – a pergunta indi-
ciava a necessidade da espe-
rança que a palavra pode dar. 
Respondi-lhe seguro – Vai. Es-
tou certíssimo, na medida em 
que o Sr. Taifa gosta muito dele, 
vai vê-lo crescer, ser homem 
e corresponder aos cuidados 
que agora recebe – principal-
mente quando tiver idade para 
compreender as dificuldades 
que os seus pais do coração 

carregaram ao longo dos anos…E sabe isto de 
preto e banco vai acabar por cair em desuso, 
em todos os países, e também no nosso…Saiu, 
menos efusivo do que entrou, mas por certo 
mais leve do que entrou…

Também eu fiquei mais leve. Achei que o 
mesmo servia para mim, quando me sinto per-
dido na estranheza que no meu próprio filho, 
ainda doente, me causa. Também, só com ca-
rinho e amor se transportam outras tantas das 
ironias em que a vida é fértil. Senti-me, também, 
feliz, por um simples marinheiro achar que de 
algum modo eu o poderia ajudar. Será isto ser 
médico, será ser “padreca”, não sei, nem isso 
hoje me interessa particularmente…Talvez, isso 
sim, seja apenas “Ser- da –Marinha”…

Encontrei o Taifa e a família uns dias depois, 
por acaso, numa grande superfície da Margem 
Sul do Tejo, que eu não conhecia. Lá estava 
ele, a mulher – uma jovem bela e elegante, 
que atestava o bom gosto e a sensibilidade do 
Sr. Taifa e, é claro, o Filho do Coração. Este tem 
uma cor que não assustou a minha filha mais 
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nova, de 4 anos, que com ele partilhou o bo-
nequito que transportava. Os olhares, para o 
carrinho de bebé enquanto conversámos pare-
ceram-me, nesse dia, mais de surpresa do que 
de censura, de vergonha ou de outro sentimen-
to negativo qualquer. E eu próprio só senti, por 
uma vez orgulho, orgulho em conhecer uma 

família assim, capaz de fazer a mudança…
Uma verdade é certa, este filho natural do 

coração terá mais sorte, do que o destino tris-
te que o seu nascimento parecia predizer. Isto 
dever-se-á à generosidade e à força da família 
deste corajoso Sr. Taifa. Só esse facto já deveria 
ser suficiente para que os pais, os sogros, todos 

os camaradas dele e, na verdade, todos nós, 
tivéssemos orgulho. Afinal cada um de nós é 
fruto da generosidade de muitos e somos todos 
(…bem, quase todos…), de uma só cor – a cor 
da amizade... 

Doc

 Em sessão da Assembleia Geral de 12 de Março último, foram 
eleitos para o biénio 2006/2007 os seguintes membros dos Ór-
gãos Sociais:

Assembleia Geral Direcção
Presidente: José Mendes de Morais Presidente: Mário Sortelha Martins
1º Secretário: Júlio Viegas Nunes Vice Presidente: José Pacheco Ribeiro
2º Secretário: Daniel Joaquim Rodrigues Tesoureiro: Francisco Matias Gonçalves

Conselho Fiscal
Presidente: Fernando Caratão de Campos

1º Secretário: José Martins Lourenço
2º Secretário: Manuel Guerreiro Viegas

Foi também aprovado o seguinte Plano de Actividades para 2006:

Data Actividades
10 de Junho Pesca no Mar (concurso/convívio)
Maio/Outubro Actividades inter-Zonas
10 de Setembro Passeio cultural no rio Guadiana com piquenique em Alcoutim
a) Outubro Passeio cultural
a) Novembro Comemorações do 15º Aniversário

a) Programas a elaborar.

CLUBE ESCOLAMIZADE
 No passado dia 2 de Março, tomaram posse os novos Corpos Ge-

rentes do CPA para o biénio de 2006/2007, eleitos no passado dia 
16 de Fevereiro, durante o decorrer da Assembleia-geral Ordinária:

Direcção
Presidente Carlos Alberto R. Cardoso
Vice-Presidente Arlindo Martins Beicinha
Coord. da Cultura e Lazer José A da Silva Ferreira
Coord. do Desp. e Juventude Paulo Jorge Peixinho Lopes
Coord. do Património e Equip. Manuel da Silva Champel
Tesoureiro Joaquim A Pereira Maltinha
1º Secretário José Manuel Baptista Matias
2º Secretário Pedro Alexandre Marques Pereira
1º Vogal Antero dos Santos Rodrigues
2º Vogal Venâncio do N. Marcos
3º Vogal Edgar Lopes Silva

Mesa da Assembleia-Geral
Presidente Francisco Manuel Chilrito Leal
Vice-Presidente João Francisco P. Madeira
Secretário António Rebelo do Carmo

Conselho Fiscal
Presidente Fernando José Loureiro Marques
Secretário Manuel Carrondo Patrício
Relator António Dias Pinto da Costa

CLUBE DE PRAÇAS DA ARMADA



Intercepção, análise de sinais e guerra electrónica
Soluções para intercepção, identificação e contra medidas electrónicas

Forças armadas, organismos governamentais e policiais com tare-

fas de segurança relevantes só poderão ser bem sucedidas se os 

seus equipamentos técnicos estiverem ao nível dos últimos desen-

volvimentos. Sobreviver no “campo de batalha digital” é apenas 

possível através da utilização de uma tecnologia flexível. Apenas 

terá de ser o mais rápido e “inteligente” ao interceptar e analisar 

a multitude de sinais e informações para ter sucesso na era da 

guerra de informação.

“SIGINT torna-se digital” é a tendência. Todos os instrumentos e 

sistemas da Rohde & Schwarz estão em completa sintonia com 

esta tendência através da utilização maciça de processadores de 

dados e de sinais extremamente rápidos para o processamento 

digital dos sinais e da utilização de hardware e software modula-

res inteligentes.

Assistimo-lo na resolução das suas tarefas complexas fornecendo 

todas as soluções para a pesquisa, detecção, análise e empastela-

mento de todos os sinais de comunicação de HF a SHF, bem como, 

os sinais “não-com”. E isto para todos os tipos de métodos de mo-

dulação e transmissão. Quer seja voz, fax ou dados, sinais analógi-

cos ou digitais, encriptação ou métodos LPI, tais como a agilidade 

de frequência ou a técnica de “spread spectrum” - nós temos a 

melhor solução. 

Descubra mais:  

www.rohde-schwarz.pt

Rohde&Schwarz Portugal, Lda  · Alameda António Sérgio, 7 - R/C - A · 2795-023 Linda-a-Velha

Tel. 21 415 57 00 · Fax 21 415 57 10 · e-mail: info@rspt.rohde-schwarz.com
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 369)

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 – Relativo ou pertencente a Zanzibar. 2 – Um dos nomes de 
Tróia; Rio da Roménia e da Húngria, afl. do Tissa. 3 – Romanos; Perdia (inv). 4 -  
Que tem um ano de idade (inv); Papagueia. 5 – Estarás; Bela constelação da zona 
equatorial. 7 -  Cidade de Toscana (Itália), cap. da província de Massa e Carrara, 
à beira do Prégido; Abrasar. 8 – Repetir; No princípio de isonomia. 9 – Mulher da 
Turquia; Célebre escultor francês artista vigoroso e original (1840-1917) (ap). 10 
– Gracejaras na barafunda; Insignificância. 11 – Partido daqueles que, em França, 
queriam restabelecer no trono um príncipe da casa de Orleães (pl).

VERTICAIS: 1 – Instrumento para medir o grau da fermentação de um líquido. 2 
– Nome próprio fem.; Recuar. 3 – Picar com o bico; Vestidos com apuros (inv). 4 
– Estonteado; Espécie de falcão. 5 – Nome dado aos soberanos do Império Quin-
chua do Peru, no tempo do descobrimento da América; Guarnecera de asas (inv). 
7 – A medúla do caule das plantas; Detestai. 8 – Traçar riscas em ; Escritor alemão 
(1440-1533) autor do célebre retábulo de Nossa Senhora da Cracóvia (ap) (inv). 9 
– Cinco palavras de mirrite; Maneiras de ser (inv). 10 – Homem muito robusto e 
fogoso (fig); Espírito. 11 – Que não são síncronos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Megadinio. 2 – Evocar; Asti. 3 – Gonu; Amlsis. 4 – Algarve; 
Ias. 5 – Pua; Tagal. 6 – Ti; Cp; Anaco. 7 – Erse; Ami; An. 8 – Raias; Etapa. 9 – Nroet; 
Aer. 10 – No; Arrasai. 11 – Sinos; Osmio.

VERTICAIS: 1 – Megaptero. 2 – Evoluira; Ni. 3 – Gonga; Sinon. 4 – Acua; Cear. 5 
– Da; Rtp; Soas. 6 – Irava; Er. 7 – Megametro. 8 – Ial; Anit; As. 9 – Ossila; Aasm. 10 
– Tia; Capeai. 11 – Missionario.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 368

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 86)

Todos vuln. N abre em 1♣, S dá 1♠, N salta para 2ST mostrando 18/19 pontos ba-
lançados e S fecha em 4♠. Analise as 4 mãos e descubra a saída escolhida por W 
que levou S a perder este contrato.

(Solução neste número)

V V
7
6

8
7
6
5

D
9
8
7
6

Este (E):

A
D
3

R
3
2

R
V
10

A
V
3
2

Norte (N):

10
8
2

A
D
9
8

4
3
2

R
5
4

Oeste (W):

R
9
7
6
5
4

10
5
4

A
D
9

10

Sul (S):

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 86

Pelo leilão W sabia que o jogo forte estava em N, logo a probabilidade de ter ♥R seria 
muito grande. Assim, sem hesitar saiu a ♥D para ver o que dava. S assumiu natural-
mente que W teria saído com uma combinação de DV e jogou pequena do morto. 
W fez a vaza e de imediato jogou ♥8, que S deixou correr obviamente para o seu 10, 
tendo E feito a vaza de V. Outra ♥ para o A de W, e a 13ª que colocará S no cabide, 
pois terá de dar mais o dez de trunfo, promovido pelo V de E que cortará a vaza para 
obrigar S a recortar de R. Se S cortar alto no morto o resultado será o mesmo. 
Este foi mais um exemplo de como uma saída com imaginação e que parece ser 
natural, pode enganar o carteador na primeira vaza e levá-lo ao cabide. Repare 
que com qualquer outra saída S fará 11 vazas, mas quem pode criticá-lo pela op-
ção tomada…acontece a qualquer um.

Nunes Marques
CALM AN               

CORRECÇÃO
 O Problema n.º 85 do Bridge publicado na página n.º 33 da RA n.º 397 MAI/06, 

saiu errado na mão Este (E), onde deveriam constar as seguintes cartas:

Este (E)
 ♠ ♥ ♦ ♣ 
 3 10 10 8
 2  8 7
   5 6
   4 4
    3
    2

Lamentamos o facto, solicitamos a respectiva correcção.

CONVÍVIOS
Marinheiros do Concelho do Sabugal

 Vai realizar-se no dia 22JUL06 o 12º almoço-convívio dos marinheiros do 
Sabugal na Senhora da Graça. Os interessados deverão contactar: João Luís 
Ferrão Telef.: 271 752 142 ou TM: 96 773 15 89 e Manuel Augusto Pascoal Te-
lef.: 21 224 16 08 ou TM: 93 437 31 13.

“ Filhos da Escola” – Incorporação de Setembro de 1964
 No próximo dia 30 de Setembro, os “Filhos da Escola” de Setembro de 1964, 

comemoram o 42º aniversário de incorporação na Armada.
O 9º almoço-convívio será no Restaurante “Flor do Paraíso” em Gulpilhares, 

Moutadas. Confirmação até 18 de Setembro.
Contactos: - Fernando G. Inácio - 134464 CMG-Res. Tel: 212961837/964016487; 

Manuel Raposo - 106664- SAR MOR- Res. Tef: 212536280; João Mourato - 
109964- ex. MAR FZE, tel: 212530197 //963191096; António Jacob - 130864- ex. 
MAR F/CM, tel: 212533729.



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

CMG AN Daniel Filipe Silva Duarte, nomeado para o cargo de Chefe do Gabi-
nete do Superintendente dos Serviços de Material  CFR FZ José de Campos Beato 
Aleixo, nomeado para o cargo de Comandante da Unidade de Polícia Naval e em 
acumulação com as funções de Comandante do Batalhão de Fuzileiros n.º 1  CFR 
José Paulo Duarte Cantiga, nomeado para o cargo de Comandante da Esquadrilha 
de Submarinos  CTEN José Agostinho dos Santos Silva Matos, nomeado para o 
cargo de Chefe do Estado-Maior em acumulação com o de 2º Comandante da Zona 
Marítima do Sul  CTEN Carlos José Costa Paixão Lopes, nomeado para o cargo de 
Chefe da Brigada Hidrográfica n.º 1  1TEN OT David Gomes de Aguiar, nomeado 
para Adjunto do Capitão do Porto do Douro e para a Delegação Marítima da Régua

 1TEN EN MEC José Manuel Mestre Domingos, nomeado para o cargo de Chefe 
do Serviço de Apoio Técnico do Departamento Marítimo do Sul.

FALECIMENTOS

CTEN SG REF Alfredo Lourenço Cardoso  1TEN SG REF Zacarias da Costa Al-
meida  1TEN EM REF José António dos Santos de Almeida Joglar  SCH TF REF 
António Lourenço  SAJ CE RES José Pereira Monteiro de Freitas  SAJ M REF 
Mário dos Santos Henriques  SAJ CM REF Liberato da Silva Santos  SAJ CM 
REF José Bento Ferreira  1SAR A REF António Victorino de Oliveira  CAB CE 
REF Fernando Pedro Pinheiro  CAB CM REF Manuel Joaquim dos Reis  CAB 
M REF António Eugénio Pinhel Silva  CAB CE REF António Rosário Martins  
CAB FZ Josué Adelino Lavaredas Pinto  CAB CM REF Carlos Alberto Moreira  
Faroleiro 2ª CL REF Francisco Vilar de Carvalho.

RESERVA
CMG António José da Costa Bento  CFR OT João Eduardo Marques Nunes  CFR 

OT Eliseu Augusto Narciso Pólvora  SAJ R João Caneira Abade  SAJ SE José An-
tónio Lopes de Matos  SAJ SE Natálio Manuel Justino  SAJ SE Justiniano Manuel 
Patrício Sapateiro  SAJ TF Jorge Lopes Ferreirinha  SAJ TF Nuno Joaquim Marques 
da Silva  SAJ TF Joaquim Manuel Buínho Carujo  SAJ TF João Correia Soares  
SAJ CM Jorge Manuel Martins  SAJ ETS Victor Manuel Pardo de Magalhães Peixo-
to Cardoso  SAJ ETS João Miguel Lemos Leitão Lopes  SAJ MQ Fernando Inácio 
Correia  SAJ V Alberto Guerreiro Tomás  1SAR A António Francisco Guerreiro 
Marciano  1SAR A Maximiniano Avelino Mesquita  1SAR A João Alberto Ferreira 
Cardoso  1SAR A Victor Manuel Pinto de Almeida  1SAR C Carlos Manuel de Al-
meida Tavares  1SAR C José Ventura Lourenço Dias  1SAR C Leonardo Feliciano 
Cascalheira da Luz  1SAR ETC José Pedro Mendes  1SAR CE Joaquim Manuel 
dos Santos Simão  1SAR CM José Marto dos Santos  1SAR CM Carlos Alberto Cer-
queira Costa  1SAR CM Simão Eduardo Seabra Peixe  1SAR CM José Alberto Reis 
da Silva  1SAR E Eduardo Jorge Cândido Paradela Garcia  1SAR E João Miguel 
Afonso da Palma  1SAR E Alfredo Martins Alves  1SAR E José Francisco Mendes 
Lopes  1SAR FZ Alberto Fernando Vieira de Andrade  1SAR FZ Carlos Manuel 
Marques Pires  1SAR FZ Mário Pereira da Silva  1SAR FZ Carlos Alberto Guilherme 
Rodrigues  1SAR FZ Abílio Manuel Mendes dos Santos  1SAR FZ José dos Anjos 
Baptista  1SAR L Luís Manuel Ribeiro Tomé  1SAR L Eleutério Adrião Martins  
1SAR L José Francisco Sardinha Rosado  1SAR L José Manuel Lourenço Esteves  
1SAR M Horácio Nogueira Martins  1SAR M Fausto dos Santos Gouveia  1SAR M 
Humberto António Guerreiro de Almeida  1SAR M Fernando da Conceição Nunes

 1SAR M Helder José Maltinha do Pomar  1SAR M José Maria Fernandes Seco  
1SAR M Rui Fernando Águas Jorge  1SAR M Joaquim dos Santos Nunes  1SAR 
M Luís dos Santos Laranjeira  1SAR M Joaquim José Cardins Palhinhas  1SAR R 
João Carlos Figueiredo Ladeiro  1SAR R João Ilídio Boto Sardinha  1SAR V Ma-
nuel António Martins Gonilho  1SAR V José Manuel da Silva Marques  1SAR V 
Joaquim António Oliveira da Silva  1SAR V Orlando Manuel dos Santos Cardeço

 1SAR US José Alexandre Gomes de Jesus  1SAR US Fernando Heitor Marques  
1SAR US Silvio Angelo da Silva Mesquita  2SAR A Abílio Armando Pereira  CAB 
A Arnaldo Manuel Ferreira Duarte  CAB A Artur dos Santos Pepio  CAB A Pedro 
Manuel Canuto Martins  CAB A Teotónio José Moreira Rodrigues  CAB A André 
da Silva Farinha  CAB A Eduardo Nogueira Andrade  CAB A Humberto da Anun-

ciação Ferreira  CAB A Helder da Silva Mestre  CAB A António José Esteves Costa
 CAB A Jaime Felício Borrego  CAB A António Manuel Borralho Cavaco  CAB 

A Manuel dos Santos Soares  CAB A Victor Manuel das Neves Amado  CAB A 
António Manuel Monteiro Cartas  CAB A Victor Manuel Ramos Pereira  CAB A 
Manuel João Trindade Jacinto  CAB A José António Martins Fernandes Pedro Simões

 CAB A Manuel Fernando Leandro Rodrigues  CAB A Aníbal Manuel Lourenço 
Saldanha  CAB A João Maria Vieira Coimbra  CAB A Eduardo Jorge de Almeida 
Firmino  CAB A Paulo Jorge Peixinho Lopes  CAB A Carlos Manuel de Matos So-
ares  CAB A Arlindo Rodrigues da Silva Ribeiro  CAB B João Manuel Pelica Dor-
ropio  CAB CCT José Lino Duarte Dioniso  CAB CCT Miguel Júlio Morgado Tava-
res  CAB CCT José Mendes Cabaço  CAB CCT Manuel Teixeira Catarino  CAB 
CCT Joaquim José de Oliveira Cardoso Borges  CAB CCT Manuel Lopes Bonito  
CAB CCT Ilídio Brites Estrada  CAB CCT João Manuel de Barros Azinheira  CAB 
CCT José António Mendes Henriques Antunes  CAB CM Carlos Manuel Dias Val-
covo  CAB CM José Pacheco Francisco  CAB CM José Manuel Lopes Tavares  
CAB CM Augusto Gaspar e Jesus  CAB CM Rui Manuel Brites Gabriel  CAB CM 
Martin Potra Isidorinho Pereira  CAB CM Carlos Manuel Augusto de Jesus  CAB 
CM José António Simões Migalhada  CAB CM Alberto Manuel Serôdio Cardoso  
CAB CM Joaquim Luís Freixa Mira Moreira  CAB CM Carlos Manuel Neves Rascão

 CAB CM José Manuel Parente Sora  CAB CM Carlos Manuel Pinheiro Pereira  
CAB CM Joaquim Carlos da Silva Alves  CAB CM José Gomes Pereira  CAB CM 
Antero José Palma Fialho  CAB CM José Maria Pinto Catela  CAB CM António 
Rodrigues Madeira  CAB CM António Rodrigues Antunes Ferreira  CAB CM José 
Carlos Serrano Pronto Canaca  CAB CM Victor Manuel Fonseca Marques  CAB 
CM Mário Gomes de Oliveira Fonseca  CAB CM Gilberto da Rocha Filipe  CAB 
CM Fernando António Marques das Neves  CAB CM Victor Manuel Fino Simão  
CAB CM José Manuel Pessoa Fernandes  CAB CM Daniel Jorge da Silva Nascimen-
to  CAB CM José Godinho Fernandes.

EXONERAÇÕES
CMG José António de Oliveira Viegas, exonerado do cargo de Chefe do Gabi-

nete do Superintendente dos Serviços do Material.

REFORMA
CMG AN Luíz Augusto de Figueiredo Vasco dos Santos  CMG MN Fernando 

Sotto-Maior Coelho de Sousa  CFR SEB António do Rosário Rodrigues  1TEN 
OT João Maria Estevão do Rio  1TEN SEP Hermínio Luís de Castro Veiga  SAJ 
FZ Adelino Pacheco Gomes  SAJ FZ Luís Nascimento Andrade  SAJ B José An-
tónio Filipe Raimundo  SAJ A Armando de Jesus Cordeiro  SAJ M Artur da Silva 
Monteiro  SAJ MQ Joaquim António Pires Plácido  1SAR TES Armindo Rosado 
Barbosa  1SAR L Júlio Celestino Pereira Miguens  1SAR TF Carlos Manuel Ma-
galhães de Oliveira Mota  1SAR FZ José Manuel Nogueira Alves  1SAR L Antó-
nio Pereira Gonçalves  1SAR CM José Valério Cansado Corvo  1SAR L Manuel 
António Martins das Neves  CAB FZ José de Amaral Nogueira  CAB FZ Fer-
nando da Anunciação Gonzaga Ribeiro  CAB TFD Amadeu Oliveira Caramelo  
CAB CM António José marques Gomes da Cunha  CAB A Valdemar de Oliveira 
Pereira  CAB A António da Graça Freitas  CAB M João Manuel David Carraça

 CAB M José Artur de Castro Gonçalves  CAB A António Fernando Costa Eugé-
nio  CAB T Mário Jorge Campos Silva.

BANDA DESENHADA
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Faróis de Portugal
Património Cultural da MarinhaPatrimónio Cultural da Marinha

32. FAROL DO CABO RASO

O Plano Geral de Alumiamento e Balizagem do Continente de 
1833, já previa para o Cabo Raso uma luz de porto.

A Comissão de Faróis e Balizas reunida em 16 de Janeiro de 
1884, deliberou o estabelecimento de um farol de 4ª ordem de 
clarões brancos de 1 em 1 minuto, indicado no plano geral, e que 
a luz do farol do Cabo Raso fosse colocada no forte de S. Brás, 
numa torre de alvenaria com 15 metros de altura. Este projecto 
foi aprovado pela Comissão em 30 de Abril de 1885. Acabou no 
entanto por não ser esta a solução adoptada:

« no plano geral d´alumiamento de 20 de Março de 1883 pro-
jectou-se para Cabo Raso um pharol de 4ª ordem com clarões, 
que com os edifícios para habitação dos empregados, deveria 
importar em quantia superior a 8.000$00 reis.

Nas actuaes circunstâncias do thesouro publico, é impossível 
fazer tão largo dispêndio, mas reconheceu-se que se poderia con-
seguir o que se tem em vista com dispêndio muito inferior.

No reducto de Cabo Raso projecta-se a planta junta de uma 
habitação para um pharoleiro comprehendendo 4 divisões. Em 
frente da janela e sobre uma lage de cantaria, collocarse-ha o 
apparelho luminoso, que ha pouco deixou de servir em Olhão e 
que tem o alcance luminoso não inferior a 5 milhas que na po-
sição indicada illuminará um sector de 240º entre os 20º N.E. e 

40º por 0, sendo a 
luz vermelha. De 
dia o apparelho re-
colher-se-ha para 
o interior da casa 
por meio d´um 
carreto movel so-
bre carris, assente 
na lage, ficando 
collocado sobre 

um estrado ou mesa fixa de madeira.» David Xavier Cohen, Me-
mória Descritiva e Justificativa, 15 de Maio de 1893».

O farol assim constituído entrou em funcionamento em 1 de 
Janeiro de 1894, com um aparelho dióptrico e luz fixa verme-
lha a petróleo.

Foi instalado um sinal sonoro que é composto por uma peque-
na trompa de ar comprimido em 1914.  

Em 1915 foi montada uma torre metálica com 13 metros de 
altura e 23 metros de altitude, sendo instalado um aparelho ópti-
co de 5ª ordem, com luz fixa vermelha. 

O aparelho óptico foi substituído por outro de rotação de 
6ª ordem (150mm distância focal), em 1922. Começou a emitir, 
em vez da luz fixa vermelha, grupos de dois relâmpagos ver-
melhos de 10 em 10 segundos. A fonte luminosa é constituída 
por um candeeiro de petróleo e a rotação da óptica é produ-
zida através dum mecanismo de relojoaria.

Foi projectado e construído um edifício para a instalação do 
sinal sonoro em 1925.

Em 1927 o sinal sonoro foi substituído por uma sereia de ar 
comprimido, accionada por um de dois motores de explosão 
a petróleo.

O farol foi electrificado através de grupos electrogéneos 
em 1947, passando a fonte luminosa a ser uma lâmpada de 
3000W.

Foi ligado à rede pública de distribuição de energia em 1969. 
Em 1984 foi automatizado. A óptica de 6ª ordem foi substituída 

por um pedestal rotativo de ópticas seladas (PRB 46), tendo sido 
montado um novo sinal sonoro (CEFA 1000).

No ano 2000 foi instalado um novo sistema de telesinaliza-
ção (“OMRON”).

Em Dezembro de 2003 foi retirado o PRB-46 e montada uma 
lanterna ML-300 com eclipsor TF 3B e lâmpadas de 50W12V.

33. FAROL DO FORTE DO CAVALO

O farolim do Forte do Cavalo está situado num antigo forte de-
nominado de S. Teodósio cuja construção se iniciou em 1648 e 
terminou em 1652.

As obras para instalação e montagem do farolim começaram a 
12 de Novembro de 1895, sendo utilizado o local da Bateria Alta 
do Forte para a colocação do farolim e habitação dos faroleiros.

No dia 15 de Setembro de 1896, começou a funcionar no for-
tim da ponta do Cavalo, extremo oeste da baía de Sesimbra, um 
farol de luz fixa vermelha.

A óptica deste farol era dióptrica-catadióptrica de Fresnel de 
6ª ordem. Estava montada a 6 metros de altura, numa torre cilín-
drica de ferro, pintada de branco com as nervuras de reforço verti-

cais em cinza (A.N. 
nº 1170 de 1896). 
A fonte luminosa 
era constituída por 
um candeeiro de 2 
torcidas de reser-
vatório inferior.

Actualmente o 
aparelho óptico 
é constituído por 

uma óptica dióptrica-catadióptrica de Fresnel, fixa, de 5ª ordem 
(187,5 mm distância focal), sendo a altura da torre de 7 metros e 
a altitude de 35 metros. 

De Março de 1916 a Dezembro de 1918, o farol esteve apaga-
do por razões militares devido à 1ª Guerra Mundial.

A característica do farol foi modificada para luz fixa branca com 
ocultações regulares em 1927. Tinha um dispositivo mecânico de 
relojoaria para movimento do aparelho.

Em 14 de Fevereiro de 1940 o Ministério da Guerra entrega ao 
Ministério das Finanças o forte de S. Teodósio e terreno adjacente, 
e, no mesmo acto, o Ministério das Finanças entrega ao Ministério 
da Marinha a parte ocupada pelo farol.

Em 28 de Abril de 1953 passou a utilizar o gás como fon-
te energética.

Em 1959, a torre do farol que era branca foi pintada de ver-
melho.

O farol foi electrificado em 1972 com energia da rede pú-
blica.

Foi remodelado e automatizado em 1983, passando a utilizar 
lâmpadas de halogéneo, com cambiador.

Direcção de Faróis

Local: Forte de S. Teodósio
Altura: 7 m
Altitude: 35 m
Luz: Oc W 5s
Alcance:  14 M
Óptica: 5.ª Ordem - 187,5 mm
Ano: 1896

Local: Forte de S. Brás
Altura: 13 m
Altitude: 23 m
Luz: Oc (3) W 15s
Alcance:  20 M
Óptica: Lanterna ML 300
Ano: 1894
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Desde 1882 que está atribuída à Marinha a responsabilidade 
pela farolagem nacional.

Dos oficiais que lideraram a missão de alumiamento marítimo, 
o Contra-almirante Júlio Zeferino Schultz Xavier é sem dúvida 
uma referência incontornável, já que se deve à sua elevadíssima 
competência a estruturação da rede nacional de faróis, a mo der-
nização dos aparelhos ópticos então existentes e o plano geral 
da balizagem dos portos e costas marítimas.

Distinto engenheiro hidrógrafo, o Almirante Schultz prestou 
serviço nas Estações Navais de Angola e do Índico, da qual foi 
comandante e autor do plano geral de farolagem da costa de Mo-
çambique. No mar comandou a corveta “Raínha de Portugal”, a 
canhoneira “D. Luís” e a Divisão Naval de Instrução e Manobra. 
Em terra foi, entre outros cargos, Administrador dos Serviços Fa-
bris, Presidente da Comissão encarregada de estudar aquele que 
seria o Arsenal do Alfeite e Director - Geral da Marinha.

Com o seu nome ligado a dois navios da Marinha Portugue-
sa, o Almirante Schultz, vê assim a sua memória perpetuada em 
unidades navais desde 1929.

1929 – 1970

1972 -

Fotografias Antigas, Inéditas ou Curiosas

NRP “Almirante Schultz”

NRP “Schultz Xavier”
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PONTO AO MEIO DIA

     O Instituto Hidrográfico
Compromisso com a Marinha e com a Ciência

A ACTUALIDADE

O Instituto Hidrográfico (IH) tem prosse-
guido, desde a sua fundação em 1960, 
um caminho de excelência e de bem-

fazer, que se traduz actualmente por uma es-
tratégia assente na inovação, proporcionando 
actividades de desenvolvimento tecnológico e 
investigação científica aplicada. Isto é possível 
devido, muitas vezes, à abordagem multidisci-
plinar das várias temáticas, bem como o apro-
veitamento de sinergias entre uma estrutura 
operacional de cariz militar e as capacidades 
técnico -científicas há muito residentes no IH.

O carácter misto do IH, simultaneamente 
como Órgão Central de Administração e Di-
recção da Marinha (OCAD) e Laboratório do 
Estado (LdE), leva ao estabelecimento de um 
Plano de Actividades pautado por um equilí-
brio entre, por um lado as missões de apoio às 
operações navais e o serviço público, por ou-
tro as actividades de investigação e desenvol-
vimento (I&D). A estas junta-se a componen-
te de serviços, fonte necessária de receita, não 
só para cumprir os requisitos de órgão com 
autonomia administrativa e financeira, como 
também para manter elevados os padrões de 
actualização tecnológica das actividades de-
senvolvidas.

A Directiva Sectorial Oceanográfica e Hidro-
gráfica, recentemente homologada pelo Almi-
rante CEMA, vem balizar essas actividades, a 
partir de uma visão que passa por constituir o 
IH como um centro de excelência e qualidade 
de I&D, no âmbito das ciências do mar, com 
projecção nacional e internacional. Tudo isto 
no quadro de intervenção da Marinha na se-
gurança da navegação e na protecção do am-
biente marinho, contribuindo pro-activamente, 
como LdE, para o desenvolvimento científico 
e tecnológico do País. A esta visão correspon-
de a missão de, conforme descreve a actual Lei 
Orgânica (DL nº 134/91 de 4 de Abril), “asse-
gurar actividades relacionadas com as ciên-
cias e técnicas do mar, tendo em vista a sua 
aplicação na área militar, e contribuir para o 
desenvolvimento do País nas áreas científica e 
de defesa do ambiente marinho”. A sua acção 
fundamental, decorrente da missão atribuída 
à Marinha, é pois de natureza militar, à qual 
acresce uma vertente científica e de defesa do 
ambiente, no âmbito alargado do desenvolvi-
mento do País. 

Também de acordo com a Directiva Secto-
rial, os objectivos do Instituto Hidrográfico 
(objectivos sectoriais oceanográficos e hidro-
gráficos) são claramente definidos:

– Contribuir, na sua área de responsabilida-

de, como garante de condições de segurança 
para a navegação e da vida humana nos espa-
ços marítimos de soberania, jurisdição e inte-
resse nacional;

– Desenvolver instrumentos técnicos e cien-
tíficos certificados que permitam optimizar a 
intervenção em tarefas de âmbito militar na-
val, de protecção civil e de protecção do am-
biente marinho;

– Desenvolver competências multidiscipli-
nares no âmbito das ciências e técnicas do mar, 
que assegurem a evolução tecnológica e do 
conhecimento, posicionando o IH, enquanto 
LdE, na vanguarda do estudo do mar;

– Afirmar uma posição dinâmica no âmbito 
da cooperação com organizações e entidades 
congéneres, participando activamente no qua-
dro institucional, científico e comercial, nacio-
nal e internacional.

Desta definição de objectivos decorre o esta-
belecimento das seguintes linhas de acção para 
o triénio 2006-2008:

- Incentivo à investigação científica e desen-
volvimento tecnológico sistemáticos no âmbito 
das ciências do mar;

- Valorização organizacional e dos recursos 
humanos;

- Modernização dos meios operacionais;
- Modernização de infra-estruturas e dos 

meios de apoio logístico;
- Optimização da gestão e modernização 

administrativa.
Dentro destas linhas de acção é de destacar 

especialmente a primeira, dado o seu carácter 
muito específico. Assim, o incentivo à investi-
gação científica e desenvolvimento tecnológi-
co sistemáticos no âmbito das ciências do mar 
deverá passar pelo desenvolvimento dos se-
guintes programas:

- Desenvolver a capacidade de apoio às ope-
rações navais, através do estabelecimento e sis-
tematização da climatologia do meio marinho, 
do reconhecimento dos fundos marinhos nas 
aproximações aos portos nacionais tendo em 
vista o estabelecimento das Q-Routes e do de-
senvolvimento e implementação de Sistemas 
de Informação Ambientais de suporte.

- Melhorar as capacidades ligadas às missões 
de interesse público através da modernização 
e automatização dos processos da cartografia 
náutica, de que a impressão de cartas a pedido 
(“Print on demand”) é um bom exemplo; do 
completamento da cobertura do novo fólio de 
cartas, definido em 1994 para as cartas em pa-
pel e em 1997 para as cartas electrónicas; ou da 
publicação da cartografia dos sedimentos su-
perficiais da plataforma continental (programa 
SEdimentologia da PLATaforma - SEPLAT); ou 

ainda da produção de novas edições dos Ro-
teiros das Costas de Portugal.

- Desenvolver os trabalhos associados à ex-
tensão da plataforma continental, apoiando e 
assessorando a Estrutura de Missão para a Ex-
tensão da Plataforma Continental.

- Incrementar a participação em projectos 
de investigação científica através de parcerias, 
nacionais e internacionais, em áreas como a 
acústica submarina, a circulação na plataforma 
continental, a oceanografia costeira, a química 
marinha e a geologia marinha.

- Incrementar as acções de cooperação nacio-
nais e com países estrangeiros, apoiando, por 
exemplo, o desenvolvimento das capacidades 
hidrográficas dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa, através de acções de for-
mação e treino e de assessorias nas áreas dos 
levantamentos hidrográficos, da cartografia, 
da segurança marítima, da oceanografia e da 
extensão da plataforma continental.

- Melhorar e expandir as capacidades de 
monitorização do meio marinho, continuan-
do o desenvolvimento do sistema integrado de 
monitorização ambiental da ZEE portuguesa, 
em articulação com os interesses nacionais no 
âmbito do GOOS (Global Ocean Observation 
System) e consolidando o sistema de previsão 
oceânica que lhe está associado.

Seria no entanto injusto esquecer, dentro 
da modernização dos meios operacionais, a 
conversão do NRP Almirante Gago Coutinho 
em navio hidro-oceanográfico, programa de 
vital importância para as futuras actividades 
na área da geofísica e da geologia marinha, 
não só para o IH como também para os ou-
tros actores da actividade científica nacional 
nessa área.

De referir ainda, pela sua importância, 
o especial empenho colocado na valoriza-
ção organizacional e dos recursos humanos, 
com a aplicação de um Plano de Desenvolvi-
mento Pessoal aos quadros do IH, visando o 
aperfeiçoamento das capacidades e aptidões 
individuais e a melhoria do seu desempenho 
funcional.

Independentemente dos resultados da ava-
liação científica internacional em curso, do 
conjunto dos Laboratórios do Estado em que 
o IH se insere, bem como da avaliação efectua-
da no âmbito do Programa de Reestruturação 
da Administração Central do Estado (PRACE), 
a inserção do IH na Marinha é incontornável, 
dada a potenciação de recursos que permite. A 
utilização dos navios hidrográficos é disso um 
bom exemplo, pois constituem-se como peças 
fundamentais em toda a actividade progra-
mada anualmente pelo IH. A par dos navios 



hidrográficos, outro dos pilares da capacidade 
técnico-científica do IH reside nos seus meios 
operacionais de observação, formados pela 
Brigada Hidrográfica e pelas equipas de cam-
po das várias divisões técnicas, normalmente 
constituindo-se como factor diferenciador em 
relação a outras instituições similares que não 
os possuem. Talvez por isso o IH se possa apre-
sentar, a nível nacional, com uma competên-
cia real na área da Oceanografia Operacional 
(observação + previsão operacional), seja ela 
para fins civis (gestão do mar, protecção civil, 
etc.) ou militares.

PERSPECTIVAS FUTURAS
O passado e o presente do IH têm provado 

os benefícios para o País que decorrem do seu 
duplo estatuto de instituição militar e LdE.

O IH pode ser presentemente entendi-
do como tendo capacidade para funcionar 
como instituição-âncora para as actividades 
de Investigação Científica e Desenvolvimen-
to Tecnológico na área do mar em Portugal, 
congregando:

- Laboratórios do Estado (por exemplo no 
estabelecimento de um sistema integrado de 

monitorização ambiental e oceanografia ope-
racional na ZEE Portuguesa);

- Universidades e Escolas Politécnicas (na 
formação de pessoal técnico qualificado na 
área das Ciências do Mar);

- Empresas de tecnologia marinha (no esta-
belecimento, por exemplo, de um laboratório 
de calibração de equipamento oceanográfico 
que sirva toda a comunidade científica);

Para além disso o IH tem provas já dadas 
(vejam-se os acidentes da ponte de Entre-os-
Rios e do navio “Prestige”) como estrutura 
de mitigação de situações de crise/catástrofe, 
pelo que não será de desprezar a manutenção 
dessa capacidade.

Quaisquer destas actividades, de carácter es-
truturante, deverão estar incluídas nas funções 
de apoio às políticas públicas para o sector e 
que cabem, por definição, aos LdE.

A conclusão dos novos laboratórios de quí-
mica e geologia marinha, o projecto do novo 
edifício para receber a Escola de Hidrografia 
e Oceanografia e vários serviços de apoio, a 
construção do laboratório de calibração de 
instrumentação oceanográfica e meteorológi-
ca, ou o processo de certificação de activida-
des e acreditação dos laboratórios, são tudo 

passos que irão certamente solidificar as re-
conhecidas capacidades do IH. Urge, no en-
tanto, a aprovação de uma nova lei orgânica 
e regulamento interno associado, bem como 
a aprovação de um novo quadro de pessoal 
civil e militar, de modo a permitir uma refor-
mulação orgânica do IH adequada aos no-
vos desafios.  

No futuro o IH deverá continuar a manter 
um papel na vanguarda do conhecimento nas 
áreas da hidrografia, cartografia náutica, mé-
todos e segurança da navegação, oceanografia 
física, química e poluição do meio marinho, 
geo logia marinha e sistemas de informação 
geográfica do ambiente marinho. O apoio 
ambiental às operações navais será necessa-
riamente prioritário, embora o estatuto de LdE 
traga ao IH responsabilidades acrescidas na 
contribuição para o desenvolvimento tecnoló-
gico e científico do País na área do mar. Quais-
quer que sejam as opções o elemento humano 
será sempre o mais determinante, pelo que im-
porta cuidar dos factores de motivação e valo-
rização pessoal que lhe estão associados.

José Augusto de Brito
VALM 
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O dia 21 de Junho foi instituído pela Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas como “Dia Mundial da Hidrografia”. O objectivo 
deste Dia é permitir a divulgação da relevância do trabalho 

da Organização Hidrográfica Internacional e dos serviços hidrográ-
ficos dos Estados-membros, em prol da segurança da navegação e da 
protecção do meio marinho.

A Organização Hidrográfica Inter-
nacional – OHI foi fundada em 1921, 
no Principado do Mónaco, com 18 Es-
tados-membros fundadores, entre os 
quais Portugal. Actualmente, a OHI 
conta com 76 Estados-membros e tem 
como principais tarefas:

• coordenar as actividades entre 
serviços hidrográficos nacionais;

• uniformizar as cartas e documen-
tos náuticos;

• adoptar métodos exactos e efi-
cientes para a realização de levanta-
mentos hidrográficos;

• desenvolver as ciências e as técni-
cas, no domínio da hidrografia e da 
oceanografia descritiva.

Para as comemorações deste “Dia Mundial da Hidrografia” a OHI 
elegeu como tema “OHI, 85 anos a contribuir para a segurança da 
navegação mundial” e estimulou os serviços hidrográficos nacio-
nais a se associarem e desenvolverem acções de divulgação das suas 
actividades.

O Instituto Hidrográfico (IH), representante de Portugal junto da 
OHI, e organismo responsável pela cartografia náutica oficial das 
águas sob soberania e jurisdição nacionais, associou-se a este Dia 
com o desenvolvimento de um conjunto de acções de divulgação da 

sua missão, nomeadamente da sua contribuição para a segurança da 
navegação marítima e para o conhecimento e caracterização do am-
biente marinho.

No dia 14 de Junho, na Sede do IH (Rua das Trinas), e no dia 19 
de Junho, a bordo do navio hidrográfico NRP “D. Carlos I”, realiza-

ram-se as Jornadas Técnicas de Hi-
drografia, com comunicações sobre 
o tema, seguidas de debate e visitas, 
abertas também aos órgãos de comu-
nicação social.

No dia 21 de Junho o IH manteve 
abertas ao público as suas instalações, 
na Rua das Trinas e nas Instalações 
Navais da Azinheira, exibindo as mos-
tras “Hidrografia e Navegação” e “Hi-
drografia, meios e equipamentos”. 

A promoção destes eventos junto 
da comunidade estudantil constituiu 
uma das prioridades estabelecidas, 
pois permitiu dar a conhecer as ciên-
cias e técnicas do mar, estimulando 
o estudo e a aproximação dos portu-
gueses ao oceano, vector estratégico 

para o desenvolvimento de Portugal no Mundo. Neste sentido foram 
estabelecidos contactos directos com escolas e universidades. 

O IH, organismo da Marinha, prossegue, deste modo, a divulgação 
do conhecimento do ambiente marinho nas suas diversas vertentes, 
mostrando a sua contribuição, com actividades técnicas e científicas, 
para a defesa nacional, para o serviço público e para a exploração 
e salvaguarda dos recursos naturais nas zonas de interesse nacional. 

(Colaboração do IH)

Dia Mundial da Hidrografia
21 de Junho de 2006

“OHI, 85 anos a contribuir para a segurança da navegação mundial”

Dia Mundial da Hidrografia
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É na orla marítima que os naufrágios mais impressionam, pelo 
dramatismo das situações daqueles que se procura salvar e 
pela coragem, abnegação e humanidade dos que prestam a 

eles socorro.
Os grandes heróis do salvamento de náufragos foram consagra-

dos por actos de extraordinária bravura, generosidade e solidarie-
dade realizados sob condições adversas de mar, correndo sérios ris-
cos de vida para resgatar pessoas, muitas vezes sem esperar outra 
recompensa para além a satisfação do dever cumprido. Entre nós, 
são nomes maiores destes “Lobos do mar”, figuras lendárias e refe-
rências obrigatórias para todos aqueles que, hoje, têm responsabili-
dades no salvamento a náufragos, o Gabriel Ançã, o Joaquim Ber-
nardo de Sousa Lobo (Joaquim da Rita), o Joaquim Lopes (Joaquim 
da Falua), o José Ro-
drigues Maio (Cego 
do Maio) e o José Ra-
bumba (Aveiro).

Homens do mar, 
simples e que vive-
ram com humildade. 
Extremamente deter-
minados, altruístas e 
caridosos. Quando 
se tratou de auxiliar 
o seu semelhante, rea-
lizaram façanhas de 
ímpar valentia, que 
os imortalizaram, 
não só pelo esforço, 
pelo sentimento de 
amor e pela fidelida-
de que demonstra-
ram, mas, também, 
pela firme obediên-
cia que revelaram à obrigação de proteger, com todos seus recursos, 
quem, num momento de suprema aflição, deles necessitou. Muitas 
vezes, quando outros recuaram, eles decidiram fazer-se ao mar em 
pequenas embarcações, liderando com firmeza e saber os seus ho-
mens, no salvamento daqueles que já tinham perdido a esperança 
de ser socorridos. Estes actos excepcionais só são realizados por pes-
soas com uma invulgar vontade, firmeza de propósito e resolução. 
Também exigem extraordinários sentimentos altruístas, fundados na 
bondade e na sensibilidade para a iminência do fim trágico de vidas 
e para o desejo inquebrantável de o evitar. Tais gestos só são possí-
veis a quem, por amor à condição humana, sente o ímpeto moral de 
salvar os outros.

Paradoxalmente, a figura que ilustra este texto, sendo alusiva ao 
salvamento de náufragos, só inclui mulheres. Podemos certamente 
interrogarmo-nos sobre o papel feminino no salvamento marítimo. 
Podemos até duvidar se, face à tradição que acabámos de evocar e 
aos registos conhecidos, terá alguma vez existido em Portugal um 
salva-vidas tripulado exclusivamente por mulheres. Podemos, ainda, 
criticar as particularidades técnicas da embarcação e dos seus apetre-
chos, os curiosos cintos de salvação ou o estado do mar. Mas, isso, é 
ficar somente pelo exame superficial do interessante quadro que se 
encontra exposto no Instituto de Socorros a Náufragos. O nosso pro-
pósito é diferente! O que nos interessa é a análise intelectual às ideias 
a que o pintor, através de um conjunto de mulheres do mar, deu ex-
pressão viva, suave e animada.

Certos elementos que compõem a essência dessas ideias, emergem 
neste quadro de forma declarada e distintiva. Poderão ser considera-
dos fortes ou fracos, consoante a sensibilidade de cada um e a reacção 

dessa sensibilidade face à situação figurada. Para quem escreve estas 
linhas o quadro desenvolve-se em torno das três ideias fundamentais, 
que consubstanciam os traços de carácter de todos aqueles que se de-
dicam ao salvamento a náufragos: a coragem, a abnegação e a huma-
nidade. Porém, estas ideias não surgem desconexas. Derivam de um 
mesmo fundo heróico, cujos elementos se manifestam nas mulheres 
do mar de forma igual e concordante, simultaneamente emotiva e pro-
funda. Emotiva, porque o pintor exprime o que cada uma sente, mul-
tiplicando-o em todas elas, de forma a que o nexo conjunto adquire a 
condição de paixão, pela intensidade e pela absorção generalizada de 
um espírito de exaltação da vida. Profunda, porque o artista penetra 
na alma dessas mulheres para evidenciar que, na sua essência, há co-
munidade e convergência de sentimentos quando estão vidas em ris-

co. E, elas, perante o 
perigo, não se impor-
tam com a sua morte. 
Para algumas delas a 
morte, até então, não 
tinha sido mais que 
uma palavra que de-
signa uma circuns-
tância vaga e remota, 
mas que, de repente, 
se poderá concretizar 
numa realidade dra-
mática. Elas preocu-
pam-se, antes, com 
a vida daqueles que 
amam. Por isso, a sen-
sação que mostram e 
transmitem é de sere-
na valentia, de amor 
fraternal e de respon-
sabilidade moral.

A iminente probabilidade do amor perdido inspira nas mulheres 
do mar uma serena valentia. Serena, porque prudente nos gestos e 
nas acções coordenadas. Serena, porque tranquila no espírito e im-
perturbável diante do perigo. Serena, porque com a graça natural e 
o calmo domínio das emoções que revelam diante de uma situação 
adversa. Valente, porque não receiam padecimentos físicos ou morais. 
Valente, porque afrontam o mar alterado.

Tendo, por vezes, vidas tão diferentes no percurso, mas tão seme-
lhantes no amor fraternal que as norteiam, as mulheres do mar com-
preendem o risco, a imensa possibilidade de perigo que implica o 
salvamento a náufragos, mas não conseguem imaginar a vida sem 
aqueles que amam. Elas identificam-se no sofrimento e na fidelidade 
à vida, na angústia terrível que o pressentimento da morte dos seus 
provoca, e na esperança do futuro que, tantas vezes, só a acção arro-
jada e com desinteresse pela própria vida, como é um salvamento 
marítimo, permite almejar.

A responsabilidade moral evidenciada por estas mulheres do mar, 
amadurecidas pela ingratidão da vida, é assombrosa! Preferem mor-
rer jovens a chorar o choro sem graça dos velhos, a chorar pelos pais, 
pelos maridos e pelos filhos, por todos aqueles que foram abando-
nados e estão sózinhos perante a morte. Não querem lutos sem mor-
tos, que se prolongam até desaparecer a esperança. São mulheres que 
tudo subordinam ao movimento impetuoso e entusiástico das suas 
almas, para salvar vidas humanas. Vencem o medo e suplantam-se, 
contrariando o que a inteligência recomenda. Estas mulheres do mar 
são a expressão da força que poderá inspirar cada um de nós a reali-
zar feitos supremos em prol do próximo.
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No passado dia 31 de Maio, o Presidente da República, 
Prof. Aníbal Cavaco Silva, visitou a Marinha, tendo-se 
deslocado para o efeito à Base Naval de Lisboa.

À sua chegada, à Praça do Comando, o Presidente da Repú-
blica foi recebido pelo Ministro da Defesa Nacional, Dr. Luís 
Amado, e pelo CEMA, Almirante Melo Gomes, tendo-lhe sido  
prestadas honras militares por um batalhão de fuzileiros a duas 
companhias, enquanto o NRP “João Coutinho” efectuava a sal-
va de 21 tiros da Ordenança.

De seguida, o Presidente da República dirigiu-se para bordo 
do NRP “Corte Real”, para uma visita ao navio e onde lhe foi 
feita uma apresentação pelo Almirante CEMA, subordinada ao 
tema “Uma Marinha Equilibrada”.

Após este acto, as altas entidades deslocaram-se ao Centro 
de Operações do navio onde foi mostrada uma operação si-
mulada de evacuação de cidadãos nacionais (NEO) pelo Co-
mandante da Força Naval Portuguesa (COMPOTG), CMG Pe-
reira da Cunha.

Terminada a visita ao NRP “Corte Real”, a comitiva passou 
ao hangar do navio tendo o Presidente da República, o Mi-
nistro da Defesa Nacional, o CEMA e o Chefe da Casa Militar 
embarcado para um voo sobre a Base Naval de Lisboa, Arse-
nal do Alfeite, Escola Naval, Centro de Comunicações da Ar-
mada e ETNA.

A aterragem do helicóptero fez-se na parada da Base de Fu-
zileiros, onde as entidades se deslocaram em seguida numa 
viatura 4x4 com destino ao Posto de Comando para assistir a 
uma simulação de uma operação NEO, em complemento da 
recebida na “Corte Real”, apresentada pelo Comandante do 
Corpo de Fuzileiros, CALM Carvalho Abreu.

Seguiu-se uma visita ao dispositivo estático, composto por 
diversos núcleos representativos do BLD, nomeadamente o Pos-
to de Comando do Batalhão, Pelotão de Reconhecimento, Ele-
mento de apoio de combate, Elemento de manobra, Elemento 
de apoio de serviços em combate, Elemento de assalto anfíbio 
e pelo Destacamento de Acções Especiais.

A visita à Base de Fuzileiros terminou com a apresentação 
da Força de Fuzileiros indigitada para a missão de apoio à Re-
pública Democrática do Congo.

Terminadas as visitas, a comitiva dirigiu-se para o Palácio 
do Alfeite onde foi oferecido ao Presidente da República um 
almoço no Salão Nobre. Antes de sair, o Presidente da Repú-
blica assi nou o Livro de Honra.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
VISITA A MARINHA

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
VISITA A MARINHA
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Realizaram-se no Porto as cerimónias 
alusivas à Comemoração do Dia de 
Portugal, de Camões e das Comuni-

dades Portuguesas.
O Presidente da República presidiu na ma-

nhã do dia 10 de Junho à Cerimónia Militar 
durante a qual proferiu o importante 
discurso que a seguir se transcreve na 
íntegra.

“Comemora-se hoje no País, e em di-
versas partes do Mundo onde existem 
núcleos de portugueses, o Dia de Por-
tugal, de Camões e das Comunidades 
Portuguesas.

É um marco de reencontro de Portu-
gal com a sua história, com os valores 
e tradições que enformam a alma e o 
sentir português. É uma celebração da 
cultura portuguesa, porque é a cultura 
que marca de forma impressiva o ca-
rácter e a identidade de um povo. 

Mas é acima de tudo um sinal da nossa de-
terminação como Povo. Da nossa vontade 
inabalável de continuar Portugal soberano e 
independente, da confiança no nosso devir co-
lectivo, da nossa vontade de construir um País 
cada vez mais justo e mais próspero, protago-
nista activo e credível na cena internacional.

Comemorar é também celebrar os nossos 
melhores, a excelência e a magnitude da sua 
obra, a nobreza e dignidade do seu carácter. 

E, entre eles, estão também e naturalmente 
os portugueses em uniforme, os que por fei-
tos militares se cobriram de glória e os que 
se distinguiram e prestaram relevantes ser-
viços ao País no campo da ciência, das artes 
e das letras. 

Sendo esta data também de homenagem ao 
mais insigne dos nossos poetas - Luís Vaz de 
Camões – que, para além de nos ter legado o 
maior poema épico até hoje escrito em língua 
portuguesa, foi ele próprio um militar de ele-
vado sentido patriótico, entendi adequado e 
de inteira justiça que a realização desta ceri-
mónia constituísse um dos momentos altos 
destas comemorações. 

Quero assim sublinhar, como Comandan-
te Supremo das Forças Armadas, o carácter 

eminentemente nacional da Instituição Mili-
tar e manifestar-lhe perante os portugueses 
e a mais alta hierarquia do Estado, neste dia 
maior da Portugalidade, o reconhecimento e 
profundo respeito pela acção desenvolvida 
ao longo de séculos na defesa da nossa sobe-

rania, pelo seu notável apego aos mais 
nobres ideais de serviço ao País e pela 
excelência do seu desempenho.

A História das Forças Armadas con-
funde-se e é indisso ciável da História 
de Portugal. 

Foi assim na fundação do Reino, no 
período da sua expansão e na epopeia 
dos Descobrimentos. Foi assim nas 
Campanhas da Restauração, no em-
penhamento de sacrifício na Primeira 
Guerra Mundial, nos campos da Flan-
dres, e no enorme esforço desenvolvi-
do na guerra em África. 

Foi assim no envolvimento das nos-
sas Forças Armadas no processo que, em 25 
de Abril de 1974 e depois em 25 de Novembro 
de 1975, trouxe a Portugal a democracia, a li-
berdade, o Estado de Direito, o respeito da co-
munidade internacional e a plena integração 
no espaço europeu a que pertencemos. 

Foi um caminho árduo de sacrifícios, de 
bravura e de luta vitoriosa do povo portu-
guês, um caminho de sucesso na luta pela 
independência e pela consolidação das fron-
teiras de Portugal, fronteiras cuja estabilidade 

Comemorações do 10 de Junho Comemorações do 10 de Junho 

• Professor Catedrático da Universidade 
Católica Portuguesa.

• Licenciado em Economia pela Universi-
dade Técnica de Lisboa (1964). 

•  Ph.D. em Economia pela Universidade 
de York, Inglaterra (1973). 

• Doutor “Honoris Causa” pelas Universi-
dade de York (1993) e da Coruña (1996). 

• Primeiro-Ministro de Portugal de No-
vembro de 1985 a Novembro de 1995. 

• Ministro das Finanças e do Plano (1980). 
• Presidente do Conselho Nacional do Pla-

no (1981-1984). 
• Presidente do Partido Social Democrata 

de Maio de 1985 a Fevereiro de 1995. 
• Investigador da Fundação Calouste Gul-

benkian (1966-1977). 
• Professor do Instituto Superior de Ciên-

cias Económicas e Financeiras (1966- 1978) e 
da Faculdade de Economia da Universidade 
Nova de Lisboa (1978- 2001).

• Director do Departamento de Estatísticas 
e Estudos Económicos do Banco de Portugal 
(1977-1985). 

• Consultor do Banco de Portugal 
(1996 -2004). 

• Director da revista “Economia” da Uni-
versidade Católica Portuguesa (1977- 1985) 

• Prémio “Joseph Bech” (1991) pela con-
tribuição para a construção europeia; “Fre-
edom Prize” da Fundação Schmidheiny 
(1995) pela acção como político e econo-
mista; Prémio “Carl Bertelsmann” da Fun-
dação Bertelsmann (1995) pelos resultados 
conseguidos por Portugal no combate ao 
desemprego. 

• Membro da Sociedade Científica da 
Universidade Católica Portuguesa  e do 
Instituto Internacional de Finanças Pú-
blicas. 

• Membro da Real Academia de Ciên-
cias Morais e Políticas, Espanha. 

• Membro do Clube de Madrid para a 
Transição e Consolidação Democrática, e 
da “Global Leadership Foundation”. 

• Autor de vários livros (“Economic 
Effects of Public Debt”, “Finanças Públi-
cas e Política Macroeconómica”, “As Re-
formas da Década”, “Portugal e a Moe-
da Única”, “União Monetária Europeia”, 
“Autobiografia Política”, entre outros) e 
numerosos artigos nos domínios da eco-
nomia, finanças, relações internacionais 
e políticas. 

• Eleito Presidente da República de Por-
tugal em 22.01.06.

BIOGRAFIA DO PROF. DR. ANÍBAL CAVACO SILVA



constitui hoje um caso ímpar no mundo.
É neste contexto que considero o dia 10 de 

Junho a data indicada para prestar homena-
gem às Instituições de maior relevo do País, 
onde, incontestavelmente, as Forças Armadas 
possuem lugar de destaque.

No âmbito dos objectivos permanentes e 
vitais do Estado, as Forças Armadas têm por 
principal missão a defesa da integridade do 
território nacional, da segurança das popula-
ções e das actividades regulares relativas às 
funções de soberania. 

No desempenho das suas missões, as For-
ças Armadas constituem-se como uma Insti-
tuição fundamental do Estado, estruturante 
da identidade nacional, e instrumento de ma-
nifestação pública da vontade da Nação de as-
sumir e fazer respeitar a sua independência e 
de defender o seu devir comum.

O seu carácter indissociável da Nação e a 
sua imprescindibilidade justificam o amplo 
consenso nacional que têm merecido as ques-
tões relativas às Forças Armadas. É impera-
tivo que assim continue a ser no futuro, por 
forma a garantir a necessária coesão interna e 
a indispensável ligação das Forças Armadas à 
Nação, factor determinante para o eficaz cum-
primento das suas missões, quer no território 
nacional, quer além-fronteiras.

Nem sempre é dada merecida divulgação e 
reconhecimento ao contributo das Forças Ar-
madas para o desenvolvimento da socieda-
de, através da realização de tarefas essenciais 
para o bem-estar das populações.

Para além das missões de soberania e de 
outras missões de interesse pú-
blico ao serviço dos cidadãos, do 
aprontamento e treino de forças e 
unidades para serem empenhadas 
em missões externas e de coopera-
ção com países amigos, as Forças 
Armadas desenvolvem, também, 
actividades nos domínios do en-
sino, da investigação e do desen-
volvimento científico, cultural e 
económico, através de centros de 
excelência com créditos firmados 
e cuja intervenção é de realçar e 
enaltecer.

No plano externo e no âmbito 
das Organizações Internacionais e 
Alianças em que Portugal se inte-
gra, as nossas forças têm participado de forma 
activa no esforço partilhado de trazer a paz, 
a segurança e a estabilidade a várias regiões 
do Mundo. Trata-se de acções relevantes no 
apoio à política externa do Estado português, 
que contribuem para a preservação da paz e 
afirmação dos valores da justiça, liberdade e 
respeito pelos direitos humanos, e reforçam o 
prestígio do País na cena internacional.

Ainda recentemente, aquando da minha 
primeira visita, como Comandante Supremo, 
às nossas Forças Destacadas nos territórios 
da Bósnia-Herzegovina e do Kosovo, pude 
constatar pessoalmente o brio e a competên-
cia profissional demonstrados pelas forças 
portuguesas no cumprimento destas mis-
sões e os elevados padrões de desempenho 

evidenciados, sendo alvo das mais elogiosas 
referências por parte das altas autoridades 
políticas e militares estrangeiras com quem 
tive oportunidade de contactar. 

É também reconfortante verificar o exem-
plar relacionamento e o muito apreço em que 
os nossos militares são tidos junto das popu-

lações locais. Sei que o mesmo se verifica nos 
outros teatros, como no Afeganistão.

Vivemos uma época de transformação 
profunda e acelerada, em que a globaliza-
ção alarga o quadro de relações entre os Esta-
dos e acentua a importância das políticas de 
coo peração.

A internacionalização abrange necessa-
riamente as áreas da Segurança e Defesa e 

exige a adaptação e reequipamento dos apa-
relhos militares, de modo a proporcionar as 
capacidades e as valências necessárias à con-
tinuação do eficaz cumprimento das mis-
sões que lhes estão cometidas. Neste âmbi-
to, foi recentemente aprovada a proposta de 
Lei de Programação Militar, traduzindo um 
grande esforço do Estado, atentas as reais di-
ficuldades que o País atravessa. É justo su-
blinhar, a este propósito, a contribuição em-
penhada e competente das Chefias Militares, 
que confirma a sua alta noção de serviço ao 
País e dos superiores interesses do Estado. 
 
Militares

O mais valioso activo da Instituição Militar 
são os seus recursos humanos.

Daí a prioridade que é dada ao apuramen-
to da sua formação num quadro de valores 
constituído e consolidado, por forma a dotar 
as Forças Armadas de homens e mulheres 
bem preparados e motivados, orgulhosos da 
sua missão e irmanados por um sentimento 
de unidade nacional forte e esclarecido.

A importância da missão das Forças Arma-
das e as particulares exigências no seu cum-
primento determinam a especificidade da 
profissão militar, que encontra uma das suas 
marcas mais relevantes na hierarquia e na 
disciplina, valores que os militares assumem 
e cultivam no modo próprio e diferente como 
exercem os seus direitos.

A condição militar, com toda a sua especifi-
cidade e nobreza, é a essência da profissão das 
Armas. A sua compreensão e dignificação são 
fundamentais ao interesse nacional.

Esta cerimónia é a ocasião propícia para su-
blinhar o significado de que se reveste a acção 
das Forças Armadas e disso dar público co-
nhecimento à Nação, contribuindo para um 
pleno entendimento da sua finalidade, para 
o seu prestígio e para o reconhecimento dos 
relevantes contributos que têm proporciona-
do ao País.

 
Militares

O objectivo último do Estado é garantir a se-
gurança e o bem-estar dos seus cidadãos. Esse 
objectivo pressupõe um complexo e integrado 
processo que assegure as condições favoráveis 
ao desenvolvimento económico, social e cul-
tural do País, o qual só terá sucesso se susten-

tado na solidez dos pilares básicos 
do Estado democrático, como a se-
gurança e defesa. 

As Forças Armadas constituem 
um elemento fundamental da so-
berania nacional e um instrumento 
essencial da componente externa 
da política de defesa. 

Como Comandante Supremo, 
desejo manifestar publicamente o 
meu reconhecimento e profundo 
apreço pelo papel que as Forças Ar-
madas têm desempenhado na pre-
servação dos valores nacionais e da 
nossa identidade como Nação.

Exorto-vos, como tem sido apa-
nágio da Instituição Militar, a con-

tribuir com toda a vossa dedicação, saber e 
profissionalismo para a preservação da co-
esão, credibilidade e eficácia das Forças Ar-
madas portuguesas. A vocação de Portugal 
cumpre-se na defesa do seu território, por-
que, como disse Miguel Torga “a Pátria é um 
palmo de terra defendido”.

Mas esta é também a Pátria de Pessoa, que 
se cumpre na defesa desse património co-
mum que é a nossa língua, expressão dos nos-
sos valores e da nossa identidade, desta nossa 
vocação universalista e solidária de abertura 
ao mundo. Deste nosso orgulho e desta nos-
sa determinação de sermos Portugueses e de 
abraçarmos um projecto de futuro e de espe-
rança para Portugal.

A Nação conta com o vosso melhor.”
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A Lei de Programação Militar (LPM) 
foi recentemente aprovada na gene-
ralidade pela Assembleia da Repú-

blica (AR). Contempla importantes investi-
mentos, com incidência no período de 2006 
a 2011, que permitirão, no que respeita à 
Marinha, manter um conjunto equilibrado 
de capacidades, essenciais para o seu em-
penhamento na defesa, na segurança e no 
desenvolvimento do País.

A LPM tem por objecto a progra-
mação do investimento público das 
Forças Armadas, relativo a forças, 
equipamento, armamento e infra-
estruturas. Nela são inscritas as me-
didas necessárias à consecução dos 
objectivos de força nacionais apro-
vados no âmbito do ciclo bienal de 
planeamento de forças (CBPF), e 
destinadas a concretizar o sistema 
de forças nacional (SFN) e o dispo-
sitivo aprovados na decorrência do 
Conceito Estratégico Militar e das 
Missões das Forças Armadas. Tem 
um período de vigência de três sexé-
nios, excepção feita no que respeita 
a compromissos assumidos pelo Es-
tado que excedam aquele período. É 
objecto de revisão a cada dois anos, 
em articulação com o CBPF.

O investimento numa marinha as-
senta em dois requisitos específicos 
e fundamentais. Por um lado, o pla-
neamento criterioso dos aumentos e 
abates de meios navais, para que se 
evitem deficiências graves no siste-
ma de forças, que afectem o cumpri-
mento das missões. Por outro lado, 
o montante considerável do inves-
timento, em virtude da dimensão, 
especificidade e complexidade dos meios 
navais necessários ao cumprimento das 
missões. Daqui resulta evidente a importân-
cia do carácter plurianual  dos investimen-
tos previstos na LPM, por forma a garantir 
a edificação do sistema de força naval para 
os níveis fixados pelo Governo na docu-
mentação estratégica nacional.

A proposta de lei de revisão da LPM foi 
objecto de discussão e aprovação, na gene-
ralidade, pela AR. Em termos estruturais 
e pelo seu carácter inovador, refira-se que 
encerra a particularidade de identificar ca-
pacidades conjuntas, que foram transferi-
das para os Órgãos e Serviços Centrais do 
Ministério da Defesa Nacional, levando à 
criação de programas comuns aos ramos. 
Desta forma, permite uma abordagem in-
tegrada à edificação do SFN, com reflexos 
potenciais no incremento da interopera-
bilidade técnica e na obtenção de econo-
mias de escala.

No essencial, e no que à Marinha respei-
ta, a proposta de revisão da LPM permitirá 

edificar a componente naval do SFN, dan-
do prioridade ao carácter expedicionário 
da força naval, à componente de vigilância 
e fiscalização e aos sistemas e estruturas 
de comando e controlo. Estas prioridades 
são essenciais para garantir o duplo uso da 
Marinha, na realização de missões de de-
fesa militar e apoio à política externa, e de 
segurança e autoridade do Estado no mar. 

Numa abordagem necessariamente sinté-
tica, evidenciam-se de seguida as medidas 
que assumem acrescida relevância na lógi-
ca de edificação acima enunciada.

Na vertente expedicionária realça-se a 
aquisição do navio polivalente logístico, a 
continuação do reequipamento dos Fuzi-
leiros e a aquisição das viaturas blindadas 
ligeiras anfíbias. Estes programas assegu-
rarão a autonomia da mobilidade estraté-
gica nacional, nomeadamente de forças 
de Fuzileiros e do Exército, bem como a 
capacidade operacional e a mobilidade 
táctica dos Fuzileiros. A modernização de 
meia-vida das fragatas “Vasco da Gama”, 
a aquisição de duas fragatas para subs-
tituição das “João Belo” e a aquisição de 
um helicóptero, manterão a valia militar 
e ampliarão a capacidade oceânica da for-
ça naval, essencial às funções de escolta, e 
à integração e comando de forças navais 
multinacionais. No seguimento da LPM 
anterior prosseguirá a construção de dois 
novos submarinos, que assegurarão o ele-

mento de dissuasão estratégica e de apoio 
ao emprego coerente da força naval. Tam-
bém incrementarão a recolha discreta de 
informações e a condução de acções de 
operações especiais. A edificação de um 
destacamento de guerra de minas e o re-
equipamento dos Mergulhadores criará 
uma capacidade orgânica, se bem que li-
mitada, de contra-medidas de minas, con-

tribuindo para a protecção própria 
da força naval, bem como de outros 
navios em portos nacionais. O ape-
trechamento do navio oceanográfi-
co “Almirante Gago Coutinho” e do 
centro de dados do Instituto Hidro-
gráfico, permitirão o incremento das 
actividades de apoio ambiental às 
operações navais, e terão utilidade 
na investigação do mar para finali-
dades de desenvolvimento do País.

Na vertente de vigilância e fisca-
lização refira-se a aquisição de na-
vios patrulha oceânicos, cuja parte 
substantiva do financiamento é ga-
rantida pelo PIDDAC, permitindo 
a gradual substituição de corvetas e 
patrulhas, e a optimização do Dispo-
sitivo Naval Padrão, com reforço de 
empenhamento de meios nos Açores 
e na Madeira. O reequipamento da 
Polícia Marítima permitirá aumen-
tar a capacidade e eficácia da acção 
de policiamento desenvolvida por 
aquele corpo no litoral.

Na vertente de comando e con-
trolo menciona-se a continuação do 
processo de modernização e auto-
matização das estações rádio-navais, 
a aquisição de novos transreceptores 
de HF para as unidades navais e a 

modernização de sistemas de informação 
e de comunicações. Estes programas per-
mitirão o continuado e gradual esforço 
de acompanhamento tecnológico que tem 
mantido a Marinha numa posição de refe-
rência na área das tecnologias de informa-
ção e comunicação, essencial para que os 
meios navais possam operar onde e quan-
do o País necessitar.

A nova LPM é um claro e inequívoco si-
nal do esforço de investimento do Estado 
no reequipamento militar. É credível, por-
que financeiramente sustentada, e realista, 
porque enquadrada no panorama econó-
mico-financeiro em que o País vive. Permi-
te que a Marinha continue a desempenhar 
as funções basilares de defesa militar e de 
apoio à política externa, de salvaguarda da 
segurança e de exercício da autoridade de 
Estado, e de desenvolvimento económico, 
científico e cultural, essenciais para que 
Portugal continue a usar o mar na justa 
medida dos seus interesses.
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O exercício bienal SWORDFISH 2006, 
conduzido pelo Comando Naval (CTF 
443), decorreu entre 02 e 12 de Maio 

de 2006, na costa ocidental portuguesa, nas 
áreas de exercício nacionais, entre os parale-
los de Lisboa e Sagres, constituindo 
um dos eventos militares mais im-
portantes a nível nacional.

Este exercício tinha como cená-
rio, uma ilha, Lusolândia, com dois 
países Brownland e Greenland, en-
volvidos em conflito, em que o pri-
meiro através do apoio a milícias 
tem desenvolvido acções terroris-
tas, tendo como objectivo conduzir 
à anexação do segundo, edificando 
um novo país, a grande Lusolândia. 
Uma facção do exército de Green-
land, denominada Junta Militar, e 
apoiada pelas forças armadas de 
Brownland, concretizou uma ope-
ração no sul do país, assumindo o 
controlo de uma parte do território, 
com vista a estabelecer um novo 
governo e reforçar a ligação de Gre-
enland a Brownland. Por resolução 
das Nações Unidas, Portugal foi 
mandatado para liderar uma Força 
de Coligação Multinacional, e con-
duzir uma operação de embargo de 
armas a Brownland, executar uma 
CRO/PSO-HA, a fim de garantir a 
paz e a segurança na região, resta-
belecer as fronteiras em Greenland 
e criar as condições adequadas para 
a transferência para as FoF. 

Neste exercício participaram 25 
unidades navais de oito países, di-
vididas na sua maioria, em três gru-
pos de tarefa: Grupo de Tarefa An-
fíbia, TG 443.01, comandada pelo 
CMG Pereira da Cunha e composta 
pelos NRP “Corte Real” (navio-che-
fe, com um helicóptero Lynx), FGS 
“Hessen¹”, TCG “Gokeada”, HMS 
“Sutherland”, NRP “João Roby”, 
NRP “Baptista de Andrade”, NRP 
“Bérrio”, e ainda o BLD, o DAE, 
e o DMS2; Grupo de Tarefa de 
Operações de Interdição Maríti-
ma (SNMG1) TG 443.02, coman-
dada pelo Comodoro CAN Denis 
Rouleau, e composta pelos HMCS 
“Athabaskan” (navio-chefe, com um helicóp-
tero Seaking), o NRP “Vasco da Gama” (com 
um helicóptero Lynx), o FGS “Mecklenburg Vo-
pormen”, USS “Simpson” (com um helicópte-
ro LampsIII), RFA “Orangeleaf”; e o Grupo de 
Tarefa Anti Submarino (EUROMARFOR) TG 
443.03, activada para este período, comanda-
da pelo CMG SPN Martinez Avial, e compos-
ta pelos SPS “Canárias”, FS “La Motte Piquet” 
(com um helicóptero Lynx), e o NRP “Sacadu-
ra Cabral”. As restantes unidades, NRP “João 
Belo”, NRP “João Coutinho”, NRP “Pereira 

D’Eça”, NRP “Andrómeda”, NRP “Centauro”, 
NRP “Pégaso”, NRP “Argos”, NRP “Barracu-
da²”, SPS “Galerna²”, NRP “D. Carlos”, NRP 
“Auriga”, foram desempenhando diferentes 
tarefas ao longo do exercício, a maior parte 

das quais constituindo-se como forças opo-
sitoras. Participaram também, aeronaves P3-P 
Orion, F-16, Alpha-Jet, SA330 Puma, FTB337, 
Allouette III da Força Aérea Portuguesa, um SP 
P3M, um CAN CP 140, Mitsubishi MU-2 de 
nacionalidade sueca contratada para reboque 
de um alvo específico, indispensável à exe-
cução de exercícios de tiro anti-aéreo, e ain-
da uma unidade móbil de guerra electrónica 
TRACSVAN.

Este exercício, tendo como objectivo gené-
rico, proporcionar treino às unidades partici-

pantes, a fim de garantir a manutenção dos 
padrões de prontidão operacional num con-
junto muito variado de disciplinas da guerra 
clássica, até a operações de resposta a crises, 
projecção de força, culminando numa PSO-

HA, habilitando-as ao cumprimen-
to das missões atribuídas à Marinha 
e à sua integração em grupos de 
tarefa combinados, permitiu tam-
bém, reforçar a interoperabilidade 
e coesão a nível de Força Naval. 

Para a concretização destes ob-
jectivos, concorriam diversos exer-
cícios seriados (1ª fase-CET), de 
complexidade crescente, que con-
feriram às unidades participantes, 
para além de um treino próprio bas-
tante profícuo, a possibilidade de 
treino integrado numa Força Naval 
(2ª fase/3ª fase- FIT/TACEX), repre-
sentando neste caso a mais valia em 
termos de objectivo genérico. 

Destacam-se, entre outros, os 
exercícios HULKEX e o salto de 
pára-quedas do DAE. O primeiro 
consistiu no disparo de misséis NSS 
e Standard, em modo superfície, 
respectivamente, pelos NRP “Vas-
co da Gama”, FGS “Mecklenburg 
Vopormen”, e SPS “Canárias”, con-
tra uma alvo de superfície (ex-NRP 
“Limpopo”), tendo resultado o seu 
afundamento. No segundo, o DAE 
efectuou um salto de pára-quedas 
para um ponto de reunião no mar, 
sendo recolhido pelo NRP “Barra-
cuda”, e transportado para uma po-
sição, a partir da qual, foi efectuada 
a sua projecção para terra.

No último dia de exercício, a 
TG 443.01, com a participação 
de aeronaves Alpha-Jet da Força 
Aérea Portuguesa, efectuou uma 
Demonstração Naval dirigida aos 
auditores do Curso de Defesa Na-
cional e aos Adidos de Defesa acre-
ditados em Portugal, tendo execu-
tado um conjunto de exercícios 
padrão no âmbito das operações 
de interdição, protecção de força, 
reabastecimento no mar, e projec-
ção anfíbia.

Em síntese, o SWORDFISH 
2006, apesar da indisponibilidade inopina-
da de submarinos, contribuiu para o adestra-
mento das unidades navais participantes, nas 
diferentes disciplinas da guerra no mar, em 
ambiente litoral, operações CRO/PSO-HA, e 
fundamentalmente, para a sua integração e 
treino ao nível de Força Naval. 

(Colaboração do Comando Naval)

Notas:
¹ Abandonou o exercício por avaria em 03 de Maio
² Abandonaram o exercício por avaria.

SWORDFISH 2006SWORDFISH 2006

Disparo Míssil NSS VDG

Tiro 100 mm

Assalto

“Boarding Team”
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Macaronésia – Região biogeográfica que 
inclui as ilhas Selvagens e os arquipélagos 
dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Ver-
de e que partilha muitas características bio-
lógicas e contém comunidades de plantas e 
animais únicas.

Macaronésia do Grego (makáron = afortu-
nado + nesoi = ilhas) Ilhas Afortunadas.

O QUE É O AUTOMATIC  
IDENTIFICATION SYSTEM (AIS)?

O AIS é muito sim-
plesmente um 
transponder, i.e. 

um equipamento que 
transmite e recebe, via 
rádio, informação rele-
vante de segurança ma-
rítima, permitindo a cada 
navio receber de forma 
rápida e precisa dados 
importantes sobre todos 
os navios próximos, tam-
bém equipados com AIS. 
Além de receberem essa 
informação, todos os na-
vios que possuam o trans-
ponder também transmiti-
rão os dados importantes 
sobre a sua identificação 
e comportamento. Esta 
informação é transmiti-
da contínua e automa-
ticamente, podendo ser 
recebida por todos os 
equipamentos AIS na zona, pelo que nos po-
demos referir a estas transmissões como uma 
radiodifusão. 

A bordo, a informação AIS pode ser visua-
lizada num indicador próprio ou sobreposta 
no display de um radar ou de uma carta elec-
trónica de navegação, sendo que esta última 
alternativa é a mais comum, visto permitir 
centralizar toda a informação relevante num 
único display.

Com o radar, os navios não conseguiam 
obter o tipo de informação veiculada nos 
AIS, pois o radar apenas permite detectar 
a posição relativa dos contactos nas proxi-
midades, sem qualquer informação adicio-
nal1. Agora, com os AIS, é possível saber, 
em tempo real, a informação relevante de 
todos os navios equipados com o respecti-
vo transponder. As transmissões são feitas 
na banda do VHF marítimo2, pelo que os 
AIS têm um alcance semelhante ao do ra-
dar, com a vantagem de implicarem custos 
muito mais baixos. 

A informação transmitida pelos AIS divide-
-se em 3 categorias: dados dinâmicos (po-

sição, exactidão de posicionamento, rumo, 
proa, velocidade e marcha da guinada), da-
dos estáticos (nome do navio, número interna-
cional, indicativo de chamada, comprimento, 
boca e tipo de navio) e dados relacionados 
com a viagem [calado actual, tipo de carga, 
porto de destino e Estimated Time of Arrival 
(ETA)]. Os dados estáticos e os dados relacio-
nados com a viagem são transmitidos a inter-
valos superiores ou iguais a 6 minutos, pois 
trata-se de informação relativamente estável. 
Quanto aos dados dinâmicos, o seu intervalo 

de transmissão decresce automaticamente à 
medida que aumenta a velocidade do navio, 
diminuindo ainda mais se o navio estiver a 
efectuar uma manobra. Podemos ter períodos 
de transmissão de 3 minutos, para navios atra-
cados ou fundeados, enquanto que navios de 
alta velocidade, a guinar, radiodifundirão os 
dados dinâmicos de 2 em 2 segundos.

O AIS emprega uma moderna técnica de 
auto-organização dos períodos de transmis-
são, designada por Self-Organised Time Di-
vision Multiple Access, que não necessita de 
qualquer intervenção humana. Esta técnica 
permite dividir cada minuto em 2.250 perí-
odos de transmissão, os quais são atribuídos 
de forma “inteligente” para que não haja so-
breposição entre as transmissões AIS, dentro 
de cada zona. Como o AIS funciona em 2 
frequências distintas (ver nota 2), existem 
4.500 períodos de transmissão por cada mi-
nuto, que os navios e outros transmissores 
podem usar. Em média, o AIS pode servir 
em simultâneo 450 navios numa dada área, 
sendo que o sistema, quando atinge o seu 
limite, elimina automaticamente os navios 

mais distantes, pois são os que representam 
o menor risco. 

O AIS constitui, por isso, uma excelente aju-
da para evitar colisões entre navios com ele 
equipados, complementando de forma eficaz 
a informação fornecida pelo radar.

Esses benefícios levaram a Organização Ma-
rítima Internacional a aprovar uma emenda à 
Convenção Safety Of Life At Sea (SOLAS) que 
estabeleceu a obrigatoriedade de instalação, 
até ao final de 2004, de transponders AIS nos 
seguintes navios:

300 toneladas envolvi-
dos em viagens interna-
cionais e

mais de 500 toneladas, 
quer efectuem ou não via-
gens internacionais. 

DESVANTAGENS  
E LIMITAÇÕES 
DO AIS

No entanto, os AIS tam-
bém têm algumas limita-
ções, a maior das quais 
tem a ver com a grande 
dependência relativamen-
te ao sistema GPS. Não só 
a posição enviada pelos 
transponders AIS é deri-
vada do receptor GPS de 
bordo, como sobretudo 

a organização das janelas de tempo em que 
cada navio pode transmitir é feita com recurso 
ao tempo GPS. Dessa forma, em caso de falha 
do GPS (quer seja uma falha do sistema pro-
priamente dito ou apenas uma falha do equi-
pamento de bordo), o sistema AIS do navio em 
causa deixa de funcionar, pois não consegue 
organizar os períodos de transmissão, de acor-
do com a técnica acima descrita (Self-Organi-
sed Time Division Multiple Access).

Outra desvantagem advém da possibilida-
de de os AIS transmitirem dados corrompidos 
ou incorrectos, que poderão resultar de inter-
faces mal feitos a bordo do navio transmissor, 
de avaria nos equipamentos que fornecem in-
formação ao AIS ou, simplesmente, de interfe-
rências que tenham corrompido um sinal cor-
rectamente radiodifundido. Acresce ainda que 
será muito difícil que algum dia venhamos a 
ter todos os navios equipados com estes trans-
ponders, o que significa que o radar continuará 
a ser necessário, pois só ele conseguirá detec-
tar todas embarcações numa dada área. Para 
minimizar este problema, as autoridades têm 
instalado transponders AIS em navios e embar-

MACAIS
Rede AIS da Macaronésia

MACAIS

Transponder AIS e respectiva cablagem.



cações locais, que não estão a isso obrigadas 
pela convenção SOLAS, mas cujo seguimen-
to é considerado de importância elevada. Por 
vezes, os Estados alargam a obrigatoriedade 
de instalação de AIS a outros navios dentro das 
suas águas territoriais. 

Finalmente, a informação relevante de na-
vegação transmitida pelos AIS, embora se 
destine a melhorar a segurança da navega-
ção, poderá também vir a ser utilizada pela 
pirataria marítima, para escolher as suas pre-
sas, em função da informação sobre o tipo 
de carga e o número de passageiros, incluí-
da nas mensagens AIS. Refira-se que o fenó-
meno da pirataria tem tido uma 
evolução preocupante nos últi-
mos anos, com o número total 
de ataques a subir continuamen-
te, sobretudo no Sueste Asiático 
onde se têm verificado mais de 
metade dessas ocorrências. No 
entanto, a regulamentação da 
Organização Marítima Interna-
cional permite que os Coman-
dantes dos navios desliguem o 
seu transponder por razões de 
segurança. Embora não se es-
pecifique quais as razões que 
podem justificar a cessação das 
transmissões, admite-se que se 
possa fazê-lo, em determinadas 
zonas, devido à ameaça repre-
sentada pela pirataria. 

 
FUNCIONAMENTO DAS 
REDES DE ESTAÇÕES 
COSTEIRAS AIS

Uma vez que a informação 
relevante de navegação dos na-
vios é transmitida para o ar sem 
restrições, os Estados ribeirinhos começaram 
a instalar redes de estações AIS costeiras, 
com o fim de:

-
vios e assim monitorizar o tráfego marítimo 
na zona e

-
vios nessa área

Estas redes de estações AIS costeiras po-
dem estar integradas nos Serviços de Tráfego 
Marítimo / Vessel Traffic Services (VTS, na si-
gla inglesa) ou podem funcionar autonoma-
mente (como vai acontecer, pelo menos nes-
ta fase, nos Açores e na Madeira).

Numa rede de estações AIS costeiras, todas 
as estações estão ligadas a uma Estação de 
Controlo, em que os operadores não neces-
sitam de chamar os navios, nem de atribuir 
períodos de transmissão específicos a cada 
navio, pois isso é feito automaticamente. 

A possibilidade dos AIS processarem a 
informação de cerca de 450 navios é uma 
grande vantagem sobre os radares, pois es-
tes, normalmente, apenas conseguem fa-
zer o seguimento automático a cerca de 20 
contactos.

Outra grande vantagem do AIS relativa-
mente ao radar reside no facto de a transmis-

são do AIS conseguir contornar obstáculos 
naturais, como massas de terra, o que não 
acontece com as transmissões do radar. A 
Figura 2 exemplifica o caso de dois navios 
junto à curva de um rio ou braço de mar, 
mostrando que não se consegue detectar 
por radar se está algum navio do outro lado 
da curva, pois o radar não consegue ver para 
lá da margem. No entanto, a transmissão do 
AIS, em VHF, consegue fazer-se para além 
das margens e de outros acidentes orográ-
ficos, permitindo a detecção de navios do 
outro lado da curva, desde que eles estejam 
equipados com transponders.

Em condições meteorológicas adversas, 
o AIS também tem vantagens sobre o radar, 
pois a chuva forte é praticamente opaca às 
emissões deste último, mas afecta muito me-
nos as transmissões em VHF. Estas vantagens 
são importantes, quer para os navios quer 
para as redes de estações terrestres AIS, pois 
permitem a manutenção de uma boa ima-
gem do panorama de superfície nas respec-
tivas Estações de Controlo, mesmo para além 
dos acidentes orográficos e em condições de 
chuva forte ou granizo. 

Face a tudo o que foi exposto, pode dizer-
se que os AIS vão trazer bastantes benefícios 
em termos de monitorização do tráfego ma-
rítimo, nomeadamente:

é bastante difícil devido aos acidentes oro-
gráficos, como por exemplo canais, rios e 
estuários; 

dos ecos detectados;
-

cidade nos navios, praticamente em tem-
po real;

-
formação sobre as suas dimensões, calado, 
carga e porto de destino;

um ferry ou outro navio, como por exem-
plo uma embarcação de navegação inter-
ilhas, largou da margem e iniciou a sua na-
vegação.

ou por detrás de uma ilha (ou de qualquer 
outra obstrução), detectando a presença de 
navios e identificando-os.

GÉNESE DO PROJECTO MACAIS

Durante o ano de 2003 as Autoridades 
Portuárias dos Açores, Madeira e Canárias 

formaram uma parceria para a 
candidatura ao financiamento 
comunitário de 85% dos 2,6M 
de euros necessários para a ins-
talação das redes AIS costeiras 
dos três arquipélagos da Ma-
caronésia (para efeitos de pro-
jectos de âmbito comunitário a 
Macaronésia inclui apenas os 
Açores, Madeira e Canárias). 
Este projecto foi aprovado em 
2004 o abrigo do Programa IN-
TERREG IIIB 2000-2006.

Nesta altura estavam a ser 
instaladas na Europa as primei-
ras redes AIS costeiras e o Ins-
tituto Hidrográfico (IH) tinha já 
acumulado um know-how im-
portante nesta área, por via da 
participação nos comités técni-
cos da AISM/IALA (que elabo-
rou a normalização internacio-
nal do sistema AIS) e também 
fruto da experiência adquirida 
na recente instalação da rede 
DGPS Nacional. Isso levou a 
que o IH fosse seleccionado (no 

decurso de três concursos limitados) para a 
elaboração das Especificações Técnicas das 
três redes costeiras AIS da Macaronésia.

Por forma a reduzir os prazos de respos-
ta dos concorrentes e os custos das redes, 
optou-se por uma Especificação Técnica 
muito completa e restritiva chamando ao 
adjudicatário a responsabilidade pela es-
colha dos locais das antenas, a qualidade 
dos equipamentos, a rede de comunica-
ções e as redundâncias. Desta forma, os 
concorrentes ficaram dispensados de reali-
zar estudos no terreno, de procurar locais 
de instalação para as antenas e de estudar 
os sistemas de comunicações para as redes, 
pois essas tarefas foram desenvolvidas pelo 
IH no âmbito da elaboração das Especifica-
ções Técnicas.

Depois de lançados os Concursos Públicos 
internacionais, um para as Canárias e outro 
para os Açores e Madeira, o IH veio a ser 
contratado para dar apoio à análise técnica 
das propostas deste último, o que garantiu 
ao adjudicante o apoio de uma entidade in-
dependente e conhecedora profunda da rede 
que se pretendia implementar. Em Março de 
2005, foram assinados os contratos de forne-
cimento, decorrendo actualmente o período 
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Comparação entre as imagens proporcionadas pelo radar e pelo AIS numa curva.
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de instalação e estando já agendadas para Ju-
lho as provas de recepção às duas redes.

DESCRIÇÃO DAS REDES  
A IMPLANTAR NOS AÇORES  
E NA MADEIRA

O número e localização das estações AIS a 
instalar nos arquipélagos dos Açores e da Ma-
deira teve em consideração o desiderato de co-
brir toda a faixa costeira compreendida entre 
a linha de costa e as 20 milhas de afastamen-
to, com um mínimo de estações AIS, a fim de 
reduzir os custos de instalação. Em ambos os 
arquipélagos, as estações AIS vão ser instala-
das em parques de antenas da Portugal Tele-
com já existentes, fruto de acordos celebrados 
com as administrações portuárias. Essa opção 
permitirá utilizar todo um conjunto de infra-
estruturas já existentes, reduzindo não só os 
custos de instalação como os de exploração e 
manutenção do sistema.

Nos Açores, serão instaladas 10 estações 
AIS, enquanto na Madeira bastarão 3 estações 
AIS para cobrir a faixa costeira pretendida. Os 
alcances variam entre as 50 e as 90 milhas 
náuticas, dependendo da altitude.

Em cada uma das regiões autónomas se-
rão instaladas 2 Estações de Controlo, uma na 
respectiva Administração Portuária (Portos dos 
Açores, SA e Administração dos Portos da Re-
gião Autónoma da Madeira) e outra no MRCC 
ou MRSC dessa região. Essas Estações de Con-
trolo efectuarão a gestão do serviço AIS, con-
trolando o fluxo de dados no sistema e con-
figurando as diferentes estações costeiras AIS 
existentes em cada arquipélago.

O QUE SE PODE FAZER COM UMA 
REDE AIS COSTEIRA?

As potencialidades de uma rede AIS Costeira 
decorrem das capacidades das suas Estações 
de Controlo. Neste caso, foram contratados sis-
temas com elevadas capacidades de filtragem e 
armazenamento de dados. Estas estações terão 
ainda a capacidade de disponibilizar através da 
internet um conjunto relativamente limitado de 
informações sobre todos os navios detectados 

pela rede, a utilizadores autorizados e a quem 
se fornecerá um username e password.

A rede AIS permitirá monitorizar o tráfego 
marítimo, disponibilizando um conjunto de 
ferramentas que permitirão efectuar diversas 
tarefas em tempo real, nomeadamente:

-
rigos

-
to marítimo

Autoridade Portuária
É de realçar que parte destas funções po-

dem ser efectuadas automaticamente pela 
Estação de Controlo da rede AIS e que esta 
poderá inclusivamente enviar avisos por SMS 
ou por e-mail para um operador externo se-
leccionado.

Além disso, os dados armazenados per-
mitirão efectuar, a posteriori, algumas ta-
refas / funcionalidades importantes, como 
por exemplo:

tipo de navios que passam 
em determinadas áreas

circulação
-

cidentes

possam ter causado algum 
incidente (ex. poluição)

-
vios especiais

-
calização de canais, rotas 
e Esquemas de Separação 
de Tráfego

-
calização de Vessel Traffic 
Services e Ajudas à Nave-
gação

geradores de energia de ondas e outros

CONCLUSÃO

Conforme se pôde perceber neste artigo, 
o AIS é uma ferramenta importante para me-
lhorar a segurança marítima e aumentar a 
situational awareness dos navios no mar e 
dos Estados ribeirinhos relativamente ao trá-
fego nas suas costas. Além disso, um siste-
ma destes vem acelerar o conhecido OODA 
loop – Observe, Orientate, Decide and Act 
loop, uma vez que melhora a capacidade 
e a celeridade na passagem e recepção de 
informações. Dessa forma, permitirá aos 
navios no mar e aos Estados ribeirinhos re-
duzir o tempo de Observação (i.e. de com-
pilação) e assim Orientar, Decidir e Agir 
mais depressa. 

Além disso, é de esperar uma redução 
acentuada de ilícitos ao longo destas costas 
em virtude do “policiamento” a que agora 
estarão sujeitas.

Para finalizar, importa referir que este foi 
mais um contributo do IH para a melhoria da 
segurança marítima e foi também mais uma 
afirmação da capacidade deste órgão da Ma-
rinha para desenvolver e acompanhar tecni-
camente projectos de alguma complexidade, 
no âmbito das tecnologias mais recentes.

CFR Proença Mendes
CTEN Sardinha Monteiro

Notas:
1 Na prática, o seguimento do percurso dos navios 

detectados no radar (correspondente ao seu movimen-
to relativo) permite calcular o rumo e velocidade que 
eles estão a fazer. No entanto, esses valores correspon-
dem ao rumo e velocidade históricos (i.e. passados), 
enquanto o AIS fornece automaticamente a proa e a 
velocidade em tempo real.

2 A Conferência Rádio Mundial (World Radio Con-
ference) de 1997 atribuiu duas frequências, na banda 
VHF, ao serviço AIS: 161,975 MHz (AIS1) e 162,025 
MHz (AIS2). Estas frequências já foram consideradas 
na Portaria 630/2002 de 12 de Junho, que contém o 
“Plano nacional de frequências em VHF para o servi-
ço móvel marítimo”.
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Meio século volvido, Lisboa afirma -se 
de novo como palco privilegiado 
para acolher os veleiros que aqui 

chegarão em regata zarpando de Torbay, no 
sul de Inglaterra.

A ideia de efectuar uma regata internacio-
nal que reunisse os navios-
-escolas à época existentes, 
começou a ser equacionada 
no longínquo ano de 1953 
pelo Dr. Bernard Morgan, 
um solicitador reformado 
residente em Londres. Na 
altura, com vista a uma pos-
sível integração dos veleiros 
oriundos da América no hi-
potético evento, foi inicial-
mente sugerido o percurso 
entre as Bahamas1 e o canal 
de Bristol, constituindo este 
último o mítico ponto de 
chegada de muitos dos cli-
ppers do chá. Porém, cedo 
se chegou à conclusão de 
que este trajecto seria exces-
sivamente longo e exigente, 
acrescendo ainda a dificul-
dade em conseguir juntar, 
nessas condições, um número significativo de 
veleiros, que desde logo justificasse a organi-
zação de um evento assaz complexo e que, 
para o qual, contrariamente ao que sucede 
nos nossos dias, não existia qualquer referên-
cia no que concerne aos moldes em que po-
deria ser desenvolvido e levado a cabo.

Por esta ocasião o Dr. Pedro Teotónio Perei-
ra2 (1902-1972) iniciou a sua comissão como 

Embaixador de Portugal em Londres, sendo 
também ele um apaixonado de longa data pe-
las coisas do mar, possuindo inclusivamente 
o seu próprio veleiro, o Bellatrix3. Não surpre-
ende, por isso, dada a sua amizade e acção 
empenhada junto dos promotores desta ideia, 

e que desde cedo contou com toda sua cola-
boração e dinamismo, que Lisboa viesse a ser 
escolhida como porto de destino da primeira 
regata que se realizou há cinquenta anos.

O espírito subjacente da sã convivência 
entre a juventude constituía, na opinião de 
Mr. Bernard Morgan, a razão pela qual ele 
julgava serem os veleiros o único verdadeiro 
veículo que poderia «aproximar os jovens de 
diferentes países, raças e religiões», propor-
cionando-lhes um maior respeito e enten-
dimento recíprocos. Em sua opinião, este 
objec tivo seria conseguido por intermédio 
do convívio e da competição, esta última 
assente numa salutar rivalidade.

Cumpre em abono da verdade relembrar 
que Mr. Bernard Morgan não detinha qual-
quer especial ligação com o mar. Compre-
endeu, no entanto, pelo facto de os grandes 
veleiros serem recorrentemente associados 
pelo imaginário colectivo como protagonis-
tas de grandes viagens de aventura pelos Sete 
Mares4 e por paragens exóticas e fascinantes, 
que seria por intermédio destes que se pode-
ria cumprir o seu desígnio. Em nossa opinião 
talvez não tenha à época percebido, pelo 
menos em toda a sua extensão, que com a 
criação deste evento, que imediatamente ga-
nhou uma regularidade de todo inesperada, 
muito iria contribuir para ajudar a preservar 
muitos dos veleiros que ainda hoje navegam, 
levando inclusivamente algumas Marinhas a 

reavaliar a sua orientação relativamente às 
especificidades a que deve atender um ver-
dadeiro navio-escola.

Num elenco longe de ser exaustivo, apre-
sentamos os nomes de alguns veleiros e as 
datas em que começaram a navegar como 

navios-escolas, ou foram 
incorporados nas respecti-
vas Marinhas, mercantes ou 
militares. Face a esta longa 
lista, ainda que incompleta, 
facilmente se percebe que 
actualmente todos nós dete-
mos uma enorme dívida de 
gratidão para com o trabalho 
iniciado há mais de meio sé-
culo pelo Dr. Bernard Mor-
gan e pelo Embaixador Pe-
dro Teotónio Pereira.

A 11 de Março de 1955, 
com a ajuda da inestimável 
experiência do Lieutenant-
-commander A. Goodwin, 
antigo instrutor naval em 
Gordonstown, e ainda en-
corajado por Mr. Alan Paul, 
secretário do Royal O cean 
Racing Club, o Dr. Bernard 

Morgan constituíu formalmente a Sail-Training 
International Race Committee (STIRC), cujo 
objectivo visava organizar a primeira regata 
internacional de navios-escolas. Esta comis-
são, que para além do próprio Bernard Morgan 
contava ainda no seu quadro com o Captain 
W. Combs, Presidente da Officers’ Merchant 
Navy Federation, com o Captain W. Crawford, 
Comandante do Britannia Royal  Navy College, 
em Dartmouth, e com o Captain E. Hewitt, Co-
mandante da Cadet School do HMS Conway, 
iria constituir -se como o embrião da futura Sail 
Training Asso ciation (STA), criada na sequência 
do evento inaugural, assumindo-se a partir de 
então como o seu órgão executivo.

A sua principal função seria organizar fu-
turas actividades com a finalidade de pro-
mover e fomentar o entendimento, o conhe-
cimento e a compreensão entre os jovens, 
civis e militares, de diferentes países e cul-
turas, no quadro da participação dos res-
pectivos navios nas regatas internacionais, 
bem como nas mais variadas actividades re-
gularmente agendadas para os portos visita-
dos. Não podemos no entanto deixar aqui 
de enaltecer o precioso apoio que desde a 
primeira hora foi prestado pelo Lord Louis 
Mountbatten (1900-1979)5, à época o First 
Sea Lord da Royal Navy (1955-1959), bem 
como o alto patrocínio emprestado à inicia-
tiva pelo Duque de Edimburgo, que pouco 
depois aceitou constituir-se como Presidente 

REGATAS
3. Cinquentenário das Tall Ship’s Races (1956-2006)

 1ª Parte – Primeiros Alvores

REGATAS

A Sagres na chegada a Dartmouth.

Arquivo CTEN António Gonçalves

LOUVOR
«Tendo o Ministério dos Negócios Estran-

geiros trazido ao conhecimento do Ministério 
da Marinha a bela impressão deixada em In-
glaterra pelo navio-escola «Sagres» durante a 
sua permanência no porto de Dartmouth, quer 
pela participação nas provas desportivas reali-
zadas antes do início da regata Torbay-Lisboa, 
em que a sua guarnição ganhou numerosos 
prémios de remo, de vela e de natação e ob-
teve para o navio a melhor classificação entre 
todos os navios-escolas, quer pela apresenta-
ção modelar do navio e de toda a sua guar-
nição e pelo comportamento exemplar desta 
em todas as circunstâncias, é com a maior sa-
tisfação que louvo toda a guarnição do navio, 
desde o seu comandante à menos graduada 
das praças e lhe agradeço a forte contribuição 
que deram para que, mais uma vez, a nossa 
Marinha e o País fossem alvo, em terras estra-
nhas, das melhores referências».

Despacho do Ministro da Marinha 
N.º 175 de 21 de Julho de 1956
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de Honra da Sail Training Association (STA). 
Aliás, tal como se verificou há meio século, 
este ano será novamente o rei consorte a dar 
o sinal de largada para a regata que ligará 
Torbay a Lisboa, no dia 10 de Julho.

Com vista à sua participação nesta primei-
ra regata, a antiga Sagres foi alvo de especiais 
e cuidadas preocupações. Assim, «através de 
novo plano de estiva e sem aumento do des-

locamento, [conseguiu-se] baixar o centro de 
gravidade e corrigir o compassamento longi-
tudinal do navio, melhorando as suas quali-
dades náuticas sob vela. Desenharam-se velas 
auxiliares para ventos largos – quatro cutelos, 
quatro varredouras e quatro orelhas de mula – 
que vieram aumentar de 566 m2 o plano vélico 
normal, ficando o navio com uma área total de 
2.786m2 de pano […] e adaptaram-se 
os paus de surriola a caça escotas das 
varredouras», concluindo-se os traba-
lhos com uma docagem no período 
compreendido entre o dia 26 de Maio 
e o dia 4 de Junho, durante a qual foi 
efectuada a respectiva limpeza e pin-
tura do casco.

Uma semana depois, mais precisa-
mente a 11 de Junho, o navio largou 
rumo a Inglaterra, levando embarca-
dos os cadetes do curso D. Duarte de 
Almeida e ainda os alunos dos cur-
sos elementares e do 1º e 2º grau de 
Marinharia.

Em Dartmouth, antes do início da 
regata, com o objectivo de estreitar 
as relações entre as guarnições dos 
diferentes navios participantes, decor-
reu o Inshore Regatta, cujo programa 
contemplava diversas competições de 
vela, remo e natação. Resta acrescen-
tar que a guarnição e os cadetes da 
Sagres lograram vencer mais de 60% 
dos muitos troféus em disputa, o que 
desde logo pareceu a todos um bom prenún-
cio para a grande competição que iria levar 
os navios até Lisboa. Além disso, o excelen-
te acolhimento proporcionado pelas famílias 
locais aos marinheiros visitantes foi algo que 
ultrapassou as expectativas mais optimistas. 
Disso mesmo é prova o testemunho do en-
tão Primeiro-tenente Victor Victorino, à épo-
ca o navegador da Sagres, que seguidamente 
transcrevemos:

«Era realmente admirável que dois ou três 
grumetes de Trás-os-Montes ou do Alentejo 
conseguissem entender-se durante horas se-
guidas com a família que os levava a pas-
sear, ao cinema, a jantar e a compartilhar 
o conforto do seu home, sem que nem uns 
nem outros falassem uma palavra do idio-
ma recíproco».

Por seu turno, o jornal inglês The Walrus 
descreveu assim a empatia estabelecida en-
tre este acontecimento e a formação da ma-
rinhagem inglesa:

«Os efeitos da instrução à vela nos cade-
tes foram milagrosos. Os rapazes de Dart-
mouth, especialmente, parecem ter ganho 
com isso, e há fortes correntes de opinião 
de que é tempo de fazermos dos nossos ma-
rinheiros homens do mar e não chauffeurs 
de vapores».

A largada para a regata foi dada no dia 7 
de Julho, sendo a linha definida pelos draga-
-minas HMS Acute e HMS Jewel, encontran-
do-se este último fundeado nas proximidades 
do promontório de Berry Head.

Quatro dias depois, já em plena Biscaia, 
«um paquete esfalfava-se para ultrapassar a 

«Sagres», que, de trincaniz na água com as 
suas 28 toneladas de pessoal a barlavento e 
quatro moços de leme, parecia voar […] a 
euforia gerada pelo uivo do vento na enxár-
cia e até pelos duches causados pelas cris-
tas que vinham desfazer-se num arco-íris de 
encontro ao costado só era contida pelas 
conveniências da disciplina».

Estes ventos favoráveis permitiram que o 
então Segundo-tenente Guilherme Concei-
ção Silva, oficial de quarto nesse mesmo dia 
das 8h00 às 12h00, arrebatasse a famosa Flâ-
mula Azul6, que de resto não mais perderia, 
tendo a Sagres navegado por largos períodos 
com velocidades superiores a 14 nós.

Infelizmente, devido à ausência da regular 
nortada, tão frequente na costa portuguesa, a 
Sagres acabou por se atrasar, vindo a classifi-
car-se na décima primeira posição da Classe 
I (deslocamento superior a 100 toneladas).

NAVIOS-ESCOLAS QUE ENTRARAM AO 
SERVIÇO A PARTIR DE 1953

NAVIO PAÍS ANO
Alexander von Humboldt Alemanha 1986

Asgard II Irlanda 1968
Astrid Reino Unido 1984
Belem França 1979

Capitan Miranda* Uruguai 1972
Cisne Branco* 1 Brasil 2000

Creoula* Portugal 1987
Cuauhtemoc* México 1982

Dar Mlodziezy2 Polónia 1982
Dewaruci* Indonésia 1953
Druzhba2 Ucrânia 1989
Eendracht Holanda 1989

Esmeralda* Chile 1953
Europa Holanda 1994

Fryderyk Chopin Polónia 1992
Gazela of Philadelphia Estados Unidos 1976

Gloria* Colômbia 1968
Gorch Fock* Alemanha 1958

Guayas* Equador 1978
Iskra* 3 Polónia 1982

Johann Smidt Alemanha 1974
Kaisei Japão 1991

Kaiwo Maru6 Japão 1989
Kaliakra3 Bulgária 1984

Kanko Maru Japão 1988
Kershones2 Ucrânia 1989

Kruzenshtern Rússia 1961
Libertad* Argentina 1962

Lili Marleen França 1994
Lord Nelson Reino Unido 1986

Malcolm Miller4 Reino Unido 1968
Mir2 Rússia 1987

Nadezhda2 Rússia 1990
Nippon Maru6 Japão 1988

Oceania3 Polónia 1985
Oosterschelde Bélgica 1992

Pallada2 Ucrânia 1989
Pogoria3 Polónia 1980

Prince William5 Reino Unido 2001
Sagres* Portugal 1962
Sedov Rússia 1981

Shabab Oman* Omã 1971
Simon Bolívar* Venezuela 1979

Sir Winston Churchill4 Reino Unido 1966
Soren Larsen Reino Unido 1983

Spirit of New Zealand Nova Zelândia 1986
Stad Amsterdam1 Holanda 1998

Statsraad Lehmkuhl Noruega 1960
Stavros S. Niarchos5 Reino Unido 2000

Thor Heyerdahl Alemanha 1983
Tunas Samudera* 7 Malásia 1987
Young Endeavour7 Austrália 1988
Zénobe Gramme* Bélgica 1970

* Navios-escolas militares. Apesar da sua guarnição ser da 
Marinha, como é sabido no Creoula por norma apenas 
embarcam jovens civis.
1 Dois navios-irmãos construídos na Holanda.
2 Seis navios-irmãos construídos na Polónia.
3 Quatro navios-irmãos construídos na Polónia.
4 Dois navios-irmãos construídos no Reino Unido.
5 Dois navios-irmãos construídos no Reino Unido.
6 Dois navios-irmãos construídos no Japão.
7 Dois navios-irmãos construídos no Reino Unido.

O veleiro Moyana, vencedor da regata em 1956.
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«O marinheiro de vela é obrigado, pela 
força das circunstâncias, a agir com pronti-
dão. Independentemente de horários ou ro-
tinas, pode ter de se interromper o sono ou 
a refeição para carregar pano debaixo de um 
aguaceiro súbito, para subir a ferrar um sobre 
que ameaça rasgar-se ou alar braços para evi-
tar um desastre; é sóbrio e desembaraçado; 
e é o melhor marinheiro, mesmo nos mo-
dernos navios-máquinas, onde, ao chegar o 
momento crítico, o conhecimento sólido da 
marinharia e a acção rápida são tão neces-
sários como antigamente. Para formar gente 
desta, há economia de tempo e de capitais 
quando se usam navios-escolas à vela. De 
facto, num cruzeiro de alguns meses, à vela, 
os próprios elementos naturais se encarre-
gam de proporcionar ao aluno-marinheiro 
uma série de ocorrências e de surpresas, que, 
em navios a vapor ou a motores só em largos 
anos viria talvez a experimentar, por mais ar-
tificialmente rígida e realista que a instrução 
fosse, nestes navios».

Primeiro-tenente Victor Victorino (1956)
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O grande vencedor desta primeira regata 
foi o veleiro inglês Moyana, de apenas 103 
toneladas de deslocamento. O Bellatrix, do 
Embaixador Pedro Teotónio Pereira, termi-
nou na quinta posição da Classe II (desloca-
mento inferior a 100 toneladas), tendo nesta 
saído triunfante o veleiro italiano Artica II.

A cerimónia de atribuição de prémios aos 
veleiros vencedores teve lugar em Lisboa a 
bordo da Sagres, tendo o primeiro prémio, 
instituído pelo governo português, sido pes-
soalmente entregue ao Comandante do 
Moyana pelo Presidente da República, Ge-
neral Craveiro Lopes.

Quis todavia o destino que o Moyana 
se afundasse na viagem de regresso a Sou-
thampton, devido a um violento temporal 
experimentado no canal da Mancha, termi-
nando assim os seus dias. Felizmente salva-
ram-se todos quantos seguiam a bordo, ten-
do também sido resgatado com sucesso o 
troféu recentemente conquistado.

Terminada a cerimónia descrita e após o 
desembarque do Chefe de Estado, o Ministro 
da Marinha, Almirante Américo Thomaz, pre-
sidiu a um outro evento, no qual foi atribuída 
à Sagres a Taça Teotónio Pereira e ao Bellatrix 
o Troféu com o nome do Ministro da Marinha. 
De seguida foi servido um almoço a bordo 
onde, entre outros, se encontravam o Ministro 
da Marinha, o Embaixador Teotónio Pereira, o 
Almirante Gago Coutinho, o Tenente-coronel 
Salvação Barreto, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, o Tenente-coronel Raposo 
Pessoa, Presidente da Câmara Municipal de 

Cascais, o Almirante Guer-
reiro de Brito, Chefe do Es-
tado-Maior da Armada, o 
Capitão-de-mar-e-guerra 
Senna Dentinho, Coman-
dante da Sagres, o Captain 
Alan Villiers, o Dr. Bernard 
Morgan e o Comandante 
Henrique Tenrreiro, Presi-
dente da Federação Portu-
guesa de Vela.

A grande cerimónia de 
distribuição dos muitos ou-
tros prémios a concurso de-
correu numa garden-party, 
que teve lugar em Cascais 
nos jardins do museu Con-
de de Castro Guimarães, 
presidida pelo Ministro da Marinha e onde 
estiveram presentes as tripulações de todos 
os veleiros. Nesta cumpre destacar a taça em 
ouro oferecida pela senhora de Stavros Niar-
chos7, atribuída ao primeiro veleiro a chegar 
a Lisboa, o Juana, e ainda o troféu Royal Dart 
Yactch Club, que visava premiar o melhor de-
sempenho de um veleiro com menos de 100 
toneladas de deslocamento, construído antes 
de 1935. Este último foi ganho pelo Bellatrix 
do Embaixador Teotónio Pereira.

Durante a estadia dos veleiros em Portugal 
houve ainda tempo para um cocktail ofereci-
do pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa a todos os velejadores e outros convi-
dados, que teve lugar no agradável ambiente 
da Estufa-fria.

Esta primeira regata, evento que inicialmente 
se previa esporádico, foi sendo alvo das mais 
elogiosas referências em toda a imprensa inter-
nacional, pelo que, de pronto, surgiram convi-
tes para que os veleiros visitassem outros portos. 
Por isso, achando-se em Lisboa os elementos 
que compunham a respectiva organização, 
logo começaram a ser planeadas aqui novas 
linhas de acção para os anos subsequentes, ten-

do sido decidida a realização de uma segunda 
regata para dali a dois anos, em 1958, portanto, 
no trajecto entre Brest e Las Palmas.

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com

Notas:
1 Pequeno país cuja capital é Nassau, formado pelas 

ilhas do arquipélago com o mesmo nome e situado a 
cerca de 100 milhas a oeste da costa da Florida.

2 O Dr. Pedro Teotónio Pereira foi Embaixador de 
Portugal em Londres entre 7 de Outubro de 1953 e 1 
de Setembro de 1958. Muito se deve também ao seu 
empenho o facto de, mais tarde, em 1961, ter sido 
possível adquirir à Marinha do Brasil o Navio-Veleiro 
Guanabara, com vista à substituição da antiga Sagres. 
Ver «A Sagres e os seus Irmãos – 6. 3ª Parte – Sagres», 
Revista da Armada, Dezembro de 2004.

3 A exemplo de outro património náutico, também 
o Bellatrix do Dr. Pedro Teotónio Pereira se perdeu de 
forma inglória. Cedido à Escola Náutica Infante D. Hen-
rique, que não dispunha de grandes condições nem co-
nhecimentos para fazer face à sua manutenção, dele 
apenas hoje resta a roda de leme.

4 Nos tempos de Simbad, o Marinheiro, época à 
qual parece remontar esta expressão, os Sete Mares 
eram aqueles por onde o lendário marinheiro árabe 
se terá aventurado no decurso das suas sete longas e 
extraordinárias viagens. Podemos deleitar-nos com a 
sua narrativa no famoso livro de As Mil e Uma Noites, 
encontrando-se a respectiva descrição compreendida 
entre a 291ª e a 315ª noites, que, ininterruptamente, 
noite após noite, Scherazade vai contando ao rei Scha-
riar. Nesta obra, os Sete Mares têm sido comummente 
identificados, por vários autores, como sendo o Mar 
Mediterrâneo, Mar Vermelho, Golfo Pérsico, Mar Ne-
gro, Mar Adriático, Mar Cáspio e o actual Mar Arábico, 
no Oceano Índico.

Modernamente, depois das muitas viagens e expe-
dições de carácter científico que permitiram rastrear 
os Oceanos do nosso planeta, esta mesma expressão 
é geralmente tida como sinónimo de todos os mares, 
correspondendo, por isso, nos nossos dias, ao Atlântico 
Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul, Índico, 
Árctico e Antárctico. 

5 O Lord Mountbatten foi assassinado pelo Irish Repu-
blican Army (IRA) no dia 27 de Agosto de 1979, quan-
do velejava, nas proximidades da sua casa de férias, em 
County Sligo, na Irlanda do Norte.

6 Oportunamente dedicaremos um artigo à deno-
minada Blue Riband e às suas origens, aproveitando 
para de forma resumida estabelecer um paralelo com 
o distintivo de igual nome adoptado desde há longa 
data a bordo de ambos os navios-escolas Sagres, com 
o intuito de fomentar uma saudável disputa entre os 
oficiais de quarto.

7 A fundação do grande magnata grego Stavros S. 
Niarchos (1909-1996) financiou, no ano 2000, a cons-
trução de um novo navio para a Sail Training Internatio-
nal (STI), que foi baptizado com o seu nome.

Fo
to

 –
 R

ev
ist

a 
da

 A
rm

ad
a

 O General Craveiro Lopes entrega o primeiro prémio ao Comandante do 
Moyana, na presença do Dr. Pedro Teotónio Pereira.

«If all the sailing school-ships in the world 
today were to be assembled in one port, they 
would make an imposing fleet of upwards of 
thirty square-rigged vessels-ships, four mas-
ted barques, barques. The port where they lay 
would look like San Francisco in the heyday 
of sail or Iquique when the Cape Horn nitrate 
was booming. Why all these ships? Why all 
this vast national expenditure on a form of 
transport so obviously outmoded, driven from 
the face of the seven seas? Not a single com-
mercial engineless square-rigged ship goes to 
sea from either Europe or America today. Not 
a single boy trained under sail today is ever 
likely to command a sea-going sailing-ship. 
The short answer simply is that all these old-
style ships are kept going because it has been 
found worth-while […] I have sailed in Danish 
and Portuguese school-ships […] the sailing 
school-ships are all after the same result, cha-
racter training first, last, and foremost. Some 
are naval, some mercantile, some purely for 
officer material, some for all seafarers […] at 
the end sailors are trained, not born».

Alan Villiers (1955)

«Naval and commercial ships may no lon-
ger use sails for their propulsion, but the sea 
and the elements have not changed. Storms, 
tides, darkness and fog still provide a chal-
lenge to the skills and nerve of the professio-
nal seaman. There is no better way of gaining 
an understanding of the arts of seamanship 
and navigation than the experience of mana-
ging a ship under sail. Training under sail is a 
challenging adventure. It demands discipline, 
skills and knowledge and teaches the values 
of teamwork and honest commitment for the 
sake of everyone on board. There is no room 
for selfishness when the lives of all on board 
are at stake».

Rainha Isabel II (1989)

CLASSIFICAÇÕES

CLASSE I
(mais de 100 toneladas)

CLASSE II
(menos de 100 toneladas)

1º Moyana 1º Artica II
2º Christian Radich 2º Juana
3º Ruyam 3º Sereine
4º Falken 4º Marabu
5º Maybe 5º Bellatrix
6º Gladan 6º Theodora
7º Flying Clipper 7º Provident
8º Creole 8º Berenice
9º Sorlandet 9º English Rose
10º Georg Stage
11º Sagres
12º Mercator
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No passado dia 16 de Maio, 
pela primeira vez na his-
tória da Marinha Portu-

guesa, uma mulher assumiu o 
comando de um navio. É a segun-
do-tenente Gisela Antunes que 
comanda a partir daquela data 
uma lancha, o N.R.P. “Sagitário”, 
e a quem, na sequência da evo-
lução natural da carreira de qual-
quer oficial da classe de Marinha, 
foi reconhecida a competência e 
as capacidades de liderança re-
queridas para ser escolhida para 
tão exigente e nobre cargo. 

Esse momento revestiu-se de 
simbolismo para a Armada por 
se tratar da primeira mulher a 
comandar um navio, sonho de 
qualquer oficial da sua classe, e 
constituiu indubitavelmente um 
dos marcos mais relevantes na 
curta, mas já rica história da evo-
lução do serviço militar feminino 
na Marinha e ao qual podemos 
associar aos momentos também 
recentes em que uma primeiro-
-tenente da classe de Marinha, 
oriunda do primeiro curso de li-
cenciatura da Escola Naval aber-
to a mulheres, se tornou a primei-
ra mulher piloto de helicópteros 
da Marinha e em que, no mes-
mo ano de 2005, em Dezembro, 
uma médica naval, especializada 
em Ginecologia e Obstetrícia e 
uma enfermeira, ambas milita-
res, participaram numa missão 
de ajuda humanitária da NATO 
no Paquistão.

Para além delas, outras mlheres 
militares pertencentes às guarni-
ções dos navios da Marinha têm 
participado em diversos cená-
rios internacionais, desde a Guiné-Bissau 
a Timor-Leste, passando pelo Mediterrâneo 
Oriental.  

No princípio era o homem… e, em Junho 
de 1992, veio a primeira mulher, uma oficial 
licenciada em Farmácia que hoje é capitão-

tenente. A história do serviço mi-
litar feminino na Marinha come-
ça com ela. 

Seguiu-se a primeira incorpo-
ração de praças em Dezembro 
do mesmo ano. As vagas abertas 
a concurso limitavam-se, na altu-
ra, às classes de Comunicações 
(C), Abastecimento (L), Condu-
tores Mecânicos de Automóveis 
(V), Despenseiros (TFD), Radaris-
tas (R), Condutores de Máquinas 
(CM) e Electricistas (E). 

Em Fevereiro de 1993, a Ma-
rinha deu mais um passo e in-
corporou mulheres na categoria 
de oficiais para as recém-criadas 
classes de Técnicos Superiores 
Navais (TSN) e Técnicos Navais 
(TN) e também para as classes 
de Médicos Navais (MN) e Far-
macêuticos Navais (FN). 

Contudo, só no ano seguinte, 
em 1994, a Escola Naval abriu os 
cursos de licenciatura a mulheres 
para todas as classes excepto fu-
zileiros. As três primeiras oficiais 
oriundas da Escola Naval juraram 
bandeira em 1999 e muitas outras 
se têm seguido. 

Na categoria de sargentos as 
primeiras mulheres começaram 
a ser formadas em 1999 e desti-
naram-se à classe de Enfermeiros 
(HE). A estas seguiram-se logo em 
2000 as Programadoras de Infor-
mática (TN-PIN).

Mais tarde, a Marinha esten-
deu o acesso às restantes classes 
da Taifa (TFP e TFH) e em 2002 
entraram as primeiras praças para 
a classe de Músicos (B), existindo 
hoje quatro mulheres na Banda 
da Armada.

Actualmente, e na sequência dos trabalhos 
efectuados no âmbito da Tarefa 13 da Directi-
va Sectorial de Recursos Humanos (DSRH) e 

MULHERES MILITARES
A evolução do Serviço Militar Feminino na Marinha

- De 1992 aos dias de hoje -

MULHERES MILITARES

 DISTRIBUIÇÃO DE OFICIAIS POR POSTO E CLASSE
AN EN-AEL EN-MEC FN M MN STESP TN TSN TOTAL

CTEN 2 2 4
1TEN 2 1 2 1 4 10
2TEN 4 1 6 16 1 2 47 77
STEN 7 1 3 38 49

GMAR 4 4
ASPOF 1 30 31
TOTAL 10 1 1 4 14 23 1 6 115 175

DISTRIBUIÇÃO DE SARGENTOS POR POSTO E CLASSE
C CM ETA ETC ETS HE HP MQ TN-PIN V TOTAL

1SAR 15 2 17
2SAR 1 2 1 4 2 7 4 10 1 32
SSAR 5 5

TOTAL 1 2 1 4 2 22 2 4 15 1 54

DISTRIBUIÇÃO DE PRAÇAS POR POSTO E CLASSE
B C CCT CM E L R TFD TFH V EM MS OP SCA TOTAL

CAB 2 3 5 5 7 15 1 1 2 41
1MAR 2 16 20 14 37 3 28 11 5 136
2MAR 25 23 11 42 12 21 4 12 150
1GR 3 9 7 2 3 7 7 38
2GR 2 5 74 * 81

TOTAL 4 49 5 48 32 103 16 57 17 22 7 5 7 74 * 446

EVOLUÇÃO DO QUANTITATIVO DE MILITARES FEMININOS NOS ÚLTIMOS SETE ANOS
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

QUANTITATIVO 363 379 406 455 521 610 675

PERCENTAGEM 3,3% 3,4% 3,5% 4,4% 4,8% 5,7% 6,6%

* - Ainda sem classe atribuída.

A primeira incorporação de Praças 
em Dezembro de 1992

O primeiro CFBO - Oficiais TSN e TN

Um grupo de Cadetes da EN na Sala Multimédia



do Novo Sistema de Formação da Ma-
rinha (NSFM), encontram-se abertas a 
MIFES todas as classes de praças, ex-
cepto Mergulhadores e Fuzileiros.

A prestação do serviço militar por 
elementos femininos revelou-se ini-
cialmente um desafio para a Marinha 
que, ao longo de 14 anos, tem decor-
rido sem percalços de maior, sendo o 
quantitativo actual de 675.

 Representam 6,6% do total de efec-
tivos, o que não sendo, em termos de 
percentagem, um valor muito expres-
sivo, tem vindo a aumentar gradual-
mente como se pode observar no qua-
dro referente à evolução nos últimos 
7 anos.

No seguimento da 1ª incorporação 
de praças, a Marinha iniciou a expe-
riência de integrar mulheres na guar-
nição de um navio de guerra, aconte-
ceu logo em 1993 no N.R.P. “Bérrio“ 
e foram 6 praças, que se adaptaram 
bem e demonstraram competência e 
dedicação.

A uma experiência de sucesso se-
guem-se outras e a Marinha foi remo-
delando os navios de forma a aumen-
tar a capacidade de alojamento para 
receber MIFES. Hoje temos 19 oficiais, 
13 sargentos e 84 praças embarcadas 
em 15 unidades navais e capacidade 
para embarcar mais.

A necessidade de adequar infra-
estruturas não se ficou pelos navios, 
também as unidades em terra foram 
intervencionadas, correspondendo à 
necessidade de criar condições de ha-
bitabilidade que permitam a necessá-
ria privacidade de militares femininos 
e masculinos, designadamente a nível 
dos alojamentos, vestiários e instala-
ções sanitárias. 

As adequações feitas contribuíram 
para que as mulheres se integrassem 
naturalmente ao longo destes anos, 
mas apesar disso, e não havendo pre-
viamente um modelo para resolver 
os problemas específicos que estão 
associados a todo este processo, foi 
preciso criar mecanismos de enqua-
dramento destes militares e continuar 
a melhorá-los. 

Neste contexto, foram criados uni-
formes específicos, que implicaram 
alterações a nível do Regulamento de 
Uniformes dos Militares da Marinha 
(RUMM), foram criados diplomas in-
ternos de enquadramento e estabele-
cidos quadros de referência que iden-
tificam quantitativos anuais por classe 
no sentido de acautelar o melhor cum-
primento de tirocínios de embarque e 
desenvolvimento das carreiras.

No entanto, só em 2005 foram es-
tabelecidas Medidas de Protecção da 
Maternidade e Paternidade dos Mi-
litares da Marinha, regulamentação 
interna que reconhece a necessidade 

de definir alguns aspectos específicos 
sobre esta matéria, de forma a garantir 
uma melhor interligação destes com a 
condição militar.

Em retrospectiva, os militares femini-
nos são uma oportunidade de recruta-
mento que se tem revelado uma mais 
valia para a Marinha ao demonstrarem, 
na generalidade, capacidade de adap-
tação, bom desempenho e dedicação, 
pelo que a Marinha tem feito um em-
prego efectivo destes, utilizando-os no 
desempenho de funções diversificadas 
que decorrem da sua formação, do 
posto e classe a que pertencem e da 
unidade onde prestam serviço.

Acompanhando atentamente o evo-
luir deste processo, a Marinha tem 
demonstrado interesse pela proble-
mática do Serviço Militar Feminino, 
participando em grupos de trabalho 
nacionais e no Committee On Wo-
men In NATO Forces (CWINF) onde 
são discutidas as questões de género 
nas Forças Armadas. Mas não é só a 
instituição Marinha que está atenta a 
esta matéria. As próprias mulheres mi-
litares discutem o processo e questio-
nam-se sobre o futuro. 

Exemplo disso é a memória de fim de 
curso duma aspirante da Escola Naval, 
elaborada em 2005, cujo tema foi O 
Embarque, a Maternidade e a Evolução 
na Carreira e que chama a atenção para 
a importância do planeamento familiar 
na gestão da carreira. Matéria que se 
torna relevante atendendo a que para 
um quantitativo de 675 MIFES, se sabe 
já existirem cerca de 50 casais de mili-
tares, muitos deles com filhos.

Numa altura em que a participa-
ção equilibrada das mulheres e dos 
homens na vida activa é vista como 
um elemento de justiça social e surge 
como um requisito para um melhor 
funcionamento das organizações, im-
porta continuar a trabalhar com criati-
vidade em estratégias de conciliação 
entre a actividade profissional e a fa-
mília no sentido de enfrentar dificul-
dades como a gestão dos tempos la-
borais e familiares, a disponibilidade 
para a progressão na carreira e a visão 
do papel feminino e masculino na so-
ciedade, contribuindo consequente-
mente para uma melhor qualidade de 
vida para todos.

Considerando o cenário actual, em 
que a sociedade simplesmente não se 
pode dar ao luxo de ignorar as com-
petências e recursos das mulheres, 
esta aparenta ser uma problemática 
que diz respeito a todos, pois o ser-
viço militar feminino na Marinha en-
contrando-se estabilizado, está longe 
de estar concluído.

Cidália Anjos
2TEN TSN
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Medindo os astros

A 1TEN Mónica Martins e o Lynx

A Comandante Gisela Antunes e a sua guarnição 
no NRP “Sagitário”

A 2TEN MN Filipa Albergaria e a 1SAR H Rosário Henriques 
em missão no Paquistão

As Cabos musicas Vera Lúcia e Ana Barbosa 
da Banda da Armada
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A MARINHA DE D. JOÃO III (14)

O domínio do mar das MolucasO domínio do mar das Molucas
De forma subsidiária a todas as ques-

tões que envolveram portugueses e 
castelhanos nos anos vinte do sécu-

lo XVI, por causa das Molucas, deve acres-
centar-se ainda uma questão. Nas Molucas 
apenas se produzia o cravo, e essa produ-
ção ultrapassava claramente a capacidade 
de consumo e venda na Europa. De forma 
que o domínio do seu comér-
cio só tinha sentido quando 
integrado na vasta teia de tro-
cas do Mundo Índico. Os chi-
neses consumiam uma parte, 
e por ele davam as suas por-
celanas e sedas, em Malaca; 
e na Índia ficava outra par-
te, com que se adquiriam os 
tecidos de Cambaia e outras 
mercadorias de menor impor-
tância neste sistema complexo 
de múltiplas trocas. Portanto, 
não era rentável desenvolver 
esforços de monta se não se 
tinha acesso às outras merca-
dorias e aos portos onde elas 
passavam. Malaca e Índia 
eram fundamentais para esse 
comércio, e os castelhanos não 
tinham acesso a nenhuma des-
sas vias. Por isso, ao contrário 
dos portugueses, pouco lucro 
poderiam tirar de um even-
tual domínio das Molucas, e 
disso se foram apercebendo 
nos anos que se seguiram à expedição de 
Magalhães, quando as diversas tentativas 
que efectuaram para lá chegar resultaram 
em perdas quase totais dos navios ou no 
aprisionamento das guarnições, às mãos 
dos portugueses. O “negócio” de Sarago-
ça em 1529 acabaria por se transformar na 
solução ideal para um conflito que ensom-
brava as relações peninsulares e – como 
sugere Luís Filipe Thomaz – talvez tivesse 
sido bom para ambas as partes.

Pela parte portuguesa – como já foi refe-
rido em anteriores números – a coroa quis 
construir uma fortaleza em Ternate e colocar 
aí um Capitão, dotado do poder necessário 
ao domínio dos mares a leste de Malaca. E 
foi ainda D. Manuel que mandou seguir 
Jorge de Brito, depois substituído por seu 
irmão António. Sob a sua direcção se ini-
ciou a construção da fortaleza de S. João de 
Ternate, a 24 de Junho de 1522, dando início 
a uma presença que se prolongaria até qua-
se ao final do século. 

Acontece, no entanto que a forma de es-
tar dos portugueses no Oriente, em geral, 
iria atravessar uma fase marcada por uma 
enorme confusão. A corrupção era endé-
mica e alastrava a quase todos os níveis do 

poder, contando-se por singulares as excep-
ções a esta tenebrosa regra. Nas Molucas, 
tudo podia agravar-se com a dificuldade de 
comunicações e a enorme morosidade do 
percurso. A viagem normal, seguindo pelo 
sul ao longo da coroa das ilhas do Arquipé-
lago Indonésio, obrigava a sair de Malaca 
em Dezembro ou princípio de Janeiro, com 

a monção de NE/NW, esperando em Ban-
da até que, em Maio ou Junho, fosse possível 
passar às Molucas, já com a monção de SW. 
Mas, quem assim fizesse, só em Janeiro po-
deria voltar para sul e, antes de seguir para 
Malaca, teria de voltar a esperar em Banda 
até Junho ou Julho. Esta volta podia durar 
dezoito meses ou mais, fazendo com que 
um percurso relativamente curto se tornas-
se, tão ou mais, demorado quanto a viagem 
de Lisboa a Coxim. E é nestas circunstâncias 
que o segundo capitão de Ternate, D. Gar-
cia Henriques, foi nomeado ainda pelo go-
vernador D. Duarte de Meneses e só tomou 
posse em 1525, bastante depois da morte 
de Vasco da Gama. Aliás, para ilustrar o cli-
ma de desconfiança mútua que reinava no 
Oriente, parece-me interessante relatar os 
insólitos acontecimentos que marcaram a 
sua chegada às Molucas. Passou de Banda 
para Ternate na monção de Maio de 1524 e 
à vista da fortaleza mandou recado a Antó-
nio de Brito sobre as credenciais que tinha e 
a missão de que fora incumbido pelo gover-
nador da Índia. No entanto, a desconfiança 
entre o capitão cessante e o recém-chegado 
era tal que, nem António de Brito se dispôs 
a entregar a fortaleza antes de ter condições 

para seguir para Banda, nem Garcia Henri-
ques quis desembarcar sem ter a certeza de 
que poderia tomar conta de todos os meios 
militares existentes em terra. Naturalmente, 
subsistia a questão de que só em Janeiro se-
guinte havia condições para fazer a viagem 
para Banda e Malaca, mas parece inacreditá-
vel até que ponto a desconfiança não permi-

tia que convivessem em terra 
durante os oito meses seguin-
tes. O assunto acabou por ter 
uma resolução facilitada por-
que o capitão cessante estava a 
acabar de construir um junco, 
e para ele se mudou em Agos-
to ou Setembro, com os bens 
que acumulara em Ternate. E 
este tipo de problemas repeti-
ram-se nas rendições seguintes 
merecendo a seguinte referên-
cia num texto anónimo, do sé-
culo XVI, existente em Sevilha 
e conhecido como Tratado das 
Ilhas Molucas: «Esteve [Garcia 
Henriques] sempre em guerra 
e assim entregou a D. Jorge de 
Meneses a terra e não sem re-
voltas e diferenças que houve 
entre eles, porque assim Por-
tugueses como Mouros nunca 
outra coisa herdem nem des-
cem nesta parte». Na verdade, 
os conflitos nas sucessões do 
cargo foram uma constante, ha-

vendo casos em que alguns vieram sob pri-
são para Malaca. A ordem sobre as Molucas 
só chegaria com António Galvão, nomeado 
pelo rei e chegado a Ternate em 1536. Nessa 
altura, os capitães já não faziam a viagem 
longa, que foi costume dos primeiros anos 
da presença lusitana. Desde a viagem de 
Jorge de Meneses, em 1527, que se ensaia-
ra um caminho que, em Singapura, seguia 
para leste, contornando a ilha de Bornéu por 
norte e fazendo a aproximação às Molucas 
vindo de noroeste, passando perto de Min-
danau e norte das Celebes. A saída de Ma-
laca fazia-se em Agosto, no final da monção 
do SW, e a viagem era muito mais rápida. É 
interessante verificar como a abertura desta 
rota veio dar uma nova configuração à car-
tografia portuguesa sobre a região: até ali 
a, enorme, ilha de Bornéu está ausente dos 
mapas mas, a pouco e pouco, vai-se definin-
do com os seus contornos e portos, tal como 
nos surge no mapa da figura. A evolução da 
cartografia é, aliás, um excelente espelho da 
forma como se desbravaram certos cami-
nhos do mar.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Representação do Extremo Oriente por Fernão Vaz Dourado (1568).
Biblioteca dos Duques de Alba, Madrid.
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 O Dia da Marinha nos Açores foi celebra-
do de 19 a 22 de Maio de acordo com o que  
vem sendo seguido nos últimos anos.

Durante o dia 19 de Maio embarcaram no 
NRP “Afonso Cerqueira” jovens de escolas 
secundárias de Ponta Delgada, procuran-
do-se assim contribuir para o despertar dos 
jovens para “a vida no mar”.

O NRP “Afonso Cerqueira” esteve aberto 
a visitas ao público de 20 a 22 de Maio.

Das várias iniciativas, contam-se no dia 
20 de Maio as Regatas do Dia da Marinha, organizada pelo Clube 
Naval de Ponta Delgada.

Foi içada a Bandeira de 3 panos, por pessoal dos grupos de serviço 
uniformizados de 3B, nas Instalações Navais de Santa Rita, no Edifí-
cio do Comando em Ponta Delgada, no NRP “Afonso Cerqueira”, e 
na ERN da Horta e nos Órgãos Locais da Autoridade Marítima.

No dia 20 de Maio, foi celebrada na Igreja de S. José, em Pon-
ta Delgada, uma missa sufragando os militares, militarizados e 

civis da Marinha já falecidos.
Seguiu-se a deposição de uma coroa de flo-

res junto à lápide do Comandante Carvalho 
de Araújo, no Monumento aos Marinheiros 
Falecidos na 1ª Grande Guerra Mundial, pelo 
CZMA CALM Rodrigues Cabral e pela Pre-
sidente da Câmara Municipal de Ponta Del-
gada, Drª Berta Correia Melo Cabral.

Participaram também na cerimónia, para 
além de pessoal de Marinha, representantes 
da AORN, do Núcleo Regional da Liga dos 

Combatentes em Ponta Delgada e dos Escoteiros Marítimos. 
Presidida pelo CALM CZMA, realizou-se uma cerimónia militar 

num hangar coberto, no Depósito POL NATO de Ponta Delgada, como 
vem acontecendo nestes últimos anos. Participaram militares, militari-
zados e civis da Marinha e Autoridade Marítima em Ponta Delgada.

Após a cerimónia militar, teve lugar a bordo do NRP “Afonso Cer-
queira”, um almoço com todos os presentes.

(Colaboração do Comando da Zona Marítima dos Açores)

ECOS DO DIA DA MARINHA

 O Dia da Marinha de 2006 foi comemora-
do na Região Autónoma da Madeira (RAM), 
através da realização de diversas actividades 
nos dias 20 e 21 de Maio. 

Dessas actividades destaca-se a homena-
gem aos marinheiros falecidos, realizada no 
dia 20 de Maio a bordo do N.R.P. “Zaire”, 
com a bênção e o lançamento de uma coroa 
de flores no “Mar das Almas”, tendo para o 
efeito sido convidadas entidades oficiais. Na 
cerimónia estiveram presentes, o Dr. Manuel 
António Correia, Secretário Regional do Am-
biente e Recursos Naturais em representação do Presidente do Gover-
no Regional, o Dr. Fernão de Freitas em representação do Presidente 
da Assembleia Legislativa da RAM, o Cónego Francisco Xavier Go-
mes Ribeiro em representação do Bispo do Funchal, e o Major-Gene-
ral Diniz da Costa, Comandante Operacional da Madeira. No final 
da cerimónia, foi servido a bordo um Madeira de Honra, acompa-
nhado com bolo de mel.

Este ano, as actividades náuticas associadas ao Dia da Marinha 
contaram com a colaboração de diversas associações da região, tendo 
coincidido também com a 2.ª Mostra Náutica Calheta 06, tutelada pela 

Vice-Presidência do Governo Regional da 
Madeira, que teve lugar no Porto de Recreio 
da Calheta, no período de 19 a 28 de Maio.

Assim, no dia 20 de Maio teve lugar a Re-
gata de Vela de Cruzeiro organizada pelo 
Centro Treino Mar, realizada entre a Ponta 
da Oliveira (Reis Magos) e as ilhas Desertas 
e, cuja partida foi dada pelo N.R.P. “Zaire”. 
No dia 21 de Maio, o Clube Naval do Fun-
chal organizou na Calheta uma Regata de 
Vela Ligeira. Por seu turno, a Associação Re-
gional de Canoagem da Madeira organizou 

duas provas de canoagem, no Funchal e na Calheta, nos dias 20 e 21, 
respectivamente. 

Foi ainda proporcionado o embarque de jovens para “Baptismos de 
Mar” no dia 21, entre as 09.30 e as 11.30 horas, a bordo do N.R.P. “Zai-
re”, tendo o navio estado aberto a visitas durante a tarde desse dia.

As comemorações do Dia da Marinha foram encerradas com a ce-
rimónia de entrega de prémios aos melhores classificados das provas 
náuticas realizadas, a qual foi efectuada com a colaboração da Asso-
ciação Regional de Vela da Madeira.

(Colaboração do Comando da Zona Marítima da Madeira)

 No âmbito das comemorações do Dia da Marinha, foram organiza-
das no fim de semana de 20 e 21 de Maio, regatas para vela ligeira no 
Alfeite e regatas de cruzeiros no estuário do Tejo, com largada de Be-
lém, que contaram com a participação 
de mais de 60 embarcações.

Associado também às comemora-
ções dos Dia da Marinha, o CNOCA 
realizou, no passado dia 25 de Maio o 
X Torneio de golfe “Dia da Marinha”. 
Este torneio, realizado com o patrocí-
nio do Banco Santander Totta teve lu-
gar no campo I da Aroeira, com a pre-
sença de 120 jogadores, entre os quais 

o Embaixador a Holanda, Herman Froger, o Alm. Vidal Abreu e outros 
oficiais dos três ramos das Forças Armadas. O vencedor “gross” foi 
Mário Alcântara, com duas pancadas acima do par do campo. O jantar 

de encerramento e entrega de prémios 
teve lugar na Escola Naval, tendo sido 
presidido pelo ALM CEMA, Alm. Fer-
nando Melo Gomes. 

Tem havido uma adesão entusiásti-
ca por parte dos sócios a esta mais “jo-
vem” secção do clube, estando planea-
da para este ano ainda a realização de 
mais quatro torneios e dois troféus.

(Colaboração do CNOCA)

DIA DA MARINHA NA MADEIRA

DIA DA MARINHA NOS AÇORES

REGATAS DO CNOCA NO RIO TEJO
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 Decorreu no passado dia 27Abril, na BNL, a ce-
rimónia de entrega do comando da Esquadrilha de 
Submarinos, presidida pelo Comandante Naval, 
VALM Vargas de Matos.

Estiveram presentes para além dos militares da ES, 
diversas entidades da Marinha, entre elas os Alm’s Car-
valho Abreu, Tavares de Almeida, Conde Baguinho, 
Borges Brandão, Correia Gonçalves e Pais Loureiro.

Após as honras militares, procedeu-se à leitura da 
Ordem do Dia à Unidade.

O novo Comandante, CFR Duarte Cantiga, iniciou 
a sua alocução por delinear alguns planos do seu pro-
grama de acção destacando os seguintes:

“… a manutenção da capacidade submarina tem vindo a ser assumida e 
definida pela chefia da Marinha…permitindo-nos alimentar a esperança no 
futuro da Marinha com estes meios que dão uma capacidade autónoma de 
dissuasão e projecção de força. (…)

A recente substituição de equipamentos para logisticamente ser viável ter-
mos estes meios até 2010…é um exemplo do esforço que a Marinha coloca na 
continuidade da arma submarina.

…mas terei sempre em mente que a garantia das condições essenciais de 
segurança, são elemento fundamental nos meios navais…

Paralelamente, também os mergulhadores deverão constituir preocu-
pação.” (…) 

Por fim, o Comandante Naval, exortou o novo Comandante para 
este novo desafio, de forma a dar continuidade à ES, bem como o ree-

quipamento das Unidades de Mergulhadores “que 
passam pelas de carácter mais utilitário em favor da Esqua-
dra ou mesmo de âmbito cívico, até às de cariz altamente es-
pecializado como identificação e inactivação de materiais sus-
peitos, de protecção de força ou de mergulho profundo…”.

Após a cerimónia realizou-se um almoço volante 
na sala de oficiais da ES.

COMANDANTE DA ESQUADRILHA DE SUBMARINOS

O CFR José Paulo Duarte Cantiga nasceu em Lourenço 
Marques, e ingressou na Escola Naval tendo sido promovido 
a G/M em 01OUT88.

Cumpriu comissões de embarque como Chefe de Serviço de 
Navegação e Artilharia a bordo do N.R.P. “António Enes”. Espe-

cializou-se no âmbito  do Curso de Especialização de Oficiais em Submarinos, tendo 
posteriormente desempenhado funções, como Chefe do Serviço de Comunicações e 
Electrotecnia, a bordo do N.R.P. “Albacora”. Frequentou o Curso de Especialização 
de Oficiais em A/S, tendo posteriormente desempenhado funções, como Chefe dos 
Serviços de A/S e Artilharia, a bordo do N.R.P. “Barracuda”. Prestou ainda serviço 
a bordo do N.R.P. “Albacora”, como oficial Imediato. Desempenhou os cargos de 
Comandante do NRP “Albacora” e NRP “Delfim”. Em SET00, assumiu as funções 
de Director da ES e Chefe da Secção de A/S da ES, funções que a partir de SET01 
acumulou com as de Encarregado de Comando do NRP “Albacora” e Chefe do 
Serviço de Treino e Avaliação da ES. Em FEV04, foi indigitado como 2º Comandante 
da ES e Encarregado de Comando do NRP “Albacora”.

Ao longo de toda a sua carreira participou em vários exercícios Nacionais e Inter-
nacionais, salientando-se os da Série CONTEX, OPENGATE, SWORDFISH, JOLLY 
ROGER, LINKED SEAS, TAPON e FOST, que correspondem a uma situação de 
embarque de cerca de 13 anos e cerca de 16000 horas de navegação.

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

TOMADA DE POSSE

 Realizou-se no passado dia 25 de Maio 
na Biblioteca do EMA, a cerimónia de toma-
da de posse do Sub-CEMA, CALM Salda-
nha Lopes, presidida pelo VCEMA, VALM 
Lopo Cajarabille.

Estiveram presentes o COMNAV, VALM 
Vargas de Matos, o SSP, VALM Ferreira Pi-
res, o SSM, VALM Teles Palhinha, o VALM 
Tito Cerqueira, o VALM Lima Bacelar, o 
DSF, CALM Vilas-Boas Tavares, o CALM 
Correia Gonçalves e o CALM Salinas Ribei-
ro, entre outros oficiais do ex-ISNG (actual IESM) e do EMA.

Após a leitura da Ordem do Dia à Unidade, discursou o VCEMA, 
que a dada altura referiu: “... É bem possível que se acumulem rapidamen-
te factores de mudança extremamente exigentes. E todos sabem que este é um 
terreno fértil para intensificar as tarefas cometidas ao Estado-Maior.

Temos ainda como certo que a modernização da esquadra vai alcançar 
pontos críticos nos próximos 3 ou 4 anos, com a recepção de novos meios e o 
início da construção de outros.

Avizinha-se também a reestruturação da organização do EMGFA e dos 
Ramos das Forças Armadas, bem como as sempre delicadas questões ligadas 
às carreiras do pessoal e aos estatutos donde derivam...”.

O CALM Saldanha Lopes no uso da palavra agradeceu as palavras 
do VCEMA, referindo que: “...Desde a minha anterior passagem por este 
Estado-Maior ocorreram muitas modificações de procedimentos, de rotinas 
e em muitos aspectos do seu funcionamento, acompanhando naturalmente 
a evolução das estruturas e das relações pessoais e institucionais. A evolução 
constante nas capacidades de comunicação tornou muito mais importante a 
rapidez de acção a todas as questões que se colocam à Marinha, não sendo 
suficiente hoje em dia assumir uma posição de reacção rápida a todas as ne-
cessidades que se colocam...”.

SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA

O CALM José Carlos Torrado Saldanha Lo-
pes nasceu em Lisboa, ingressou na Escola Na-
val, tendo sido promovido a G/M em OUT73. 
Esteve embarcado em várias unidades navais, 
tendo desempenhado várias funções como 
Oficial de Comunicações, Chefe de Operações 
e Imediato, designadamente em Patrulhas, 
Corvetas e Fragatas, e participado em várias 
STANAVFORLANT. Em terra foi instrutor na 
Escola de Comunicações, desempenhou fun-
ções no EMA e na Missão Militar em Bruxelas, 
e foi CEM do CN.

Foi Comandante do D/M “Ribeira Gran-
de”, em acumulação com funções no Departamento. de Marinha na EN.

Especializou-se em Comunicações, e possui, entre outros, os CGNG e CSNG 
o “Communications Staff Course” (Reino Unido), o “NATO EW Staff Course”, 
o “PWO Course for Surface Warfare”, o “Maritime Tactical Course” e o “Gun-
nery Course” (Reino Unido).

Como oficial superior, desempenhou cargos na STANAVFORLANT, como 
assessor EW do SACLANT e como Oficial de Operações do EM. Em terra foi 
Chefe do Centro de Comunicações e encarregado da Secção de Busca e Salva-
mento (SAR) na DIVOP’s do CN, oficial de Operações Navais do Comandante 
Chefe das FA’s nos Açores, e ainda Chefe da Secção de Treino e Exercícios do 
CN. Em 1991 foi o 1º oficial de ligação português no FOST (Portland, Reino Uni-
do) e responsável pelo treino das fragatas “Vasco da Gama”.

Desempenhou funções na Divisão de Logística do EMA, e em JUN93  foi 
nomeado Comandante da Esquadrilha de Helicópteros, que foi instalada na 
BA-6 (Montijo).

Em 14NOV96 recebeu o comando do NRP “Corte Real”, que foi designada 
para uma operação na Guiné-Bissau durante a guerra civil em 1998, e integrou 
a STANAVFORLANT durante seis meses, que incluiu a operação “Allied For-
ce” (intervenção no Kosovo). 

Desempenhou funções de Adjunto da Armada na Missão Militar Portuguesa 
no Quartel-General NATO em Bruxelas.

Foi CEM do CN, em Oeiras.  
Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

ENTREGA DE COMANDO
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No passado dia 1 de Junho, 
numa cerimónia organiza-
da pelo Instituto de Socor-

ros a Náufragos (ISN), em colabo-
ração com a Câmara Municipal de 
Mafra, e que contou com a presença 
de inúmeros convidados, celebrou-
se a abertura oficial da Época Balne-
ar de 2006, na praia de “São Louren-
ço”, em Mafra.

No âmbito das acções de sensibili-
zação que o ISN realizou 
nas escolas do Concelho 
de Mafra, em parceria 
com a Câmara Munici-
pal, e tendo em consi-
deração que o dia 1 de 
Junho foi o Dia Mundial 
da Criança, estiveram 
também presentes cer-
ca de 300 crianças das 
escolas daquele Conce-
lho, que tiveram à sua 
disposição diversas ac-
tividades para aprende-
rem as regras gerais de 
segurança na praia e, 
mais tarde, participaram 
numa série de outras ac-
tividades dedicadas aos 
mais novos.

A cerimónia teve iní-
cio com o hastear da 
bandeira de praia vigia-
da, acto que foi forma-
lizado pelo Director do 
ISN, CMG Malaquias 
Pereira, acompanhado 
pelo Vice-Presidente 
da Câmara Municipal 
de Mafra, Dr. Gil Ricar-
do e pelo Chefe do De-
partamento Marítimo 
do Centro e Capitão 
dos Portos de Lisboa e 
Cascais, CMG Augusto 
da Silveira.

Com o apoio da Mitsubishi Motors de 
Portugal, da Fundação Vodafone Portu-
gal e da Nestlé/Yoggi, o Instituto de So-
corros a Náufragos e os nadadores sal-
vadores do último curso efectuado no 
concelho de Mafra, realizaram diversas 
demonstrações de salvamento, com o 
objectivo de elucidar os presentes para 

a importância da existência de vigilância 
nas praias, bem como para o tipo de cui-
dados a ter nesta época, que tão frequen-
temente são esquecidos pelos banhistas. 
Para a realização dessas demonstrações, 
os nadadores salvadores utilizaram di-
versos meios e vários métodos, de acor-
do com o simulacro de diferentes situa-
ções de acidente.

A cerimónia foi ainda assinalada 
com outras acções. Assim, a Mitsu-
bishi Motors de Portugal, represen-
tada pelo seu administrador, Dr. Pau-
lo Cabrita, fez a entrega formal das 
viaturas do projecto Seamaster ao 
Instituto de Socorros a Náufragos e 
a Nestlé/Yoggi, para além do apoio 
que deu a um conjunto de acções 
de sensibilização em diversas esco-
las do conselho de Mafra e do apoio 

que vai dar a uma série 
de outras acções, em vá-
rias praias do continen-
te, contribuiu igualmen-
te com a doação de uma 
carrinha de salvamento 
marítimo, cuja entre-
ga formal foi efectuada 
pelo seu director, Dr. 
José Xavier. Estas viatu-
ras de 2ª geração e novo 
design, estão equipadas 
para efectuar vigilância 
e acções de salvamento 
marítimo na orla cos-
teira nacional, com es-
pecial incidência nas 
praias não vigiadas.

Embora durante a ce-
rimónia não tenha havi-
do nenhum acto formal 
por parte da Fundação 
Vodafone Portugal, im-
porta referir que este 
ano, mais uma vez, teve 
um contributo mui-
to importante, através 
da doação de 30 novos 
postes/bóias de emer-
gência e 2 motas de sal-
vamento marítimo e de 
uns milhares de carta-
zes informativos, bem 
como da continuação 
do projecto de activação 

de um sistema integrado de comunica-
ções entre nadadores-salvadores, dis-
ponibilizando para o efeito cerca de 250 
equipamentos móveis.

No final, os convidados foram obsequia-
dos com um almoço oferecido pelo Presi-
dente da Câmara Municipal de Mafra.

(Colaboração do ISN)

CERIMÓNIA DE ABERTURA 
OFICIAL DA ÉPOCA BALNEAR 2006

CERIMÓNIA DE ABERTURA 
OFICIAL DA ÉPOCA BALNEAR 2006

INSTITUTO DE SOCORROS A NÁUFRAGOS
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Da intervenção da Marinha no primei-
ro conflito á escala mundial (1914-
1918), muito pouco hoje se fala. 

Parece que Portugal só participou na frente 
terrestre europeia, nomeadamente na Flan-
dres, sendo esquecida e por vezes omitida a 
presença portuguesa no mar e nas campanhas 
militares junto ás fronteiras ultramarinas de 
Africa, regiões onde a Marinha já combatia 
em 1914, isto é, dois anos antes do país entrar 
oficialmente na guerra.

Assim, a Comissão Cultural da Marinha 
entendeu, no presente ano em que se comple-
tam nove décadas da data 
de declaração de guerra 
por parte da Alemanha, 
re editar a obra “A Mari-
nha Portuguesa na Gran-
de Guerra”, da autoria do 
capitão-de-fragata Jaime 
do Inso e publicada, por 
capítulos, nos Anais do 
Clube Militar Naval em 
1937, 38 e 39.

A apresentação da re-
edição da obra realizou-
se no passado dia 8 de Ju-
nho, na Biblioteca Central 
de Marinha, tendo o Pre-
sidente da Comissão Cul-
tural, CALM Leiria Pinto, 
feito inicialmente uma 
breve referência ao Co-
mandante Jaime do Inso, 

sublinhando a sua vasta bibliografia e activi-
dade conferencista, principalmente dedicada 
a Macau e á presença portuguesa na China, 
de que é prova a sua colaboração, de mais de 
meio século, nos Anais e  também destacando 
a sua decisiva contribuição para a valorização 
do Museu da Marinha. Em sintese- Homem de 
Cultura Jaime do Inso foi até á hora da sua morte 
um incansável Escritor de Marinha. 

No que respeita à “ Marinha Portuguesa na 
Grande Guerra”, o Presidente da Comissão 
Cultural, salientando os factos mais relevan-
tes apresentados nos seus oito capítulos, refe-

riu-se á participação da Marinha em pessoal 
e navios na defesa das costas e dos principais 
portos de Portugal e das três posições capitais 
no Atlântico: Madeira, Açores e Cabo Verde. 
Igualmente foi focado, além do desempenho 
das unidades navais que, enfrentando a per-
manente ameaça submarina alemã, assegu-
raram o transporte de tropas e o serviço de 
comboios, a intervenção dos batalhões expe-
dicionários de marinheiros a Angola e a Mo-
çambique, sendo mencionada a dos navios 
nas águas deste território.

Citando o autor da obra, afirmou o CALM 
Leiria Pinto que a Marinha 
Portuguesa fez face a todas 
as emergências da Grande 
Guerra, em condições de-
ploráveis, por vezes inacre-
ditáveis e que poderão, sem 
exagero, classificar-se de 
únicas entre as Marinhas 
beligerantes e terminando 
as suas palavras formu-
lou votos que a reedição 
de “A Marinha Portuguesa 
na Grande Guerra” contri-
bua para um melhor conhe-
cimento da valiosa partici-
pação da Marinha na defesa 
de Portugal, durante um dos 
acontecimentos mais mar-
cantes do século XX. 

(Colaboração da Comissão 
Cultural da Marinha)

A MARINHA NA I GUERRA MUNDIALA MARINHA NA I GUERRA MUNDIAL

Entre as várias Instituições com quem a 
Academia de Marinha celebrou proto-
colos de índole cultural figura o Insti-

tuto de Cultura Europeia e Atlântica (ICEA). 
Realizou-se em 9 de Maio, na Academia de 
Marinha, a segunda sessão anual conjunta 
com aquela instituição tendo como tema 
cultural “ O Tratado de Windsor (1386) e a 
Convenção Marítima anexa”.

Após a recepção dos participantes, teve 
lugar a cerimónia da abertura da sessão, na 
qual o Presidente da AM, VALM Ferraz Sac-
chetti, apresentou as boas vindas aos parti-
cipantes, tendo-se referido ao bom acolhi-
mento recebido pela AM no ano anterior, na 
Ericeira, por ocasião da realização da primei-
ra sessão conjunta.

O Presidente da AM, como introdução ao 
tema, fez uma breve exposição sobre a rea-
lidade marítima do povo português, após o 
que deu lugar à mesa que presidiu às comu-

nicações da parte da manhã, apresentadas res-
pectivamente pelos Prof. Doutor António José 
Telo “A mais antiga aliança do mundo”, Dr. João 
Abel da Fonseca “ A convenção Marítima anexa 
ao Tratado de Windsor (9.5.1386), Antecedentes e 
Consequentes” e Cte José Rodrigues Pereira “A 
Marinha Portuguesa nos finais do séc. XVIII”. 

A seguir ao almoço na Messe de Lisboa, 
teve lugar a segunda parte da sessão conjun-
ta com a comunicação do Prof. Doutor An-
tónio Pedro Vicente “A Aliança Inglesa face à 
Tempestade Napoleónica” à qual se seguiu um 
interessante debate geral, onde surgiram co-
mentários e observações diversas acerca dos 
assuntos tratados por todos os oradores.

A sessão foi, depois, encerrada com peque-
nas alocuções dos presidentes do ICEA e do 
AM, ficando a próxima sessão já prevista para 
a Ericeira, em 2007.

No gabinete do Presidente da AM foram 
depois trocadas algumas lembranças com 

a direcção do ICEA, tendo havido ainda a 
oportunidade do Presidente da AM oferecer 
um exemplar do livro “Relatório do Coman-
dante do Contratorpedeiro “Lima”, de 15 a 31 
de Janeiro de 1943” ao Sr. Joaquim de Almei-
da Marrão, membro de várias instituições 
culturais da Ericeira, hoje com 90 anos, que 
foi 2SAR condutor de máquinas a bordo do 
NRP “Lima”, por altura do mau tempo so-
frido pelo navio, nos dias 30 e 31 de Janeiro 
de 1943, no mar dos Açores.

O Sr. Marrão, hoje muito provavelmente 
o único sobrevivente da guarnição daquele 
contratorpedeiro, pela sua extraordinária 
actuação naqueles dois dias, foi louvado 
pelo então CTEN Manuel Maria Sarmento 
Rodrigues, constando o seu louvor do livro 
que lhe foi oferecido, o que muito sensibili-
zou os que tiveram oportunidade de assistir 
a esta pequena cerimónia.

(Colaboração da Academia de Marinha)

Sessão Anual Conjunta 
do I.C.E.A.

Sessão Anual Conjunta 
do I.C.E.A.

ACADEMIA DE MARINHA
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NAVIO ALMIRANTE AO FUNDO!NAVIO ALMIRANTE AO FUNDO!

O jornal Le Temps, de Genebra, no dia 
21 de Maio do ano passado, publicou 
uma notícia que vai espantar os leito-

res desta Revista. Nela se fala dum tal Christian 
Francis, homem de negócios libanês que, nas 
horas livres, é um apaixonado pelo mergulho. 
Por esta razão, a Universidade americana  de 
Beirute, em 1996 andando empenhada no 
estudo dos “buracos azuis”, essas formações 
geológicas submarinas, donde saem potentes 
geysers de água doce, convidou 
Christian a efectuar mergulhos 
tendo em vista  topografar algu-
mas daquelas formações geoló-
gicas. O pescador que o leva ao 
local, fala-lhe do naufrágio de um 
grande navio de guerra inglês, pa-
rece-lhe que tinha o nome Victo-
ria e  que, há muitos anos, se tinha 
afundado ao largo de Tripoli. Uma 
história que, como tantas outras, 
foram passando de geração em 
geração, entre os pescadores da-
quele porto. 

Christian entusiasma-se pelo as-
sunto e percorre o caminho cer-
to para o sucesso. Vai ao Museu 
Nacional de Greenwich e, logo 
ali, tendo acesso ao processo do Conselho de 
Guerra que se seguiu ao desastre do Victoria, 
descobre a correcta posição do local onde o 
navio se afundou nas proximidades de Tripoli e 
140 metros de profundidade. Entretanto, como 
manifestação de pesar pelos 358 membros da 
guarnição desaparecidos nesse naufrágio – se-
guramente o mais tremendo desastre sofrido 
pela Marinha Inglesa em tempo de paz – visi-
ta o cemitério da Marinha Inglesa em Tripoli, 
que tem o nome de Victoria como o navio per-
dido, e ali deixa no livro de ouro, o seguinte 
prenúncio: “I will bring HMS Victoria back to 
memory, diving”.

Christian começa, então, uma longa e meti-
culosa preparação deste seu projecto. Demora 
anos. Até que se decide em Março de 2004. 
Obtém fotos do Victoria para se familiarizar 
com a sua estrutura. No que respeita às carac-
terísticas deste couraçado, sabe que foi cons-
truído nos estaleiros da Armstrong Whitworth 
& Co. Ld., em Newcastle-on-Tyne.

O navio de 104 metros de comprimento, 
deslocava 11.020 toneladas e a sua artilharia 
principal constituída por duas peças Arms-
trong de 16.25 polegadas, montadas numa 
torre com o peso excepcional de 111 tonela-
das, faziam dele o mais potente couraçado de 
todo o Mundo. Todavia, estas peças raramente 
disparavam porque punham em perigo a estru-
tura do navio.

Para a operação subaquática Christian Fran-
cis, além de um sonar de pesquisa e uma câ-
mara estanque para filmagens, prepara uma 
embarcação de apoio e adquire equipamen-
to  adequado para alcançar os 140 metros de 

profundidade. Todavia, considerando que os 
140 metros ultrapassam largamente a sua ca-
pacidade de mergulho e sabendo que Mark 
Ellyat tinha acabado de pulverizar o recorde 
do Mundo de mergulho atingindo 313 metros, 
desafia-o para participar na operação. 

Começa então a prospecção com a ajuda do 
sonar, mas não encontra mais do que “um vas-
to deserto de lodo uniforme”. Um dia, porém, 
surge uma situação que intriga estes pesquisa-

dores entusiastas: uma estrutura parece flutuar 
entre duas águas. Incrível! Assim, nesse memo-
rável 22 de Agosto de 2004, Christian e Mark 
descobrem, a 77 metros de profundidade, uma 
imponente massa, onde se destacam dois héli-
ces. Estão perante a estrutura do Victoria. Nem 
mais nem menos! O navio, tal como se afun-
dou, mantivera-se na posição vertical cento e 
onze anos! E, como o fundo é de lodo – uma 
massa sem consistência –  esta estranha posição 
foi, seguramente, conseguida, porque a proa do 
navio entrou, milagrosamente, numa fenda do 
fundo rochoso. Disparam a máquina e conse-
guem a mais insólita e inesperada fotografia da 
milenária história dos acidentes marítimos.

Em 1893 a Grã-Bretanha mantinha no Me-
diterrâneo uma importante esquadra, coman-
dada pelo vice-almirante Sir George Tryon, 
embarcado no Victoria, um couraçado com 
as características que já referi. 

Sir George Tryon era muito considerado nos 
meios navais. No seu tempo, dizia-se que, ha-
via oitenta anos – certamente para usar como 
referência o grande Nelson – que não existia 
um oficial tão brilhante. 

Tryon era um homem grande, inteligente e, 
apesar de fanfarrão, era apreciado pelos seus 
subordinados. Muito decidido, afirmava, fre-
quentemente, que sem entusiasmo não se ia 
a parte nenhuma. Todavia, não seguia os con-
selhos dos outros e raramente informava o seu 
estado-maior das suas intenções. Enfim, um 
magister dixit que os seus subordinados acei-
tavam sem contestar. 

 Sir George tinha uma especial predilecção 
pelos exercícios respeitantes à evolução de 

navios. Na sua camarinha, havia uma colec-
ção de modelos com que ensaiava esse tipo 
de exercícios. Neste contexto, foi autor de um 
código de sinais, conhecido pelo  Sistema T. A., 
que, na sua opinião, era indispensável quan-
do o código de sinais da Navy se tornava in-
suficiente. Tryon considerava ainda que aque-
le seu sistema de sinais dava maior iniciativa 
aos estados-maiores e aos comandantes dos 
navios. Todavia, o  jornal The Times, criticou 

o Sistema nos seguintes termos: 
“pouco firme em teoria e perigo-
so na prática”. 

Relendo os comentários dos 
seus contemporâneos, percebe-
se que Tryon gostava de desafiar 
a inteligência e a perspicácia dos 
seus subordinados. E, apesar de 
Tryon não conseguir encantar os 
camaradas mais antigos, parece 
não haver dúvidas de que  exercia 
um formidável poder de sedução 
sobre os seus subordinados.

No dia 22 de Junho, a esqua-
dra do Mediterrâneo – que era a 
mais poderosa força naval inglesa 
– deixou Beirute, capital do Líba-
no, para se dirigir a Tripoli, no nor-

te deste mesmo país, onde ia fundear. O mar 
estava calmo. A esquadra era constituída por 
onze unidades, dos quais oito eram navios de 
linha couraçados. O vice-almirante Sir Geor-
ge Tryon, comandante-em-chefe, ia embarca-
do no Victoria.

Naquele dia, por volta das 14.00 horas, 
Tryon deu conhecimento a Archibald Bourke, 
comandante do navio, e ao chefe do seu esta-
do maior, que iria alterar a formatura para duas 
colunas afastadas de 6 amarras (isto é 1.200 
jardas) ficando os navios, em cada coluna, à 
distância de 400 jardas. Nas proximidades de 
Tripoli,  inverteria o rumo, inward, isto é, para 
dentro das colunas. Depois diminuiria o afas-
tamento das colunas para 400 jardas e, final-
mente, rodando a esquadra 90º conjuntamen-
te,  fundearia em frente de Tripoli.

O chefe do Estado-Maior do almirante Tryon 
e o comandante do navio chamam a atenção 
do comandante-em-chefe para o facto de con-
siderarem que a distância mínima entre as co-
lunas deveria ser 8 amarras (1.600 jardas) em 
virtude do diâmetro táctico dos navios ser da 
ordem das 800 jardas. Tryon responde “Sim, 
deverá ser 8 amarras”. Entretanto, são içados 
sinais para formar em duas colunas afastadas 
6 amarras, as tais 1.200 jardas. Um dos ofi-
ciais ainda lhe pergunta se não há engano e 
Tryon certamente, para que não fiquem duvi-
das, entrega-lhe um papel  com um “6” escri-
to à mão, confirmando assim as 6 amarras. A 
distância entre colunas fica, definitivamente,  
nas 1.200 jardas

A coluna de EB, que constitui a 1ª divisão, 
tem o Victoria como navio chefe, onde vai 

Fotografia subaquática do Victoria, onde se vêem os hélices.
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embarcado o vice-almirante Sir George Tryon 
e  a coluna de BB, que formava a 2ª divisão, 
tem como navio testa o Camperdown, de 
que é responsável o contra-almirante Hastin-
gs Markham.

Às 15.27 são içados os seguintes sinais 
para a inversão de rumo: 

1ª Divisão altera o rumo em sucessão 
16 quartas (180º) para BB, mantendo a for-
matura;   

2ª Divisão altera o rumo em sucessão 
16 quartas (180º) para EB, mantendo a for-
matura.

Todos os navios reconhecem o sinal excep-
to o Camperdown, o navio testa da 2ª divisão, 
onde se encontra, como disse, o contra-almi-
rante Albert Hastings Markham e que man-
tém o sinal a meia adriça, mostrando dúvidas 
quanto à execução da ordem. Suspeitando, 
que há qualquer engano no sinal, Markham dá 
ordem para que se envie uma mensagem, por 
semáforo, para o Comandante-Chefe, pedin-
do esclarecimentos. A mensagem não chega a 
ser enviada dado que, entretanto, Tryon, impa-
ciente, admitindo, talvez, que a demora é uma 
censura à sua ordem, envia para o Camperdo-
wn, a seguinte sinal por semáforo: 

– Do que é que está à espera? 

Antes que a trans-
missão da mensagem 
chegue ao fim já o 
Camperdown estava 
reconhecer o sinal, 
levando as bandeiras 
a tope.

Às 15.31, os dois 
sinais são arriados si-
multaneamente diri-
gidos – como vimos 
– cada um deles, à 
sua divisão. Os dois 
navios testas metem 
leme para dentro da 
formatura. No Victoria 
é o próprio Tryon que 
dá ordem para meter o 
leme a BB. A velocida-
de dos navios é de cer-

ca de 9 nós. Em trinta segundos o Victoria co-
meça a guinar em direcção ao Camperdown, 
enquanto este faz o mesmo em direcção ao 
navio chefe. Velocidade relativa: 19 nós!

A colisão parece iminente. O comandante 
do Victoria, ansioso, apontando para o Cam-
perdown, dirige-se a Tryon: 

Temos de fazer qualquer coisa, Sir. Estamos 
muito perto do navio”. O tempo voa. Bourke 
clama a Tryon, novamente, que é preciso fa-
zer qualquer coisa, até que, não se contendo 
mais, exclama: 

– Posso meter a ré a máquina de BB?
 O almirante Tryon que está próximo da 

mesa das cartas e vendo o Camperdown mui-
to próximo, concorda:

– Sim, meta a ré. 
E Bourke, ultrapassando a autorização de 

Tryon, ordena: 
– As duas máquinas, toda a força a ré!
Quatrocentas jardas separam os dois coura-

çados. Nada há a fazer para evitar a colisão. 
Um tenente desembaraçado manda apitar:

– Fechar portas estanques e preparar o co-
xim de abordagem!

 prevendo um rombo que pusesse em causa 
a integridade do navio. Tripulantes correm para 
preparar e levar o coxim de abordagem para o 
local onde se espera 
o embate. Não há 
outras reacções até 
que Tryon atraves-
sando o convés e, 
já tardiamente,  grita 
angustiado para Ma-
rkham: 

– Ande a ré, ande 
a ré! Uma ordem 
que já tinha sido 
dada.

Às 15.34, o Cam-
perdown, apesar da 
sua velocidade ser 
apenas de 6 nós, 
enfia o aguçado es-
porão no costado 
de EB do Victoria, a 
cerca de 20 metros 
da proa, fazendo um 

buraco de cerca de 3 metros de fundo abaixo 
da linha de àgua. 

Os navios acabam por se separar e a água 
começa a entrar com força pela grande cavi-
dade produzida no Victoria. O navio inclina-se 
para EB. O comandante Bourke vai dar uma 
volta pelo navio para verificar se as portas es-
tanques estão fechadas, dado que, apesar do 
estado em que o navio se encontra não parece 
iminente o seu afundamento. Chega mesmo a 
ir a uma das casas das máquinas e ao compar-
timento das caldeiras, onde tudo está O.K.

Um dos oficiais, antevendo o pior, sugere 
rumar em direcção a terra. Tryon concorda e 
ordena a velocidade de 7 nós.

Entretanto o comandante do Dreadnought, 
um dos navios da força, toma a iniciativa de 
pôr embarcações na água, mas Tryon, não ad-
mitindo que o navio se afunde, manda anu-
lar a ordem. As máquinas não desenvolvem 
rotações para atingir a velocidade ordenada. 
O rombo já fez entrar mais do que 2.000 to-
neladas de água. A situação piora e mesmo 
Tryon reconhece que o navio está prestes a 
afundar-se. 

Às 15.44, isto é, cerca de 10 minutos após 
a colisão, o Victoria afundou-se. Perderam-se 
358 homens, a maior parte deles encafuados 
nas casas das máquinas e noutros comparti-
mentos. Desapareceu também o Vice-almiran-
te Tryon, cujas ultimas palavras foram:

– Foi tudo por culpa minha.
Desta enorme tragédia, foram salvos 350 

membros da guarnição entre os quais o capi-
tão de fragata John Jellicoe, que se encontrava 
acamado com 39.5º devido a uma febre de 
Malta. Jellicoe consegue salvar-se, em trajes 
menores, com a ajuda de um guarda marinha, 
cujo nome é Philip Robert West e que contri-
buiu para que aquele valoroso oficial viesse a 
ser o grande vencedor da batalha da Jutlândia, 
em Junho de 1916.

Acresce dizer que o Camperdown também 
ficou muito mal tratado. De facto, sete com-
partimentos ficaram alagados e só depois de 
90 minutos de trabalho das bombas de esgo-
to, é que o contra-almirante Markham, ago-
ra comandante-chefe, mandou reconstituir a 

Id. Victoria.

Id. esquema da evolução.

O esporão, que tinha sido a grande arma 
das famosas galeras do passado e que actuava 
pela força dos remadores, voltou a ser usado, 
nos navios de combate a vapor. O seu gran-
de sucesso registou-se, em 1866, durante o 
combate naval de Lissa, entre as frotas austría-
ca e italiana, em que o couraçado Ferdinand 
Maximilian afundou o Re d’Italia. Na Mari-
nha Inglesa, para além do acidente referido 
no texto, houve outro, em 1875, igualmente 
em tempo de paz, no qual o couraçado Iron 
Duke, devido ao nevoeiro, afundou o Van-
guard com um golpe de esporão, não tendo 
havido vítimas. Laird Clowes, autor de uma 
volumosa e importante obra sobre a Marinha 
Inglesa, comenta o facto afirmando que o es-
porão se tornou mais perigoso em tempo de 
paz do que em combate2.
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formatura (à excepção dum 
dos navios que se manteve 
à procura de náufragos) e se-
guir a baixa velocidade em 
direcção à baía de Tripoli. 
Aí, a guarnição do Camper-
down passou a noite a repa-
rar a avaria produzida pelo 
abalroamento. O que mostra 
que o esporão era afinal (sal-
ve-se a expressão) um pau de 
dois bicos.

Este acidente, foi julgado 
num Conselho de Guerra 
que se empenhou, funda-
mentalmente, em defender a honra de 
Sir George Tryon e o prestígio da Royal 
Navy. Existe literatura1 sobre este julga-
mento, até na Internet, cuja leitura acon-
selhamos ao leitor. O autor deste artigo 
apresentou, recentemente, uma comu-
nicação na Academia de Marinha sobre 
este mesmo tema. 

A. Estácio dos Reis
CMG

Notas
1Hough, Richard, Admirals in collision, Londres, 1959
http://dailystar.com.lb/article.asp?edition_

id=1&categ_id=1&article_id=8034
http://ahoy.tk.net/macslog/Stupidityreygnsandthe-

nAdm.html  
2 The Royal Navy. A History from the Earliest Times 

to the Dead of Queen Victory, vol. VII, p. 24 

Id. Camperdown adornado.

Id. esquema da colisão.

O submarino KNM “Ula”1 que 
participou em missões no Me-
diterrâneo e no Atlântico des-

de Fevereiro, atracou em Lisboa, em 
visita de rotina, a 18 de Maio de 2006, 
após conclusão do exercício “Sword-
fish”. A sua participação na missão se-
guinte, nas águas de Cabo Verde, estava 
condicionada a um conjunto essencial 
de operações de manutenção. 

Não tendo, nesta área geográfica, 
qualquer ponto de apoio para garantir a sus-
tentação logística da função manutenção da 
sua esquadrilha de submarinos, e a fim evitar 
um regresso antecipado, a Noruega iniciou 
contactos diplomáticos no sentido de verificar 
a capacidade e viabilidade de realizar as referi-
das operações de manutenção no estrangeiro, 
por intermédio de uma docagem a realizar nos 
finais de Maio.

Foram contactados, além de Portugal, Es-
panha e Itália.

O Arsenal do Alfeite através de contacto di-
recto com o Organismo Logístico de Defesa 
Norueguês - NDLO, conseguiu os elementos 
necessários para confirmar que era tecnica-
mente possível satisfazer integralmente todas 
as pretensões de apoio e  docar o submarino 
entre 24 a 29 de Maio.

Antes de formalizarem a encomenda, milita-
res submarinistas responsáveis pelo planeamen-
to, manutenção e apoio logístico da Submarine 
Systems Section do NDLO, deslocaram-se ao 
Arsenal do Alfeite para fazerem uma apreciação 
in loco da sua capacidade industrial.

A longa experiência de gestão e de execução 
de manutenção dos submarinos da classe “Al-
bacora” no Arsenal do Alfeite foi um factor de-
terminante na decisão de realizar os trabalhos 
em Lisboa. Também o modo como foram con-
duzidos os contactos e estudos técnicos prelimi-

nares foram cruciais 
para que o NDLO 
optasse, prontamen-
te,  por Portugal.

Garantindo uma 
docagem em segu-
rança, o AA tam-
bém traduziu os procedimentos de docagem 
e de navegação do canal de entrada  e par-
ticipou nas operações de manutenção rea-
lizadas  por  técnicos noruegueses. Coorde-
nou um conjunto de actividades efectuadas 
pela Esquadrilha de Submarinos e Direcção 
de Navios, nomeadamente o desembarque 
e armazenamento de víveres e fluídos, o de-
sembarque transporte e o armazenamento de 
torpedos e outro armamento. 

O Arsenal do Alfeite está certificado de acor-
do com a norma ISO 9001: 2000, em cujo o 
âmbito se compreende o processo de manu-
tenção de submarinos.

No final, o sucesso da docagem foi realçado 
pelo Director da NDLO, que agradeceu pes-
soalmente o empenho e o profissionalismo no 
trabalho desenvolvido. Adiantou também que 
após o sucesso da primeira docagem de um 
submarino operacional com torpedos de com-
bate embarcados fora da Noruega, o Arsenal 
do Alfeite passaria a ser uma opção para reali-
zação do apoio logístico de manutenção. 

Esta docagem permitiu ao “ULA” re-
novar a certificação para mais um perío-
do operacional, continuar a missão e, 
pela primeira vez, efectuar a rendição 
completa da guarnição, fora da No-
ruega, facto que permitiu a mais pro-
longada missão de um submarino no-

rueguês fora suas águas 
territoriais.

O comando do sub-
marino redigiu uma 
mensagem de agradeci-
mento aos intervenien-
tes onde pode ler -se. 
“…A special thanks for 
the support and assis-
tance with the dry-do-
cking of “ULA”. Your 

professionality, speed and service is an inspi-
ration and will not be forgotten”2.

A Marinha, através dos serviços do Arsenal, 
correspondeu, assim, ao desafio de, pela pri-
meira vez, docar um submarino estrangeiro 
em Portugal.

(Colaboração do Arsenal do Alfeite)

Notas
1 O submarino “ULA” foi montado e entregue na 

Alemanha, no estaleiro Thyssen Nordseewerk, em 
Emden no final da década de 80, tendo sido aumen-
tado ao efectivo em 1989. As secções do casco foram 
fabricadas na Noruega.

Trata-se do primeiro submarino da classe, que inclui 
cinco outras unidades. 

As características gerais são: Comprimento: 59 me-
tros, Boca: 5.4 metros, Deslocamento em imersão 1150 
toneladas, Guarnição: 21, Tubos lança torpedos: 8, Con-
versão de energia: Diesel- eléctrica, Potência máxima 
do motor eléctrico de propulsão: 6000 SHP, Velocidades 
máximas: à superfície - 11 nós;  em imersão – 23 nós. 
Fonte: en.wikipedia.org/wiki/Ula_class_submarine

2 “Um obrigado especial para o suporte e assistência 
na docagem do “ULA”. O vosso profissionalismo, rapidez 
e serviço é uma inspiração que não será esquecida”.

Submarino Norueguês doca no Arsenal do AlfeiteSubmarino Norueguês doca no Arsenal do Alfeite
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 Realizou-se 
de 18 a 23 de 
Maio a 48ª Pere-
grinação Militar 
Internacional a 
Lourdes, sendo a 
delegação portu-
guesa presidida 
pelo Bispo das 
Forças Armadas 
e de Segurança, 
D. Januário Tor-
gal Ferreira. À 
semelhança de anos anteriores, integraram a delegação da Marinha, 
oficiais, sargentos, praças e civis, acompanhados por familiares num 
total de 38 elementos. A delegação portuguesa que integrou ele-

mentos dos 3 ra-
mos das FA’s, da 
GNR, do Colé-
gio Militar, Insti-
tuto de Odivelas, 
Pupilos do Exér-
cito e familiares, 
atingiu um total 
de mais de 450 
elementos.

Estiveram re-
presentados to-
dos os países 

europeus e outros da NATO, com delegações maiores ou meno-
res, atingindo cerca das duas dezenas de milhar de militares e 
seus familiares.

48ª PEREGRINAÇÃO MILITAR INTERNACIONAL A LOURDES

 No passado dia 10 de Março, 
nas Instalações Navais da Jun-
queira, decorreu a cerimónia de 
encerramento, com entrega de di-
plomas e prémios escolares, dos 
Cursos Complementar Naval de 
Guerra e 1º Geral Naval de Guer-
ra 2005/06, os quais pela primeira 
vez decorreram sob a responsabi-
lidade do Instituto de Estudos Su-
periores Militares (IESM).

Na efeméride, presidida pelo Director, TGEN Pinto Ramalho, 
usaram da palavra o Chefe do Curso Complementar CMG Ro-
cha de Freitas, o Subdirector CALM Sabino Guerreiro, que nas 

suas breves palavras, salientaram 
a forma positiva, empenhada e de 
intenso esforço como os cursos 
haviam decorrido, tendo cum-
prido, mais uma vez, o Instituto a 
sua missão de habilitar os Oficiais 
com os conhecimentos técnico-
militares necessários ao exercício 
de funções de Comando e Oficial 
Superior da Marinha. 

No final o Director agradeceu 
a presença de todos os convidados e relevou a importância do 
processo de formação no cumprimento dos objectivos da Mari-
nha e das Forças Armadas. 

ENCERRAMENTO DO CURSO COMPLEMENTAR NAVAL DE GUERRA 
E 1º CURSO GERAL NAVAL DE GUERRA 2005/06

CONVÍVIO

 Para comemorar os 40 anos da comissão em Cabo Verde, efec-
tuou-se no dia 14 de Maio um encontro de confraternização da 
guarnição do NRP “Cacheu”.

Depois da concentração junto ao Portão Verde, o pessoal seguiu 
para a BNL para uma visita guiada ao NRP “Corte-Real”.

O almoço realizou-se no restaurante “Casa Cordeiro” em Vale 
de Milhaços. Estiveram presentes 25 membros daquela guarnição, 
alguns acompanhados de família.

Como era de esperar muitos estavam irreconhecíveis, e só com 
fotografias da época, pouco a pouco se foi reconstituindo a memó-
ria, pois na verdade 40 anos é muito tempo.

Foi efectuado um minuto de silêncio em memória dos camara-
das já falecidos.

Por fim falou o Comandante Guerra Corujo que evocou os prin-
cipais marcos da comissão, salientando o sucesso de diversas ini-
ciativas então levadas a efeito e a grande manifestação do povo do 
Mindelo que constituiu a despedida do navio, com o cais comple-
tamente repleto de pessoas que se quiseram associar.

A organização da confraternização coube ao ex-marinheiro Ar-
naldo Duarte e foi impecável.

CORVETA “CACHEU”
COMISSÃO EM CABO VERDE 1965 – 1966

NOTÍCIAS
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DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (17)

PiroposPiropos
Há uns bons quatro anos, no âmbito de 

funções de formação que me estavam 
atribuídas, propus-me frequentar um 

curso sobre o qual o nosso Exército tinha, na 
altura, direitos exclusivos, apesar de estar, ain-
da em fase experimental. Versava o referido 
curso uma matéria tecnicamente designada 
por Human Intelligence (HUMINT), que, ao 
contrário do que alguns leitores mais “barras” 
em Inglês poderão ser levados a pensar, não 
se debruça directamente sobre os mecanismos 
da inteligência humana (embora exista sempre 
alguma – muito profunda – relação), mas sim 
sobre a informação operacional obtida com 
recurso exclusivo ao elemento humano. Não, 
não estou a falar de espionagem, mas de uma 
actividade bem mais discreta, onde não se ac-
tua disfarçado, não se espreita pela frincha da 
porta nem se colocam microfones escondidos, 
baseando-se tão-somente nos contactos inter-
pessoais directos, sem outros artifícios que não 
sejam a hábil manipulação da conversa, o re-
curso subtil à linguagem não-verbal, a defini-
ção racional de objectivos e, sobretudo, reser-
vas maciças de boa paciência. 

Feita esta breve introdução e não 
me sendo permitido adiantar mais 
pormenores técnicos, sob pena de 
ser impiedosa e exemplarmente 
punido pelos meus camaradas da 
Comunidade Operacional, importa, 
agora, relatar os factos que se segui-
ram, com a promessa de falar muita 
verdade e de limitar os acrescentos 
ao mínimo indispensável para com-
por o cenário:

Sucedeu que o referido curso tra-
zia consigo um “brinde”. É que por 
obra de uma espantosa coincidência 
fui propor-me para a sua frequência 
justamente no ano em que o nosso 
Estado-Maior General das Forças Ar-
madas se preparava para acolher em 
Portugal o exercício Unified Blade 
2002, que deveria decorrer em Beja, 
no final do Verão, para o qual pro-
curava “voluntários” devidamente 
versados nas artes da HUMINT que 
pudessem constituir uma razoável 
delegação nacional. E eis como, 
num tremelicar de pestanas, este 
vosso camarada se viu “pescado” 
para mais uma!...

Não posso, porém, afirmar que se 
tratou de um “pincel”. Longe disso! 
Foi, na verdade, um exercício mui-
to interessante e um período extre-
mamente agradável, onde a saudá-
vel camaradagem nacional e um 
animado convívio entre as várias 
delegações participantes marcaram 

presença. Já não sei se o mesmo poderão di-
zer os habitantes da pacata cidade alentejana, 
que se viu literalmente tomada de assalto por 
um grupo de indivíduos de aspecto vagamen-
te marciano e se tornou, durante quinze dias, 
um verdadeiro “ninho de espiões”, onde ca-
fés, jardins e outros espaços públicos foram 
palco de acesas discussões e ruidosas trocas 
de informações.

A sede das operações foi a Base Aérea nº 11, 
por onde passava o grosso do nosso apoio lo-
gístico. Como o exercício se desenrolava ape-
nas entre as nove da manhã e as cinco da tarde 
dos dias úteis (que belo horário aquele!), era ali 
que, no final do “expediente”, recolhíamos aos 
alojamentos para tomar um duche e vestir uma 
roupita mais adequada aos passeios nocturnos 
na animada acrópole bejense.

Ora, a limpeza dos ditos alojamentos era 
garantida por duas simpáticas moçoilas lá da 
terra que, por extraordinária coincidência ou 
discreta intenção, exerciam o seu modesto – 
conquanto indispensável – mister justamente 
na altura em que o pessoal regressava da sua 
diária labuta. E então era vê-las, apoiadas no 

cabo da respectiva vassoura ou esfregona, a as-
sistir, completamente embevecidas, a um au-
têntico desfile de homens suados, em tronco 
nu, a caminho dos balneários. E julgando que 
todos eles eram “da estranja”, não se coibiam 
de exprimir em voz alta (bem alta, por sinal) 
os seus mais íntimos pensamentos:

- Ai q’homes tã bons! Olha só a penuge 
daquele!

- E a pêtaça do outro!? Ai, Maria, tên mas 
é juízo, se não o tê Manel arreia-te das boas 
quando chigares a casa!

Claro está que, ao ouvir tamanhas “bujar-
das”, muitas vezes me vi aflito para aguentar 
as gargalhadas. Mesmo assim, os meus risos 
abafados acabavam por ser fonte de novos 
comentários:

- Ó, Zefa! Olha ali aquele lôrinho alto a rir-se 
p’ra ti! Vai-te a ele, que já ‘tás orientada!

Um dia, porém, não me contive e dei por 
mim a saudá-las com um sonoro e portuguesís-
simo “boa tarde, minhas senhoras.”, que as dei-
xou completamente de cara à banda. Prosse-
guindo o meu caminho, saboreei sadicamente 
o longo e espantado silêncio que se seguiu à 
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minha bombástica saudação. Senti, então, ir-
romperem atrás de mim risinhos nervosos e 
pequenas exclamações de surpresa:

- Olha, olha! Este, afinal, é português! Com 
esta é que nos tramou!...

A partir dali o nosso relacionamento foi sem-
pre o mais cordial possível e acabei, até, por 
descobrir que uma das “pequenas” simpati-
zava comigo por eu lhe fazer lembrar o filho 
– um “marmanjo” tamanho “XL” – que, apesar 
de muito mais novo, deitava um corpinho de 
estatura semelhante à minha.

Calhara-me, entretanto, “na rifa” partilhar 
o quarto com um capitão do Exército grego, 
Georgios de seu nome, que fez o favor de me 
ajudar a relembrar as expressões de cortesia 
que eu tinha aprendido durante a minha es-
tadia em Creta dois anos antes. Em troca, pe-
diu-me que lhe ensinasse alguns galanteios 
que pudesse dirigir às senhoras portuguesas… 
Acedi ao pedido, mas não resisti à tentação de 
o fazer com alguma malandrice, substituindo 
a “cartilha do marialva” pelo “dicionário de 
calão de rua”.

Mal podia adivinhar que o feitiço não tarda-

ria a voltar-se contra o feiticeiro: pouco tem-
po depois, durante uma amena cavaqueira de 
grupo, uma distinta – e mais antiga! - oficial 
da nossa delegação (que nós secretamente 
designávamos por “a nossa mais bela repre-
sentante” ou, simplesmente, num feliz troca-
dilho entre o tratamento militar e o seu nome 
próprio, por “a Nossa Mais Bela”) dirigiu-se ao 
meu companheiro de quarto, perguntando-lhe 
se o seu “camaroteiro” já o tinha ensinado a 
falar Português. Perante a resposta afirmativa, 
desafiou-o, então, a dizer “qualquer coisita”. 
E o bom do Georgios não se fez rogado, dese-
joso que estava de demonstrar a qualidade do 
professor que tivera: numa pose de Casanova, 
dirigiu um olhar sedutor à sua interlocutora e 
disparou sem mais aquelas:

- Éish buôa cum’ó mi’io!
Orgulhoso do seu feito, não terá, decerto, 

compreendido o motivo pelo qual a dama fi-
cara paralisada, com a boca escancarada e os 
olhos desmesuradamente arregalados, enquan-
to eu, longe de lhe mostrar uma expressão de 
aprovação, desviava a cara e assobiava para o 
ar, como se não tivesse nada a ver com a cena. 

Foi a “Nossa Mais Bela” a primeira a recom-
por-se e a explicar ao grego que o que ele tinha 
acabado de dizer se traduzia por “you are good 
as popcorn”, que em Português significa algo 
como “és bondosa como as pipocas”(!). Natu-
ralmente esta atabalhoada tradução deixou o 
Georgios ainda mais confuso, sem compreen-
de o motivo pelo qual uma frase tão inocente 
(e uma comparação tão idiota!) pudera causar 
tamanho burburinho.

Certo é que durante vários dias fui alvo de 
olhares reprovadores por parte daquela nos-
sa camarada. A coisa lá acabou por com-
por-se, mas só depois de duas ou três danças 
bem rodopiadas na festa de encerramento do 
exercício.

Apesar de tudo, não foi este o episódio mais 
embaraçoso da minha carreira naval. Lem-
bro-me, por exemplo, de uma situação em 
que perdi, de modo flagrante, uma excelen-
te oportunidade de ficar calado. Mas isso já é 
outra história…

J. Moreira Silva
CTEN

O novo Atlas de Portugal, publicado em 2005 por iniciativa do 
Instituto Geográfico Português, foi apresentado publicamen-
te em Março de 2006 durante uma cerimónia nobre que 

decorreu na prestigiada Sociedade de Geografia de Lisboa. Com o 
aparecimento deste Atlas Portugal ficou mais rico e a Geografia por-
tuguesa também. Ficou o País por 
ter colocado à disposição de um 
público alargado, nomeadamente 
dos estudantes de todos os níveis 
de ensino, uma obra de referên-
cia elaborada por uma prestigiada 
equipa multidisciplinar coordena-
da cientificamente pela Geógrafa e 
Professora Catedrática Raquel So-
eiro de Brito. Ficou também mais 
rica a Geografia portuguesa por 
ver concretizado um espaço de 
representação cartográfica actua-
lizada do território nacional com 
apelo intensivo às novas tecnolo-
gias de informação geográfica. Neste aspecto, como em tantos ou-
tros, este Atlas marcará a História dos Atlas em Portugal. Ao recorrer 
aos Sistemas de Informação Geográfica criou a oportunidade para se 
tornar rapidamente num “Atlas electrónico” para plataformas Web 
que, por essa via, contribuirá para a Sociedade da Informação e do 
Conhecimento que se deseja potenciar em Portugal.

O Atlas está estruturado em quatro grandes partes intituladas: i) Um 
País de Área Repartida; ii) Os Homens e o Meio; iii) O País Socioeco-
nómico; iv) Portugal num Mundo de Relação. Esta estrutura e os tipos 
de leitura que dela se pode reter estão sintetizados num texto de fecho 
da obra, com autoria do Professor Ernâni Lopes. Detenhamo-nos, con-
sequentemente, na questão das representações cartográficas.

Um mapa pode representar um jogo de escalas. Um jogo entre o ge-
nérico e o particular, revelando as assimetrias, as hierarquias existentes, 
a importância relativa dos lugares. A informação geográfica que lhe dá 
origem deverá exprimir, ainda que parcialmente, a identidade desses 

lugares, de um povo ou de uma paisagem. Tudo isto está muito pre-
sente nas representações cartográficas deste Atlas: mapas eloquentes 
baseados em taxinomias organizadas à escala nacional, mostrando as 
marcas estruturantes do País; mapas com classificações optimizadas re-
velando a expressão espacial das assimetrias; mapas identificando as 

hierarquias, através de informação 
representada em função da propor-
cionalidade.

Um mapa pode representar a 
singularidade de um País desde 
que construído não na base da co-
lecção de factos, de curiosidades 
isoladas, mas sim na combinató-
ria de variáveis e indicadores, para 
demonstrar distribuições e relações 
geográficas, espacial e temporal-
mente complexas, que explicam 
muito do território observado no 
terreno. Este Atlas negou a repre-
sentação do “facto curioso” e colo-

cou o mapa no lugar de prestígio que merece: o de ser uma peça funda-
mental do discurso e não apenas uma ilustração, quiçá menor, das ideias 
com que se constrói o conhecimento de um território. E frequentemente 
considerou a variável tempo, variável que explica muito as permanên-
cias e as mudanças observadas nas paisagens portuguesas.

A tecnologia actualmente disponível permite que o Atlas de Portugal 
tenha uma muito ampla difusão, difusão que a obra cientificamente me-
rece e que socialmente se exige. À criação de mapas temáticos agora 
publicados em papel deve suceder-se a sua colocação em rede, de for-
ma a garantir um célere acesso por parte dos cidadãos, independente-
mente do lugar em que se situem. Estamos convictos que esta obra em 
muito servirá os políticos, os decisores e os gestores que têm a respon-
sabilidade de criar o quadro territorial português do futuro.

José António Tenedório
Geógrafo, Professor da Universidade Nova de Lisboa

Atlas de Portugal: uma obra com novas 
representações do território nacional

Atlas de Portugal: uma obra com novas 
representações do território nacional
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 370)

PALAVRAS CRUZADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Espécie de mangue bravo (pl. e Bras). 2 – Caçador gigantesco 
e duma grande beleza, que Diana matou, sendo metamorfoseado em constelação 
(Mit); Escritor espanhol, cronista dos Reis Católicos (ap). 3 – Molusco gastrópode 
dos mares quentes; Gostar muito de. 4 – O segundo dia do mês; Batráquios (inv); 
mil romanos. 5 – Grande massa (inv); Argola; Afa na confusão. 6 – Compreender 
coisa escrita; Fase de uma doença. 7 – Extra-terrestre; Espécie de escumilha (Ant); 
Jogo de rapazes. 8 – Parentesco de irmãos. 9 – Capital de um País Europeu; Verseja. 
10 – Chefe (fig). 11 – Ribeira de Portugal, afluente do Azibo; Letra grega.

VERTICAIS: 1 – Tripulantes de gôndolas. 2 – Instrumento para a dosagem da ureia. 
3 – Espécie de coqueiro do Brasil; Dois mil cento e cinquenta romanos. 4 – Lugar 
onde se poisa a carga para descansar; Árvore cuja a casca aromatiza o vinho (inv). 
5 – No princípio de antigamente; Elemento gasoso, que se encontra no ar em ínfima 
proporção; Símb. quím. do germânio. 6 – Direita (inv); Leda da confusão. 7 – Igual 
(farm); Oculta debaixo ou detrás de alguma coisa; Símb. quím. do sódio. 8 – Soltar 
mios; Contaminador (fig). 9 – Que tem bondade; Freira na confusão. 10 – Ermida, 
fora do povoado; Imensidão. 11 – Personagem lendária, que a tradição clássica faz 
rei da Assíria de 836 a 817 a. C. e último descendente da fabulosa Semíramis.

HORIZONTAIS: 1 – Zanzibarita. 2 – Ilion; Maros. 3 – Micic; Aimus. 4 – Ocana; 
Garri. 5 – Seras; Orion. 7 – Massa assar. 8 – Ecoar; Isono. 9 – Turca; Rodin. 10 – 
Rairs; Atomo. 11 – Orleanismos.

VERTICAIS: 1 – Zimosimetro. 2 – Alice; Acuar. 3 – Nicar; Soril. 4 – Zoina; Sacre. 5 – Incas; 
Arasa. 7 – Amago; Airal. 8 – Raiar; Ssots. 9 – Irmri; Sodom. 10 – Touro; Animo. 11

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 369

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 87)

Todos vuln; S abriu em 1ST com os seus 15 pontos bem distribuídos; N 
utiliza a convenção Texas e marca 2♥ indicando que tem pelo menos 
5♠; S corrige para 2♠; N salta para 3ST mostrando só 5♠ e uma mão ba-
lançada com pontos para tentar a partida, e S fecha em 4♠. Analise as 2 
mãos à vista e faça o plano de jogo de S para cumprir este contrato com 
a saída a ♥8.

(Solução neste número)

R
4
3

10
9
3

V
6
5
4

A
8
3

Este (E):

D
V
10
9
8 

A
V
2

7
2

D
9
5

Norte (N):

2 8
7
6
5

A
D
9
8
3

V
7
4

Oeste (W):

A
7
6
5

R
D
4

R
10

R
10
6
2

Sul (S):

Tape as mãos de E-W e leia o enunciado do problema proposto.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 87

Analisando as perdentes que podem haver, temos ♠R fora da passagem, 2 em ♦ 
com ♦A mal colocado e dar ainda A e V em ♣ se tentar acertar e falhar, o que é 
sempre uma asneira a evitar, a não ser que não tenha outra hipótese, que na verda-
de existe. Vejamos então como S deve jogar: faz de ♥V e joga ♠D para a passagem 
que resulta, tendo anulado uma perdente; como E só vai entrar à 3ª fica em mão, 
elimina de seguida as ♥ e joga ♦ para o R; o A está efectivamente mal colocado e 
dá as 2 vazas em ♦, mas como a defesa será obrigada a jogar corte e balda ou ♣, 
não dará mais do que uma vaza nesse naipe. A situação existente neste problema 
é muito frequente à mesa, e consiste na aplicação da conhecida técnica de elimi-
nação e colocação em mão, para terem que jogar para nós um determinado naipe. 
Se se pôs a tentar adivinhar os ♣, até pode ser que tenha acertado, mas será muito 
mal jogado e numa próxima não se queixe da falta de sorte.

Nunes Marques
CALM AN               

CONVÍVIO
Associação de Fuzileiros – Núcleo do Porto

 No passado dia 29 de Abril comemorou-se o 4º Aniversário da Associação 
de Fuzileiros – Núcleo do Porto que contou com uma visita à Casa da Músi-
ca e um almoço comemorativo.

Para além dos familiares, estiveram presentes vários convidados, nomea-
damente o Comandante Vargas de Matos, Comandante da Zona Marítima do 
Norte em representação do Almirante CEMA, o CMG Dias da Silva, Coman-
dante da Escola de Fuzileiros, em representação do Comandante do Corpo 
de Fuzileiros. Esteve também presente o Vice-Presidente da Câmara Muni-
cipal de Vila Nova de Gaia.

O convívio decorreu em ambiente de amizade e confraternização.

CASA DA BALANÇA
EXPOSIÇÃO

REVISTA DA ARMADA 
35 ANOS

400 NÚMEROS
DE 6 A 26 DE JULHO



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

CTEN FZ Luís Miguel Barroca Constante, nomeado para o cargo de Comandante 
de Apoio de Fogos em substituição do CFR FZ Henrique José Marques Alberto.

RESERVA
CAB CM José Marcos Gonçalves dos Santos  CAB CM António Joaquim Piteira 

Carrapeta  CAB CM João de Jesus da Silva Outeiro  CAB CM Gerardo Manuel de 
Oliveira Pereira  CAB CM José Carlos da Cruz Marques  CAB CM José Manuel 
Chinchinim Candeias  CAB CM Victor Manuel Leote Graça  CAB CM Luís Ma-
nuel Trindade Martins  CAB CM João Carlos da Silva Gomes  CAB CM Mário Rui 
dos Anjos Marques  CAB CM Custódio Manuel Paquete Salvador  CAB CM Paulo 
Jorge Porto Morais  CAB CM Joaquim Luís Fíuza  CAB CM Carlos Alberto Dias da 
Silva  CAB CM António Manuel da Costa Curto  CAB CM Paulo Manuel Pereira 
da Silva  CAB CM Victor Manuel Fernandes Costa  CAB CM Domingos Manuel 
Gonçalves Pereira  CAB CM Rui Manuel Ferreira de Elvas Martins  CAB CM José 
Manuel Simões Albano  CAB CRO João da Silva Maçãs  CAB CRO Carlos Manuel 
Soares Ferreira  CAB CRO Manuel Fernando da Silva Domingues  CAB CRO Ma-
nuel da Costa Mendes  CAB CRO Júlio Manuel Pereira da Cunha  CAB CRO An-
tónio Manuel do Vale Augusto  CAB CRO José Manuel Canico Felício  CAB CRO 
Amadeus António Castro Alves  CAB E Adelino Grácio Jorge Pinheiro  CAB E An-
tónio José Valente Martins  CAB E António João Dias Lopes  CAB E José Eduardo 
Bento Pereira  CAB E Gabriel Marques da Quinta Matilde  CAB E António Dias da 
Silva Cambas  CAB E Domingos Augusto Pires Vaz  CAB E António José Quadra-
do Dias  CAB E Rui Manuel Penhasco Moreira  CAB E Raúl dos Santos Patalão  
CAB E Luís Manuel Marques Ribeiro  CAB E Teófilo Augusto Fernandes Torrado  
CAB E Eusébio Carregosa Nogueira  CAB E Vasco Manuel Miguel Gaspar  CAB 
E Carlos José Meneses Ales  CAB E Carlos Manuel Alves da Cunha  CAB E João 
José Rolim Ribeiro  CAB E Eugénio António Gonçalves  CAB FZ Ernesto Augusto 
Pinto de Freitas  CAB FZ António Manuel Dinis Antunes  CAB FZ Isidoro Trin-
dade Caldeira  CAB FZ António Luís Martins Antunes de Oliveira  CAB FZ Eli-
seu Mateus Ferreira  CAB FZ Francisco Correia Pereira  CAB FZ António Manuel 
Marques e Silva Cacoete  CAB FZ António José Abrunhoso Cardoso  CAB FZ José 
Calos Gaudêncio dos Reis  CAB FZ Carlos Alberto Dias Ferreira  CAB FZ Júlio da 
Silva Coelho Correia  CAB FZ João Valério Batista  CAB FZ Francisco Manuel Or-
valho Carinha  CAB FZ Diamantino Henriques Marques  CAB FZ Ricardo Alves 
Jorge  CAB FZ Fernando Teixeira Marques  CAB FZ Carlos José Figueira Palma  
CAB FZ António Joaquim da Silva  CAB FZ António José Ribeiro Moco  CAB FZ 
Rui dos Santos Nogueira  CAB FZ José Carlos Cresostómodos dos Santos  CAB FZ 
Eduardo José da Graça Tiago  CAB FZ José Carlos Gomes da Costa e Silva  CAB FZ 
Mário Rui Salgueiro Pinto do Pateo  CAB FZ Rui António Mendes Rovisco  CAB 
FZ Paulo Manuel Pacheco Craveiro Duarte  CAB L Manuel Cardoso Pedro  CAB 
L Manuel Filipe Pereira Pinhão  CAB L Paulo Fernando da Silva Rodrigues  CAB 
L Jorge Manuel Pinto Leite Sampaio  CAB L António Luís Mansura da Silva Sarama-
go  CAB L Pedro Vila Nova Bonança  CAB L Artur José Furtado de Figueiredo  

CAB L Faustino Lopes  CAB L Manuel Jorge Bentinho de Oliveira  CAB L António 
João Neves Martins Alvito  CAB L João Manuel Lourenço Esteves  CAB L Carlos 
Olindo Cadenes Valente  CAB L António João Ferreira Fonseca  CAB L Ventura 
Gorgulho Telo  CAB L Carlos António dos Reis  CAB L José Manuel Prego Aleixo

 CAB L Luís da Silva Ramos  CAL M Mariano Correia Pereira da Silva  CAB L 
Arlindo António Martins Beicinha  CAB L Manuel Henrique Ferreira Martins  CAB 
L Aguinaldo José Miranda Bordado  CAB L Dionísio Augusto Cardeira Galinha  
CAB L Carlos Manuel Araújo de Queirós  CAB L José Manuel da Cruz Martins  
CAB L Júlio António de Jesus Ferreira  CAB L Rui Manuel Antunes Lopes  CAB L 
António José Ramos Domingues  CAB L Helder José Carlos Garcia Marques  CAB 
L Leonel Campos Baptista Ribeiro  CAB L António Manuel Fernandes Pereira  CAB 
L José Manuel Morujo da Costa  CAB L Fernando José Loureiro Marques  CAB L 
António José Pedro  CAB L João Paulo Pinto Carvalhal  CAB M António Manuel 
de Sousa  CAB M Carlos Jorge Martins Oeiras  CAB M José Lima da Silva  CAB 
M Manuel Ribeiro Gariso  CAB M Francisco José Barbosa Vinhas.

FALECIMENTOS

CMG REF Rodolfo da Veiga Prata de Vasconcelos Castelo  SAJ M REF José An-
tónio Fraga  SAJ CM REF José Eugênio de Castro Fernandes  SAJ A REF Artur 
Rosa  SAJ A REF José Emílio da Costa  SAR M Joaquim Velez Gomes Carapinha

 SAR O REF José da Silva Precioso  CAB CM REF Manuel Rosa da Silva  CAB 
A REF Jaime Ruas Lopes Pereira  1MAR FZ REF Manuel Simões de Oliveira  
Sub-Chefe REF Augusto Martins  Sota-Patrão REF Joaquim Medeiros  AG 2CL 
REF Amândio Alfredo da Silva.

REFORMA
CALM AN Alfredo Rodrigues Baptista  CMG António João dos Santos Leitão

 CFR OT Herculano dos Ramos Deusdado  CFR EMQ Alberto Teixeira Bigotte de 
Almeida  CFR NA Victor Manuel Loureiro Grácio  1TEN OT Aníbal Sales Dinis 
Toco  SMOR M Antero Melranha Coelho  SMOR V Celso Luís Pereira da Silva  
SCH M Carlos Maria Guerreiro Alves  SCH E António Francisco Penedo Correia  
SAJ TF António da Cruz  SAJ CE Manuel Duarte  SAJ CE Manuel Simões Rodri-
gues  SAJ CE Manuel Frncisco Tubal Carapiço  SAJ FZ José Joaquim Machado 
de Almeida  SAJ A Joaquim de Campos Eiras  SAJ FZ António de Jesus Costa

 SAJ A José Rodrigues Miguel  SAR Manuel Henriques Grilo Mestre  1SAR H 
António Guerreiro Baltazar  1SAR L Joaquim Luís Serras  1SAR FZ Manuel Do-
mingos Ramos  1SAR CE Francisco dos Santos Ferrão  1SAR TF Custódio An-
tónio Pinto Botas  1SAR V Virgílio Manuel Nunes de Oliveira Correia  CAB FZ 
José Manuel Neves Vaz  CAB TFH Alfredo Joaquim Gonçalves Pereira  CAB V 
Fernando Marques   CAB A Arsénio Norberto Marques  CAB A Emanuel Peixo-
to Rodrigues  CAB A Bernardino Cardoso Ribeiro  CAB A Firmino Leal Aguiar

BANDA DESENHADA
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 Na R.A. nº 398, Junho, página 27, na notícia Associação Naval de Lisboa, a 
foto onde se encontra o Presidente da República e o CEMA, é da autoria do 
fotografo Luís Catarino da Presidência da República.



Faróis de Portugal
Património Cultural da MarinhaPatrimónio Cultural da Marinha

34. FAROL DO REGUFE

Como último exemplar da série Faróis de 
Portugal, apresenta-se nesta Revista o fa-
rol do Regufe, farol que foi desactivado em 
2001, mas que constituiu até esta altura, e 
ainda hoje, uma verdadeira relíquia da arte 
do ferro.

O farol do Regufe, 
ou “S.Brás”, entrou 
em funcionamento 
em 24 de Março de 
1892. Definia com o 
extinto farol da Lapa, 
o enfiamento do va-
radouro da enseada 
da Póvoa do Varzim 
e substituíram as lu-
zes que até então 
ali funcionavam. A 
estrutura do farol é 
constituída por uma 
torre cilíndrica com 
três escoras em ferro, 
sendo toda pintada 
de vermelho. 

Este farol funcio-
nava como luz pos-
terior ficando loca-
lizado a 600 metros da luz anterior, junto 
à linha do caminho-de-ferro. A luz era fixa, 
vermelha, com um aparelho catadióptrico de 
5ª ordem e candeeiro de petróleo. O alcance 
luminoso era da ordem das 7 milhas.

Em 1917 foi construída uma casa junto ao 
farol, casa essa onde em 1929 nasceria o his-
toriador de arte portuguesa Flávio Gonçalves, 
filho do 1.º sargento da Armada e encarrega-

do do farol, 
Manuel José 
Gonçalves.

O farol foi 
electrificado 
com energia 
da rede pú-

blica em 1951. Passou a utilizar uma lâmpada 
de 500W, 220V, que lhe conferia um alcance 
luminoso de 15 milhas. A luz deixou de ser 
fixa para passar a clarões.

Em 1976 foi equipado com uma célula fo-
toeléctrica e um eclipsor, ficando semi-auto-

matizado.
Em 1979 foi fei-

ta uma transferência 
patrimonial de uma 
residência situada 
junto ao farol de Re-
gufe da Direcção de 
Faróis para a Capita-
nia do Porto da Pó-
voa do Varzim.

Em Abril de 1995 
iniciaram-se obras de 
conservação, manu-
tenção e pintura do 
bonito e imponen-
te farol do Regufe. 
Neste mesmo ano o 
Grupo Recreativo de 
Regufe colocou uma 
placa comemorativa 
do 1.º centenário.

O farol é considerado parte integrante do 
património histórico da comunidade poveira 
e considerado um dos notáveis valores da ar-
queologia de ferro da região nortenha.

Foi apagado em Dezembro de 2000, che-
gando-se à conclusão que já não tinha qual-
quer interesse para a navegação, pois o 
molhe Norte do porto da Póvoa de Varzim 
constituía uma ajuda alternativa, atendendo 
ás suas características e nomeadamente ao 
seu alcance.

O farol foi oficialmente desactivado em De-
zembro de 2001 conforme O Aviso aos Na-
vegantes nº 25 de 07/12/2001.

Direcção de Faróis

Local: Póvoa de Varzim
Altura: 22 m
Altitude: 30 m
Luz: Iso W 6s
Alcance:  15 M
Óptica: 5.ª Ordem - 187,5 mm
Ano: 1892
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Fotografias Antigas, Inéditas ou Curiosas
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As fotos que se apresentam nesta página estão desfasadas no tempo em cerca de 75 anos.
A foto de cima mostra o canto leste do Arsenal da Marinha com os edifícios que contornavam a Caldeirinha, doca 

de marés, com embarcações auxiliares e onde existia uma escadaria para atracação dos escaleres que transportavam 
o pessoal dos navios que se encontravam no “Quadro dos Navios de Guerra”.

No piso térreo, fazendo esquina vêem-se as instalações da Capitania do Porto de Lisboa com atendimento pelo 
lado do Terreiro do Paço. Distinguem-se ainda as instalações da Associação de Pilotos do Porto de Lisboa e a anti-
ga ponte-cais do terminal Sul e Sueste.

É precisamente nas antigas instalações da Capitania do Porto de Lisboa que se encontra a Revista da Armada, estru-
turas que foram agora remodeladas. A entrada dá para o Jardim dos Plátanos como se pode ver na foto de baixo.
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Muitos conceitos que frequentemente 
usamos não têm um entendimento 
universalmente aceite.

  Dois dos conceitos difíceis de definir e que 
alimentam essa diversidade de opiniões, são 
‘civilização’ e ‘cultura’. 

Encontrei para mim uma aproximação mui-
to prática, que me tranquiliza: a civilização 
informa-nos sobre o modo de “estar” de um 
povo, a cultura dá-nos a conhecer a maneira 
de “ser” desse povo; a civilização é o fazer, a 
cultura é o pensar; a civilização é a in-
fra-estrutura da cultura. Se quisermos 
usar uma linguagem pós-moderna da 
revolução da informática, civilização é 
o ‘hardware’, cultura é o ‘software’ e o 
que registamos em memória.

Será talvez por isso que nos referi-
mos quase sistematicamente à civili-
zação egípcia, maravilhados com as 
suas construções, já que a interpreta-
ção da sua escrita é, em tempo histórico 
(1819 -1822), muito recente e continua-
mos sem saber até onde tinha chegado 
o pensamento cientifico dos constru-
tores das pirâmides; mas o estudo dos 
clássicos gregos dá-nos, com certeza, 
uma ideia clara da sua cultura.

Uma civilização resultou sempre de 
uma cultura ou acompanhou o desen-
volvimento de um grupo de culturas. 
Mas o inverso pode não ser verdadei-
ro. Há culturas que não deixaram civi-
lização: é o caso dos grupos papuas ou 
amazónicos recentemente conhecidos 
que têm a sua cultura sem civilização 
“edificada”.

Proponho tratar o conceito “menta-
lidade marítima”, importante elemen-
to caracterizante da cultura portuguesa, da 
maneira de “ser” do povo português, mas 
também sem tentar defini-lo, dando apenas 
alguns exemplos.

 Saberemos o que é mentalidade marítima 
se lermos o notável poema “Odisseia”, vivido 
no mar do princípio ao fim, com referências 
constantes a muito variados povos do mar. E 
quando no fim das suas prodigiosas aventu-
ras o divino Ulisses procurava o doce regresso 
a Ítaca, foi ouvir a alma do cego adivinho Ti-
résias. Este apresentou-lhe a antevisão do seu 
fim pacífico numa descrição longa, da qual se 
pode tirar uma breve passagem, hoje muito re-
ferida sem que talvez se saiba que a sua autoria 
é atribuída a Homero, e que bem estabelece a 
diferença entre aqueles que têm mentalidade 
marítima e os que têm mentalidade continen-
tal. Aconselhou Tirésias:

“...deverás partir com um remo de bom 
manejo, até que chegues junto daqueles que 
o mar não conhecem, homens que na comida 
não misturam o sal, nem conhecem as naus 
de rebordos vermelhos, nem os remos de bom 
manejo, que às naus dão asas. E dar-te-ei um 
sinal claro, que não te escapará: quando outro 

viandante te encontrar e te disser que ao belo 
ombro levas uma pá de joeirar, então deverás 
fixar no chão o remo de bom manejo, oferecen-
do belos sacrifícios ao soberano Posídon [...] 
depois regressa a casa [...] e do mar sobrevirá 
para ti a morte brandamente, que te cortará a 
vida já vencida pela opulenta velhice...” 1.  

Em Portugal, em qualquer tempo, por muito 
que o divino Ulisses caminhasse dificilmente 
encontraria uma terra onde vivesse quem o 
remo não conhecesse.

Outro exemplo é a obra de Tucídedes, a por-
menorizada e extensa “História da Guerra do 
Peloponeso” (entre 431 e 404 a.C.). Para além 
da descrição dos combates, são centenas de 
páginas de notável descrição da organização 
e do uso do poder marítimo por parte daque-
les povos, onde não faltam o estabelecimen-
to de alianças, a construção naval, o recruta-
mento, etc.

É interessante, por exemplo, uma passagem 
do discurso do representante dos corcireus pe-
rante a Assembleia de Atenas, quando tentava 
captar o apoio desta potência naval na guerra 
contra os coríntios, também presentes naquela 
assembleia trilateral:

“Quando a aliança oferecida representa 
acréscimo de forças marítimas, e não terrestres, 
afastar este aliado não é indiferente; em vez 
disto, deveríeis por todos os meios impedir, 
se possível, que qualquer outro povo possuís-
se naus ou, isto não sendo viável, deveríeis ter 
como amigo o mais forte neste ponto”2.

Recordamos, certamente, que Portugal ma-
rítimo entrou para a NATO porque afastar 
este aliado não era indiferente, e porque para 
a Aliança representávamos um acréscimo de 

poder marítimo. Mais ainda e tal como dizia 
aquele corcireu, assim se impediria “qualquer 
outro povo” de utilizar a nossa posição geográ-
fica. Não foi certamente por ter lido Tucídides 
que, na década de 80 passada, o SACLANT, re-
ferindo-se aos Açores, disse: “Temos que estar 
preparados para proteger estas ilhas cedo e em 
força, antes que os soviéticos as possam neutra-
lizar ou ocupar, para seu próprio uso”.

Como teria sido diferente o valor da NATO 
e mais complexa a sua estratégia durante a 

Guerra Fria, se não tivesse tido este ter-
ço do Atlântico Norte do seu lado!

Mais adiante, quando Tucídides 
enumera os povos que “participaram 
na guerra de um lado ou de outro”, re-
fere “os metimneus, que contribuíam 
com naus em vez de tributos”3. 

É também curioso o paralelismo en-
tre estas situações e o que foi estabele-
cido no tratado assinado em Março de 
1374 entre D. Fernando e Henrique II 
de Castela, segundo o qual o nosso so-
berano “forneceria duas galés duran-
te três anos, armadas por Castela, e se 
comprometia a não permitir que os in-
gleses se abastecessem em portos por-
tugueses e mesmo a expulsá-los como 
inimigos”4. Este foi um período muito 
perturbado, de muitas alianças de sen-
tidos contrários e de guerras, entre Por-
tugal, Espanha e Inglaterra.

A diferença entre a mentalidade ma-
rítima e a mentalidade continental é a 
diferença que vai de Camões e o nos-
so herói Gama, a Cervantes e o seu he-
rói imaginado Dom Quixote. É a dife-
rença entre nós que comemoramos os 
nossos navegadores e os nossos vizi-

nhos que comemoram os feitos dos seus con-
quistadores.

Os nossos irmãos espanhóis reconhecem 
essa diferença pois publicaram na “Revista 
General de Marina” o Decalogo Naval que, no 
segundo parágrafo, diz: “España es nación de 
condición eminentemente marítima. Sin embar-
go, la mentalidad de sus hombres es marcadamente 
continental”.

A este aparente conflito de atitudes referir-
me-ei mais tarde.

Um povo com mentalidade marítima tem 
poetas como o que, referindo-se a três gotas 
de água que a nuvem do céu desprendeu, se 
lembra de destinar uma à fauna, outra à flora 
e a terceira às ondas do mar imenso, porque 
tem em mente e nos vem recordar que a água 
é essencial à vida e que a vida nasceu no mar; 
tem poetas como aquele que se demora na 
contemplação do reflexo das nuvens correndo 
velozes sobre as salinas e vê nestas o “espelho 
do céu”; tem poetas como o que, em Mensagem 
dedicada ao povo e à juventude do seu país, 
escreve: “Ó mar salgado, quanto do teu sal / 
São lágrimas de Portugal!5” Tem crianças que 
nas exposições de trabalhos escolares de fim de 
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ano sempre apresentam desenhos com barqui-
nhos, com peixes, uma praia, um céu com gai-
votas ou um pôr do Sol, sempre sobre o mar, 
como a geografia lhes ensinou.

Ulisses deveria penetrar o interior até en-
contrar “homens que na comida não mistu-
ram o sal”. No mais profundo Portugal, e no 
tempo em que rareavam os transportes e não 
havia rede de frio, iria encontrar o hábito do 
bacalhau proveniente das secas, da sardinha 
salgada em barricas ou do polvo seco. E só 
uma forte tradição marítima pode justificar 
que numa recente mostra de culinária no inte-
rior do país apareçam receitas conventuais de 
“sardinhas doces” levadas para lá por freiras 
vindas de mosteiros da beira-mar, em tempos 
muito recuados. Trabalhando, contemplando, 
brincando e comendo, o mar existe, na vida do 
povo português.

Para Vitorino Nemésio parece mesmo fasti-
dioso insistir em falar daqueles 
que querem explicar a ligação 
de Portugal ao Mar. Escreveu 
num artigo6: 

“Portugal e o mar são gé-
meos na Terra e na História. 
Dizê-lo é experimentar a im-
pressão linguística de enjoo 
que todo o escritor conhece, 
forçado a um lugar comum. 
É uma verdade palmar, espi-
ritual e telúrica. A partir dela 
se define o nosso velho povo 
radicalmente atlântico”.

Mas, perdoe-se a insistência, 
ao recordar ainda Hernâni Ci-
dade que, num ensaio sobre a 
importância do mar na forma-
ção de Portugal, retrata magistralmente a vida 
dos povos marítimos em redor do Mediterrâ-
neo. Diz a certa altura:

 “O Mediterrâneo era uma espécie de praça 
líquida, em torno da qual se situavam povos 
a que as condições geohistóricas facilitavam 
o progresso. Distâncias curtas convidavam a 
frequentes viagens de comércio e convívio, e 
era todo um animado bulício de actividades e 
experiências, nessa troca de produtos das mãos 
e das mentes, que decorria entre países que a 
geografia assim privilegiava”7.

Alimentavam essa praça os mercadores das 
caravanas da “rota da seda” ou da “rota das 
especiarias” que nas margens do Mediterrâneo 
oriental trocavam os camelos por barcos.

Também Portugal, depois de em Aljubarrota 
ter garantido a sua independência e ter fecha-
do a fronteira terrestre com Castela, e haven-
do já anteriormente concluído a expansão para 
Sul até ao ponto onde a terra se acaba e o mar 
começa, trocou os cavalos por navios e orga-
nizou a grande expedição a Ceuta, preâmbu-
lo do notável empreendimento marítimo que, 
com esforço e persistência, espalhou a cultura 
europeia por todo o mundo.

Foi o que os mongóis, exímios cavaleiros das 
estepes, tentaram fazer, pelo menos por três 
vezes, mas sempre fracassando. No entanto, 
século e meio antes do início da nossa expe-
dição marítima haviam conquistado, sempre 

a cavalo, uma muito grande parte da Eurásia, 
desde o Pacífico à Europa Central8. Nunca fo-
ram um povo marítimo.

Num povo marítimo, mesmo aqueles que 
não vão ao mar, como os marnotos e os sarga-
ceiros, os seareiros e os conserveiros, os cons-
trutores navais, os estivadores ou os comer-
ciantes, é tudo gente que vive com o mar e 
do mar, tal como o descreve o escritor japonês 
contemporâneo Mishima, acerca do jovem 
personagem do seu romance “O Tumulto 
das Ondas”:

“A concepção que o pescador tem do mar 
é semelhante à que o lavrador tem do pedaço 
de terra que cultiva. O mar é o lugar onde ga-
nha a vida. Em lugar de campos de espigas de 
arroz ou de trigo, há um campo sempre sus-
surrante de vagas brancas, cuja forma varia 
sem parar, agitando-se sobre um solo sensível 
e irrequieto”9.

Esta imagem não nos pode surpreender, a 
nós portugueses que vimos os ‘bois que la-
vram o mar’ e os sargaceiros que são seareiros 
com inscrição marítima. Ainda há bem pouco 
tempo, os melhores fertilizantes das culturas 
do nosso litoral eram o sargaço, o moliço e o 
escaço.

Napoleão, homem inteligente de mentali-
dade fortemente continental, não compreen-
deu o valor do poder naval de que dispunha. 
Recorreu ao bloqueio continental para vencer 
a Inglaterra, que já tinha um império rico fora 
da Europa e era potência marítima. No mar co-
meçou a derrota do “corso” e a Marinha fran-
cesa, a partir de então, apenas pôde recorrer à 
guerra de “corso”.

Foi Napoleão quem disse que “a história de 
um país é a história da sua geografia”.

E assim é. 
Henrique Lopes de Mendonça escreveu: “A 

mais gloriosa das tradições de Portugal está no 
mar. Não admira que desde o começo da nossa 
história o mar nos namorasse. Portugal é uma 
nesgazinha de território cortado ao poente da 
Península Hispânica. Metade das suas frontei-
ras são beijadas pela água salgada”10.

Tem mentalidade marítima o povo que, 
identificando-se com o uso do mar, entende o 
valor do mar e dele quer tirar proveito. 

Mentalidade marítima é uma das caracte-
rísticas marcantes da cultura do povo portu-

guês. Define o que Mahan designou por ‘ca-
rácter do povo’.

Para um país ser uma potência marítima, 
usando a palavra potência no sentido de ‘po-
der soberano’ e não no da graduação desse po-
der que é sempre uma relação, é necessário que 
se encontrem reunidas três condições:

- Que o povo tenha mentalidade marítima;
- Que o país tenha capacidade e vontade 

para desenvolver projectos ligados ao uso ou 
à exploração do valor do mar;

- Que os governantes compreendam o sen-
tir da nação e tomem a iniciativa de fomentar, 
ou pelo menos de apoiar, as várias actividades 
ligadas ao mar.

Se concordarmos com a caracterização de 
uma potência marítima a partir destas três pro-
posições, poderemos facilmente compreender 
o “segundo mandamento” do Decálogo Naval 
espanhol atrás referido.

É que a Espanha, e também 
a França, apesar de terem to-
das as condições para serem 
potências marítimas, e de se-
rem as duas únicas nações 
com ligações amplas aos dois 
mares europeus, o Atlântico e 
o Mediterrâneo, tiveram quase 
invariavelmente Governos de 
forte mentalidade continental. 
Têm sido estes os “homens de 
mentalidade marcadamente 
continental” a que de forma 
um tanto cautelosa o Decálo-
go Naval se referia.

Mais recentemente (1998), o 
conceituado estrategista Almi-
rante da Armada Eliseo Álva-

rez-Arenas foi muito mais directo: “La politica 
española no se ha preocupado de atender a la condici-
ón eminentemente marítima de España aunque sin 
tierras en ultramar se quedara, tal vez por incom-
prensión del político, nasciente esta de su ignorância 
[…] El español sigue en su plena «continentalidad» 
pese a la permanente insistência de la condición emi-
nentemente marítima de España”11.

A França nunca teve reis que compreendes-
sem o valor do mar e é um bom exemplo de 
uma potência de mentalidade continental que 
esporadicamente adquiriu capacidade maríti-
ma por decisão política.

Contudo, alguns governantes tentaram, ex-
cepcionalmente, desenvolver o poder maríti-
mo para engrandecimento do seu país. Entre 
essas raríssimas excepções salientam-se o Car-
deal Richelieu12 e Colbert13. Numa História da 
Marinha relativamente recente da Academia 
de Marinha Francesa, pode ler-se: “Depois de 
Colbert jamais a França teve uma esquadra 
comparável”14.

Em Outubro de 1626, Richelieu conseguiu 
que Luís XIII o nomeasse “grão-mestre, chefe 
e superintendente geral da navegação e do co-
mércio da França”, título que antecedeu mui-
tos outros como o de tenente-general do Rei. 
Três meses após aquela nomeação, foi abolido 
o cargo de Almirante da França, título de pres-
tígio mas que era atribuído com frequência a 
quem nada sabia do mar. Acabou com os res-
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tantes Almirantes, o da Bretanha, o da Guyen-
ne e o da Provença, indemnizando, suprimin-
do ou fazendo exilar quem se opunha. Assim, 
esta reestruturação permitiu a Richelieu assu-
mir o governo dos portos e ir exercendo gradu-
almente a autoridade sobre todo o litoral.

Iniciou então a construção de uma Mari-
nha digna desse nome, tendo sempre em vis-
ta, como escreveu no seu Testamento Político, 
que “a força das armas requer não somente 
que o Rei seja forte em terra como também 
poderoso no mar”15.

Era um ensinamento que Richelieu bem po-
deria ter ido buscar à política desenvolvida pe-
los nossos maiores no Índico: D. Francisco de 
Almeida e Afonso de Albuquerque. 

A sua morte foi logo seguida da de Luís XIII. 
Nos onze anos de regência da rainha Ana de 
Áustria e durante o governo de Mazarino, 
dado o pouco interesse pelas coisas do mar e 
a redução dos orçamentos, tudo rapidamen-
te se perdeu.

Quando Colbert subiu ao poder (1661), já 
com Luís XIV, a França, praticamente, não ti-
nha Marinha.

Colbert pouco tinha contactado com Riche-
lieu, mas era seu grande admirador e dele re-
cebeu o entusiasmo pela Marinha16. 

De 1661 a 1671, mandou construir 111 navios 
de linha, 22 fragatas, 39 charruas e 16 brulotes. 
Em 1670, quando começou a guerra contra a 
Holanda, a França tinha uma Marinha de 120 
navios de linha, 25 fragatas, 24 brulotes, 25 
charruas, 5.450 oficiais, 21.632 marinheiros e 
13.121 soldados17.

Foi curta a permanência de Colbert no po-

der. A partir de 1671 começou o seu rápido de-
clínio, e também a Marinha caiu, quase nada 
restando em 1711”. 

Isto justifica a afirmação anteriormente feita 
de que a França teve poder marítimo durante 
curtos períodos, por decisão política e não por 
tradição ou cultura marítima da nação.

Mas há outra faceta da mentalidade conti-
nental dos chefes franceses com certo interesse 
e pouco conhecida. 

Vauban18 foi um extraordinário engenheiro 
e notável militar, que atingiu o posto de Ma-
rechal da França. Construiu vários arsenais de 
marinha, defendeu a costa atlântica com mui-
tas fortalezas e praças-fortes e foi-lhe conce-
dido o posto de Tenente-General da Marinha 
Honorário (“pour l’honneur”).

Depois da batalha de La Hogue e perante a 
superioridade das esquadras inimigas da In-
glaterra, da Holanda ou de Espanha, foi Vau-
ban quem teve a ideia e pela primeira vez or-
denou a guerra de corso. A um navio corsário 
chamavam, muitas vezes, “um Vauban”.

Esta mesma atitude, própria de uma menta-
lidade continental, foi repetida por Napoleão, 
nomeadamente depois de Trafalgar, e tam-
bém por Hitler logo no princípio da guerra, 
durante e após a perseguição e afundamento 
do “Bismarck”.

Em Portugal, bem lamentamos o total es-
quecimento a que os governos das últimas 
três décadas, pelo menos até 2003, votaram 
os assuntos do mar. 

António Emílio Sacchetti
VALM

Notas:
1 Homero, (Séc. IX a.C.), Odisseia, Lisboa, Livros 

Cotovia, 2003, pp. 183-4 e 375-6.
2 Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, Bra-

sília, Editora Universidade de Brasília, 1982, p. 34.
3 Tucídides, op. cit. p. 366.
4 Serrão, Joel, Dicionário de História de Portugal, 

Lisboa, volume I, 1963, p. 102.
5 Pessoa, Fernando, Mar Português, Mensagem, 

Lisboa, Edições Ática, 13.ª ed., 1979, p. 70.
6 Nemésio, Vitorino, O Mar, Panorama, Lisboa, Se-

cretariado Nacional da Informação, Cultura Popular 
e Turismo, n.º 7-8, 1953.

7 Cidade, Prof. Doutor Hernâni, O Mar na Forma-
ção e Robustecimento, na Defesa e Ilustração de Portugal, 
Boletim n.º 7, 1971, Lisboa, Academia Internacional 
da Cultura Portuguesa, pp. 25 a 38.

8 O apogeu das campanhas mongólicas na Euro-
pa (Canado da Horda de Oiro), até quase ao Adri-
ático e à fronteira do Império Germânico, situa-se 
entre 1237 e 1242.

9 Mishima, Yukio, O Tumulto das Ondas, Lisboa, 
Relógio d’Água, 1987, p. 22.

10 Mendonça, Henrique Lopes de, Tradição Marí-
tima de Portugal (Conferência proferida a bordo do 
cruzador “Adamastor”, no dia 5 de Novembro de 
1915), Lisboa, Imprensa Nacional, 1915, p. 8.

11 Álvarez-Arenas, Eliseo, Almirante de la Armada 
e membro da Real Academia Española, Lo naval : en el 
98… y hoy, El País, 1 de Junho de 1998, p. 4.

12 Armand-Jean Du Plesis de Richelieu, n.1585-
f.1642, Cardeal em 1622.

13 João Baptista Colbert, n.1619-f.1683.
14 Roncière, Ch. De la, e Clerc-Rampal, G., Histoi-

re de La Marine Française, Paris, Librairie Larouse, 
1934, p. 160.

15 Cf. Bluche, François, Richelieu, Mem Martins, 
Europa-América, 2003, pp. 132, 139 e 377.

16 Cf. Castagnos, Pierre, Richelieu Face à la Mer, 
Editions Ouest-France, 1989, p. 279.

17 Haffner, Notre Histoire Maritime, Paris, p. 22.
18 Vauban, Sébastien Le Prestre de, n.1633-f.1707. 

Esteve em Portugal em 1642 e 1643.

O VALM Ding Yping foi recebido 
pelo Almirante CEMA no passa-
do dia 19 de Junho, como coro-

lário da visita da Delegação da Marinha 
Chinesa à Marinha Portuguesa.  

Esta visita decorreu dos contactos políti-
cos havidos aquando da visita do MDN à 
China e focalizou-se no sistema de forma-
ção e no complexo escolar da Marinha.

O encontro decorreu em tom cordial, 
tendo o ALM CEMA recordado um en-
contro prévio com o VALM Yping, ao 
que este retorquiu de imediato que esse 
primeiro encontro ocorreu em Bruxelas, quando o ALM CEMA co-
mandava a SNFL.

O VALM Yping começou por agradecer a visita à ETNA e Escola Na-
val, e as apresentações que lhe foram efectuadas, no âmbito da forma-
ção, classificando-as como muito úteis e enaltecendo a disponibilidade 
do CALM Vilas Boas Tavares, que acompanhou a delegação chinesa 
durante toda a visita.  Lamentou apenas que o pouco tempo não tivesse 
permitido aprofundar mais algumas questões.  Em seguida, transmitiu 
ao ALM CEMA o convite formulado pelo seu homólogo chinês para 
visitar a China quando oportuno, o que o ALM CEMA agradeceu, acei-
tando, importando agora encontrar o período adequado para o efeito.  
Por sua vez, o ALM CEMA pediu ao VALM Yping que transmitisse ao 

Chefe do Estado-Maior da Marinha Chi-
nesa que teria muito gosto em recebê-lo 
em Portugal, quando oportuno.

O ALM CEMA lamentou não ter sido 
ainda possível reciprocar a visita efectu-
ada pelo navio chinês a Portugal há qua-
tro anos (DDG 113 – QINGDAO - visitou 
Lisboa entre 10 e 14 de Julho de 2002), 
prometendo tudo fazer para enviar um 
navio à China logo que se apresente uma 
oportunidade.

O VALM Yping respondeu dizendo da 
honra que a China terá em receber a visita 

de um navio português tanto em Xangai como em Shintao, referindo os 
Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, e a Exposição Mundial de 2010, 
em Xangai, como excelentes oportunidades para visitar a China.  Refe-
riu ainda que, durante a visita à Escola Naval pôde observar, na sala de 
Macau, uma pintura que retrata a chuva da Primavera em Qiling, local 
que não poderia deixar de fazer parte da visita do ALM CEMA.

Por fim o ALMCEMA agradeceu a visita da delegação chinesa à 
Marinha, regozijou-se pelo reencontro com o VALM Yping e manifes-
tou a disponibilidade da Marinha para aprofundar a cooperação com 
a Marinha chinesa no quadro dos intercâmbios políticos e militares 
entre os dois países.

Visita do Vice-Almirante Ding Yping, da Marinha do 
Exército de Libertação da China, ao Almirante CEMA
Visita do Vice-Almirante Ding Yping, da Marinha do 
Exército de Libertação da China, ao Almirante CEMA
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A Nossa Revista
A Revista da Armada comemora este mês o seu 35º aniver-

sário, uma idade adulta, já madura, bem visível na qua-
lidade do seu conteúdo e na solidez do seu contributo 

para desenvolver e divulgar os valores, a identidade e a memó-
ria da Marinha.

Foi criada por iniciativa do almirante Manuel Pereira Crespo, 
um dos mais distintos e prestigiados oficiais da sua geração. Mi-
nistro de impulsos construitivos puros, ao ser-lhe submetida a 
ideia de criar uma revista, não só a aprovou prontamente, como 
escolheu o nome, apontou cami-
nhos, prometeu apoios e estabele-
ceu as directivas que permitiram 
ao pequeno grupo constituído 
inicialmente pelo capelão Soa-
res Cabeçadas e pelo comandan-
te Sousa Machado concretizar 
essa tarefa.

De 1971 à actualidade a Re-
vista da Armada acompanhou a 
evolução dos tempos e moderni-
zou-se. Cresceu e mudou de vi-
sual. Sofreu algumas alterações 
na forma, resultantes de ter per-
dido a simplicidade da infância 
e da adolescência. Adqui riu uma 
beleza plenamente desenvolvi-
da, que começa no seu explên-
dido grafismo e continua pelos 
óptimos textos, seleccionados 
com rigor e exigência, como se, 
de cada um deles, dependesse a 
reputação da Marinha. Porém, o 
aspecto de maior excelência é a 
forma consciente como cultiva e 
difunde tudo o que há de forte e 
perene na Marinha: os valores, a 
identidade e a memória. E é isso 
que, hoje, vamos exaltar.

Quem lê a Revista facilmente 
reconhece que o seu conteúdo, 
elaborado por autores quase ex-
clusivamente marinheiros, estimula os valores próprios da Mari-
nha. A cultura marinheira é alimentada por análises aos proble-
mas da Instituição, onde são apresentadas perspectivas que tiram 
partido da vocação marítima, da competência técnica e científica, 
e do sentido de serviço na acção prática, que são impares na Ma-
rinha. A postura marinheira é enfatizada pelo aprumo militar e 
pela atitude positiva relativamente às exigências do serviço, so-
bretudo as mais difíceis, e que são a marca do marinheiro, em 
terra ou no mar. Os seus exemplos são de esperança e confiança 
no futuro, e de apelo à determinação e à preserverança nas deci-
sões e nos esforços para vencer as dificuldades. A conduta mari-
nheira, ligada à honestidade de procedimentos, à perfeição dos 
desempenhos, à correcção do comportamento pessoal e ao sen-
tido de responsabilidade, é enaltecida pelos exemplos da forma 
como, na Marinha, são executadas as ordens e os resultados ob-
tidos, como o marinheiro defende dignamente as suas posições 
e a atenção que todos devemos ter para com as pessoas que, con-
nosco, servem o País na Marinha.

Quem sai já não pode sentir directamente a Marinha. Porém, 
a Nossa Revista permite que a compreenda de longe e que man-
tenha vivos os laços de amizade e solidariedade que aqui criou. 
Aos que cá estão fomenta a solidariedade intergrupal, essencial à 

dinâmica positiva e produtiva que caracteriza a acção da Marinha 
e dos marinheiros em prol do País. Assim acontece porque, nos 
seus 400 números e, em cada um deles, a Nossa Revista é um ba-
nho de intensa atmosfera identitária, evidenciada por três factos. 
Em primeiro lugar, a Nossa Revista é absolutamente da Armada, 
nas ideias especiais, nos sentimentos específicos, nos modos de 
expressão particulares e completamente marinheiros. Em segun-
do lugar, a Nossa Revista acolhe trabalhos de marinheiros que se 
esmeram naquilo que fazem, gente que exprime, representa e in-

terpreta a Marinha com garbo e 
lustre. Em terceiro lugar, a Nossa 
Revista manteve-se sempre cons-
cientemente marinheira, plural, 
sóbria e humanizada, tanto nos 
momentos de sucesso, como nos 
períodos mais ou menos com-
plexos da vida da Instituição. Na 
preservação desta atmosfera iden-
titária tiveram papel relevante os 
seus directores, cujos critérios edi-
toriais se pautaram sempre pela 
novidade, elevação e grandeza. 
Novidade, na originalidade dos 
assuntos tratados. Elevação, no 
conteúdo redactorial geral. Gran-
deza, no intransigente propósito 
de bem servir a Marinha. É a har-
moniosa gestão destes três facto-
res que tem permitido alimentar 
e irradiar a identidade dos mari-
nheiros, representada num concei-
to geral do que é pertencer à Mari-
nha e do modo que temos de ser, 
exprimir e agir.

A função da Nossa Revista 
como memória institucional foi 
evidenciada recentemente pelo 
seu actual Director, quando escre-
veu que a Revista da Armada cons-
titui hoje uma fonte de informação 
indispensável, nomeadamente para 

todos aqueles que servem na Marinha, oficiais, sargentos, praças e civis, 
que apesar de prestarem serviço nos navios e em organismos em terra, 
não se apercebem muitas vezes do que se vai passando na Corporação. 
E também para aqueles que serviram na Marinha, desde os que aqui 
estiveram um par de anos, em serviço militar obrigatório, até àqueles 
muito saudosos, que por aqui passaram uma vida e que, agora, ansiosa-
mente aguardam todos os meses a chegada da Revista para recordarem a 
sua Marinha. E ainda os que, através dos tempos, por qualquer motivo, 
vieram a ter conhecimento da Revista, gostaram, e a ela ficaram ligados. 
Acrescento apenas a utilidade que tem para todos aqueles que 
estudam a História da Marinha nos últimos 35 anos. Por relatar, 
com oportunidade e rigor, os factos, informa-nos do estado de 
vitalidade em que se encontrou a Marinha. Não apenas a maior 
ou menor prosperidade da força naval, coisa importante, mas fí-
sica. Também, a capacidade institucional de criar novas ideias e 
processos, e de realizar acções adequadas a servir melhor o País. 
Por isso, a sua leitura revela-nos, com admirável simplicidade e 
clareza, o que a Marinha era e espera ser.

A Nossa Revista é uma referência institucional! Que permaneça 
como motivo de orgulho, pela forma competente como fomenta e 
cultiva os valores, a identidade e a memória da Marinha.
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No âmbito das actividades da “Proli-
feration Security Iniciative (PSI)” pre-
vistas para o ano de 2006, e após 

reunião do Grupo Permanente da PSI, foi de-
terminado que Portugal participaria no Exer-
cício ANATOLIAN SUN 2006 (AS-06), que se 
realizou na Turquia. 

Assim, no passado dia 15 
de Maio, o N.R.P. “General 
Pereira D’Eça” largou da Base 
Naval de Lisboa (BNL) rumo 
a Antalya, cidade situada no 
sul da Turquia, a fim de par-
ticipar no Exercício AS-06. 
Para o efeito embarcaram no 
navio durante este período, 
para além de um médico na-
val, uma equipa de aborda-
gem do Comando do Corpo 
de Fuzileiros (PELBOARD) e 
uma equipa de mergulhado-
res do DMS 1 e DMS2, com 
valências de “Explosive Ord-
nance Disposal (EOD)”.

O exercício teve como objectivo princi-
pal exercitar e demonstrar a determinação 
dos países subscritores da iniciativa contra a 
proliferação de armas de destruição maciça, 
num ambiente marítimo e no quadro legal in-
ternacional.

A tirada Lisboa – Antalya durou sete dias, 
os quais foram aproveitados para que o navio 
realizasse treino próprio, por forma manter os 
níveis de prontidão.

O navio atracou no porto comercial de An-
talya, na manhã do dia 22 de Maio.

O exercício AS-06 decorreu entre 24 e 26 de 
Maio e teve duas fases, tendo a primeira sido 
realizada entre os dias 24 e 25, corresponden-
do ao Command Post Exercise (CPX), cujo ce-
nário consistia na entrada de um 
avião comercial, suspeito de pos-
suir a bordo material susceptível 
de ser utilizado no fabrico de Ar-
mas de Destruição Maciça (WMD 
- Weapon of Mass Destruction), 
no espaço aéreo turco e poste-
riormente aterrado em Istambul. 
Foi também recebida a informa-
ção que um camião transportan-
do material WMD, tinha passado 
a fronteira SE da Turquia e que se 
dirigia para Antalya, a fim de em-
barcar o material suspeito num 
navio mercante.

Para a fase “LIVEX – SEA” foi 
constituída a Unidade Tarefa (TU) 60.01.01 
com a participação do TCG “Gaziantep” e 
TCG “Barbaros (Marinha Turca), USS “Nicho-
las” (Marinha Norte-Americana), FS “La Motte 
Picquet” (Marinha Francesa) e do NRP “Gene-
ral Pereira D’Eça”. No TCG “Barbaros” embar-
caram os observadores de vários países. 

 Entre os dias 23 e 25, decorreram a bordo 
dos navios participantes, reuniões sectoriais de 

coordenação do exercício, nomeadamente de 
Maritime Interdiction Operation (MIO), Opera-
ções, Comunicações e “Force Protection”. 

A segunda fase teve início na noite de dia 
25 e baseou-se na condução da fase “LIVEX 
– SEA” na baía de Antalya. 

Durante a fase de mar do exercício, realizou-

-se um “Cross-Poll” (Inter-câmbio de militares) 
onde o oficial médico naval e duas praças da 
guarnição embarcaram a bordo do TCG “Bár-
baros” e do TCG “Gaziantep”, respectivamen-
te. A bordo do NRP “General Pereira D’Eça” 
embarcou um oficial e um sargento do TCG 
“Gaziantep”.

Durante a madrugada do dia 26, foi realiza-
do um programa seriado com vários exercícios 
de comunicações para treino de operadores 
dos navios participantes.

A partir das sete horas decorreu a fase LIVEX 
do exercício cujo cenário, de uma forma sucin-
ta, envolvia o navio mercante referido como 
potencial suspeito de transportar materiais sus-
ceptíveis de serem utilizados como WMD. 

Assinala-se também a participação de vários 

meios aéreos, nomeadamente, três Maritime 
Patrol Aircraft (MPA), um turco, um americano 
e um francês, bem como dois helicópteros, um 
da Guarda Costeira Turca (AB-412) e um Sea 
Hawk (S-70B) do TCG “Gaziantep”.

Após a confirmação da existência de material 
WND a bordo do navio mercante “Sea Star”, 
procedeu-se à detecção do referido navio. 

Depois de localizado e de devidamen-

te autorizados pelas autoridades politicas 
competentes deu-se início à aproximação ao 
“Sea Star”. Numa primeira fase foi efectuado 
o “hailing procedure” pelo FS “La Motte Pic-
quet”, simultaneamente foi avistado um ob-
jecto caído ao mar. Imediatamente, foi empe-
nhada a semi-rígida de bordo que guarnecida 

com os elementos da equipa 
de PELBOARD e um mergu-
lhador, procederam à sua re-
colha, verificando-se ser um 
corpo. Seguidamente estes 
mesmos elementos efectua-
ram o “hand over” do corpo 
para uma lancha da guar-
da costeira turca (TCS-105 
“Sahil Govenlik”). 

Em poucos minutos foram 
inseridas a bordo do navio 
mercante duas equipas de 
segurança, uma Turca por 
“Fast-Rope” através do he-
licóptero orgânico do TCG 

“Gaziantep” e outra Americana, por semi-rí-
gida do USS “Nicholas”. Após o navio estar 
controlado embarcaram as equipas de Boar-
ding e de “Chemical-Biological-Radiological-
Nuclear (CBRN)”, do TCG “Gaziantep”.

Do NRP “General Pereira D`Eça” foi en-
viada uma equipa com valência EOD, tendo 
sido efectuada a sua segurança pela equipa 
de PELBOARD, e efectuada uma vistoria ao 
casco do navio mercante pelos mergulhado-
res portugueses.

Durante as operações de boarding foi iden-
tificado no “Sea Star”, e de acordo com as 
suspeitas, um contentor indiciando a presen-
ça de material WMD. O navio foi, finalmen-
te, escoltado em segurança, para a baía de 
Antalya, pelos vários navios envolvidos no 

exercício.
As autoridades Turcas con-

sideram o exercício como um 
sucesso completo, em que pre-
valeceu o empenho e o profis-
sionalismo de todas as unidades 
envolvidas.

Após o final do exercício o 
NRP “General Pereira D’Eça” lar-
gou do cais comercial de Antalya 
no dia 27, desta vez rumo a Lis-
boa, fazendo ainda, uma escala 
em La Valetta, Malta. Atracou na 
Base Naval do Alfeite na manhã 
de 4 de Junho de 2006.

Este exercício foi acompa-
nhado em terra por dois oficiais da Marinha 
Portuguesa, um do Comando Naval e um da 
Direcção Geral da Autoridade Marítima, que 
representaram a Marinha nas suas verten-
tes de participação na PSI, respectivamente, 
com a área operacional e com a Autoridade 
Marítima.

(Colaboração do Comando Naval)
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INTRODUÇÃO

A complexidade crescente da envolvente 
operacional implica a necessidade de 
dotar os navios com instrumentos efi-

cazes de gestão dos recursos disponíveis, que 
permitam uma reacção imediata a qualquer 
alteração, inesperada e global, do cenário das 
comunicações. Para tal requerem-se elevados 
níveis de automação, que, simultaneamente, 
permitam a redução do número de operado-
res especializados em comunicações e uma 
maior eficiência e eficácia do serviço de co-
municações.

Atenta a esta necessidade e ao papel deter-
minante que as comunicações navais desempe-
nham no teatro de operações e no desenrolar de 
quaisquer tipo de operações navais, a Marinha 
Portuguesa, no início da década de 80, decidiu 
dar um passo de gigante, na altura, e avançar 
com a especificação técnica que serviu de base 
à concepção, desenvolvimento e produção do 
primeiro Sistema Integrado de Controlo de Co-
municações (SICC). Foi determinante neste pro-
cesso o espírito empreendedor e visão de futuro 
de um grupo de oficiais da nossa Marinha que 
acreditou e acarinhou este projecto. 

O SICC, tanto na sua versão original, como 
nas sucessivas evoluções que sofreu ao longo 
do tempo, foi concebido e desenvolvido de for-
ma a responder, a cada momento, aos 
novos desafios, tanto na área operacional 
como na tecnológica, proporcionando 
ferramentas e funcionalidades adequadas 
para garantir a gestão eficiente dos meios 
de comunicação internos e externos dos 
navios. O desempenho dos vários navios 
equipados com o sistema, no âmbito de 
exercícios NATO e missões de carácter 
internacional, têm evidenciado um ob-
jectivo plenamente atingido.

De realçar a capacidade de controlo 
centralizado que o sistema oferece, atra-
vés de uma interface Homem-Máqui-
na simples e intuitiva, integrando tam-
bém capacidades de processamento de 
mensagens. Deste modo, obtém-se uma 
gestão eficiente dos recursos de comuni-
cações existentes a bordo, com um míni-
mo de pessoal especializado. O mesmo 
princípio se aplica aos Terminais de Voz, 
cuja operação é extremamente simples e 
intuitiva, facilita o treino dos elementos 
da guarnição com a sua utilização, inde-
pendentemente do grau de conhecimen-
to dos procedimentos de comunicações, 
permitindo o acesso a canais de comunicação 
em fonia, tanto internos como externos.

Actualmente em funcionamento em fragatas, 
corvetas e navios de apoio de Marinhas NATO 
e não só, o SICC pode ser adaptado para os re-
quisitos específicos de qualquer tipo de navio 
de guerra, desde navios patrulha e submarinos 
a porta-aviões. 

HISTORIAL

Nos anos 70, quando o núcleo da actual 
EID1 era o departamento de Investigação & De-
senvolvimento de uma empresa portuguesa de 
telecomunicações, a Centrel, a Marinha adju-
dicou a três empresas nacionais2 um contrato 
para o desenvolvimento conjunto de transmis-

sores HF solid-state de 1KW. Foi um desafio im-
portante, dado que, na altura, os amplificadores 
solid-state envolviam uma tecnologia completa-
mente nova.

Era a primeira vez que um projecto desta natu-
reza era desenvolvido em Portugal, mas o resul-
tado superou todas as expectativas: mais de uma 
centena de unidades foram instaladas, encontran-

do-se a maior parte ainda em funcionamento. O 
sucesso alcançado com este programa abriu ca-
minho para novos projectos: o desenvolvimento 
de receptores VLF-HF e dos Sistemas Integrados 
de Controlo de Comunicações (SICC).

Dá-se assim início, em 1981, à actividade no 
domínio das comunicações navais com a cele-
bração de um contrato, com a então Centrel, 

para o desenvolvimento de um sistema 
que proporcionasse o comando e con-
trolo das comunicações dos navios da 
Marinha Portuguesa. 

1.ª GERAÇÃO

O primeiro sistema foi instalado em 
1983, no NRP “Comandante Roberto 
Ivens”. Este foi, há mais de vinte anos, um 
dos primeiros navios da STANAVFOR-
LANT a ser equipado com um sistema 
completo de comunicações integradas, 
incluindo circuitos de comutação, equi-
pamento de controlo remoto e tratamento 
de mensagens, possuindo as ferramentas 
necessárias para assegurar uma gestão fle-
xível e eficiente, e o controlo de todas as 
comunicações dos navios. Ultrapassado 
o impacte causado pela mudança drás-
tica de ambiente operacional, a guarni-
ção aderiu entusiasticamente ao novo 
sistema, factor que contribuiu para o su-
cesso da mudança. O papel que aquele 
navio desempenhou, na altura, foi de tal 
modo relevante que, quando incorpo-

rada nas forças da NATO, era designado para 
assumir a função de suporte às comunicações 
nas operações.

Fruto desse sucesso, em pouco tempo a Ma-
rinha Portuguesa decidiu alargar a instalação do 
SICC às restantes fragatas da classe “Comandan-
te João Belo”, às corvetas da classe “Baptista de 
Andrade” e ao N.R.P. “João Coutinho”. 
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O NRP “Comandante Roberto Ivens”, primeiro navio a ser equipado com o SICC - 1ª Geração.

SICC - 2.ª Geração instalado nas Fragatas Classe “Vasco da Gama”.

AOR “Patiño”, equipado com o SICC - 3.ª Geração (Marinha Espanhola).

O Sistema Integrado de Controlo de Comunicações
 Uma história de sucesso 1ª Parte

O Sistema Integrado de Controlo de Comunicações



2.ª GERAÇÃO
Mais tarde, quando o Governo Portu-

guês decidiu aprovar a construção das 
fragatas da classe “Vasco da Gama”, a 
Marinha não teve qualquer dúvida em 
eleger a EID como responsável pela in-
tegração dos sistemas de comunicações. 
Este Contrato, assinado em 1987, pro-
porcionou a primeira evolução do SICC 
- a 2ª geração -  e lançou tanto o sistema, 
como o seu fabricante, definitivamente, 
para o mercado internacional, suscitan-
do um crescente interesse por parte das 
marinhas militares à medida que foi sen-
do conhecido. 

3.ª GERAÇÃO
Os primeiros clientes internacionais fo-

ram a Marinha Espanhola e os estaleiros 
espanhóis da E. N. Bazán, actual Navantia 
(ex-IZAR), que contribuíram para um au-
mento significativo das oportunidades de 
exportação. O primeiro navio da Arma-
da Espanhola a ser dotado com o sistema 
integrado de controlo de comunicações 
foi o AOR3 “Patiño”, tendo tal facto, em 
1987, contribuído para a segunda evolu-
ção do SICC - a 3.ª geração – salientan-
do-se nesta nova versão a integração de 
uma Workstation com interface Homem-
Máquina gráfico baseado em windows e 
a introdução da capacidade de Gestão de 
Planos de Comunicações  (ComPlans). 

Rendidos às capacidades de gestão, 
automação e facilidade de operação do 
SICC, a Armada Espanhola decidiu alar-
gar a instalação deste sistema a outros 
vasos de guerra, nomeadamente no LPD4 
“Galicia” (1995) e Porta-aviões “Príncipe 
de Astúrias”, Caça Minas da classe “Se-
gura” e LPD “Castilla” (1996). 

Foi ainda com esta versão que, em 
1995, a EID ganhou o concurso público 
para o fornecimento de um SICC para ins-
talação no LPD “Rotterdam” da  Marinha 
Real Holandesa, tendo tal facto marcado 
o início das relações comerciais entre a 
EID e a Marinha Real Holandesa e a sua 
preferência pela solução nacional em 
termos de comunicações navais em de-
trimento de outras soluções existentes no 
mercado, situação essa que se mantem 
até à presente data.

4.ª GERAÇÃO
Entretanto, em 1994, a realização de 

um Contrato com a Marinha Real Tai-
landesa tendo em vista o fornecimento 
de um Sistema Integrado de Controlo 
de Comunicações para equipar o por-
ta helicópteros “Chakri Naruebet” mar-
cou o início do desenvolvimento da 4.ª 
geração do SICC. A nova geração apre-
senta como elementos inovadores o facto da 
comutação e transmissão ser totalmente digital 
e configurável até 2 nós de comutação. Pela 
primeira vez é utilizada fibra óptica, sendo 

também de realçar a possibilidade de se efec-
tuarem até nove comunicações simultâneas 
por utilizador e proceder-se a reconfiguração 
automática das ligações. 

Em 1997, a Marinha Portuguesa fez o up-

grade do SICC da 1.ª geração instalado 
no N.R.P. “Afonso Cerqueira” para um 
SICC da 4.ª geração, sendo este, desde 
então e até à presente data, o navio da 
Marinha Portuguesa com o sistema de 
comunicações mais avançado.

5.ª GERAÇÃO
O desenvolvimento da actual versão 

– SICC - 5.ª geração – iniciou-se em 1997 
com a assinatura de contrato com a Mari-
nha Real Holandesa para o fornecimento 
de quatro sistemas para equipar as Fraga-
tas Classe “De Zeven Provinciën”. Nesta 
nova versão destaca-se a introdução do 
conceito de sistema multi-nó, de arqui-
tectura flexível, que permite soluções com 
um único ou vários nós de comutação (to-
pologia malhada ou em anel). Esta evolu-
ção correspondeu também à integração 
de componentes BGA5, concepção de 
novos bastidores, integração do módulo 
de Gestão de Frequências e interface para 
o Sistema de Combate.

Nesse mesmo ano a Marinha Real Ho-
landesa adquiriu mais dois sistemas para 
equipar os navios Hidrográficos e mais 
tarde, já em 2003, adquiriu um novo Sis-
tema para equipar o LPD “Johan de Witt”, 
tendo sido este o último sistema fornecido 
pela EID à Marinha Holandesa.

Também em 1997, a EID assinou mais 
um contrato com a Armada Espanhola, 
desta feita para o fornecimento de qua-
tro SICC’s - 5.ª geração - para equipar as 
Fragatas da classe “Álvaro de Bazán”, as 
conhecidas F100.

Entretanto, atenta à dinâmica e evo-
lução do mercado mundial na área das 
comunicações, e como reconhecimen-
to da qualidade, capacidades funcionais 
e desempenho do Sistema Integrado de 
Controlo de Comunicações produzido 
pela EID, com provas dadas no teatro 
de operações, nomeadamente em exer-
cícios e operações navais internacionais 
em que participavam unidades navais de 
nacionalidade portuguesa, espanhola e 
holandesa, equipadas com este siste-
ma, a Marinha Real Inglesa decide, em 
2001, proceder à aquisição de quatro 
sistemas para instalação nas FOPV’s6 
Classe “River”. Dá-se assim a entrada da 
EID no mercado britânico, considerado 
um dos mais conservadores e de difícil 
penetração, principalmente numa área 
tão sensível como é o caso das comu-
nicações navais. Mais tarde, em 2002 
e 2005, a Marinha Inglesa adquire mais 
quatro sistemas para equipar as LSD(A)7 
classe “Bay” e um para o OPV(H)8, res-
pectivamente. Tal facto constituiu mais 
um motivo de orgulho e uma importan-

te conquista para a empresa portuguesa, pois 
viu uma vez mais reconhecido, a nível inter-
nacional, a qualidade do seu produto, mais 
ainda por um cliente tão exigente como é o 
caso da Royal Navy.
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LPD  “Rotterdam”, equipado com o SICC - 3.ª Geração 
(Marinha Real Holandesa).

Porta Helicópteros “Chakri Naruebet”, equipado com o 
SICC - 4.ª Geração (Marinha Real Tailandesa).

Fragata Classe “De Zeven Provinciën”, equipada com o 
SICC - 5.ª Geração (Marinha Real Holandesa).

Fragata da classe “Álvaro de Bazán”, equipada com o 
SICC - 5.ª Geração (Armada Espanhola).



É, também, com esta versão que, em 
2005, a EID cruza o Atlântico e chega à 
Marinha Brasileira com a venda de mais 
um SICC - 5.ª Geração, neste caso para 
equipar a Corveta “Barroso”.

Já durante o corrente ano, a EID assinou 
mais um contrato com a Armada Espanho-
la para o fornecimento de um SICC para 
equipar o Buque de Proyección Estratégica 
(BPE), actualmente em construção nos es-
taleiros navais de Navantia, Espanha.

No quadro a seguir são indicados os di-
ferentes sistemas exportados pela EID até 
à presente data. 

Entretanto a Marinha Portuguesa conti-
nua a manter total confiança e preferên-
cia pelo SICC produzido pela EID, não 
só porque é um produto totalmente de-
senvolvido por uma empresa nacional, 
como também, e mais importante, por ser 
um produto de qualidade, fiável e já uma 
referência a nível internacional.

Por isso, a Marinha Portuguesa apos-
tou uma vez mais nesta empresa para a 
concepção, construção e  instalação do 
SICC - 5.ª geração, nos navios-patrulha 
da classe “Viana do Castelo”. Os sistemas 
foram adquiridos em 2003, tendo as provas de 
fábrica decorrido em 2004 e 2005. Entretanto 
os sistemas foram entregues aos ENVC9, aguar-
dando-se o aprontamento dos navios de modo 
a dar-se início as actividades de colocação em 
serviço dos sistemas a bordo. 

Foram também adquiridos pela Marinha Por-
tuguesa, em 2005, os sistemas para equipar as 
seguintes unidades navais:

-
talação está prevista ser realizada durante o 
actual período de reconversão desta impor-
tante unidade naval.

dois sistemas. As provas de fábrica do sistema 

para o 1º navio estão agendadas para Dezem-
bro de 2006.

-
vas de fábrica do sistema para o 1º navio estão 
previstas para Junho de 2007.

O Navio Polivalente Logístico e as fragatas que 
venham a substituir as da Classe “C. João Belo” 
constituem novas possíveis oportunidades de 
instalação dos Sistemas Integrados de Controlo 
de Comunicações produzidos pela EID. 

Está também nos planos da Marinha Portu-
guesa efectuar o upgrade do SICC - 2.ª Gera-
ção instalado nas fragatas da Classe “Vasco da 
Gama”, de modo a acompanhar a evolução tec-
nológica e os novos desafios que se colocam na 

área das comunicações navais, bem como 
para ultrapassar a inexistência de capaci-
dade no actual sistema para dar resposta 
à crescente necessidade de instalação de 
novos equipamentos rádio associados 
à implantação de novos serviços, à im-
plementação de novos requisitos opera-
cionais e contornar alguns problemas de 
obsolescência logística.

NOTAS FINAIS
Fazendo uma retrospectiva da indústria 

de defesa nesta área tecnológica nos anos 
oitenta, e comparando-a com a realidade 
actual, verifica-se, principalmente na área 
das comunicações navais, um crescimen-
to significativo, bem como a sua implan-
tação e reconhecimento no mercado in-
ternacional. 

O SICC, totalmente desenvolvido pela 
indústria nacional, desde a sua concep-
ção e desenho, passando pela produção 
e instalação, é, definitivamente, um pas-
so em frente nas comunicações navais a 
bordo de um navio de guerra. Baseado 
na sólida experiência da EID na área das 

comunicações navais, o SICC é uma realidade 
com provas dadas e vasta aceitação e reconhe-
cimento internacional, graças às suas extraordi-
nárias e únicas capacidades.  

A aposta da Marinha Portuguesa, não só no 
projecto de desenvolvimento de um sistema 
integrador das comunicações de bordo, como 
também na empresa/grupo de empresas que na 
altura aceitaram esse desafio, foi o primeiro passo 
nesta já longa caminhada de sucesso. Mais tar-
de, a construção das Fragatas da Classe “Vasco 
da Gama”, equipadas com um SICC da 2.ª Gera-
ção, e posteriormente a sua participação em exer-
cícios NATO, foram acontecimentos marcantes 
que contribuíram de forma decisiva e inequívo-
ca, para o lançamento das comunicações navais 
portuguesas no mercado internacional. 

Também foi determinante neste processo a 
estratégia empresarial de se manter na linha da 
frente em termos tecnológicos: talvez neste fac-
to resida a chave do seu sucesso no que respeita 
à integração dos sistemas de comunicações. A 
EID é, actualmente, considerada uma empresa 
de referência a nível internacional, facto com-
provado pela já importante carteira de clientes, 
um motivo de orgulho, sendo as suas vendas 
no mercado externo um factor de afirmação 
nacional, para além duma importante fonte de 
entrada de divisas.

Luís Moita Rodrigues
CFR EMA

Notas
1 Empresa de Investigação e Desenvolvimento de 

Electrónica, SA
2 Centrel, Standard Eléctrica Portuguesa e Plessey 

Automática Eléctrica Portuguesa
3 Auxiliary Oiler and Replenishment Ship
4 Landing Platform Dock 
5 Ball Grid Array, Semiconductor 
6 Future Offshore Patrol Vessel
7 Landing Ship Dock (Auxiliary)
8 Offshore Patrol Craft (Helicopter)
9 Estaleiros Navais de Viana do Castelo
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Marinha ANO Classe/UN SICC 3.ª Geração SICC 4.ª Geração SICC 5.ª Geração

Espanhola

1987 A.O.R. “Patiño” 1

1995 LPD “Galicia” 1

1996

Porta-aviões  
“Príncipe de Astúrias” 1

Caça Minas da classe 
“Segura” 4

LPD “Castilla”. 1

1997 Fragatas da classe  
“Álvaro de Bazán” 4

1997 2ª série dos Caça Minas da 
classe “Segura” 2

2006 Buque de Proyección 
Estratégica (BPE) 1

Holandesa

1995 LPD “Rotterdam” 1

1997 Fragatas da classe  
“De Zeven Provinciën” 4

1997 HOV’s 2

2003 LPD “Johan de Witt” 1

Inglesa
2001 FOPV classe “River” 3

2002 LSD(A) classe “Bay” 4

2005 OPV(H) 1

Brasileira 2005 Corveta Barroso 1

Tailandesa 1994 Porta helicópteros  
Chakri Naruebet 1

Quadro resumo com sistemas exportados pela EID desde 1987.

FOPV Classe “River”, equipada com o SICC - 5.ª Geração 
(Marinha Real Inglesa)

SICC - 5.ª Geração, NPO Classe “Viana do Castelo”, durante 
realização provas em Fábrica.



Por solicitação dos alunos da Escola Bá-
sica 2/3 de Maxial, Torres Vedras, foi 
proporcionado aos membros do seu 

Clube do Jornal Piropo contacto com um for-
mando do Sistema de Formação Profissional 
da Marinha, na área da Mecânica. O objectivo 
era o de “elucidar e apontar caminhos” aos 
alunos da Escola de Maxial, através do co-

nhecimento do dia a dia na vida de um jovem 
como eles que, em determinado momento, 
decidiu procurar na Marinha uma profissão 
e uma carreira.

A “tarefa” coube ao segundo-grumete Fábio 
dos Anjos Peitinho Pêgas, militar a frequentar 
o Curso de Formação de Praças, no pólo de 
Vila Franca de Xira da Escola de Tecnologias 

Navais, com destino ao regime de contrato na 
classe de Electromecânicos e que redigiu o arti-
go que se segue, publicado no Jornal Piropo, na 
sua edição de Março do corrente ano. O texto é 
esclarecedor, pelo que deixamos aos leitores da 
Revista da Armada o juízo de valor sobre este 
exemplo dos horizontes que, na Marinha, hoje 
se continuam a revelar à nossa juventude.
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Um dia na vida de um aluno na 
Marinha de Guerra Portuguesa
Um dia na vida de um aluno na 
Marinha de Guerra Portuguesa

Um dia na vida de um aluno na 
Marinha de Guerra Portuguesa
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A MARINHA DE D. JOÃO III (15)

D. Nuno da Cunha nomeado 
governador da Índia

D. Nuno da Cunha nomeado 
governador da Índia

“No anno de mil & quinhentos & vinte 
sette, pelas nãos que entam vierão da Ín-
dia, soube el Rei Dom João [...] das diferen-
ças que entre Lopo Vaz de Sampaio, & Pêro 
Mascarenhas se receavão aver, por o modo 
que se teve no abrir das successões.”

A situação da Índia apresentava-se com-
plexa, porque os conflitos ocorridos 
na sucessão dos governadores – que 

tinham resultado na prisão e embarque 
de Pêro de Mascarenhas para o reino, en-
quanto Lopo Vaz de Sampaio ocupava o 
cargo – configuravam uma conspiração e 
uma desobediência ao rei. D. João III tinha 
uma visão clara da gravidade dos factos e, 
sobretudo, do mau caminho que levava a 
administração ultramarina, cujo controlo 
era limitado pela distância à metrópole, 
pelas dificuldades de comunicação e pela 
ganância incontrolada dos mais altos re-
presentantes régios. Numa tentativa de 
pôr cobro aos desmandos do Oriente, em 
1528, nomeou D. Nuno da Cunha para o 
cargo de governador. A escolha não podia 
ser mais notável, de facto. Tratava-se do 
filho mais velho de Tristão da Cunha, o 
fidalgo que D. Manuel escolhera em 1505 
para primeiro Vice-Rei, e que, à última 
hora, fora substituído por D. Francisco de 
Almeida, por razões de saúde do próprio 
(Marinha de D. Manuel (30) - RA nº 358). 
Recordemos, contudo, que no ano seguin-
te, partia ao comando doutra esquadra que 
acompanhou a de Albuquerque, e depois 
de passar em Socotorá, seguiu para a Ín-
dia, onde esteve até 1508 e onde participou 
em numerosas acções de guerra. Nuno da 
Cunha acompanhou seu pai nessa viagem 
e foi armado cavaleiro pelo próprio Vice-Rei, 
após um violento combate em Panane, cuja 
sorte se decidiu a favor dos portugueses, ape-
sar do avultado número de baixas sofridas. 
De regresso a Lisboa a carreira do jovem fi-
dalgo prosseguiu com a atribuição do cargo 
de fronteiro de Safim em 1513, onde perma-
neceu alguns anos. Mas quando da majestosa 
embaixada enviada por D. Manuel ao Papa 
Leão X, seu pai foi o embaixador enviado e 
ele acompanhou séquito português em toda 
a missão. Mais tarde, em 1521, esteve presente 
noutra missão diplomática de monta, quan-
do da viagem marítima da Princesa D. Bea-
triz até Villefranche, onde se encontrou com 
o seu marido Carlos III de Sabóia (Marinha 
de D. Manuel (57) - RA nº 385). 

Logo no princípio do seu reinado, D. João III 
escolheu-o para contador da fazenda régia, e 
este facto, a par das responsabilidades que lhe 

couberam noutras circunstâncias de monta, 
permitem-nos imaginar que o soberano depo-
sitava confiança na sua competência, dedicação 
e honestidade.

Saiu de Lisboa a 18 de Abril de 1528, ao co-
mando de uma esquadra de 11 velas, que inte-
grava os seus dois irmãos mais novos, Simão 
da Cunha designado para Capitão-mor do 
mar da Índia, e Pêro Vaz da Cunha destinado 
à capitania de Goa. A viagem foi atribulada, 

sobretudo, devido ao atraso com que saíram 
de Lisboa. São variados os relatos que nos 
chegaram, mas todos referem um progres-
sivo atraso que se reflectiu na passagem do 
Cabo da Boa Esperança na fase mais aguda 
dos temporais do Hemisfério Sul, desmem-
brando-se quase toda a esquadra. Nuno da 
Cunha, seu irmão Pêro Vaz e D. Fernando de 
Lima foram parar à costa oriental da Ilha de 
Madagáscar, com o mês de Agosto já adian-
tado. Perderam muita água doce e a necessi-
dade de reabastecer, obrigou-os  a demandar 
terra em más condições, levando à perda da 
nau capitânia. Tanto quanto nos relatam os 
cronistas, não morreu nenhum homem, mas 
quando se lançou fogo ao que restava do 
navio, nos pavimentos inferiores irremedia-
velmente alagados ficava ainda muita carga 
de valor, pólvora, artilharia e armas ligeiras 
de diversa ordem, que muita falta faziam na 

Índia. Mas queria a má sorte que não termi-
nassem por ali os incidentes a que viria a ser 
sujeito antes de chegar ao seu destino. João 
de Barros refere que tinha intenções de de-
mandar Melinde, mas ao passar pelo norte 
da ilha foi arrastado por fortes correntes que 
o levaram até às ilhas Comores e a Zenzibar. 
Embora isso não seja confirmado por outros 
cronistas, Barros diz ainda que o piloto do seu 
navio não era mais nem menos do que João 

de Lisboa, homem sabedor das coisas do 
mar, hoje conhecido pelo conjunto de re-
gras de navegação, tabelas astronómicas e 
roteiros diversos compilados numa colec-
ção de manuscritos com o seu nome. Mas, 
naquelas condições não haveria muito a 
fazer: ainda hoje, quando se desencadeia 
a monção de SW, correm as águas de leste 
para oeste com uma velocidade que pode 
atingir 2 nós. Se isto sucede com as ilhas 
a sotavento ou com ventos fracos, o peri-
go de naufrágio é bastante grande, tendo 
em conta que o único meio propulsor era 
a vela. Apesar de tudo o navio conseguiu 
ir até às imediações de Zenzibar, enquanto 
Fernando Lima ganhara bom vento e pas-
sara para Melinde. O futuro governador, 
agora embarcado no navio de seu irmão, 
só em Outubro logrou alcançar Melinde. 
A viagem estava fadada para durar até à 
eternidade e as piores situações estavam 
sempre para vir. De Melinde foi atacar 
Mombaça onde ficou algum tempo e onde 
lhe adoeceu muita gente – ali morreu seu 
irmão Pêro Vaz da Cunha. Depois foi até 
Ormuz onde esperava adiantar algumas 
resoluções que trazia por ordenança. Não 
foi mal recebido e teve notícias de que o 
veterano António Saldanha, que partira 
com ele de Lisboa, já chegara à Índia. Con-

tudo, enquanto esperava pela época favorável 
à travessia para o Malabar, resolveu enviar o 
irmão, Simão da Cunha, numa expedição ao 
Bahrein. Era uma acção que não parecia di-
fícil e que agradaria ao sultão de Ormuz, fa-
vorecendo as relações políticas de Portugal 
na entrada do Golfo Pérsico. Em má hora to-
mou tal decisão, de que resultou a perda do 
irmão e de quase todo o pessoal atacado por 
uma doença fatal. Finalmente, em Outubro 
de 1529 chegou a Goa, onde foi recebido com 
salvas de artilharia e grandes festas. Espera-
va-o uma primeira missão nada agradável: 
prender Lopo Vaz de Sampaio e enviá-lo para 
a justiça de el-Rei. Assunto que ficará para a 
próxima revista.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Nuno da Cunha, 10º governador da Índia.
Lendas da Índia. 
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Dos mais obscuros aos mais destaca-
dos cargos, somos todos chamados 
a Honrar a Pátria e se a panóplia de 

oportunidades é, ao longo de uma carreira, 
vasta, não menos o é menos em áreas mui-
to especializadas em que, alcançada a im-
prescindível harmonia do conjunto, como 
ocorre na Música, nos afirmamos ao Servi-
ço da Armada.

Foi assim que...

Revista da Armada – Há dias, ao ligar o 
rádio, ouvimos que tinham transmitido a 
Banda de Armada a executar uma obra de 
Jorge Salgueiro. Era um programa preenchi-
do com Bandas.

Jorge Salgueiro – Ao domingo?
RA – Sim. Na Antena 2. Já lá o ouvi a ser en-

trevistado. Como se sentiu?
JS – Tratando-se de uma rádio entregue a jor-

nalistas com padrões de exigência elevados é 
muito significativo para mim e para a Banda da 
Armada cujo nível de execução tem contribuído 
para a prestigiar e ao meu trabalho.

RA – Como foi a sua trajectória?
JS – Comecei na banda da Sociedade Filar-

mónica Palmelense e depois fui para a Acade-
mia Luísa Todi, em Setúbal. Os estudos de Con-
servatório terminei-os na Escola de Música de 
Linda-a-Velha.

RA – E antecedentes, havia?
JS – Não há artistas na minha família. Esta 

apetência pela música apareceu por influência 
do meu irmão, que ouvia muita música. Ele, 
porém, é ... engenheiro civil.

RA – Sim?
JS – De início investi muito na interpretação 

que depois se tornou vício, dependência, pai-
xão... as minhas primeiras peças datam dos 
meus 14 anos.

RA – Muito cedo...
JS – Sim, mas a minha carreira pública come-

çou como intérprete de trompete. Representei 
Portugal na Orquestra dos Jovens do Mediterrâ-
neo, aos 17, em França, na Orquestra de Jovens 
da Europa, pelos 19 anos, em Corfu, na Grécia, 
e na Banda Sinfónica da Comunidade Europeia, 
no Luxemburgo, já com 20.

RA – Como foi isso?
JS – Num concurso público em cada país, 

sempre com o mesmo júri, são seleccionados 
os melhores em cada instrumento, e, depois de 
um mês a preparar o repertório, a orquestra par-
te em digressão. 

Ganhei também um concurso da Juventude 
Musical Portuguesa a par do desenvolvimento 
de uma actividade de escrita, a nível mais pri-
vado, até que fui convidado a formar e dirigir 
uma orquestra de jovens onde era o mais ve-
lho dos cerca de vinte elementos ... tinha ape-
nas 17 anos.

RA – Foi pois um desafio...
JS – Sim, e de tal modo que me obrigou a uma 

decisão. Levava, por um lado, muito a sério a 
minha carreira de intérprete que me tomava 6 

a 7 horas de estudo por dia e, por outro, come-
çavam a não me chegar os tempos vagos para 
me dedicar à escrita de música.

RA – Mas veio ainda muito jovem para a 
nossa Banda?

JS – Aos 17 anos. Estava em pleno floresci-
mento como trompetista. Cheguei a tocar con-
certos a solo à frente da Banda: o concerto de 
Vivaldi, barroco, Haydn, o pai do classicismo, 
e Hummel, já um pré-romântico.

RA – O Maestro era?
JS – Em 1987, já era o Maestro Araújo Perei-

ra, mas na altura dos exames ainda era Chefe o 
Comandante Baltazar.

RA – E quantos concorrentes?
JS – Não sei. Habitualmente são muitos e 

cada vez é mais difícil entrar pois os jovens vêm 
cada vez mais bem preparados. Actualmente 
muitos dos candidatos já são alunos de escolas 
superiores e procuram aqui realizar o sonho de 
seguir uma carreira de instrumentista que tem 
muito menos saídas do que a via do ensino.

RA – Muito positivo para a Banda?
JS – Claro. O seu nível tem crescido exponen-

cialmente, também graças ao facto de a Armada 
proporcionar condições favoráveis.

RA – Portanto já integrado na Banda quando 
foi descoberto em termos de composição?

JS – Por volta dos 21 quando a Banda foi to-
car a Palmela, o Cmdt Araújo Pereira, sabendo 
que escrevia e que era a minha terra natal, su-
geriu-me que escolhesse uma obra minha para 
ali ser interpretada pela Banda.

No ano seguinte terminei a minha primeira 
sinfonia “A Voz dos Deuses”, dedicada à Ban-
da da Armada, que foi estreada, em 1994, no 
Teatro da Trindade. Foi, então, uma espécie de 
assunção pública como compositor.

RA – Daí para diante...
JS – O Maestro foi solicitando, com alguma 

frequência, a minha colaboração como com-
positor, para além das minhas funções de intér-
prete. O momento decisivo foi a minha cola-
boração para o concerto da EXPO e para o Dia 
da Marinha de 98 em que a Banda tocou com 
a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Nessa al-
tura tivemos de produzir originais e adaptações 
para ela, e, até, algum trabalho vocacionado 
para a sua actividade protocolar. Foi nesse mo-
mento que nos apercebemos que a minha ac-
tividade de compositor lhe seria útil não só na 
perspectiva estética ou artística, mas também 
na resolução de necessidades emergentes do 
seu dia-a-dia.

RA – É então que nasce a ideia do Compo-
sitor Residente...

JS – ... que se concretiza em finais de 1999.
RA – No fundo foi trazer para dentro uma 

tradição que permitiu que os nossos Músicos 
se destacassem fora da Armada não só como 
instrumentistas mas também como compo-
sitores no Teatro de Opereta do início do 
s éculo XX e depois no de Revista.

JS – Normalmente os elementos de todas as 
instituições musicais, civis ou nossas congéne-
res, desenvolvem actividades paralelas, quer no 
ensino, quer como instrumentistas noutras for-
mações. Mas na nossa Banda há já uma longa 
tradição de compositores... por exemplo...

RA – Para não cometermos a injustiça de lhe 
escapar algum, cito um dos mais conhecidos... 
Ferrer Trindade.

JS – Exacto, foi clarinetista da Banda da Arma-
da durante nove anos. Estou, aliás, a fazer um 
estudo sobre Compositores que passaram pela 
Banda da Armada.

RA – Belíssima ideia...
JS – O primeiro, de inúmeros, é António Ma-

ria Chéu. Dirigiu outras formações musicais mas 
foi o primeiro Maestro português da Banda, o 
primeiro que foi Oficial da Armada e o primei-
ro, em Portugal, a gravar um disco1.

RA – Cujo Centenário foi primorosamente 
celebrado...

JS – Porphírio José da Cruz tem obras muito 
interessantes, até a nível histórico. Em 1915, por-
tanto em plena I GG, escreveu «L’Écho des Tran-
chées” (O Eco das Trincheiras) que, tal como a 
Abertura «1812» de Tchaikovski e da «Batalha 
da Vitória» de Beethoven, inclui canhões. Assi-
nava as partituras como «músico d’armada» e 
essa obra é, sem dúvida, uma reflexão em cima 
do acontecimento.

RA – Incontornável...
JS – E há o Artur Fão que deixou uma obra 

importantíssima na área da teoria musical e dos 
métodos pedagógicos que foram adoptados no 
Conservatório Nacional e seguidos, durante 
todo o século XX, no ensino teórico da música 
em Portugal. Depois Marcos Romão...

RA – De quem nos recordamos com esti-
ma... Diga-nos, também se tem dedicado à 
pedagogia?

«Jorge Salgueiro»«Jorge Salgueiro»

Jorge Salgueiro na recruta com 17 anos 
Vila-Franca – 1987.



JS – Como é normal, recebo encomendas de 
outras entidades. Uma delas, a «Foco Musical», 
com quem colaboro desde 1998, no sentido de 
compor obras sinfónicas para sensibilizar crian-
ças para a música erudita. Foi pensada conjunta-
mente com professores, ocupou-me cinco anos 
em que compus quatro obras sinfónicas. A mais 
conhecida é a «Quinta da Amizade».

RA – Acaba de sair a segunda edição com 
Banda Desenhada e edição em Castelhano... 
e que foi a?...

JS – A primeira do projecto, escrita 
para dar a conhecer, na linha do «Pedro 
e o Lobo» de Prokofiev, os instrumentos 
da orquestra, fazendo-os corresponder 
a um dado animal da fábula. 

Depois vem «O Achamento do Bra-
sil» que procura familiarizar as crianças 
com o mundo da ópera: a classifica-
ção das vozes, do que é uma abertu-
ra, um acto, uma ária, um recitativo, o 
libreto, etc.

RA – Vimos e ficámos fascinados! So-
bretudo a pequenada que, na plateia, 
se erguia, uma mancha aqui outra aco-
lá, e que, com os seus instrumentos, se 
“misturavam” com a Orquestra.

JS – A terceira foi «O Conquistador», (não 
chegou a ver? ... Não, não) que é uma cantata 
sobre D. Afonso Henriques… 

A última, «A Floresta de Água», é a que recor-
re a menor número de instrumentistas, cerca de 
dez, e cujo objectivo principal é dar a conhecer 
as formas musicais.

RA – Explique-se melhor...
JS – Quando falamos em forma, referimo-

-nos à estrutura de uma obra musical. Posso 
dar um exemplo muito simples: numa can-
ção em que as estrofes alternam com o refrão, 
estamos perante aquilo a que chamamos uma 
alternância entre A e B, o que quer dizer que 
a forma de uma canção se pode resumir a um 
ABAB. A forma é muito importante numa obra 
musical pois ela também afere da capacidade 
de estruturação e pensamento formal 
do compositor, sendo a mais influente 
na história da música a “forma sonata” 
estabilizada no classicismo e presente 
em quase todo o tipo de obras, nomea-
damente no primeiro andamento das 
sinfonias. «A Floresta de Água» aborda 
algumas das formas mais usuais (suite, 
cânone, abertura, bagatela, scherzo, 
rondó, sonata, hino, canção, variações) 
que as crianças estudam antes de irem 
ver e participar nos concertos. É este o 
projecto cuja orquestra (Orquestra Di-
dáctica da Foco Musical) tenho dirigido 
como convidado e sempre que posso.

RA – E que escolas?
JS – Sobretudo as das áreas da Gran-

de Lisboa e do Porto. Agora em Espanha e há 
já contactos com o Brasil para a obra de intro-
dução aos instrumentos.

RA – E como maestro que tem feito?
JS – Dirigi diversas formações. A primeira, 

em 1987, foi a Orquestra Juvenil dos Lourei-
ros, depois o Coral Infantil de Setúbal, durante 
bastantes anos. Outro projecto foi os «Negros 

de Luz», quatro vozes, um quinteto de cordas, 
piano e percussão. Ainda a Orquestra Nacional 
do Porto e os Coros do Círculo Portuense de 
Ópera, a Orquestra e Coros do Conservatório 
de Viseu e a Orquestra e Coros do Gabinete 
de Educação Artística da Madeira, aonde vol-
tarei em breve, mas sempre como intérprete 
das minhas obras... 

RA – Curioso. Porquê ... «sempre das mi-
nhas obras»?

JS – A minha carreira não é de todo a de ma-
estro. No entanto, considero importante dirigir 
as minhas obras pois esse acto encerra também 
uma transmissão do testemunho do meu pen-
samento sobre a obra que é impossível escre-
ver em notas de música. Falo de sensibilidade, 
de posicionamento social, de pensamento es-
tético, como ser humano, de atitude perante a 
obra e de relacionamento com os outros. Até a 
postura física é importante... na minha música é 
essencialmente a energia e o movimento e isso 
também se transmite no acto de direcção que 
deve ser contagiante para os músicos e para o 
público. É quase como ser o pintor a escolher 
a moldura para o seu quadro. Por isso acho tão 
importante dirigir as minhas obras...

RA – Portanto fazer a mediação entre a par-
titura e a própria interpretação...

JS – Não só. Há ainda uma parte prática 
muito importante, que não é descurada, que 
é convivermos com as dificuldades e especifi-
cidades da obra que escrevemos e da sua rela-
ção com os músicos e os seus instrumentos. É 
uma aprendizagem para lá de tudo o que nos 
pode ser ensinado.

RA – Mesmo na mera adaptação de uma 

obra a uma dada formação, isso implica um 
conhecimento de cada instrumento?

JS – Claro, mas há uma muito ténue linha en-
tre conhecer os instrumentos e saber escrever 
bem para cada um deles. Por exemplo, pode 
acontecer numa peça que julgamos simples e 
o pianista dizer-nos que é complicada de ser 
executada, que não é idiomática, que “não está 
debaixo de dedos”...

Se o compositor conhecer muito bem a téc-
nica do piano, a peça pode parecer 
muito mais virtuosista e ser simples de 
executar.

RA – Ser mais... ergonómica!
JS – Exactamente! Por isso este con-

tacto é muito importante.
RA – E o seu compromisso com a 

Banda como é que se  desenvolve?
JS – Em diversos planos. Há um, no 

plano protocolar, que vai ao encon-
tro de emergências. Há pouco tempo 
aconteceu a banda necessitar do Hino 
da Geórgia para um serviço que acon-
tecia num prazo a que não poderíamos 
recorrer a apoio diplomático em tempo 
útil: tivemos de recorrer à Internet e rea-

lizar a instrumentação para a banda. Aconte-
ceu algo parecido com hino de Moçambique 
e com a marcha «Cisne Branco» do Brasil. São 
exemplos…

Outro é o da relação com as populações que 
surge sempre que a Banda vai tocar a uma dada 
localidade. Implica um trabalho de investigação 
de música e músicos que sejam aglutinadores e 
representativos daquela gente e integrá-los no 
concerto que a Banda realiza nessa localidade. 
Esses arranjos criam laços com as populações 
que são, a meu ver, de grande importância para 
o incremento da imagem da Banda e da Mari-
nha junto delas.

RA – Tive excelentes ecos duma experiên-
cia em Viana do Castelo. Fale-nos dela antes 
de continuar.

JS – Foi o caso de «Havemos de ir a Viana», 
um arranjo em que incluía o Grupo de 
Cantares do Minho.

Ainda para esse concerto escrevi “Mi-
nius” que teve a participação de um mú-
sico de Viana como solista, Augusto Ca-
nário, intérprete de concertina.

RA – Isso é muito original ... 
JS – Julgo que sim. É um trabalho de 

proximidade com as populações.
RA – A última peça sua que ouvi foi no 

Centro Cultural de Belém, «Primavera» 
que surpreendeu pela modernidade e 
pela novidade na exploração dos instru-
mentos. E já sob a direcção do Cmdt Car-
los Ribeiro, o novo Chefe da Banda.

JS – Obteve um grande sucesso nes-
se seu primeiro grande concerto como 

Chefe da Banda. Está de parabéns e a Banda 
também, é claro.

RA – Sim, sim. Estava comigo um Oficial da 
Armada Francesa (gabou o seu Francês) que 
ficou maravilhado com a qualidade da Banda, 
surpreendido pelo repertório, para ele inteira-
mente novo, e também pela sua peça. É o seu 
último trabalho?
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Jorge Salgueiro dirigindo a Orquestra Nacional do Porto e o Coro Infantil 
do Círculo Portuense de Ópera. 
Convento de São Bento da Vitória – Porto.

Jorge Salgeiro com a soprano Manuela Moniz e o maestro Araújo 
Pereira no concerto do Dia da Marinha 2005 – Figueira da Foz.
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JS – Não, já fiz mais trabalhos por causa do 
próximo Dia da Marinha, em Sines. Ainda a 
propósito deste concerto, posso dar mais duas 
vertentes do trabalho que desenvolvo com a 
Banda. Uma é o de conceber obras originais, 
de cariz mais elaborado, para eventos especiais 
como a Festa da Primavera do CCB.

RA – Lembro-me também do “De Profundis” 
para o concerto das Jornadas do Mar, na Escola 
Naval, dedicadas a Pedro Nunes.

JS – Exactamente. Uma outra vertente é a da 
recuperação e exploração de iconografia liga-
da ao mar, no plano musical, como é óbvio. É 
o caso do arranjo “Navegar, Navegar”, também 
estreado nesse concerto.

RA – E a sua experiência no campo didác-
tico, não tem sido aproveitada na Banda?

JS – Adivinhou! De facto, este ano, va-
mos concretizar um projecto para sensibili-
zação das crianças ao mundo da música e 
dos instrumentos de uma banda e também 
ao conhecimento e preservação dos recur-
sos do mar.

Esse trabalho será inserido na relação que 
a Banda mantém com as escolas que a visi-
tam no seu local de ensaio.

RA – Na sede, à Praça da Armada, em 
Alcântara, a Banda surpreendeu-me, mas 
doutro modo, num desses ensaios...

JS – Não são ensaios, são mesmo acções de 
sensibilização. É um concerto didáctico.

RA – Para escolas de Lisboa?
JS – Não só. De todo o País. Marcam e vêm 

depois ao antigo Quartel de Marinheiros...
RA – A propósito, entrou com que posto?
JS – Como Grumete fiz a recruta e na Ban-

da como 1.º Marinheiro e já sou 1.º Sargento 
desde 1994.

RA – O Quadro comporta quantos Oficiais?
JS – Três, agora vai haver um concurso públi-

co para o terceiro.
RA – Como é esse concurso em termos 

musicais?
JS – A componente musical principal é a di-

recção de banda. É uma carreira completamente 
diferente que obriga ao estudo da obra de outros 
compositores e a uma absorvente dedicação à 
carreira militar e de direcção de banda.

RA – Tenho a impressão que algo nos está 
a escapar...

JS – Talvez a minha actividade, a que faço 
com regularidade, de escrita de música para 
teatro,...

RA – Isso mesmo... o «Ensaio Sobre a Ce-
gueira», do Saramago, que vimos em Palmela.

JS – Levado à cena pelo Grupo de Teatro «O 
Bando» de que sou membro da Direcção Artís-
tica desde 2000 e que também foi representada 
no Teatro Nacional de São João no Porto, e em 
Lisboa, na Culturgest e no Trindade.

RA – Ficou-se por aí ...?
JS – ...e que foi gravado pela Orquestra Na-

cional do Porto. A par, estou a fazer um estudo 
sobre a música para teatro que deve ficar con-
cluído daqui a dois anos.

RA – Sim? Referia-me ao teatro.
JS – Ah! Musiquei cerca de 10 peças. «Mer-

lim», sobre a saga dos Cavaleiros da Távola Re-
donda, foi o meu primeiro trabalho, com texto 

do dramaturgo alemão Tankred Dorst. Depois 
fiz «Abrigo» do albanês Kadare. A ópera, «Pino 
do Verão», muito peculiar pois foi pensada para 
ser cantada na encosta, bastante íngreme, do 
Castelo de Palmela e em que a orquestra está 
distribuída por esse cenário natural.

RA –Integrado nas Festas de Palmela?
JS – Não. No FIAR (Festival Internacional de 

Artes de Rua), um grande evento anual. Nos três 
anos em que foi representada teve a presença, 
em média, de 3000 pessoas por récita.

RA – Outras encomendas?
JS – Sim, de instituições e de particulares, a 

que vou respondendo conforme possível.

Este ano estrearei, na Madeira, uma obra 
inspirada na sua descoberta que sob a minha 
direcção será interpretada pela Banda daquela 
Zona Militar juntamente com a Orquestra e os 
Coros do Gabinete Coordenador da Educação 
Artística da Região no dia em que se comemo-
ra a sua Autonomia.

A Orquestra de Jovens da Suíça encomen-
dou-me um concerto para tuba a estrear em Ju-
lho, naquele país. São trabalhos esporádicos...

RA – Tem alguma relação com a Suíça?
JS – Não. A ideia nasceu do solista, o tubis-

ta Sérgio Carolino, que é um virtuoso portu-
guês com carreira internacional e que irá es-
trear a obra.

RA – É pois mais uma internacionalização...
JS – Tenho algumas obras minhas tocadas lá 

fora e contactos com editoras, nada de gran-
de relevo.

RA – Penso que em Nova Iorque?
JS – Na Califórnia, por uma orquestra uni-

versitária.
RA – Como é que isso tem acontecido?
JS – De várias maneiras. Na EXPO 98, um 

maestro americano, agradavelmente impres-
sionado, seleccionou música erudita portugue-
sa na Sociedade Portuguesa de Autores e, lá, a 
executou. Como?...

RA – Nada, continue!
JS – Na Europa, editoras de música para 

Bandas conhecem-na através de alunos portu-
gueses, como na  Holanda, ou porque a obra 
é tocada em concursos para Bandas, muito fre-
quentes na Europa Central. Tenho obras edita-
das na Holanda e na Alemanha e agora a «Foco 
Musical» está em contacto, como disse, com 
uma editora espanhola. As coisas têm aconte-
cido... devagar.

RA – Que idade tem?
JS – Tenho 36.

RA – Está velho! (Risos)... Ouvimos, pela pri-
meira vez, uma peça sua no São Luís e vi muitas 
pessoas compartilharem da nossa própria sur-
presa. Havia como que uma... força.

JS – Procuro que a minha música seja mais do 
que isso, que, com todas as minhas limitações 
e condicionantes, possa de algum modo fazer 
reflectir sobre o mundo em que vivemos.

RA – Recordamos, no caso, um texto intro-
dutório.

JS – Foi lido no palco.
RA – Tem uma filha! Também tem uma edu-

cação musical?
JS – Sim, tem sete anos. Tem de ter. Todos os 
dias toca um bocadinho de piano. A Mãe 
tocava-lhe piano ainda antes de nascer. Mas 
ainda não teve aquele clic... ainda não se vai 
sentar ao piano para se divertir.

RA – O seu casamento tem, pois, que ver 
com a Música.

JS – Sim! Aliás, começámos a namorar 
em Viena.

RA – Ah! Bom! É o sítio ideal...
JS – Tocávamos já em Palmela. Ela fez o 

curso de piano até ao quinto ano mas tocou 
também clarinete e flauta na Banda que nes-
sa altura foi à Áustria.

RA – Não sabíamos que a sua Mulher era 
instrumentista.

JS – Profissionalmente é licenciada em Die-
tética e trabalha num hospital.

RA – Uma educação musical parece-nos, 
hoje, fundamental. Penso em ... memória au-
ditiva e ...

JS – Sim e também a memória visual (muito 
importante par decorar partituras), a concen-
tração, a coordenação psicomotora, a sensibi-
lidade expressiva e auditiva, o sentido crítico e 
o gosto pela cultura. Tanta coisa…

RA – O trabalho em equipa ... Tem, ao que 
vemos, duas condecorações.

JS - São as Medalhas da Cruz Naval de 4ª clas-
se, que recebi em 1995 e em 2005.

RA – Esta, na Figueira da Foz.
JS – Durante a cerimónia que decorreu an-

tes do desfile. 
RA – E Louvores! Do de 95 destaco: «Apesar 

da sua juventude... invejável curriculum... vasta 
obra produzida e a integração em diversas or-
questras... elevado nível técnico... /contribuin-
do/ para a imagem e competência da /Banda 
e da/ Marinha...» e do de 2001, que reforça o 
de 95, respigo «... militar muito determinado... 
espírito de missão, zelo e sentido das respon-
sabilidades... sem regatear qualquer tipo de 
disponibilidade. ...» sublinhando «as qualida-
des... humanas...» que registamos e sabemos 
ser o timbre da sua personalidade.

Na sua idade, com mais de 140 obras, temos 
todos muito a esperar de si. Com os nossos sin-
ceros votos um sonoro Bem-haja!!!

Permita, porém, que nos felicitemos também 
por ter recebido, mais do que o reconhecimen-
to, o estímulo de quem estava em condições 
de o avaliar.

Dr. Rui M. Ramalho Ortigão Neves
1TEN REF

Nota:
1 Ver RA n.º 366 de Julho de 2003.

Jorge Salgeiro a ser entrevistado na Revista da Armada.
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As antigas instalações da “REVISTA” eram muito exíguas e não 
satisfaziam os parâmetros necessários de conforto, funcio-
nalidade e segurança.

O projecto de expansão e modernização financiado por verbas 
do PIOM e POCR, desenvolveu-se em duas fases; a primeira respei-
tante à expansão do arquivo e biblioteca e seu reequipamento e a 
segunda de reordenamento de espaços e reequipamento envolven-
do a totalidade dos gabinetes da Direcção, Redacção, Secretaria e 
Instalações de Apoio.

Essas intervenções tiveram como pretexto um objectivo comum: 
renovar para melhor prover à qualidade e modernidade das instala-
ções da Revista da Armada.

Definiram-se inicialmente algumas ideias mestras extensíveis às duas 
fases e a toda a área de intervenção: a preferência das áreas envidraça-
das de forma a aproveitar ao máximo a luz natural, foi uma constante, 
de forma a reanimar os espaços; a uniformização de acabamentos e um 
conjunto de preocupações estéticas e funcionais que se estenderam ao 
estudo da nova iluminação. Desta forma, os espaços adquiriram uma 
outra singularidade permitindo circulações e percursos fluidos.

O espaço de arquivo/biblioteca convive agora com os seus uti-
lizadores através da sua transparência, permitindo pela introdução 
de um conjunto de estantes deslizantes arrebatar o velho método de 
armazenagem, acondicionando e aumentando significativamente os 
metros de história ali guardados.

As novas instalações da RA dispõem ainda de um novo sistema de 
ventilação e ar condicionado, instalação eléctrica, rede estruturada 
e sistema automático de detecção de incêndios.

O sucesso do projecto deveu-se essencialmente ao apoio da 
Marinha e eficiente coordenação na execução das actividades e 
obras entre as equipas da RA, DI, DITIC, UAICM e empresa adjudi-
catária ENG & BUILT.

(Colaboração da DI)

REVISTA DA ARMADA
Expansão e Remodelação das Instalações
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O 35º aniversário da Revista da Ar-
mada foi comemorado no dia 6 de 
Julho, associando a publicação nú-

mero 400 da Revista  e ainda a renovação e 
a ampliação das suas instalações.

Dignou-se presidir às várias cerimónias 
o CEMA, Almirante Fernando de Melo Go-
mes que chegou ao patamar da entrada às 
16.00h e onde foi recebido pelo Director 
da R.A., CALM EMQ Luís Roque Martins e 
pelos muitos convidados que quiseram as-
sociar-se às comemorações.

O ALM CEMA começou por descerrar a 
magnífica placa junto à entrada enquanto 
o Coro Polifónico do Clube do Sargento 
da Armada cantava a Marcha da Marinha, 
momento de grande significado sublinha-
do pelos presentes com grande salva de 
palmas.

Seguiu-se a visita às instalações, cujo ar-
ranjo e acabamento mereceram os mais elo-
giosos comentários de todos os presentes.

O ALM CEMA durante a visita descerrou 
as placas que dão o nome do Vice-Almi-
rante Manuel Pereira Crespo à sala onde 
vai funcionar o “Arquivo, Biblioteca e Sala 
de Leitura” e Comandante Raúl de Sousa 
Machado ao Gabinete onde o saudoso Co-
mandante trabalhou até falecer.

Passou-se depois à Casa da Balança onde 
a cerimónia se retomou com uma alocução 
do CALM Roque Martins, Director da Revis-
ta e que se transcreve em caixa própria.

Seguiu-se a cerimónia de entrega dos Pré-
mios da Revista da Armada referentes ao 
ano de 2005, e cuja descrição se encontra 
noticiada à parte.

Foi lida de seguida a portaria de 19 de 
Junho de 2006 do Chefe do Estado-Maior 
da Armada que atribui à Revista da Armada 
a Medalha Naval de Vasco da Gama. Acto 
contínuo o Almirante Fernando de Melo 
Gomes entregou ao Director da Revista 
da Armada, CALM Luís Roque Martins um 
quadro contendo o Diploma, a Medalha, a 
Miniatura e Fita.

Usou então da palavra o CEMA, Almirante 
Fernando de Melo Gomes que começou por 
referir o grande gosto que tinha em presidir à 
cerimónia da comemoração do 35º aniversá-
rio da Revista da Armada, e enalteceu a visão 
estratégica do então Ministro da Marinha, 
Almi rante Pereira Crespo, que, em 1971, deu 
início a um processo que hoje muito honra a 
Marinha pela sua utilidade e pelo valor que 
encerra em vários campos, constituindo-se 
ao longo dos anos como um forte elo de li-
gação entre marinheiros, os de hoje e os de 
ontem, contribuindo significativamente para 
dar a conhecer a Marinha ao País e unir os 
marinheiros em torno de valores comuns, 
incutindo o espírito de bem servir.  

Acrescentou depois o ALM 
CEMA  que aqueles que a lêem, 
com entusiasmo e enlevo, na 
busca de notícias da sua Marinha 
e dos seus amigos e conhecidos, 
de referências históricas, cientí-
ficas ou culturais, ou apenas para 
matar saudades dos seus tem-
pos de Marinha, são o principal 
motivo para o trabalho que tem 
sido desenvolvido, quase sempre 
graciosamente, com dedicação 
e saber, por um rol imenso de 
colaboradores, marinheiros na 
esmagadora maioria, ao longo 
de 400 edições.   Por isto, a nos-
sa Revista é também uma fonte 
de informação indispensável e 
uma referência obrigatória pelo 
repositório de artigos de índole 
histórica, técnico-científica e de 
âmbito estratégico naval que re-
tratam de forma ímpar a evolu-
ção recente da Marinha e a rela-
ção de Portugal com o mar.

Por fim, o ALM CEMA referiu-
-se ao renovado espaço de tra-
balho que irá, por certo, contri-
buir para melhorar ainda mais o 
padrão reconhecidamente ele-
vado a que a Revista nos habi-
tuou e agradeceu, na pessoa do 
CALM Roque Martins, a todos 
os Directores anteriores e a to-
dos os colaboradores que sou-
beram construir a Revista da Ar-
mada ao longo de 35 anos, um 
esforço que, como comandante 
da Marinha, lhe foi grato reco-
nhecer publicamente, atribuindo-
-lhe a Medalha Naval de Vasco 
da Gama.

Encerrada a segunda parte da 
cerimónia o Almirante CEMA 
percorreu toda a exposição 
acompanhado pelo Director da 
Revista, que na ocasião prestou 
todos os esclarecimentos rela-
tivos à mesma, assim como à 
orientação que presidiu à sua 
realização.

Nalgumas das vitrines, os res-
pectivos autores dos trabalhos 
tiveram oportunidade de mostrar 
ao ALM CEMA as suas obras.

Por fim o Coro Polifónico do 
Clube do Sargento da Armada 
cantou vários números do seu re-
pertório terminando com a Mar-
cha da Marinha, enquanto o Al-
mirante CEMA assinava o Livro de 
Honra da Revista da Armada. 
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Portaria de 19/6/2006
“Por feliz iniciativa e esclarecida decisão do notável Ministro da Mari-

nha, Almirante Manuel Pereira Crespo, foi criada, há trinta e cinco anos, a 
Revista da Armada, com o objectivo de “contribuir para o fortalecimento 
do Espírito de Corpo que sempre caracterizou a nossa Marinha e ao qual 
estão ligadas as virtudes e as tradições navais” e que, simultaneamente, 
“possa ser lida com agrado pelos nossos oficiais, sargentos e praças”.

Em vias de ser editado o seu número quatrocentos, a Revista sofreu, 
ao longo daquele significativo período de tempo, as modificações que a 
evolução dos tempos e da tecnologia foram ditando, de modo a torná-la 
mais apelativa, mas também mais conforme, em termos de conteúdos, 
ao crescente grau de exigência dos seus principais destinatários – os que 
servem Portugal na Marinha.

Imutável ficou o seu apego e a atenção dada a tudo o que realmente 
se vai passando na Marinha, o seu vinculo às coisas do Mar e à nossa 
ímpar Gesta Marítima.

Para além de se ter afirmado como imprescindível elemento agregador 
e indispensável fonte de informação para os que servem na Marinha, a 
Revista da Armada constitui-se num muito importante elo de ligação dos 
que nela serviram e a continuam a amar. É, também, hoje, uma incon-
tornável referência para quem se interesse pelos assuntos da Marinha ou 
pretenda estudar a sua historiografia no último terço de século.

Assim, considero da mais elementar justiça dar público testemunho do 
reconhecimento da Marinha à Revista da Armada, sua publicação oficial, 
de que muitos se orgulham, pelo saliente contributo que tem dado ao lon-
go da sua existência para a coesão, eficiência e prestigio da Marinha, pelo 
que, nos termos do disposto no artigo 3º do Decreto n.º 49052, de 1 de 
Junho de 1969, lhe concedo a Medalha Naval de Vasco da Gama.”

Alocução do Director da Revista
“Criada há 35 anos, 

a Revista da Armada fi-
cou instalada no local 
onde hoje se encontra o 
“Pronto-a-vestir” do far-
damento. Área repartida 
por r/c e sobre/loja, com 
dimensão reduzida, com 
muito pouca luz natural 
e sobretudo sem qual-
quer privacidade. Foi o 
que se arranjou naque-
les anos iniciais da déca-
da de 70.

E ali se manteve até 
1995, ano em que se 
mudou cinquenta metros 
mais para a direita, indo ocupar o espaço das antigas instalações da histórica Capitania do Porto de 
Lisboa. A área aumentou um pouco e a luz natural também, mas a falta de isolamento da placa do 
chão, os cheiros devidos a canalizações antigas e a permissividade a alagamentos em dias de tem-
poral, faziam que se temesse sempre o pior.

Por sua vez, ao fim destes anos, o espaço passou a ser curto, designadamente para o arquivo das 
Revistas propriamente ditas.

Em face desta situação, e numa altura em que estava a ser equacionado o espaço colateral, ocu-
pado de forma um tanto ou quanto anarquica por paióis de diversos organismos, lançou-se uma pro-
posta no sentido de aumentar o espaço da Revista da Armada em 75 M2, o que iria permitir dotá-la 
de uma área suficiente para instalar o arquivo com capacidade para largos anos.

Obtida a autorização e a respectiva verba para esta infra-estrutura e respectivo mobiliário, de 
arquivo e biblioteca, e com a obra já em execução, acabou por se pôr outro problema, que era o 
desequilíbrio entre uma parte que ficava nova e as antigas instalações que se encontravam comple-
tamente degradadas.

Valeu-nos aqui a compreensão da Administração da Marinha, que aceitou que fosse recuperada 
toda a parte antiga de acordo com as mesmas normas de segurança e num projecto integrado, de 
qualidade, que poderíamos dizer que obedeceu essencialmente a três conceitos – utilidade, sim-
plicidade e dignidade.

Aproveitando as obras em curso foram instalados de raíz os sistemas de ventilação e ar condicio-
nado, comunicações, telefónicas e informáticas e novos quadros eléctricos.

Com a obra pronta, seja-me permitido deixar aqui alguns agradecimentos nomeadamente á Su-
perintendência dos Serviços do Material e às suas Direcções de Infra-estruturas e DITIC, pela procura 
das melhores soluções e ainda ao Arsenal do Alfeite pela oferta da magnifica placa, que doravante 
identificará a entrada da Revista da Armada.

Uma palavra ainda de agradecimento para a firma Eng & Built que connosco conviveu naquele 
apertado espaço, quase um ano, e que em clima de compreensão mútua foi possível acabar as obras 
no prazo previsto e não interromper a feitura da Revista, que continuou a sair regularmente.

Na realidade não se pode dizer que trinta e cinco anos seja muito tempo na vida de uma pu-
blicação .

Criada pelo saudoso Vice-Almirante Manuel Pereira Crespo, notável Ministro da Marinha, a quem 
hoje prestamos a nossa singela homenagem dando o seu nome ao novo espaço do “Arquivo, Bibliote-
ca e Sala de Leitura”, criada, dizia, com o objectivo de contribuir para o fortalecimento do Espírito de 
Corpo que sempre caracterizou a nossa Marinha e à qual estão ligadas as virtudes e tradições navais 
e ao mesmo tempo para poder ser lida com agrado pelos nossos oficiais sargentos e praças.

Efectivamente assim tem acontecido. A Revista, ao longo dos tempos, tem sido o repositório de imen-
sos artigos que têm aparecido sob a forma de crónicas, ensaios, reportagens, entrevistas, notícias, contos, 
efemérides e passatempos, tendo sempre como elo de ligação – o Mar, a Marinha e toda uma Cultura 
Naval que nos envolve, e constituem hoje um importante acervo da história da nossa Marinha.

Como era de esperar, a Revista tem acompanhado a evolução dos tempos, e do formato a preto 
e branco em papel de jornal já com a capa a cores, passou a ter côr em todas as páginas e em papel 
couché, modernizando ao mesmo tempo o estilo gráfico, tornando-se assim mais apelativa.

Mas para além de tudo isto a Revista foi alterando, a pouco e pouco, a natureza dos seus conteúdos, 
sem nunca fugir ao objectivo da sua criação. É que hoje, mais do que nunca, a informação passou a 
ser essencial. E mesmo  para aqueles que servem na Marinha, oficiais, sargentos e praças, militariza-
dos e civis, a prestarem serviço nos navios e nas unidades em terra, muitas vezes não se apercebem 
do que se vai passando na Corporação. A Revista tem cumprido, assim, em parte, essa tarefa.

Mas hoje, aproveitando a Comemoração do 35º Aniversário, a próxima publicação do núme-
ro 400 e a renovação das suas instalações, propusémo-nos levar a cabo uma exposição onde fosse 
possível revelar, um pouco, a vida da Revista.

E assim trazemos à nobre Casa da Balança, de tantas tradições a exposição “Revista da Armada 
35 anos – 400 números”, uma pequena mostra, onde poderão ser revisitados autores consagrados, 
que deixaram e deixam títulos que são nosso orgulho. Destes não poderei deixar de mencionar o Co-
mandante Raul de Sousa Machado, grande artista, que acompanhou a Revista desde a sua fundação 
e onde escreveu cerca de 200 artigos e ilustrou mais de 700 páginas. Ao gabinete onde trabalhou até 
à véspera do seu falecimento, foi dado o seu nome e descerrado o seu retrato, como homenagem de 
todos os amigos da Revista da Armada. Mas com ele queremos homenagear também, hoje, todos 
aqueles que trabalharam e que colaboraram com a Revista desde a sua fundação, evocando aqui os 
nomes dos antigos Directores Almirantes, Júlio Malheiro do Vale, António Rocha Calhorda, Joaquim 
Carvalho Afonso, Joaquim Félix António, José Manuel Pereira Germano, João Nobre de Carvalho, e 
também os que comigo vêm trabalhando.

Mas ao percorrermos as vitrines desta exposição, espero que reconheçam naquelas páginas, os 
valores, a identidade e a memória da Marinha, que sempre foram cultivados na nossa Revista e que 
constituem um justo orgulho da Marinha.”

MEDALHA NAVAL DE VASCO DA GAMA

Foto SA
R FZ Silva
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O Almirante CEMA entrega o Prémio “Almirante Manuel Pereira Crespo” ao 
CMG Brites Nunes, Director de Faróis.

O Almirante CEMA entrega o Prémio “Comandante Joaquim Costa” ao 
CTEN António Manuel Gonçalves.

PRÉMIOS

Decorreu no passado dia 6 de Julho na Casa da Balan-
ça, integrada nas comemorações do 35º Aniversário da 
Revista, a cerimónia da entrega dos prémios da Revista 

da Armada, referentes ao ano de 2005.
O Almirante Melo Gomes procedeu à entrega do prémio 

“Comandante Joaquim Costa”, destinado ao melhor trabalho 
publicado na Revista da Armada no ano de 2005, ao CTEN 
António Manuel Gonçalves autor do artigo intitulado: “A Len-
da e o Mito”, constituído em três partes o 1. Thermopylae, o 2. 

Cutty Sark e o 3. Thomas Stephens, publicados nos números 
385, 386 e, 387.

Seguidamente, o Almirante CEMA fez a entrega do prémio 
“Almirante Manuel Pereira Crespo” destinado à melhor cola-
boração no ano de 2005 com que foi contemplada a Direcção 
de Faróis pela elaboração dos artigos sobre os “Faróis de Portu-
gal” durante todo o ano de 2005, publicados desde o número 
382 ao 392 e estendido naturalmente a toda a série.

Livro de Honra

Ligar os Marinheiros, Divulgar a Marinha e os 
seus Valores, uma missão exemplarmente cumprida, mas 
nunca terminada.

Os meus votos do maior sucesso na senda dos primeiros 
35 anos. Parabéns a todos.

6.JUL06 Fernando de Melo Gomes
Almirante

QUADRO DA EXPOSIÇÃO
A REVISTA DA ARMADA E A SUA GÉNESE
A REVISTA DA ARMADA E A HISTÓRIA DA MARINHA
- CALM Malheiro do Vale - CMG Alexandre da Fonseca
- CTEN Rodrigues da Costa - CMG Sousa Mendes
- SAJ Manuel C. Horta
A REVISTA DA ARMADA E O CONTO NAVAL
- VALM Silva Braga
- CTEN MN Luís Bronze
- CTEN J. Moreira Silva
A REVISTA DA ARMADA E AS CIÊNCIAS, ARTES E LETRAS
- CMG Oliveira Lemos
A REVISTA DA ARMADA E AS BATALHAS E COMBATES  
DA MARINHA PORTUGUESA
- CMG Armando Saturnino Monteiro
A REVISTA DA ARMADA, E A ANTOLOGIA DO MAR  
E DOS MARINHEIROS
- CFR João Cristóvão Moreira
A REVISTA DA ARMADA E OS INSTRUMENTOS NÁUTICOS
- CMG Estácio dos Reis
A REVISTA DA ARMADA E OS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES
- CFR FZ J. Semedo de Matos
A REVISTA DA ARMADA E A MARINHA DA VELA
- CTEN António Manuel Gonçalves
A REVISTA DA ARMADA E AS NOVAS TECNOLOGIAS
- CFR ECN A. Lopes Moreira
- CTEN A. Dias Correia
- CTEN J. Sardinha Monteiro
A REVISTA DA ARMADA E O PENSAMENTO ESTRATÉGICO
- VALM António Sacchetti
- Comandante EH. Serra Brandão
- CMG Silva Ribeiro
A REVISTA DA ARMADA E O COMANDANTE SOUSA MACHADO
A REVISTA DA ARMADA E O INQUÉRITO 2004
OS PRÉMIOS DA REVISTA DA ARMADA
OS DIRECTORES DA REVISTA DA ARMADA
OS 34 VOLUMES DA REVISTA DA ARMADA



O clima de grande interesse que se ge-
rou à escala mundial em torno deste 
novo acontecimento, ajudou a con-

ferir carácter regular às regatas e concentra-
ções de veleiros que se foram cumprindo, 
de dois em dois anos, até 1964. Nesse ano, 
com a primeira regata envolvendo a 
travessia do Atlântico Norte, aquela 
que por sinal marcou a estreia do ac-
tual navio-escola Sagres nesta competi-
ção1, os navios visitaram Nova Iorque, 
por ocasião da Feira Mundial. Aliás, 
na Bermuda, onde se concluiu a re-
gata iniciada em Lisboa, juntaram-se 
inúmeros veleiros oriundos dos portos 
americanos, tendo de imediato sido 
agendada ad-hoc uma outra competi-
ção até Nova Iorque, entre os navios 
que iam participar nas comemorações 
agendadas para Manhattan.

Nos Estados Unidos, onde regular-
mente chegavam ecos das já famosas 
regatas entre grandes veleiros que ti-
nham lugar na Europa, a recepção aos 
navios e respectivas tripulações ultrapas-
sou em muito todas as expectativas. Pelo 
que se resolveu no sentido de doravante 
as concentrações de veleiros e regatas 
passarem a realizar-se todos os anos, fi-
cando reservados os anos pares para os 
eventos de maior relevo, ou seja, aqueles 
que pelo seu interesse seriam capazes de 
aglutinar um maior número de navios.

Foi só por esta altura que se percebeu que a 
Inglaterra, local onde havia germinado a ideia 
dos Tall Ships2 com Bernard Morgan, e onde 
se encontrava sedeada a organização destes 
eventos (STA), era um dos poucos países que 
não dispunha de um grande veleiro com as 
supracitadas características. De imediato foi 
desencadeada uma enorme e bem sucedida 
campanha com vista à angariação de fundos, 
pelo que, em 1966 e 1968, respectivamente, 
foram lançados à água os navios-escolas da 

Sail Training Association (STA), o Sir Winston 
Churchill e o Malcolm Miller. 

Não admira pois que o envolvimento cres-
cente de uma organização sem grandes estru-
turas e que não contava com qualquer apoio 
regular, funcionando as mais das vezes numa 

estrita base de voluntariado por parte dos 
seus mais directos colaboradores, acabasse 
por entrar em graves dificuldades financei-
ras. Assim, foi decidido procurar um patrocí-
nio que pudesse viabilizar a prossecução das 
suas actividades.

Em boa hora despontou o interesse da Berry 
Bros & Rudd, proprietária da Cutty Sark Scots 
Whisky3, que dispunha da vantagem do respec-
tivo rótulo estabelecer uma apreciada ligação 
entre as actuais regatas e os lendários desafios 
entre os clippers do Chá.

Em 1972, ano em que teve início o apoio do 
whisky Cutty Sark, foi também aquele em que 
se estreou o denominado crew interchange, 
não mais abandonado a partir de então. Este 
novo conceito à época, possibilitava que nos 
trajectos entre portos, sem competição, deno-
minados cruise-in-company, os veleiros, com 
a supervisão da Sail Training Association (STA), 
pudessem trocar entre si um determinado nú-
mero de cadetes, ou trainees4, dando-se assim 
mais um passo com vista ao cumprimento do 
espírito subjacente à ideia de Bernard Morgan 
e Pedro Teotónio Pereira, cujo objectivo visava 
proporcionar um melhor entendimento e com-
preensão entre os jovens de todo o mundo. De 
resto, facilmente se encontra explicação que 

sustente este desiderato se nos recordarmos 
que por essa altura o mundo vivia agrilhoado 
numa nefasta tensão e num clima de descon-
fiança permanente provocado pela Guerra-fria. 
Aliás, foi também neste mesmo ano que pela 
primeira vez um navio dos países da denomi-

nada «cortina de ferro» participou nes-
tes eventos, cabendo tal honra ao Dar 
Pomorza, da Marinha da Polónia. Esta 
estreia foi de tal modo auspiciosa que o 
navio-escola polaco venceu logo a pri-
meira regata em que tomou parte.

Muitos dos jovens então embarcados 
nos navios ocidentais certamente ainda 
hoje recordam o ar sinistro dos seus no-
vos companheiros, que apenas saíam de 
bordo em grandes grupos, sempre acom-
panhados por um «membro do partido». 
Em nossa opinião, o testemunho de Janka 
Bielak5 é neste contexto incontornável: 
«A KGB agent from the Soviet Embassy 
was present at every official reception, 
and the captains were never left alone. 
The cadets went to town in very large 
groups, with political officer inevitably 
in tow. They did not have any significant 
contact with our Western trainees».

Em 1973 Barclay Warburton, proprie-
tário do Black Pearl, fundou a American 
Sail Training Association (ASTA), depois 
de haver atravessado o Atlântico com o 
seu navio para participar nas regatas que 

tiveram lugar no norte da Europa no ano ante-
rior, e de onde regressou entusiasmado. Como 
vimos anteriormente, o actual navio-escola Sa-
gres venceu em 1982 a regata Newport-Lisboa, 
organizada por esta congénere americana da 
Sail Training Association (STA).

Mais tarde, em 1984, durante a regata come-
morativa da viagem de Jacques Cartier (1491-
1557)6, deu-se o naufrágio o veleiro Marques7, 
tendo sido prestada homenagem às vítimas 
em Halifax, no Canadá. Nessa altura, de entre 
todos os navios do Bloco de Leste, apenas os 
cadetes do Kruzenshtern compareceram na 
referida cerimónia. A polaca Janka Bielak não 
tem quaisquer dúvidas quando afirma que o 
«Kruzenshtern’s captain risked his job, and his 
future, by allowing his cadets to attend the me-
morial service in Halifax in defiance of KGB 
instructions».

Face ao exposto podemos afirmar que tam-
bém as regatas e as concentrações de veleiros 
ajudaram a minar os alicerces de um siste-
ma que começava a revelar sinais de morte 
anunciada, uma vez que, após o incidente 
registado aquando da homenagem à tripula-
ção do Marques, os cadetes embarcados nos 
navios-escolas soviéticos passaram a conviver 
de uma forma natural com os jovens dos de-
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REGATAS
3. Cinquentenário das Tall Ship’s Races (1956-2006)

2ª Parte – Consolidação do Legado

REGATAS

O navio-escola polaco Dar Pomorza.

«Sail training is not like mountaineering, 
largely an individualistic sport. It is all about 
learning to face the nature in a strange mari-
time environment as part of a team. This in-
volves learning the give and take necessary to 
live together in crowded cabins, sharing the 
difficulties and dangers, and finally the satis-
faction and triumph of a safe arrival at the de-
sired destination. In every respect, the process 
is character developing since you cannot just 
give up and go to bed when things get tough 
at sea, the survival of the team depends upon 
everyone’s ability to ensure that the ship lives 
through whatever arises». 

Robin Knox-Johnston12 (1994)
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mais navios, sem serem alvo de qualquer tipo 
de vigilância.

Também a triste lição aprendida com o ma-
logrado veleiro Marques veio pôr de sobreaviso 
a Sail Training Association (STA) para as ques-
tões relacionadas com a segurança, passando 
esta a exigir aos navios participantes nos even-
tos por si organizados, o rigoroso cumprimento 
de todas as regras relativas à existência equipa-
mentos e meios de salvação a bordo.

Em 1976 os veleiros cruzaram pela segunda 
vez o Atlântico para participarem nas come-
morações do bicentenário dos Estados Unidos, 
tendo em Nova Iorque o desfile no rio Hudson 
sido presenciado por mais de cinco milhões de 
espectadores. Poucos dias antes, na largada da 
regata na Bermuda, duas colisões aparatosas 
envolveram cinco grandes veleiros. A primeira 
entre o Juan Sebastian de Elcano, da Marinha 
Espanhola, e o Libertad, da Marinha Argenti-
na, escassos metros à proa da Sagres, e uma 
segunda, a ré do veleiro português, teve como 
protagonistas o Mircea, da Marinha Romena, 
e o Christian Radich, da Noruega, que se en-
rascaram, um em cada bordo, com o Gazela 
of Phildelphia. Este último, depois de ter sido 
adquirido em Portugal em 1971, fazia por essa 
altura a sua estreia de mar8.

Por ocasião do bicentenário da independên-
cia da Austrália, a STA foi também contactada 
no sentido de disponibilizar o seu know-how 

para a organização de 
um evento que se pre-
tendia grande9.

O ano de 1989 é o 
momento em que se vê 
anual mente consagrada 
a atribuição do troféu 
Cutty Sark, e não ape-
nas nos anos pares como 
havia sido instituído em 
1974. O que de alguma 
forma veio provar que 
a importância das rega-
tas e eventos atingira a 
maioridade, deixando de 
fazer sentido que conti-
nuassem a existir anos 
melhores e outros piores. 
Esta alteração coincidiu 
também com o facto de 
a partir de então ter au-
mentado grandemente a 
disputa por parte das ci-
dades no sentido de ver 
escolhido o seu nome 
para receber os gran-
des veleiros. Embora, a 
avaliar pelos critérios da 
Sail Training Association 
(STA), nunca as razões 
de âmbito estritamente 

Aspecto das varandas de um prédio em New Jersey por ocasião do desfile dos veleiros 
no rio Hudson, em 1976.
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«Pubicou o «Diário de Notícias» um interessante artigo intitulado «A 
substituição do navio-escola Sagres, escolha entre a vela e a máquina» e 
nele se sugere, como solução económica, que o velho navio de vela, no 
termo dos seus dias, seja substituído nas suas funções por um aviso de 1ª 
classe tipo «Bartolomeu Dias».

Nada tendo a objectar à transformação do aviso em navio-escola, até 
por ser evidente que a preparação dos novos oficiais e marinheiros tem 
de ser feita em navios de guerra modernamente equipados, a aceitação do 
desaparecimento da vela na fase preliminar da sua formação suscita-nos a 
publicação das seguintes considerações.

Ao aproximar-se uma decisão desta natureza não é possível esquecer o 
importante papel que à Vela cabe na preparação do novo oficial, tornan-
do-o mais marinheiro, dando-lhe um perfeito conhecimento do meio em 
que actua, formando-lhe e desenvolvendo-lhe qualidades, modificando 
a sua maneira de sentir, pensar e querer, adaptando-lhe o corpo e mol-
dando-lhe o espírito.

A Vela não é apenas distracção elegante dos que podem suportar os 
encargos de uma embarcação, um aprazível passatempo da juventude, 
como podem julgar os profanos, nem uma prática anacrónica, filha de 
um saudosismo doentio, como outros a consideram. Muito mais do que 
isso, a Vela, além de um desporto saudável e de uma agradável iniciação 
nas lides do mar, é um inestimável e insubstituível instrumento de perfeita 
preparação profissional.

A Vela está na verdadeira essência da arte de navegar.
A acção da Vela como preparação profissional e formação do carác-

ter apresenta-se com duas formas completamente distintas: a prática do 
desporto em embarcações miúdas e de cruzeiro e a navegação em gran-
des veleiros.

Nas embarcações miúdas e de cruzeiro ganha-se bagagem elementar 
para a grande navegação, a desenvoltura necessária, a criação de reflexos, 
o amor do desporto náutico. A realização de pequenos cruzeiros ao lon-
go da costa apresenta-se como excelente escola de marinharia, tal como 
a participação em regatas se mostra uma forma útil de desenvolver o es-
pírito de corpo, a capacidade de improvisação, o gosto pela luta dentro 
do respeito pelas regras.

Mas é nos grandes veleiros que o futuro oficial pode encontrar a arte e 
o ofício de marinheiro na sua inicial pureza e na pureza do ambiente que 
mais incutiram no homem do mar as tradicionais qualidades de persistên-
cia, desembaraço, camaradagem, paciência, iniciativa e labor.

O contínuo decorrer dos anos cada vez mais vai separando os entu-
siastas da Marinha de hoje, absorvidos pela técnica e pelos compromissos 
militares internacionais, dos dourados dias dos navios de madeira e dos 
homens de ferro. E, contudo, o magnífico espectáculo dos grandes navios 
de vela consegue impressionar, ainda, fortemente, a imaginação dos jo-
vens, interessando-os pelo mar. Nos tempos turvos de hoje, do primado 
da supertécnica e da mecanização, da guerra sem tiros, dos satélites e dos 
telecomandos, dos mísseis e dos «teddy-boys», a navegação à vela, no 
início da formação do oficial, permite um verdadeiro regresso à escola de 
nobres qualidades que ela tende a desenvolver.

Raros são hoje os veleiros que sulcam as águas dos oceanos. Na sua 
quase totalidade são navios-escolas onde os jovens marinheiros do mundo 
civilizado iniciam a sua formação, onde se aperfeiçoam e se impregnam 
daquele espírito que só podem sentir os que já uma vez ouviram o gemer 
dos cabos e o cantar do vento nas enxárcias.

É o reconhecimento da necessidade da Vela como meio seguro de forma-
ção profissional que tem levado o mundo Atlântico à conservação dos gran-
des veleiros, à sua reconstrução, à sua substituição ou à sua adaptação.

E se considerarmos que os marinheiros são o prolongamento de um 
povo e os navios parcelas flutuantes do seu território, o nosso pensamento 
voa para o velho navio-escola Sagres, com a sua feliz armação de barca, 
cujos mastros e vergas, tantas vezes recordaram a estrangeiros as glórias da 
nossa nacionalidade e em cujo convés puderam velhos emigrantes chorar 
uma lágrima de saudade e de orgulho. Aos portos do Mediterrâneo e do 
Norte da Europa, de Espanha e do Brasil, da Argentina e do Uruguai, da 
América do Norte, levou a Sagres, com o prestígio da nossa bandeira e a 
vermelha insígnia cruciforme nos seus panos, o aprumo das suas guarni-
ções e a invulgaridade grandiosa e elegante das suas formas.

Em país de tão antigas tradições marítimas que remontam à fundação e 
estão na base da própria nacionalidade, a Vela não é apenas ferramenta de 
educação profissional; é um elemento de formação patriótica e do culto 
do passado; é um instrumento insubstituível de representação nacional; é 
quase o símbolo de uma civilização que criámos e que tem como factor 
dominante as Descobertas e como fulcro o Mar Atlântico».

In Diário de Notícias de 30MAR60 Comandante Serra Brandão
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financeiro tenham norteado a escolha dos por-
tos, preferindo-se antes levar em linha de con-
ta o entusiasmo pelo bom acolher dos navios, 
bem como os cuidados e entretenimento a dis-
pensar às respectivas tripulações e ainda even-
tuais comemorações históricas em curso.

A denominada regata Colombo, que se rea-
lizou em 1992, contou essencialmente com a 
organização de Espanha e Portugal, embora 
também tenha sido fornecido algum apoio de 
nível técnico por parte da Sail Training Asso-
ciation (STA). Importa referir que este evento 
constituiu um marco ao conseguir juntar uma 
quantidade de veleiros, nunca antes ou depois 
disso novamente reunida10. Grande parte des-
tes navios, depois de fazerem um périplo por 
vários portos nos Estados Unidos, regressou à 
Europa novamente em regata.

Num processo de aproximação progressi-
vo iniciado duas décadas antes, a armada dos 
grandes veleiros visitou ainda, neste mesmo 
ano, pela primeira vez, portos dos países de 
Leste, Talin na Estónia e Gdynia na Polónia.

Paralelamente aos eventos organizados pela 
Sail Training Association, foram surgindo outras 
propostas, regra geral associadas a um porto 
ou cidade específicos, que, pela persistência e 
elevado nível dos programas consagrados, ga-
nharam uma aceitação quase unânime, sendo 
habitualmente a respectiva agenda articulada 
em função do programa da STA.

Na Europa os casos mais bem sucedidos 
são o Sail Amsterdam, encetado em 1975, que 
desde então reúne os veleiros em cada lustro, 
e Rouen, em França, que tem pautado a sua 
realização por ocasião da comemoração de 
datas históricas importantes, mas sem regula-
ridade predefinida11.

Do outro lado do Atlântico, tem assumi-
do especial destaque a Op. Sail, realizada em 
intima relação com datas históricas ou que 

suscitam particular interesse, assumindo-se o 
porto e a cidade de Nova Iorque como locais 
de eleição para acolher o inolvidável desfile 
dos veleiros. Como vimos atrás, a sua primei-
ra edição deu-se em 1964 (Feira Mundial de 
Nova Iorque), ao que se seguiram os eventos 
de 1976 (Bicentenário da Independência dos 
Estados Unidos), 1986 (Bicentenário da Estátua 
da Liberdade), 1992 (500 Anos do Descobri-
mento da América por Cristóvão Colombo), e 
2000 (Comemorações do Milénio). De referir 

ainda que o navio-esco-
la Sagres esteve presente 
em todas as edições da 
Operation Sail.

António Manuel 
Gonçalves

CTEN
am.sailing@hotmail.com

Notas:
1 Nesta regata entre Lis-

boa e Hamilton, o famoso 
escritor australiano Captain 
Alan Villiers fez a traves-
sia a bordo do navio-esco-
la Sagres.

2 Contrariamente ao sen-
so comum, a expressão Tall 
Ship não identifica nenhum 
tipo de veleiro em particular, 
tendo, segundo sabemos, começado por ser utilizada 
pela imprensa aquando das primeiras regatas, passan-
do depois a ser oficialmente associada a esses mesmos 
eventos. Na definição das características dos veleiros 
admitidos nas regatas por si organizadas – Tall Ships’ 
Races –, a Sail Training Association (STA) permitia a 
participação de todos aqueles cujo comprimento à li-
nha-de-água fosse superior a 9,14 metros, e, nos quais, 
pelo menos metade das pessoas embarcadas tivesse ida-
de compreendida entre os 15 e os 25 anos. Pelo que, 
qualquer embarcação que satisfizesse os mencionados 
requisitos poderia ser considerado um Tall Ship. O que 
de certo modo vem confirmar o ditado lançado pelos 
australianos em 1988, com o intuito de angariar o maior 
número de embarcações para o grande desfile no porto 
de Sidney, you don’t have to be big to be tall.

3 A marca Cutty Sark Scots Whisky foi criada em 
1923, por ocasião do regresso do mítico clipper a mãos 
inglesas. O característico rótulo amarelo foi desenhado 
por James McBey, tendo igualmente sido ele o autor 
da escolha deste nome para o novo whisky da casa de 
Francis Berry. Ver «A Lenda e o Mito – 1. Cutty Sark», 
Revista da Armada, Maio de 2005.

4 Como é do conhecimento de todos, os jovens 
que embarcam no Creoula recebem a designação de 
instruendos, epíteto que sempre nos pareceu pouco 
elegante, denotando ainda uma não menos surpreen-
dente ligação ao Exército e à Força Aérea, instituições 
igualmente venerandas onde o termo é profusamente 

utilizado. Nesta perspecti-
va, julgamos que os termos 
grumete ou moço(a) – estes 
sim sinónimos arraigados na 
nossa egrégia tradição na-
val, mas actualmente quase 
caídos em desuso na Mari-
nha por imperativo das alte-
rações entretanto operadas 
–, poderia qualquer deles 
ser eventualmente reabili-
tado com este propósito. De 
outra forma será mais uma 
tradição que se perde, em 
benefício de algo sem a me-
nor conotação naval. Prova 
do que afirmamos reside no 
facto de o termo instruendo, 
contrariamente ao que su-
cede com aqueles por nós 

sugeridos, não constar em 
qualquer dicionário de termos náuticos (e.g. Coman-
dantes Humberto Leitão e Vicente Lopes, Dicionário da 
Linguagem de Marinha Antiga e Actual; Comandante 
Marques Esparteiro, Dicionário Ilustrado de Marinha; 
Almirante Amphilóquio Reis, Dicionário Técnico de 
Marinha; Sérgio Cherques, Dicionário do Mar).

5 Cidadã de origem polaca, que desde cedo esteve 
ligada à Sail Training Association (STA).

6 Este explorador francês nado e morto em St. Malo 
liderou três expedições com vista a descobrir a passa-
gem do Noroeste, que permitisse a passagem dos na-
vios para o Oriente. Nas suas viagens explorou parte 
da costa canadiana e os seus meandros, tendo desco-

berto o golfo de S. Lourenço e ainda os territórios a 
montante do rio baptizado com o mesmo nome, onde 
actualmente se situam as cidades de Gaspé, Quebe-
que e Montreal.

7 A barca de três mastros Marques (1917-1984) per-
deu-se 75 milhas a norte da Bermuda pelas 4h30 da 
madrugada do dia 3 de Junho de 1984 durante a regata 
Hamilton-Halifax, devido ao mau tempo. Dada a hora 
em que ocorreu o acidente, das vinte e oito pessoas 
que seguiam a bordo só nove se salvaram. Este navio 
havia vencido poucos dias antes a regata entre San Juan 
(Porto Rico) e Hamilton, disputada entre seis dos navios 
que iriam integrar, na Bermuda, a grande competição 
organizada pela Sail Training Association (STA). 

8 Ver «Lugres do Gelo, Cisnes dos Oceanos – 1. Ga-
zela Primeiro», Revista da Armada, Janeiro de 2005.

9 Apesar de contactada no sentido de se fazer repre-
sentar em Sidney em 1988 com a Sagres, a Marinha 
foi obrigada a declinar o convite devido ao facto de 
durante o ano transacto o navio ter sido sujeito à pri-
meira fase da grande reparação, tendo inclusivamente 
sido inviabilizada a viagem de instrução dos cadetes 
nesse ano (1987).

10 O porto de Cádiz, local onde se verificou a concen-
tração de todos os veleiros que partiram com destino à 
América, reuniu mais de 170 navios, sendo que mais de 
40 da classe A. Além disso, chegados a San Juan de Por-
to Rico juntaram-se-lhes ainda mais alguns, oriundos do 
continente americano, nomeadamente o Eagle, o navio-
-escola da United States Coast Guard (USCG).

11 A concentração de navios em Rouen teve início 
em 1989 (Voiles de la Liberté – 200 anos da Revolução 
Francesa), seguindo-se 1994 (Armada de la Liberté – 50 
anos do Desembarque da Normandia), 1999 (Arma-
da du Siècle – celebrações do milénio) e 2003 (Arma-
da 2003), já sem aparente conotação com qualquer 
evento ou data particulares. Ao que sabemos, entre os 
grandes veleiros, o navio-escola Sagres é o único que 
marcou presença em todas as edições realizadas neste 
porto francês, sendo por norma alvo das maiores aten-
ções, quer por parte da organização, quer das televi-
sões gaulesas que fazem a cobertura o evento.

12 Robin Knox-Johnston foi o primeiro a completar 
uma viagem de circum-navegação em solitário, à vela, 
sem escalas. Largou de Falmouth a 14 de Junho de 1968 
tendo regressado no dia 22 de Abril do ano seguinte. 
Entre 1992 e 2001 ocupou o cargo de presidente da 
Sail Training Association (STA), tendo, em 1995, sido 
armado cavaleiro pela rainha de Inglaterra. Durante a 
sua presidência conseguiu angariar os fundos que per-
mitiram àquela instituição adquirir os novos navios de 
treino de mar, Prince William e Stavros S. Niarchos, sen-
do o primeiro baptizado em homenagem ao herdeiro 
da coroa inglesa e o segundo com o nome da fundação 
de carácter filantrópico que financiou a sua construção. 
Estes veleiros vieram substituir o Malcom Miller e o Sir 
Winston Churchill detidos pela STA, cabendo actual-
mente a sua gestão à Tall Ships Youth Trust. De referir, 
a título de mera curiosidade, que os anteriores navios-
-escolas desta associação britânica foram vendidos em 
1999 e 2000, o primeiro a um privado e o segundo a 
uma empresa náutica sedeada na Ilha de Man, conti-
nuando ambos a navegar.

Veleiros no rio Sena em Rouen durante as Voiles de la Liberté (1989). 
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San Juan de Porto Rico durante a estadia dos navios da regata Colombo (1992).
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Tenho a impressão que o primeiro co-
nhecimento que tive do personagem 
António Sérgio ocorreu há mais de 

quarenta anos, numa aula de português, 
no Colégio Militar, dada pelo Dr. Dias Mi-
guel. Um conhecimento indirecto e, de cer-
to modo, incerto porque resultou dum pe-
queno episódio que teve lugar na referida 
aula, onde o professor expressou em 
voz alta um pensamento que, uma re-
cordação de momento, imediatamen-
te desmentiu e o deixou perturbado. 
Dizia-nos a nós alunos de 13 anos que 
o Colégio Militar tinha sempre produ-
zido grandes homens de acção, gene-
rais, um ou outro almirante, grandes 
combatentes, engenheiros e advoga-
dos, mas não produzira homens de 
saber reflexivo, de carácter contem-
plativo, homens daqueles que legam 
ideias mais do que pontes ou viadu-
tos. E pronunciando esta afirmação 
para uma turma de rapazes que dali 
tiravam apenas a imagem de glória 
que o futuro reservara a alguns an-
tigos alunos do Colégio, imediata-
mente atalhou a sua divagação para 
dizer: mas há uma excepção – e fez 
uma pausa – uma excepção tão im-
portante que se me tivesse lembrado 
antes nunca teria começado esta con-
versa. Dias Miguel era um homem 
de trato fácil com os alunos, e não 
encetava conversas a que não conse-
guisse dar andamento com o poder 
da sua argumentação que foi motivo 
da muita admiração que sempre por 
ele tivemos. Uma figura notável. Mas, na 
altura, deixou envolvido por uma diáfana 
onda de mistério, aquela observação sobre 
alguém que estudara no Colégio Militar e 
que considerava uma excepção de carácter, 
ao ponto de o deixar apreensivo sem que-
rer revelar de quem se tratava. Estas coisas, 
para mim, tinham o condão de despertar 
uma impaciente curiosidade e recordo-me 
bem de ter sido eu que insisti para que nos 
fizesse a inconfidência de uma revelação. 
Mas ele cortou o tema  e desviou a conversa 
para outro assunto.  Nunca mais me esqueci 
daquele incidente e, durante anos, conjectu-
rei sobre quem seria a imagem de filósofo 
que ali estudara. Haveria uns quantos pro-
fessores universitários, e alguns com obra 
feita e lugar na praça (como se usava di-
zer). Albuquerque? Lourenço?... Qualquer 
dos dois podia ser, mas ainda não tinham 
reputação para serem assim referidos por 
Dias Miguel. Recuando mais um pouco, 
impunha-se a figura de Júlio Dantas, que 
transportava a notoriedade de ter sido di-
rector da Biblioteca Nacional e homem de 

letras, mas que não deixara uma marca su-
ficientemente funda no que eu identificava 
como um pensamento português do século 
XX. Só restava um. E que força tinha esse!... 
António Sérgio, pela certa.

A verdade é que só alguns anos depois 
deste acontecimento, vim a descobrir esta 
personalidade e sem saber que, afinal, ti-

nha andado no mesmo colégio que eu. 
Aliás, nos longínquos anos de 1970 ou 71, 
quem lia e falava de António Sérgio com 
uma particular admiração e conhecimen-
to era o meu amigo Teixeira, camarada do 
meu curso que, como eu, despertava para 
o mundo vertiginoso da cultura, como ex-
pressão da realização humana, sendo hoje 
professor universitário de História de Arte. 
Foi nessa altura que comecei a ler António 
Sérgio e fui percebendo que o “caso excep-
cional”, referido de passagem numa aula 
de Português, em 1968,efectivamente, só 
podia ser ele.

Não é possível transpor para as parcas 
linhas de um pequeno artigo da nossa Re-
vista da Armada, a dimensão intelectual de 
uma figura como António Sérgio. Os temas 
que mereceram a sua reflexão são de uma 
pluridisciplinaridade assustadora. Diría-
mos hoje que foi poeta? escritor? pedago-
go? sociólogo? historiador? economista? 
político? filósofo?... Foi seguramente tudo 
isso e sempre com uma profundidade que 
só é perceptível analisando os seus escritos 

e o seu percurso, como uma globalidade 
onde se descobrem linhas de acção e con-
sistências de carácter que resultam numa 
exemplar coerência moral e intelectual. Foi, 
sobretudo, um humanista que se auto-inti-
tulou como ensaísta porque sentiu desde 
sempre a sua vocação reflexiva, a expres-
são opinativa e a polémica, muito mais do 

que a investigação de pormenor e a 
descoberta de novas coisas. E, ao es-
crever estas linhas sobre ele, de certo 
modo, sinto-me como que a violar a 
sua própria personalidade, sempre 
que deixo resvalar a pena para um 
discurso panegírico que é tão inevi-
tável quanto cruel. Se é verdade que 
António Sérgio não desdenhava a ad-
miração dos outros, permitindo-se a 
pequenos devaneios de vaidade pró-
pria de um espírito culturalmente su-
perior – diria aristocrático, no sentido 
em que reunia requinte, profundidade 
e grandeza –, também é certo que não 
desejava que a sua obra fosse fecha-
da num panteão de ideias destinadas 
ao preito reverente e acrítico de uns 
quantos visitantes. «Tomardes os di-
zerdes dos meus escritos como dog-
mas incriticáveis – seria renegar-me 
de todo em todo. Haveis de me pou-
par a esse absurdo: e no dia da morte 
do vosso amigo, se quiserdes honrá-
lo, condignamente, não publiqueis 
lamentos nem elogios – mas uma crí-
tica» - escreveu ele em 1926. E estou 
convencido que foi sempre esse o es-
pírito dos seus trabalhos que levou a 

cabo como se conduzisse uma cruzada con-
tra a ignorância.

Nasceu em Damão a 3 de Setembro de 
1883, no seio de uma família da média no-
breza liberal, com uma larga tradição na 
Marinha Portuguesa. O avô foi almirante, 
ajudante de ordens do rei e governador da 
Índia, e o pai alcançou o posto de vice-al-
mirante, desempenhando funções na admi-
nistração ultramarina. O próprio António 
Sérgio deixou escrito que passou a infân-
cia a ver navios, a desenhar navios, a via-
jar em navios e a brincar com barquinhos. 
Na adolescência nunca pensou “ser outra 
coisa, senão marinheiro” é o que nos diz 
Campos de Matos, num diálogo fictício em 
que transcreve e compõe intervenções do 
próprio Sérgio proferidas ao longo da sua 
vida. E, efectivamente, depois de completar 
a formação no Colégio Militar e um ano ves-
tibular na Escola Politécnica, ingressou na 
Escola Naval, cujo curso concluiu em 1904, 
fazendo a sua carreira até ao posto de 2º te-
nente. Aparentemente, foi a revolução repu-
blicana de 1910 que motivou o seu pedido 
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de licença ilimitada, concretizando a demis-
são definitiva em Junho de 1915. Conta-se 
(ou contou-se) sobre a sua saída da Mari-
nha algo que ilustrava uma eventual ati-
tude de radical rotura com o novo regime, 
de uma forma que corresponde à imagem 
mítica e romântica que sempre o acompa-
nhou, mas que sempre desmentiu. Dizia-se 
então que entrara no gabinete do Ministro 
da Marinha e partira a espada à sua frente, 
num simbólico gesto de recusa dos novos 
tempos. Exagero absoluto – diz o próprio 
(Diálogo) – “Singelissimamente, comprei 
meia folha de papel selado e pedi uma li-
cença ilimitada”. Eu creio que esta relação 
entre um mito criado pelas bocas 
do mundo – naturalmente com 
os exageros próprios da situação 
que lhe agradava, de certa forma 
– e a desconstrução desse mesmo 
mito, constituem uma caracterís-
tica muito própria e típica da vida 
de António Sérgio. Voltarei a falar 
neste assunto, mais adiante.

Mas pouco importa a forma 
como deixou a Marinha. A ver-
dade é que (na prática) o fez em 
1910, respondendo – segundo ele 
– ao apelo de uma intervenção 
social que assumia um carácter 
essencialmente pedagógico, que 
viria a ser uma constante dos tex-
tos, conferências e debates em que 
participou até ao final da sua vida, 
em 1969. A sua postura, nestes pri-
meiros momentos de república, 
corresponde a uma convicção de 
vida que tem duas componentes 
fundamentais: a primeira é a ânsia 
de participar na vida pública e de 
debater ideias, e debatê-las de for-
ma agressiva, criando o ambiente 
da polémica onde se sentia como peixe na 
água; a segunda é a assunção de uma liber-
dade pessoal, uma forma de vida fora de 
todas as instituições, dependente do seu 
trabalho quotidiano persistente e de resul-
tados imponderáveis. Juntadas as duas, é 
muito provável que a revolução de 5 de 
Outubro tenha sido apenas um momento 
ou um pretexto para concretizar uma ideia 
antiga sem a violência da renúncia a uma 
carreira que tinha o peso de uma enorme 
tradição familiar.

Num texto autobiográfico que escreveu 
em 1915 no Livre d’Or do Instituto Jean Jac-
ques Rousseau, diz que pensava dar aulas, 
tomar conta da direcção de uma revista e 
colaborar com uma casa editora que teria 
representação em Lisboa, em Londres e no 
Brasil, dando ideia que passaria a viver da 
sua escrita e dos seus estudos, assim eles 
merecessem a aceitação que supunha. É 
sabido que tentou, sem sucesso, ser admi-
tido como professor na Faculdade de Letras 
de Lisboa, e data de 1912 a sua entrada na 
associação cultural Renascença Portuguesa, 
fundada por ele próprio (apesar de não 
ter integrado nenhum órgão directivo) e 

por figuras como Guerra Junqueiro, Jaime 
Cortesão, Antero de Figueiredo, Leonardo 
Coimbra e o incontornável Teixeira de Pas-
coais, com quem viria a ter o diferendo que 
levou ao afastamento de António Sérgio. É 
interessante analisar este conflito, porque 
nele se compreende muito bem a estrutura 
de pensamento de Sérgio, as razões porque 
encetou e manteve a polémica com Teixeira 
de Pascoais e com outros autores posterio-
res, as suas ideias sobre História de Portu-
gal, algumas das suas posições políticas e, 
de certo modo a sua prática corrente ou a 
forma como encarou e viveu a vida.

Como nos descreve o próprio, quando 

frequentava na Escola Politécnica o ano 
preparatório que lhe daria acesso à Escola 
Naval, fascinou-o a Matemática, o seu mé-
todo e a forma como ela sustentava uma ex-
plicação de certos fenómenos da natureza. 
Relata-nos que, num período que teve de 
férias, ao viajar de comboio de Lisboa para 
Paialvo, deixou que o seu pensamento de-
ambulasse pelo mundo da geometria ana-
lítica, apercebendo-se de como era fantásti-
ca a perfeita a ligação entre a manipulação 
da álgebra e as correspondentes estruturas 
geométricas. Foi como uma luz que se lhe 
acendeu na mente – escreveu mais tarde. 
Toda a natureza era assim explicada e or-
denada segundo uma criação pura da razão 
humana, sem a qual a realidade não passa-
va de um conjunto de sensações tão caóti-
cas que não deveriam ser, sequer, tomadas 
como reais. A verdade (o conhecimento) 
não está em descobrir as coisas, mas cons-
titui um acto do pensamento validado na 
sua coerência. Não há verdade sem racio-
nalidade, e só na mente humana a nature-
za tem sentido. Esta maneira de entender o 
mundo marcada por um racionalismo radi-
cal (cartesiano, bem entendido) e por uma 

forma de idealismo – que tinha raízes nal-
guns filósofos europeus dos séculos XVIII 
e XIX, mas que também se revia em Platão 
– constitui a essência do pensamento sergia-
no, e não deixa de pressupor uma enorme 
“fé” no ser humano e nas suas capacidades. 
Mas teve consequências imediatas em ques-
tões aparentemente tão simples quanto a 
visão sobre a tradição, sobre a importância 
da História de Portugal e sobre análise de 
certos fenómenos de um carácter identifica-
do como tipicamente português, como era 
o “saudosismo lusitano” de Pascoais. Para 
António Sérgio a tradição, tal e qual como 
era entendida na vivência portuguesa da 

segunda década do século XX, 
era algo de profundamente nega-
tivo e prejudicial a uma evolução 
necessária que devia assentar no 
desenvolvimento científico e tec-
nológico, e a que corresponderia 
uma vivência social estruturada 
de acordo com o racionalismo. 
Para ele, a “tradição” apregoada 
não correspondia a uma realidade 
concreta, mas um processo cons-
truído que cultivava um passado 
anacrónico e bloqueava em abso-
luto o desenvolvimento do país. 
“A tradição é não deixar perder 
o que se ganhou, é o inconsciente 
utilíssimo porque permite avançar 
sem sobressaltos” – escreveu em 
1912. Ou seja, a tradição – segun-
do Sérgio – deve ser algo de cons-
truído com uma utilidade desen-
volvimentista, e não um conceito 
fundamental e estruturante pró-
prio do povo e da nação. E com o 
mesmo sentido – à maneira positi-
vista, bem entendido – recusava a 
História como elemento essencial 

à própria cultura, tratando-a como coisa 
pouco mais que inútil, na medida em que 
a nação portuguesa era algo de consolidado 
e independente sem necessidade de alego-
rias unificadoras. É importante referir que 
esta concepção não se entende sem que a si-
tuemos na época em que Sérgio produziu a 
maioria das considerações sobre o assunto. 
Vivia-se numa fase em que o desenvolvi-
mento tecnológico e os sucessos científicos 
fascinaram a elite europeia, que acreditava 
num futuro sem limites, assente na mesma 
racionalidade que tinha permitido esses 
mesmos sucessos. E a entrada de Portugal 
nesta onda de progresso só tinha – para ele 
– um embaraço à vista, mas esse embaraço 
estava-lhe agarrado à pele desde o final do 
século XVI, e consistia num estado de igno-
rância crónico que atribuía a vários facto-
res da vida nacional. É incontornável, nesta 
interpretação, o peso da herança de Antero 
de Quental – que admirara particularmen-
te – e das suas “Causas da decadência dos 
povos peninsulares”, conferência pronun-
ciada a 27 de Maio de 1871 no Casino Lis-
bonense. Aliás, Sérgio abraçava a visão que 
vinha de Antero, pela chamada Geração de 
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António Sérgio, 2º tenente, em grande uniforme.
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70 até Oliveira Martins e à sua visão peda-
gógica da História, num sentido em que o 
ensino da mesma, no presente, devia ser 
feito com a perspectiva restritiva do “não 
deixar perder o que se ganhou”. Oliveira 
Martins era, aliás, o ponto onde se afastava 
de outros companheiros da Renascença Por-
tuguesa, como Teixeira de Pascoais e mesmo 
Jaime Cortesão. O problema fundamental 
deste diferendo assenta, naturalmente, no 
intransigente racionalismo sergiano que 
não se compadece com as tentativas de en-
contrar na análise do passado uma espécie 
de “inconsciente colectivo” (avant la lettre) 
definidor e congregador. E o grande pomo 
da discórdia estava no conceito so-
ciológico de “saudosismo” que para 
Pascoais si gni ficava o acordar de sen-
timentos capazes de catapultar o futu-
ro e para Sérgio era a continuidade da 
“apagada e vil tristeza” de que falara 
Camões, no final do século XVI.

Como muito bem explica Jorge Bor-
ges de Macedo, não havia racionalis-
mo que resistisse ao desastre que re-
presentou a II Guerra Mundial. “Foi 
a prova prática e descomunal de que 
a via racionalizada é um aspecto sig-
nificativo mas particular do humano 
e pode tornar-se um luxo axiomático 
se acaso pretender dispor do exclusi-
vo do acesso a esse mesmo humano”. 
E, penso eu, que o estudo da História 
servirá sempre para que não se perca 
a evidência deste exemplo, e dos que 
se lhe seguiram cronologicamente, por 
mais distantes que fiquem dos nossos 
tempos. O próprio Sérgio, apesar do 
debate com Pascoais e o abandono da 
Renascença Portuguesa, só voltou à His-
tória de Portugal alguns anos mais tar-
de, e com uma faceta ligeiramente di-
ferente da que tinha defendido nesta altura, 
embora sem abandonar o racionalismo que 
presidia a todas as suas análises. A primeira 
vez que regressou ao tema foi com a edição 
do 1º volume dos Ensaios, onde está “Inter-
pretação não romântica do sebastianismo” 
e “A conquista de Ceuta”. 

O primeiro deles entende-se na sequência 
das posições já assumidas contra o saudo-
sismo, lutando contra a própria visão que 
Oliveira Martins desenhara do rei portu-
guês morto em Alcácer Quibir. Sobretudo 
afrontava-o a ideia [irracional] da espera 
de uma solução prodigiosa [D. Sebastião], 
que alguns teimavam em considerar como 
um “sentimento inconsciente” próprio da 
“raça”. Desesperava-o o facto de alguns 
desses autores não se pouparem em adjec-
tivos e definirem como inerente ao “génio 
da raça” o que ele – racionalmente – acha-
va que tinha uma explicação antropológi-
ca simples que, neste caso, se condensava 
“sobre o vulto de um romântico pedaço de 
asno”, e que era preciso combater. Como ex-
plica, o fenómeno está muito longe de ser 
português, constituindo uma forma de mes-
sianismo pior do que inútil. “Em Portugal 

o messianismo terá vida (ou poderá tê-la) 
enquanto se impuser a este povo, a contra-
por à sua fictícia e tão efémera grandeza, 
o espectáculo persistente da sua lúgubre 
decadência [acrescido à falta de uma boa 
elite – que lhe dê ensino de racionalismo 
de método, de clareza mental]” – escreve 
ele no mesmo artigo que já tinha sido pu-
blicado na Águia em 1917. Em “A conquis-
ta de Ceuta” (a que acrescenta o subtítulo 
de “Ensaio de interpretação não romântica 
do texto de Azurara”) julgo que concretiza 
melhor a nova forma de ler/fazer história. 
António Sérgio pega nos factos constantes 
na Crónica de Zurara e reinterpreta-os com 

o seu racionalismo e a sua visão da socie-
dade contemporânea. Àquilo que entende 
ser a visão romântica decorrente da própria 
letra do texto, e que imputa a decisão da 
conquista de Ceuta a um impulso de fazer 
uma guerra aos mouros para armar cava-
leiros os filhos mais velhos de D. João I (a 
Ínclita Geração), contrapõe um projecto da 
burguesia mercantil portuguesa do princí-
pio do século XIV, representada na corte por 
João Afonso, vedor da fazenda, e suposto 
proponente da expedição. A ideia carece de 
fundamentação concreta e investigação do-
cumental – o que é uma característica das 
polémicas de Sérgio: partir apenas do que 
se diz ou que está já escrito – e, por isso, tem 
pressupostos absolutamente errados. Mas 
corporiza muito bem o que ele queria di-
zer quando falava de novas interpretações 
à luz da racionalidade inerente às próprias 
relações humanas.

As interpretações históricas de António 
Sérgio não trouxeram nenhum particular 
contributo de substância à historiografia 
portuguesa, sobretudo por causa da escas-
sez investigativa que lhes está por detrás. 
Contudo tiveram o condão de deixar aber-

tas muitas polémicas, nalguns casos, ainda 
hoje não encerradas. E era esse o objectivo 
do próprio que apelava sistematicamente a 
que não lhe seguissem o passo, que não se 
apoiassem nele, mas aprendessem a criticá-
-lo. A criticá-lo a ele e a tudo. Não com vício 
contraditório, mas com sentido inquiridor 
que exige dar primazia à razão em todas as 
análises e conclusões. Foi esta a constante 
de uma vida intelectual activa por mais de 
sessenta anos, com incursões em temas e 
disciplinas que cobrem uma vasta área do 
conhecimento. As opiniões que expressou 
sobre a sociedade e sobre política estão, aliás, 
na mesma linha: nunca se deixou alinhar ou 

submeter. Criticou, criticou, criticou, 
mas reflectiu, também, e propôs. O 
cooperativismo sergiano não é outra 
coisa que um sistema social racional 
e ético, assente na solidariedade e 
numa moral impoluta. Utópico, bem 
entendido, porque (mais uma vez) 
carece de análise do próprio homem, 
partindo de uma formulação ideal e 
idealista. O que não pode ignorar -se 
é que, como na História, as polémicas 
e formulações levantadas por Sérgio 
nunca são superficiais e, com muita 
frequência, tocam em feridas cruciais 
da sociedade portuguesa de ontem e 
de hoje.

Não podia deixar passar esta breve 
observação sobre a figura de António 
Sérgio, sem voltar a referir que foi um 
oficial da Marinha Portuguesa. É, aliás, 
essa a razão porque este artigo surge 
na nossa revista e num número com 
especial significado. Deve dizer-se que 
sempre que o interpelaram sobre este 
seu passado, nunca o renegou, mas 
também não o valorizou na dimensão 
que assumiu na sua vida. A persona-

lidade de Sérgio é claramente marcada pela 
sua infância, ascendência social e pela forma-
ção para ser Oficial de Marinha. E não me es-
tou a referir a uma herança incontornável do 
filho e neto de almirantes que esteve muito 
próximo da corte, da família real e de toda 
a sua envolvência. Quando lhe falavam de 
monarquia ou república dizia que isso não 
era importante, mas não deixou de criticar 
duramente o jacobinismo pós 5 de Outubro, 
como não hesitou em afirmar-se republica-
no noutras ocasiões. É, também, evidente 
que o período de formação na Escola Naval 
não correspondeu às exigências intelectuais 
de quem já tinha lido quase toda a filosofia 
importante produzida na Europa pós-ilumi-
nismo. Mas há uma questão que não é possí-
vel negar e que nos pode servir de exemplo: 
a abrangência do saber sergiano é a abran-
gência que se exige a um Oficial de Marinha, 
que está presente no conceito que presidiu à 
criação da Academia de Guardas -Marinhas 
e que persistiu ao longo da já centenária his-
tória da Escola Naval.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

António Sérgio – foto dos anos 50.



 No passado Domingo dia 28 de Maio 
de 2006, a bordo do N.R.P. “Cuanza” 
desenrolou-se um episódio digno de 
registo.

Numa tarde de mar chão e aragens o 
navio encontrava-se a cerca de 22 milhas 
a Oeste da Póvoa de Varzim, e, enquanto 
se realizava uma acção de vistoria, acon-
teceu algo extraordinário… Dois Pom-
bos-correios! O pessoal de bordo menos 
cansado da “Saturday Night” deparou-se 
com a surpreendente companhia de dois 
pombos-correios, que, exaustos da sua 
viagem, decidem fazer-lhes companhia!

À boa maneira portuguesa, rapidamente se organizou a recep-
ção a estes simpáticos visitantes a bordo: providenciou-se-lhes de 
comer e de beber. 

Ao verem a notável recepção de que os seus companheiros foram 
alvo dezenas de outros pombos-correios decidiram aproximar-se 
do navio. Num abrir e fechar de olhos o convés ficou repleto destas 
inesperadas visitas. Assim se iniciou a “Caça ao Pombo”. Quarenta 
e cinco foram o número total de pombos recolhidos!

Quando o navio se aproximou de costa foi contactada a Associa-

ção Columbófila da Baixa da Banheira de 
onde alguém afirmou: “(...) não é possí-
vel que os pombos se encontrem tão lon-
ge da costa e perdidos, mas se o que me 
diz é mesmo verdade façam o favor de 
os soltarem (...)”. 

Após esta conversa, decidiu-se libertar 
as nossas visitas depois da atracação no 
porto de Leixões, colocando-as na ponte 
alta. Algumas voaram de imediato, outras 
aproveitaram para descansar mais um 

bocadinho, outras acabaram 
mesmo por pernoitar a bordo.

Todos os pombos-correios, 
como não podia deixar de ser, 
levaram uma mensagem. Esta 
era constituída por um resumo 
do episódio e o contacto telefó-
nico do navio. Nos dias seguin-
tes foram recebidas inúmeras 
chamadas dos seus donos fe-

licitando e agradecendo a acção do N.R.P. “Cuanza”.
(Colaboração do N.R.P. “Cuanza”)
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NOTÍCIAS

 No passado dia 17 de Junho, por 
ocasião das comemorações do 34º 
aniversário da Estação Ibéria NATO, 
foi lançado o livro “Estação Ibéria 
NATO – Uma geração ao serviço de 
Portugal e da Aliança Atlântica”, da 
autoria do seu director, CTEN Jorge 
Moreira Silva.

A obra, em edição bilingue (Por-
tuguês e Inglês) descreve o percurso 
daquele terminal de comunicações 
por satélite desde a sua fundação, em 
1972, até aos dias de hoje, em que a 
NATO procede à reconfiguração de 
todo o Sistema, tanto no seu segmen-

to espacial como na sua componente terrestre.

Na cerimónia de lançamento, o CTEN Moreira Silva fez uma 
breve apresentação do conteúdo do livro e uma descrição sumá-
ria do processo conducente à sua publicação, nomeadamente no 
que se refere à obtenção dos fundos necessários. No seguimen-
to referiu que aquela obra, sendo essencialmente destinada aos 
militares que prestam e que prestaram serviço na Estação Ibéria 
NATO, tem também o objectivo de divulgar nas Forças Armadas 
Portuguesas e na Aliança Atlântica o valioso trabalho desenvolvido 
naquela unidade. Procedeu, então, à distribuição de um exemplar 
por cada um dos presentes, que não puderam disfarçar o orgulho 
e a emoção de verem retratado para a posteridade um período tão 
marcante das suas carreiras.

O evento foi presidido pelo Subdirector-Geral de Infra-Estruturas 
do Ministério da Defesa Nacional, MGEN ENGAER Mendes Patrí-
cio, tendo contado com as presenças do primeiro director da Esta-
ção, MGEN Engº TM Bento Soares e de três dos seus sucessores.

LANÇAMENTO DE LIVRO SOBRE A ESTAÇÃO IBÉRIA NATO

 Realizou-se no passado dia 10 de Junho o Encontro Nacional de Combatentes, 
cujas cerimónias se iniciaram com uma missa na Igreja de Santa Maria de Belém, 
nos Jerónimos, seguido de um encontro inter-religioso (católica e muçulmana), ter-
minando com uma homenagem aos mortos com os toques de Ordenança executa-
dos pela Fanfarra do Exército e a deposição de coroas de flores no Monumento aos 
Combatentes do Ultramar pelas entidades convidadas e pelas diversas associações 
militares. A Banda do Exército tocou então o Hino Nacional que foi cantado pela 
cantora Rita Guerra acompanhada de todos os presentes. Durante a sua execução 
o NRP “Baptista de Andrade” salvou com os 21 tiros da Ordenança.

Após a passagem dos Allouette III da FAP, teve início o desfile de guiões das 
diversas Associações de Combatentes.

Depois do salto de cinco pára-quedistas com a Bandeira Nacional, teve lugar 
um almoço convívio onde se pôde confraternizar, lembrar histórias do passado 
e...acreditar no futuro.

DIA DE PORTUGAL
ENCONTRO NACIONAL DE COMBATENTES

POMBOS-CORREIOS A BORDO
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 Entre 19 e 30 de Maio último, esteve pela pri-
meira vez em Portugal e numa das raras apari-
ções na Europa e no Mundo, Kiichi Nakamoto 
(10º DAN de Karate e Kobudo).  

O grande mestre de Okinawa deslocou-se a 
Portugal para ministrar diversas acções de for-
mação a convite do Mestre Jaime Sequeira Pe-
reira, 7º Dan de Goju-Ryu Karate Do, discípulo 
e graduado pelo falecido mestre Eiichi Miyazato, 
considerado o maior praticante do estilo. 

Aproveitando esta oportunidade, e a convite de um dos consócios pra-
ticante da modalidade, o grande mestre Kiichi Nakamoto e sua comitiva 

visitaram as instalações do CMN, tendo participa-
do num jantar ai realizado em sua honra. 

O carácter insólito deste evento prende-se com 
o facto de a forte hierarquia das Artes Marciais 
em Okinawa determinar que os grandes mestres 
normalmente não saiam muito para o exterior, 
sendo personalidades que devem ser visitadas 
pelos praticantes em vez de se deslocarem em 
grandes comitivas ao estrangeiro.

O Karate, além de ser uma verdadeira filosofia de vida, é hoje uma 
modalidade consolidada em Portugal, que cativa milhares de prati-
cantes.

VISITA DO MESTRE KIICHI NAKAMOTO

CONVÍVIOS

 Um conjunto de oficiais dos três Ra-
mos das Forças Armadas radicados 
na região de Mafra, concretizando um 
sonho que perdurava há décadas, de-
senvolveu as iniciativas necessárias a 
fim de dar existência legal a um Clube 
de Oficiais.

Desde Novembro de 2005, realizaram-
-se algumas reuniões para elaboração do 
projecto de Estatuto e foram efectuadas 
diligências que culminaram com a prepa-
ração e assinatura da escritura de criação do “Clube Militar de Oficiais 
de Mafra” (CMOM), a 3 de Fevereiro de 2006, no notariado de Mafra. 

A 9 de Março, realizou-se no auditório da Escola Prática de Infan-
taria, a primeira Assembleia-Geral do CMOM que teve como princi-
pais pontos de agenda a aprovação dos seus Estatutos e a eleição, por 
unanimidade, dos primeiros corpos sociais para o próximo triénio, 

de acordo com a seguinte constituição 
(ver quadro).

Foi o culminar de cinco meses de acti-
vidade intensa visando o cumprimento 
das formalidades administrativas com o 
intuito de dar corpo à existência legal do 
CMOM e também de ser divulgada a ini-
ciativa a um alargado número de oficiais 
que residem na região de Mafra. 

O CMOM é uma Associação com per-
sonalidade jurídica e sem fins lucrativos, 

que se propõe promover o convívio entre os oficiais dos três Ramos 
da FA’s e da GNR em conjunto com a comunidade, nos espaços da 
cultura, do desporto e da solidariedade, num exercício de cidadania 
que se pretende desenvolver e aprofundar. As actividades do Clube 
são inteiramente abertas a toda a sociedade e orientadas, inicialmente, 
para a região e para o seu valioso património histórico e cultural.

CLUBE MILITAR DE OFICIAIS DE MAFRA

 No passado dia 31 de 
Maio, associando-se às 
comemorações do 95º 
aniversário do Instituto 
dos Pupilos do Exército 
(IMPE), o Núcleo dos 
Pilões Navais organizou 
um jantar de confrater-
nização destinado a to-

dos os antigos alunos daquele estabelecimento militar de ensino que 
servem ou serviram nos 3 Ramos das FA’s.

O jantar, presidido pelo CALM ECN Gonçalves de Brito, reuniu 
perto de três dezenas de participantes na Messe de Oficiais da Mari-
nha, em Cascais, e contou com a presença do Presidente da Direcção 
da APE, assim como com a de alguns ex-alunos civis que quiseram as-
sociar-se ao evento. 

A ocasião serviu para o CALM Gonçalves de Brito, que passou re-
centemente à situação de Reserva, fazer a entrega formal do cargo de 
Presidente do Núcleo ao CFR Antunes Rodrigues, o pilão naval mais 
antigo no activo.

JANTAR DOS PILÕES MILITARES
 Realizou-

-se no pas-
sado dia 3 de 
Junho no Sa-
lão dos Bom-
beiros  Vo-
luntários de 
E s t re m o z , 
o  2º  a lmo-
ço-convívio 
dos “Filhos 
da Escola” 
deste conce-
lho.

Estiveram presentes cerca de uma centena de convivas, acom-
panhados pelos familiares.

Assinala-se a presença do Presidente da Câmara Municipal de 
Estremoz e dos Presidentes da Junta de Freguesia de Santa Ma-
ria e de Santo André.

Ficou a certeza da nova “Navegação” em 2007.

“FILHOS DA ESCOLA” DE ESTREMOZ

Assembleia-Geral:
Presidente - CALM José Manuel Bastos Saldanha
Vice-Presidente - COR Joaquim Rodrigo Nest Arnaut 
Pombeiro
Secretário - TENCOR Francisco José Azevedo 
Martins

Direcção:
Presidente - MGEN José Inácio Sousa
Vice-Presidente - COR Victor Manuel V Fernandes
Secretário - CAP Eliseu Augusto do Nascimento
Tesoureiro - TENCOR Manuel da C Gaspar
Vogal - COR Joaquim Ferreira de Barros

Vogal - COR Manuel José Carvalho
Vogal-Suplente - CMG Rui M de Sá Leal
Conselho Fiscal:
Presidente - MGEN João Manuel Alpendrinho Alves
Secretário - COR Aníbal Rodrigues da Silva
Relator - COR João Rodrigo Ramalho Rocha



Escrevo estas palavras de Nova Iorque, 
nos Estados Unidos da América. Estou 
num quarto de Hotel, no 42º andar. Da 

janela, uma imensidão de torres altíssimas 
espalham-se a perder de vista. Parece -me, 
destas alturas e hoje em particular, um es-
paço despido de humanidade. Senti-me 
subitamente só – naquela solidão de alma, 
que muitas vezes me acompanha. Daí que 
senti vontade de escrever sobre a Revista 
da Armada (RA), o que tem representado 
para mim e, admito, representa para mui-
tos de nós: o outro lado da Marinha, o lado 
das letras…

 Ora precisamente as letras são uma parte 
importante do meu ser. É que eu, tal como 
muitos, fui, mais vezes do que desejaria, to-
cado pelo trágico que a vida arrasta…Desde 
muito cedo, agarrei em folhas e cadernos e 
despejei para lá o que me ia na alma. Pois 
isto de escrever é dar forma ao silêncio, mui-
tas vezes pesado, que vai no mais íntimo de 
nós. Com o tempo, e muita escrita, começa-
mos também a tentar adivinhar o vazio na 

vida dos outros e começamos, lentamente, 
como que forçados por imperiosa e inexpli-
cável necessidade, a escrever ainda mais…
Nascem, desta maneira, histórias que são 
mais do coração, do que da razão…

 Escrever sobre a RA, é escrever sobre o 
Doc e o Doc não sou eu...O Doc é mais do 
que o médico que, agora, após tantas histó-
rias, o nome contem…Mesmo antes de ser 
médico, já o Doc tinha resmas de histórias, 
encriptadas em papéis maltratados, arma-
zenados em baforentas caixas de cartão, 
compradas num obscuro alfarrabista, onde 
havia, também, adquirido um conjunto de 

velhos livros. Esses livros encerravam, em 
determinada época, para o Doc, tudo o que 
a vida oferece, tudo o que da vida se pode 
desejar…Desde os monstros mais horren-
dos, até aos heróis mais ousados (pois sa-
bemos todos, onde há um monstro tem que 
haver sempre um herói, ainda que este últi-
mo, classicamente, só muito tarde se aper-
ceba das suas vitórias). Ninguém tinha lido 
as histórias, pois há histórias que não estão 

destinadas a ser lidas, mas a libertar quem 
as escreve. É assim, acredito honestamente, 
com todas as formas de arte, independente-
mente do nível a que se praticam…

Assim sendo, quando, pela mão de um 
grande amigo, o convite para escrever na 
RA surgiu, já existiam algumas das Histó-
rias da Botica e era apenas um acto de co-
ragem, dar-lhes vida pública. As histórias 
iniciais – aquelas em que o Doc mais temeu 
pela exposição – foram pescadas directa-
mente dos escritos, silenciosos, dos tempos 
de embarque. Escrever nos embarques foi 
sempre fácil, muito fácil: por um lado ha-

via tempo, por outro lado, 
e muito mais significativo, 
havia estímulo para a alma 
do observador atento. Em 
realidade, cada navio está 
cheio de histórias e até a 
viagem mais insignifican-
te impregna o ambiente 
de emoções. Estão lá os 
ingredientes todos para es-
crever: a distância, a sau-
dade e o céu – de um azul 
que (tenho a certeza), ra-
ramente se confunde, com 
o outro azul, mais pro-
fundo e poético, do mar 
revolto, sempre presente 
no nosso espírito…Cada 
marinheiro soube contar a 
sua história, quase sempre 
entre gargalhadas, desejos 
e lamentações, pois a vida 
do mar é dura e, percebi 
por entre os sorrisos, dei-
xa cicatrizes no corpo e 
na alma…

Partilham-se vidas a bor-
do. E o médico, se o sou-
ber e quiser, toma contac-
to com os anseios, quer 
dos mais pequenos, quer 
dos maiores a bordo. Pois 
cada homem, a navegar, 
deixou qualquer coisa 

para trás e procura achar algo no futuro…
mesmo que seja apenas mitigar a distân-
cia…Dizem alguns (decerto egocêntricos e 
mal informados) que dos fracos não reza a 
história. Ao contrário, é de muitos deles, dos 
fracos e dos mais frágeis, que são feitas as 
Histórias da Botica. Há muitas razões para 
isto. A primeira é de que o Doc, compreen-
derá o leitor atento, se sente, muito próximo 
de quem carrega algum tipo de sofrimento, 
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porque os sente mais próximos do desen-
canto, que impregna o seu sentir mais ín-
timo…Outra razão, e o Doc tentou dizê-lo 
muitas vezes, é a de que quem luta com o 
mundo, por ideais da razão ou do coração, 
seja de que modo for, tem sempre grande va-
lor e será sempre mais rico, como pessoa…E 
estes, que muitas vezes são maltratados pe-
los seus próprios pares, pelas circunstâncias 
da vida, ou por um destino cego e cruel que 
os não poupou, saíram, através da RA, de 
um silêncio anónimo, eivado das melhores 
emoções e ideais que o ser humano pode 
produzir, para um público que – as mais das 
vezes – os compreendeu e amou. 

Neste, já longo, caminho cruzaram-se 
muitas pessoas e algumas vontades. Dos 
amigos, haverá sempre o Comandante Sousa 
Machado, o Grande Ilustrador. Homem rijo, 
de um tempo em que os homens tinham ver-
gonha. Homem destemido, governador das 
“Terras do Fim do Mundo”, em Angola. Ar-
tista de renome, cuja obra ilustrará para sem-
pre mais, muito mais, que as páginas da RA. 
A sua obra dará corpo, estou certo, para as 
gerações vindouras ao imaginário da Mari-
nha. Mas existem muitos outros, que ao lon-
go deste tempo encorajaram o Doc, no êxito 

e na desgraça, de uma forma ímpar e ines-
quecível. Há dívidas que nunca serão pagas, 
assim o sente o Doc em relação aos que sem-
pre o souberam apoiar e que se contam hoje 
entre os seus mais íntimos amigos…

Parou neste ponto, para atravessar um de-
serto de três semanas, o curso deste relato, 
que, até aqui, parecia mais um documentá-
rio factual e exacto…Ora o Doc, que não sou 
eu, sabia que faltava o fundamental. Faltava a 
emoção. É que tudo o que está para trás é ver-
dade, mas nada, nada mesmo, seria possível 
se não houvesse poesia – a mais suprema das 
artes. Nada seria escrito, se não se sentisse o 
fresco da madrugada, ou o silêncio da noite. 
Se não se soubesse ler o canto do melro, na 
árvore mais próxima. Nada teria forma se não 
se soubesse da imensidade do mar em dia de 
tempestade, ou se não compreendêssemos as 
mensagens, lidas na nortada do fim da tarde, 
que nos falam de lugares longínquos – em 
tempos também Portugal – onde os homens 
são escuros, o dia é claro e mulheres, semi-
desnudas, se oferecem, num pecado, que não 
sentem, a marinheiros de um passado, que 
sempre nos assombrará…porque sempre nos 
encontrámos, como Nação, na aventura, na 
coragem e na distância…

E o que ao Doc mais falta faz é arte. Arte 
para saber cantar o som da ansiedade ex-
pressa nos passos ritmados dos doentes, 
nos corredores dos hospitais. Arte para 
construir a esperança que há no sorriso, 
desdentado, dos moribundos. Arte, final-
mente, para acreditar que a diferença vale 
a pena e que toda a riqueza do mundo é 
menor que o sentimento…E se o Doc fosse 
poeta…Se o Doc fosse poeta, cantaria ain-
da mais a alegria dos grumetes no apito das 
licenças, o som suave do casco, contra o 
bater da onda, o calor do Equador distante 
e as vozes de uma língua perdida, naque-
le mar austral, bem junto ao Timor longín-
quo. Mas o Doc não é poeta, nem eu, que 
sou apenas médico, mas os dois, eu e ele, 
procuramos a poesia que há na vida. È 
esse o prazer da escrita para o Doc, é esta 
a sua verdadeira paixão, é esta, por fim, a 
verdadeira génese das Histórias da Botica. 
À RA, e a quem a representa, ficará, para 
sempre, associada a ousadia de ter permi-
tido tal desígnio, para a qual, mais a mim 
do que ao Doc, faltam palavras para o de-
vido reconhecimento…

Doc e eu…

Escassos e dispersos são os escritos, na maioria simples apon-
tamentos, sobre a Capela do Antigo Arsenal de Marinha, hoje 
vulgarmente conhecida por Capela de S. Roque.

Recentemente, ao ter-se 
conhecimento de um traba-
lho relativo a este valioso 
componente do património 
histórico da Marinha, a Co-
missão Cultural logo se dis-
ponibilizou a levar a efeito a 
respectiva edição.

Assim, no passado dia 22 
de Junho, na Biblioteca Cen-
tral da Marinha foi apresen-
tada a obra “A Capela de S. 
Roque no Real Arsenal da 
Ribeira das Naus”, da autoria 
da Drª Maria Luísa Oliveira 
Guimarães e que constitui a 
tese da sua licenciatura em 
Artes Decorativas. 

O evento foi iniciado pelo Presidente da Comissão Cultural, 
CALM Leiria Pinto que afirmou: o trabalho publicado não se cir-
cunscreve apenas ao seu objectivo principal – o estudo da orna-
mentação e do acervo artístico e documental da Capela de S. Roque 
– também historia a reconstrução da Baixa Pombalina e a inserção 
e a integração do edifício da Capela do Real Arsenal, uma das pri-
meiras infraestruturas a ser construída após o terramoto, tal a im-
portância para a época de Portugal como nação marítima. Igual-
mente o culto ao Santo e à sua Irmandade de Carpinteiros Navais 
estão descritos, sendo apresentada em anexo uma importante do-
cumentação inédita relativa aos dois temas.

Depois de dar a conhecer uma breve sintese biográfica da au-
tora do livro, o CALM Leiria Pinto, em nome da Marinha, felicitou 
a Drª Maria Luísa Guimarães pelo seu belo trabalho, um estudo 

de referência da Capela que foi erigida por vontade dos genuínos 
descendentes das gerações construtoras das caravelas e das naus 
que sulcaram os mares nunca dantes navegados e que hoje é ver-

dadeiramente a Capela da 
Marinha.

Seguidamente a Professora 
Isabel Mendonça, Directora 
da Escola Superior de Artes 
Decorativas, fez a apresen-
tação do livro, referindo-se, 
em pormenor, não só aos 
elementos decorativos que 
constituem o acervo da Ca-
pela como também aos ar-
tistas que os conceberam, 
tendo concluído que perante 
a obra acabada, pode afirmar-
-se, sem receio de contradita, 
que o objectivo foi alcança-
do: de futuro todas as inves-
tigações sobre a Capela do 

Arsenal, as peças decorativas que 
encerra e a Confraria que nela es-
teve sedeada, terão como referên-
cia incontornável este trabalho 
inovador.

Por fim, a autora do livro expres-
sou o seu reconhecido agradeci-
mento a todos os que tornaram 
possível a realização do trabalho 
e fez vários comentários, perante 

imagens projectadas de alguns componentes do acervo ornamen-
tal estudado.

(Colaboração da Comissão Cultural da Marinha)
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Intercepção, análise de sinais e guerra electrónica
Soluções para intercepção, identificação e contra medidas electrónicas

Forças armadas, organismos governamentais e policiais com tare-

fas de segurança relevantes só poderão ser bem sucedidas se os 

seus equipamentos técnicos estiverem ao nível dos últimos desen-

volvimentos. Sobreviver no “campo de batalha digital” é apenas 

possível através da utilização de uma tecnologia flexível. Apenas 

terá de ser o mais rápido e “inteligente” ao interceptar e analisar 

a multitude de sinais e informações para ter sucesso na era da 

guerra de informação.

“SIGINT torna-se digital” é a tendência. Todos os instrumentos e 

sistemas da Rohde & Schwarz estão em completa sintonia com 

esta tendência através da utilização maciça de processadores de 

dados e de sinais extremamente rápidos para o processamento 

digital dos sinais e da utilização de hardware e software modula-

res inteligentes.

Assistimo-lo na resolução das suas tarefas complexas fornecendo 

todas as soluções para a pesquisa, detecção, análise e empastela-

mento de todos os sinais de comunicação de HF a SHF, bem como, 

os sinais “não-com”. E isto para todos os tipos de métodos de mo-

dulação e transmissão. Quer seja voz, fax ou dados, sinais analógi-

cos ou digitais, encriptação ou métodos LPI, tais como a agilidade 

de frequência ou a técnica de “spread spectrum” - nós temos a 

melhor solução. 

Descubra mais:  

www.rohde-schwarz.pt

Rohde&Schwarz Portugal, Lda  · Alameda António Sérgio, 7 - R/C - A · 2795-023 Linda-a-Velha

Tel. 21 415 57 00 · Fax 21 415 57 10 · e-mail: info@rspt.rohde-schwarz.com
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 371)

PALAVRAS CRUZADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – O mesmo que tragacanta. 2 – Fileira de bestas de carga, 
geralmente presas umas às outras. 3 – Bagarelas (fig); Grande lago de água 
salgada da Ásia, no Paquistão soviético. 4 – Nome de letra (pl); Rio da Suíça; 
Fileira. 5 – Artigo plural; Salga na confusão; no princípio de ómega. 6 – Género 
de macacos da América tropical, cuja comprida cauda é preênsil. 7 – Vazio; 
Apologia; É quase runa. 8 – Peru na confusão; Pintor inglês (1827-1910), um 
dos fundadores da escola dos pré-rafaelitas (ap). 9 – Grande curso de água; 
Designação de duas espécies de cotovias; três letras de noite. 10 – Reco (inv); 
Grama na confusão; Símb. quím. da prata. 11 – Cargo de sacristão.

VERTICAIS: 1 – Tragadoiras. 2 – Reverso; Tributo de dez-réis que antigamente 
cada família pagava para se isentar de ir servir na praça de Ceuta ou Ceita. 3 – 
Ferro combinado com carbono e endurecido pela têmpera (pl); líquido contido 
no sangue e no leite e que se separa deles depois da coagulação. 4 – É quase 
gusa; No meio e no fim de coa; O que se respira. 5 – Rio de França; Liga (inv); 
Romanos. 6 – Maneiras de cantar, de recitar salmos. 7 – No meio da capa; Fron-
teira; No princípio de artigo. 8 – Três de nata; Senhor; Símb. quím. do gálio. Ou-
rela; Cidade do norte de Espanha. 10 – Ornato em forma de ovo que guarnece 
uma cornija ou capitel dórico; Besuntai. 11 – A salamandra de água.

HORIZONTAIS: 1 –Guaparambos. 2 – Orion; Aiora. 3 – Nerita; Amar. 4 – Dois; 
Sar; DD. 5 – Om; Anel; Faa. 6 – Ler; Etapa. 7 – ET; LO; Porca. 8 – Irmandade. 9 
– Roma; Rima. 10 – General. 11 – Salselas; Ro.

VERTICAIS: 1 – Gondoleiros. 2 – Ureometro. 3 – Airi; Mmcl. 4 – Poisa; Laa. 5 – Ant; 
Neon; Ge. 6 – Aset; Dael. 7 – Aa; Alapa; Na. 8 – Miar; Podres. 9 – Bom; Fareir. 10 
– Orada; Mar. 11 – Sardanapalo.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 370

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 88)

Todos vuln, o leilão desenvolve-se deste modo entre N e S:
N – faz a abertura máxima de 2♣  S –  2ST mostrando  

8+ pontos ou 2R              
N – 4ST pesquisando o número de R S – 5♥ mostrando 2R 
N – 5ST pesquisando o número de D S – 6♦ mostrando 1D
N – fecha em 7ST
Como deve S jogar para cumprir o contrato, recebendo a saída a ♠V, e 
prepare-se para que as ♠ e ♥ estejam obviamente mal distribuídas?

(Solução neste número)

2 3
2

D
8
7
5

8
7
6
5
4
3

Este (E):

A
R
D 

A
D
V
9
7

A
10
3

A
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Norte (N):

V
10
9
4

10
8
6
5
4

V
6

9
2

Oeste (W):

8
7
6
5
3

R R
9
4
2

D
V
10

Sul (S):

TAPE E-W PARA TENTAR RESOLVER O PROBLEMA A 2 MÃOS.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 88

Comecemos, portanto, por tentar descobrir as distribuições batendo ♠ARD e cons-
tatando-se que W tem mesmo 4♠; seguir-se-ão os ♣ jogando AR e vindo à mão 
em ♥R para jogar o 3º; ao ver W baldar um ♦, deverá pensar se não terá também 
as 5♥. Certamente que com esta dica já “viu o filme todo”! É isso mesmo, a 13ª 
vaza vai ser obtida através do naipe de ♦. Assim, no 3º ♣ balda o ♦10  do morto 
(jogada chave do problema como já vai ver), esperando que W tenha sido obri-
gado a secar ♦D ou V; joga então ♦ para o A e vê cair o V de W (BINGO), ♥ADV 
baldando 2♠ e 1♦ da mão, e ♦3 para uma passagem tranquila à D (daí a necessi-
dade de desbloquear o 10), encontrando as 13 vazas com mais um ♦. Conforme 
já constatou a única saída que derrota o contrato é a ♥, pois destrói-lhe a vinda à 
mão para jogar o 3º ♣ e preparar o manejo final dos ♦.

Nunes Marques
CALM AN               

CONVÍVIO
FUZILEIROS DA REGIÃO DE TOMAR

 Mantendo uma tradição que já dura uma década, reali-
zou-se no passado dia 14 de Maio, na Quinta da Anuncia-
da-Nova, em Tomar, o 10º almoço- convívio dos Fuzileiros 
dos Templários.

Reunindo cerca de meia centena de fuzileiros e seus familiares, o encontro 
serviu não só para demonstrar a vitalidade deste Núcleo, como também para 
fortalecer os laços entre aqueles que, ostentando a boina azul ferrete, comba-
teram em África e participaram em missões na Europa e Timor-Leste, tendo 
todos, na ocasião, formulado as maiores venturas aos fuzileiros que em breve 
irão prestar serviço no Congo.

CONVÍVIO
“FILHOS DA ESCOLA” DE SETEMBRO DE 1962

 Para comemorar o 44º Aniversário da sua Incorporação na Armada, os “Filhos 
da Escola” de SET62 irão realizar no dia 30 de Setembro a sua habitual Confra-
ternização a qual decorrerá em Pombal, cuja concentração está previsto para as 
10 horas e o almoço no Restaurante “A Grelha” pelas 13 horas.

Os interessados devem contactar: Arnaldo Batalha Duarte (ex-17095) TM: 
965 758 340 e António Joaquim S. Rodrigues(ex-17449) TM: 961 894 971.



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

CALM José Carlos Torrado Saldanha Lopes, nomeado Subchefe do Estado-Maior 
da Armada CMG Caetano Fernandes Augusto Silveira, nomeado em acumulação 
Capitão do Porto de Cascais CMG Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e 
Melo, nomeado Comandante do NRP “Vasco da Gama” CFR Luís Pedro Correia 
Policarpo, nomeado Comandante do NRP “João Belo” CFR António José de Jesus 
Neves Correia, nomeado Comandante do NRP “Bérrio”, 1TEN Luís Bernardo Cos-
ta Gomes Brito e Abreu, nomeado Chefe do Centro de Comunicações do Comando 
da Zona Marítima dos Açores 1TEN Nuno Miguel Brazuna Ranholas, nomeado 
Chefe do Centro de Comunicações do Comando Operacional dos Açores.

FALECIMENTOS

VALM Ref Fernando Simões Coelho da Fonseca CALM REF MN José Madeira 
Correa Galvão Rocha SAJ A REF João Ferreira Portela 1SAR E Luís Roia Alves
CAB CM REF Augusto Inácio da Silva Meira GR REF Virginio da Silva Lima.

RESERVA
CMG Herlander Valente Zambujo CFR OT António Manuel Veríssimo SMOR 

US Pedro Manuel Guerreiro Candeias de Matos CAB CT Nuno Paulo de Jesus Va-
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“50th Anniversary 
Tall Ships’ Races”
“50th Anniversary 
Tall Ships’ Races”

Decorreu no mês de Julho de 2006 o 
“50th Anniversary Tall Ships’ Races”, 
evento destinado a comemorar o cin-

quentenário da primeira Regata de Grandes Ve-
leiros, realizada em 1956, entre Torbay, no Sul 
de Inglaterra e Lisboa. 

No presente ano, os na-
vios partiram de St. Malo 
em direcção a Lisboa, 
que de novo se constituiu 
como cidade anfitriã deste 
relevante evento náutico, 
acolhendo amavelmente 
os cerca de oitenta navios 
provenientes de vinte paí-
ses e respectivas guarni-
ções e instruendos, na sua 
grande maioria jovens en-
tre os 15 e os 25 anos.

Antes, porém, de retratar 
a actividade que decorreu 
em Lisboa, entre os dias 
20 e 23 de Julho, afigura-
se-nos importante indicar 
alguns traços alusivos à 
história do evento: a idéia 
da realização de uma Re-
gata de Grandes Veleiros (concretizada, como 
referido, originariamente em 1956) deve-se a 
dois velejadores, um dos quais o Embaixador 
português no Reino Unido, Dr. Pedro Teotónio 
Pereira que, em conjunto com o solicitador lon-
drino Dr. Bernard Morgan, idealizou um projec-
to que perseguia dois objectivos de largo fôlego. 
Tratava-se, por um lado, de 
contribuir para a preserva-
ção dos grandes veleiros, 
que no período posterior à 
Segunda Guerra Mundial 
se encontravam votados 
ao desaparecimento, mer-
cê do desenvolvimento te-
cnológico que determina-
ra a respectiva substituição 
por outro tipo de navios 
mais consentâneo com a 
nova conjuntura econó-
mica. Considerando, por 
outro lado, as potenciali-
dades evidenciadas pelo 
Treino de Mar no âmbito 
da formação da juventu-
de, e na perspectiva de que 
essa experiência suscita o 
desenvolvimento de valores 
como a solidariedade, o trabalho em equipa, o 
espírito de responsabilidade, de liderança – e 
o fomento, nos jovens, da aquisição de novas 
capacidades e auto-confiança, conceberam o 
plano das Regatas de Grandes Veleiros, realida-
de em que estes se converteriam em Navios de 
Treino de Mar.

Em última análise e a nível internacional, este 
cenário revelar-se-ia particularmente propício a 
que, através do treino de vela e saudável compe-
tição no mar se promovessem relações de ami-
zade e entendimento entre jovens de diferentes 
nacionalidades, estabelecendo-se uma base para 

um futuro relacionamento caracterizado pelo res-
peito e concórdia entre nações.

O êxito alcançado pela regata de 1956 ocasio-
nou que a mesma passasse a repetir-se, numa pri-
meira fase, de 2 em 2 anos – e após 1964, todos 
os anos, registando-se um acentuado aumento do 
número de navios e países participantes.

2006 correspondeu à sexta ocasião em que 
a cidade de Lisboa desempenhou a função de 
porto-hospedeiro, recebendo navios e tripulan-
tes no contexto das Regatas de Grandes Velei-
ros: os cinco momentos anteriores corresponde-
ram à Regata inicial - 1956, como referido - e, 
posteriormente, aos anos de 1964, 1982, 1992 

e 1998 (“Regata Vasco da Gama”, no contexto 
da Expo’98), em que Lisboa, histórica e profun-
damente marcada pelo mar, manifestou a sua 
identidade e vocação de cidade-ponte entre po-
vos e culturas.

A findar esta breve referência, parece-nos de 
salientar que na Regata 
pioneira (1956) participa-
ram, por Portugal, o anti-
go Navio-Escola “Sagres”, 
actualmente Navio-Museu 
em Hamburgo e o veleiro 
“Bellatrix”, já desmantela-
do, de que era proprietário 
o Dr. Pedro Teotónio Perei-
ra, mentor do evento. Na 
segunda Regata, ocorrida 
em 1958, o Navio-Esco-
la “Sagres” obteve a vitó-
ria na classe dos Grandes 
Veleiros.

Em 2006, entre os 76 
veleiros que atracaram em 
Lisboa, pertencentes a qua-
tro classes de navios (A, B, 
C e D) devemos destacar, 

integrados na Classe A, cor-
respondente aos Grandes Veleiros, dois navios 
portugueses, a saber, o Navio-Escola “Sagres” e 
o Navio de Treino de Mar “Creoula”.

O Centro de Operações/Coordenação do 
evento localizou-se na Gare Marítima da Rocha 
Conde d’Óbidos, sobranceira à Doca de Alcân-
tara, local de atracação dos veleiros, sendo de 

destacar que a comissão 
executiva foi constituída 
por membros ingleses e 
também portugueses, de-
signadamente responsá-
veis de instituições como 
a APORVELA, (Associação 
Portuguesa de Treino de 
Vela), Câmara Municipal 
de Lisboa e Administração 
do Porto de Lisboa.

Num evento que nasceu 
com o propósito de pro-
porcionar à juventude “um 
complemento de formação 
física, humana, intelectual e 
moral”, importa destacar 
que os navios, cuja tripu-
lação era maioritariamen-
te integrada por jovens, fo-

ram também recebidos em 
Lisboa por jovens, designados por “Oficiais de 
Ligação”. Como a designação permite antever, 
competia a estes jovens (que exerceram as suas 
funções em regime de voluntariado) assegurar 
a recepção e posterior integração dos navios e 
tripulantes na nossa cidade, desenvolvendo to-
das as diligências no sentido da resolução de 
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Percurso da regata em 2006.

Aspecto dos veleiros atracados no Cais da Rocha de Conde d’Óbidos.



eventuais problemas, resposta às necessidades 
sentidas pelos navios – e, de modo geral, exe-
cutando um profícuo acompanhamento de co-
mandantes, oficiais, guarnição e instruendos em 
ordem ao respectivo bem-estar e participação 
nas diversas actividades existentes. O objectivo 
último consistia em que esta centena de “Ofi-
ciais de Ligação”, jovens como os tripulantes 
dos navios, encarnasse o tradicional espírito de 
hospitalidade portuguesa, contribuindo para o 
êxito desta grande festa náutica – e para a apre-
sentação de Lisboa como cidade acolhedora, 
porto de referência para todos os marinheiros 
do mundo.

Do programa do evento 
constaram actividades de 
índole cultural, de entre as 
quais é possível destacar, 
na sequência do referido, 
visitas turísticas – e, em or-
dem à criação da atmos-
fera de celebração festiva, 
espectáculos musicais, ani-
mação circense, actuação 
de ranchos folclóricos e 
de tunas académicas, pa-
nóplia que culminou com 
um espectáculo de fogo 
de artifício lançado sobre 
o Rio Tejo na noite de sá-
bado, 22 de Julho.

Ao nível das activida-
des de carácter desporti-
vo, cumpre sublinhar que, 
para além das diversas modalidades destinadas 
à competição saudável entre as tripulações dos 
navios – como voleibol de praia, street basket, 
sem esquecer os tradicionais jogos populares 
– foi ainda prevista pela organização a existên-
cia de actividades desportivas abertas ao públi-
co, designadamente golfe e escalada de parede. 
Tratou-se de uma iniciativa 
que, em conjunto com o 
espaço de lazer instalado 
no cais, em zona próxima 
daquela em que os navios 
se encontravam atracados, 
visava promover a partici-
pação do público lisboeta 
que visitava os navios, in-
tegrando-os nesta especial 
celebração do mar.

O “ponto alto” do pro-
grama consistiu no Desfile 
de Tripulações, em que os 
elementos dos navios des-
filaram em Lisboa, na tarde 
de sexta-feira, dia 21, en-
tre o Rossio e o Terreiro da 
Paço. Com a participação 
da Banda da Armada, mi-
lhares de jovens tripulantes 
homenagearam os lisboetas que ao longo do per-
curso se apinhavam para aplaudir a sua juventude 
e alegria, demonstradas através de uma verdadei-
ra explosão de canções e danças plenas de cria-
tividade, cor e exuberância. No Terreiro do Paço 
decorreu a cerimónia de entrega dos prémios 
relativos à Regata, com a presença do Secretário 

de Estado da Juventude e do Desporto e do Presi-
dente da Câmara Municipal de Lisboa. De referir 
que, nesta cerimónia, o Navio de Treino de Mar 
“Creoula” foi distinguido com o prémio destinado 
à tripulação cuja participação no Desfile se desta-
cou pela alegria e entusiasmo juvenil.

De referir ainda que altas autoridades portugue-
sas brindaram os comandantes dos Navios – bem 
como os “veteranos”, elementos que, tendo inte-
grado a Regata de 1956, bisaram a experiência 
em 2006 – através de iniciativas como jantares 
de honra oferecidos, respectivamente, pelo Mi-
nistério da Defesa Nacional e pela Secretaria de 

Estado da Juventude e do Desporto.
Ao longo dos três dias de permanência em 

Lisboa, registou-se uma significativa afluência 
de público à Doca de Alcântara, com o intuito 
de visitar os navios, de acordo com os horários 
definidos pelos mesmos para o efeito; calcula-se 
que cerca de 500.000 pessoas tenham participa-

do no evento, visitando os navios e partilhando 
com as tripulações e instruendos a hospitalida-
de lisboeta.

O mesmo fenómeno se registou, aliás, no que 
respeitou à última actividade constante do evento 
– o Desfile Naval – em que todos os navios, devi-
damente posicionados de acordo com a ordem 

pré-definida desfilaram ao longo da Rio Tejo, 
seguindo para Cádiz após a passagem perante 
a Torre de Belém, mítico local que viu partir os 
descobridores portugueses e em que se encontra-
va instalada a tribuna de honra. De acordo com 
a imprensa, foram de facto milhares as pessoas 
“que trocaram as praias” pela zona ribeirinha do 
Tejo para assistir ao desfile, que representou para 
a cidade de Lisboa o último episódio da grandio-
sa celebração que constituiu o “50th Anniversary 
Tall Ships Races” 2006. Como pormenor signifi-
cativo, devemos referir que o Navio-Escola “Sa-
gres” encabeçou naturalmente o desfile, tendo 

cruzado a Torre de Belém 
cerca das 12:10 h de do-
mingo dia 23 de Julho.

Antes de finalizar este ar-
tigo, cumpre sublinhar que 
a Sail Training Internacional 
– organização que ao ní-
vel internacional se cons-
tituiu como responsável 
desta Regata – se encontra 
nomea da para o Prémio 
Nobel da Paz, exactamen-
te pelo desenvolvimento 
contínuo de actividades 
promotoras da amizade e 
compreensão internacio-
nais, através do envolvi-
mento de muitos milhares 
de jovens, de todo o mun-
do, no treino de vela e de 

mar, contexto privilegiado 
em que a juventude se une em torno dos gran-
des valores da solidariedade, cooperação, civis-
mo e entre-ajuda, elementos essenciais para a 
cons trução de um mundo melhor. 

Como nota última, devemos salientar que 
Portugal será novamente palco de um evento 
náutico de similar relevo em 2008, por oca-

sião da efeméride do 500º 
aniversário da cidade do 
Funchal. Nesta conformi-
dade, a Sail Training In-
ternacional organiza uma 
Regata de Grandes Velei-
ros, a ocorrer em Setem-
bro de 2008, registando-se 
a concentração de navios 
no Funchal no contexto do 
Festival do Mar, que inte-
gra as festividades come-
morativas da celebração 
em causa.

Encontra-se ainda em 
fase de definição o ponto 
de partida da Regata – que 
coincidirá provavelmente 
com um porto localizado 
na costa sul da Grã-Bre-

tanha – sendo certo que o 
porto de escala corresponderá à cidade de Ílha-
vo, a cuja edilidade caberá, na tradição univer-
salista portuguesa, a honra de acolher essa Re-
gata de Grandes Veleiros.

J. Martins da Cruz
CTEN
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A Banda da Armada e as guarnições dos veleiros desfilando na Rua Augusta.

O Almirante CEMA com o Secretário de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar e o 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa na Torre de Belém.
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O Ministro da Defesa Nacional
visita a Marinha

O Ministro da Defesa Nacional
visita a Marinha

O Prof. Dr. Nuno Severiano Teixeira realizou, em 17 
de Julho, a sua primeira visita à Marinha desde 
que assumiu funções como Ministro da Defesa 

Nacional, em 3 de Julho. O Almirante CEMA recebeu o 
Ministro e o Secretário de Estado da Defesa Nacional e 
dos Assuntos do Mar, Dr João Mira Gomes, à entrada do 
Palácio do Alfeite.  Em seguida, uma força constituída 
por uma Companhia de Fuzileiros e pela Banda da Ar-
mada, prestou as honras protocolares, enquanto a corve-
ta “Afonso Cerqueira“, fundeada na Bacia de Manobra, 
executava as salvas da Ordenança. 

Após cumprimentar o Almirantado e efectuar uma 
curta visita ao Palácio do Alfeite, onde foi recebido com 
os apitos da Ordenança executados por quatro Mestres, 
o Ministro da Defesa Nacional dirigiu-se ao N.R.P. “Cor-
te Real”, onde o Alm CEMA fez uma breve apresentação 
sobre a Marinha, focalizada nos assuntos de maior pre-
mência em que será necessário haver decisão política no 
curto prazo, e apresentado a sua visão da Marinha do fu-
turo, com especial enfoque nos paradigmas da Marinha de duplo uso 
e da Marinha equilibrada, essenciais para que o País possa continuar a 
usar o mar, que o envolve, da forma mais conveniente e sustentável, ao 
mesmo tempo que contribui, na medida das suas possibilidades, para 
o esforço comum de restabelecimento da paz e na luta contra o terro-
rismo, sempre tendo em conta a situação económica do País. Na apre-
sentação, abordou ainda a evolução dos recursos humanos e materiais 
que o País tem atribuído à Marinha e traçou objectivos de utilidade e 
serviço que se resumem em três pilares: firme na defesa, empenhada na 
segurança e parceira no desenvolvimento. Finda a apresentação, o Alm 
CEMA respondeu a algumas perguntas do Ministro e do Secretário de 
Estado, posto o que acompanhou as altas entidades numa visita ao na-

vio em que, no Centro de Operações, foi feita uma breve apresentação 
pelo Comandante ácerca das potencialidades de comando e controlo 
de operações, apresentando como exemplo uma operação humanitá-
ria com empenhamento de meios navais e anfíbios.

Na segunda parte do programa da visita, o Ministro, o Secretá-
rio de Estado e o Alm CEMA embarcaram no helicóptero orgânico 
que os levou a sobrevoar a Estação Naval, Arsenal do Alfeite, Escola 
Naval, Centro de Comunicações da Marinha, Escola de Tecnologias 
Navais e Base de Fuzileiros, onde aterrou. Ali, tomaram lugar em 
viaturas todo-o-terreno organizadas em coluna militar à semelhança 
do que aconteceria numa visita a forças nacionais destacadas, que 
os transportou para a mata onde foi efectuada uma apresentação 

sobre as potencialidades e capacidades do Corpo de Fuzileiros, 
incluindo uma visita à exposição estática. 

No final desta visita e após tomar contacto com a unidade que 
estava pronta para partir para a República Democrática do Congo, 
onde integra as Forças de Operações Especiais da Missão da União 
Europeia, o Ministro prestou declarações aos órgãos de comunica-
ção social que acompanharam a visita, tendo referido como pontos 
mais salientes  a prontidão da Marinha para, em 48 horas, disponibi-
lizar um conjunto de meios para serem empenhados onde e quando 
o País deles necessitar e a qualidade dos meios existentes no Corpo 
de Fuzileiros, o que os torna uma opção para emprego em missões 
de qualquer natureza em que Portugal seja chamado a participar.  A 
visita terminou com o regresso ao Palácio do Alfeite onde foi servido 
um Porto de Honra. Por fim, o Ministro assinou o Livro de Honra 
e saiu do Palácio ao som dos apitos da Ordenança.



O Dr. João Mira Gomes, Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar, efectuou uma visita inédita à Marinha 
no dia 20 de Julho. De facto, foi a primeira vez que um Membro 

do Governo envergou o fato de embarque e acompanhou a “guerra de 
quinta-feira” a bordo de uma fragata da classe Vasco da Gama.

A visita começou cedo, quando o Secretário de Estado, acompanha-
do do Chefe do Gabinete, Coronel Jorge Reis, e do Assessor para os 
Assuntos do Mar, CFR Paulo Sousa Costa, embarcaram no Lynx que 
os aguardava no helipad do Comando Aliado Conjunto de Oeiras, onde 
o aguardavam o Almirante CEMA e o Comandante da Flotilha.

Chegados a bordo, antes das 0900, os ilustres visitantes foram “com-
pletamente ignorados” por uma guarnição literalmente “debaixo de 
fogo” já que o N.R.P. “Álvares Cabral” se encontrava na sua penúltima 
semana do Plano de Treino Operacional, e a “guerra de quinta-feira” 
é o exercício mais complexo e exigente a que a guarnição tem de res-
ponder para ser de facto capaz de enfrentar qualquer situação real de 
combate no período de prontidão operacional que se avizinha.

Nesta circunstância, o navio atravessava um canal dragado com 
amea ça de minas, desenhado nas aproximações ao Porto de Setú-
bal, tendo uma destas minas virtuais explodido exactamente no 
momento de aproximação do helicóptero, o que obrigou a algu-
mas demonstrações de perícia. Em seguida, num cenário multi-
ameaça com a prestimosa colaboração do submarino “Barracuda”, 
do reabastecedor de esquadra “Bérrio”, das fragatas “Corte Real” e 
“Sacadura Cabral” e das Lanchas de Fiscalização Rápidas “Argos” 
e “Sagitário”, o Secretário de Estado pôde observar como a guarni-
ção foi respondendo aos exigentes desafios que lhe foram colocados, 
de forma encadeada e em ritmo elevado, aliando a batalha externa 
contra navios de superfície, submarinos, aviões, mísseis e minas, a 
uma batalha interna, de sobrevivência aos ataques, centrada na ma-
nutenção da capacidade de combate, reparando avarias em todas 
as áreas técnicas, escorando anteparas, tapando rombos, esgotan-
do alagamentos, extinguindo incêndios, substituindo camaradas 
impossibilitados de continuar por ferimentos de combate ou por 
acidentes de serviço, sem descurar as necessidades de intervenção 
na área da saúde, fundamental para que os feridos possam ser rapi-

damente recuperados para voltar à acção. Com toda esta azáfama, 
são normalmente relegados para último lugar as tarefas do rancho, 
podendo até acontecer que o almoço seja ração de combate quando 
o pessoal da taifa estiver envolvido naquilo que se torna a sua mis-
são prioritária em combate: o socorrismo e o apoio médico. Por este 
motivo, o Secretário de Estado não pôde comprovar a qualidade dos 
cozinheiros da “Álvares Cabral”, tendo regressado a Oeiras às 11.30. 
Numa próxima oportunidade, o N.R.P. “Álvares Cabral” procurará 
redimir-se desta falta, convidando o Secretário de Estado da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do Mar para almoçar…

Secretário de Estado da Defesa 
Nacional e dos Assuntos do Mar

Dr. João Mira Gomes
Habilitações Académicas

Actividade Profissional
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Ministro da Defesa Nacional
Professor Doutor Nuno Severiano Teixeira

Formação Académica

  

Cargos Académicos

Cargos Públicos

Algumas Publicações :  
O Ultimatum Inglês. Política Externa e Política Interna no Portugal de 1890. 
O Poder e a Guerra. Objectvos nacionais e estratégias políticas na entrada de Portugal na Grande Guerra 1914-1918, 

A Primeira República Portuguesa. Entre o Liberalismo e o Autoritarismo

Nova História Militar de Portugal,
A Europa do Sul e a Construção da União Europeia

Visita do Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar ao N.R.P. “Álvares Cabral”
Visita do Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e dos Assuntos do Mar ao N.R.P. “Álvares Cabral”
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Comando no mar
Desafios de liderança e de gestão

Os oficiais da Armada têm orgulho no conceito de que, para 
o exercício do comando de unidades navais, nada é tão re-
levante como a capacidade de liderança. Mas, será este o re-

quisito determinante? Ou, face à grande complexidade dos navios e 
à especialização técnica do pessoal, os comandantes devem, antes, 
revelar perícia na gestão? 

Sabemos que todo o comandante de unidade naval, para ser um 
líder de sucesso, também deve ser um bom gestor. Na realidade, são 
duas competências essenciais para manter um desempenho coerente 
em todas as missões, apresentar resultados globais positivos ao longo 
do tempo e coordenar esforços e energias sistematicamente. Então, 
onde um comandante de unidade naval actua como gestor e como 
líder? Ou, mais importante 
ainda, os requisitos de ges-
tão e de liderança associa-
dos ao comando de uma 
unidade naval alteram-se à 
medida que o oficial progri-
de na hierarquia e assume o 
comando de navios maiores 
e mais complexos? 

A resposta a estas duas 
questões exigiria uma re-
flexão aprofundada, caso 
se pretendesse alcançar 
maior perfeição racionati-
va do que a apresentada. 
Com efeito, em tão curto 
texto não se pode usar uma 
argumentação analítica que, 
para ser exaustiva e não ter os dogmatismos e axiomatismos que a 
escassez de espaço impõe, deveria estender-se por algumas dezenas 
de páginas. Ciente desta limitação e sem qualquer pretensão acadé-
mica, procura-se apenas reflectir de forma construtiva sobre as face-
tas do tema, que a experiência pessoal no comando de dois navios, 
enriquecida e clarificada pelos comentários, por vezes contrastantes, 
de alguns camaradas, levou a atribuir maior relevância.

Comecemos por fazer uma distinção básica, em sentido abstracto, 
entre a postura funcional do gestor e do líder: o gestor “faz as coisas 
de forma certa”; o líder “faz as coisas certas”. Implícito a este conceito 
está o facto de o gestor cuidar da eficiente materialização dos objec-
tivos definidos pelo seu superior hierárquico, tirando partido de um 
conjunto de situações, processos, factos e recursos materiais e huma-
nos, a quem atribui tarefas e estabelece metas de desempenho. Nes-
te âmbito, o gestor resolve problemas, cuida dos recursos aplicados, 
cumpre o seu dever e reduz os custos. Convirá notar que, como a sua 
preocupação crítica é a eficiência, o gestor apela, sobretudo, aos aspec-
tos quantitativos dos recursos materiais e humanos à sua disposição. 
O líder, depois de receber os objectivos definidos pelo seu superior 
hierárquico, interpreta-os e decompõe-os para o seu sector de respon-
sabilidade. Em seguida, estabelece a sua visão inspiradora da acção 
dos subordinados, que motiva e conduz na concretização, com eficá-
cia, das metas de desempenho. Neste âmbito, o líder produz alterna-
tivas criativas, maximiza a utilização dos recursos, obtêm resultados 
e aumenta os benefícios. Importa notar que, como a sua preocupação 
crítica é a eficácia, o líder apela, preferencialmente, aos aspectos quali-
tativos dos recursos materiais e humanos à sua disposição.

É neste contexto e sobre a problemática da postura funcional do 
gestor e do líder, que Warren Bennis, reputado professor e presi-

dente do Leadership Institute da University of Southern Califórnia, na 
sua obra Organizing Genius, afirma: o gestor administra, o líder ino-
va; o gestor é uma cópia, o líder é o original; o gestor aceita o status 
quo, o líder modifica-o; o gestor é um bom militar, o líder é o mili-
tar de referência. 

À medida que um oficial da Armada progride na carreira, coman-
da unidades navais de acrescida dimensão e complexidade, que exi-
gem maiores capacidades de gestão e liderança, devido à natureza 
das missões, à quantidade e qualidade dos recursos materiais e hu-
manos que lhe são confiados, e aos possíveis efeitos do seu empre-
go. Porém, no exercício das funções de comandante de uma unidade 
naval, onde deve um oficial da Armada actuar como gestor e onde é 

mais relevante o desempe-
nho como líder?

Na tentativa de encontrar 
uma resposta simples para 
uma questão tão complexa, 
começaremos por clarificar 
a forma como os requisitos 
de gestão e de liderança de 
um comandante de unida-
de naval se modificam à 
medida que o oficial pro-
gride na hierarquia. Esta 
intrincada problemática ne-
cessita de ser dilucidada se-
gundo as vertentes interna e 
externa do navio. Na óptica 
interna o comandante per-
cebe que, quanto mais sobe 

na hierarquia militar, e maior e mais complexa é a sua unidade naval, 
menos controlo directo tem sobre a guarnição e a conduta das activi-
dades diárias, maior é a sua dependência dos oficiais imediatamente 
subordinados para conhecer o que se passa, e a informação de apoio 
à tomada de decisão é frequentemente filtrada pelo oficial imediato, 
pelos restantes oficiais e pela formação de comando. Para além disso, 
o comandante também tem de delegar mais competências nos oficiais, 
para poder pôr em prática as suas determinações. Por outro lado, a 
complexidade das tarefas é tanta que o comandante não se pode preo-
cupar com pormenores, e a competição entre subordinados em rela-
ção ao seu tempo para analisar situações e tomar decisões aumenta, 
e está sempre para além do seu controlo directo. Na vertente externa 
o comandante verifica que a natureza das missões atribuídas ao seu 
navio é mais complicada e os objectivos decorrentes sujeitos a inter-
pretação mais exigente. A medição do sucesso no desempenho tor-
na-se mais difícil e a incerteza presente no processo decisório é mais 
difusa, pelo que o risco aumenta. As relações com outras entidades, 
como sejam o comando superior, comandos do mesmo escalão e uma 
multiplicidade de actores militares e civis com interesse na missão, são 
mais importantes, diversificadas e, por vezes, delicadas.

Nestas circunstâncias, e de forma muito simplificada, os requisitos 
de gestão e liderança no exercício do comando de uma lancha de fis-
calização e de uma fragata podem ser traduzidos, respectivamente, 
pelas expressões: “sigam-me” e “vão em frente e façam desta forma”. 
Em ambas as situações os comandantes definem e comunicam uma 
orientação clara para o cumprimento da missão do navio, o que uni-
fica, motiva, conduz e inspira os subordinados. Porém, os escalões de 
actuação como gestor e líder são distintos. Em consequência, na ver-
tente externa, é muito maior o contributo que o comandante de uma 
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fragata dá ao comando superior, para este lhe determinar a missão do 
seu navio, do que o comandante da lancha de fiscalização. Tal contri-
buto contempla tanto facetas de gestão, relativas à resolução de pro-
blemas ou redução de custos, como de liderança, relacionadas com a 
produção de alternativas criativas ou com o aumento dos benefícios. 
Internamente o comandante de uma fragata tem de identificar as prio-
ridades de missões de natureza mais complexa do que as atribuídas 
ao comando de uma lancha de fiscalização, enquanto contrabalança 
as necessidades do comando 
superior, normalmente mais 
próximo do decisor político. 
Por isso, é maior o empenha-
mento do comandante da fra-
gata nas tarefas de alinhamento 
da sua visão inspiradora da ac-
ção com o propósito da missão, 
enquanto escolhe onde e como 
serão aplicados os recursos ma-
teriais e humanos que dispõe, 
e que possuem maior impor-
tância pela quantidade, quali-
dade e possíveis efeitos do seu 
emprego. A diferença entre 
os escalões de actuação como 
gestor e líder é igualmente evi-
denciada pelo facto de o comandante de uma fragata ser um oficial 
já com uma sólida e diversificada carreira profissional, ter um grupo 
de oficiais que o apoia e, se necessário, entrar em contacto directo com 
os mais altos escalões decisórios. O comandante da lancha de fiscali-
zação tem pouca experiência anterior, frequentemente não dispõe de 
outros oficiais no seu navio e o seu acesso é, normalmente, apenas aos 
escalões mais baixos de decisão. Todavia, seja numa fragata ou numa 
lancha de fiscalização, o comandante tem de gerir e liderar no respei-
to pela cultura e pelos valores da Marinha e do seu navio, de forma a 
garantir que os seus subordinados, em todos os escalões e dentro do 
âmbito das suas competências, contribuam para o sucesso da missão, 
pela adopção de boas práticas de gestão e liderança.

Sendo a principal exigência feita a um comandante de unidade na-
val que cumpra bem as suas missões, podemos agora tentar respon-
der à pergunta inicial, sobre onde deve actuar como gestor e onde é 
mais relevante o desempenho como líder?

Não existe outra resposta óbvia para esta questão, para além de, 
tudo depende das circunstân-
cias, não só porque cada situa-
ção é um caso específico, mas, 
também, porque a gestão e a 
liderança têm campos de actu-
ação distintos. Nestas circuns-
tâncias, para se perceber o que 
é diferente entre a gestão e a 
liderança no exercício do co-
mando de uma unidade naval, 
é necessário ter em considera-
ção as funções específicas que, 
em sentido abstracto, os líde-
res desempenham, em com-
paração ao trabalho realizado 
pelos gestores. Com efeito, um 
gestor lida com complexidade, 
enquanto um líder trabalha com a incerteza. Um gestor está preocu-
pado em encontrar os factos da situação, enquanto um líder toma de-
cisões para alterar a conjuntura. A preocupação crítica de um gestor 
é a eficiência, enquanto um líder se focaliza na eficácia. Um gestor 
cria políticas e fomenta procedimentos, enquanto um líder estabele-
ce princípios e cultiva valores. Um gestor encontra respostas e solu-
ções, enquanto um líder formula questões, identifica os problemas 
e orienta a pesquisa da solução. Um gestor procura as semelhanças 
entre os problemas actuais e os passados, enquanto um líder busca 
as diferenças. Um gestor pensa que uma solução bem sucedida num 

problema pode ser utilizada mais do que uma vez, enquanto um lí-
der se interroga se o problema, no novo ambiente, pode requerer uma 
solução diferente.

Todas estas diferenças entre as funções específicas do líder e o trabalho 
do gestor são relevantes. Porém, no comando de um navio de guerra 
nenhuma é tão marcante nos momentos decisivos, como a que resulta 
de um gestor exigir desempenho, com recurso à autoridade que deriva 
da sua posição hierárquica, enquanto um líder motiva o desempenho, 

tirando partido da autoridade 
que lhe é reconhecida pelos su-
bordinados. Com efeito, como 
notou Harry S. Truman, o líder 
é o homem capaz de levar ou-
tras pessoas a fazer com gosto o 
que não querem. Este estímulo 
transcendental que só o líder in-
cute nos subordinados em situa-
ções de grande exigência, como 
são as do exercício do comando 
de uma unidade naval, em mis-
sões onde é necessário impor a 
autoridade do Estado, é eviden-
ciado por Fernando Pessoa no 
poema “O Mostrengo”, quan-
do o homem do leme, perante 

o perigo, declara com irredutível determinação:

«Aqui ao leme sou mais do que eu:
Sou um Povo que quer o mar que é teu;
E mais que o mostrengo, que me a alma teme
E roda nas trevas do fim do mundo,
Manda a vontade, que me ata ao leme,
De El-Rei D. João Segundo».

Este extraordinário monarca, tendo sido educado, desde muito jo-
vem, na gestão das empresas marítimas portuguesas, administrou 
com sucesso vastíssimos recursos materiais e humanos. Porém, foi a 
sua actuação como líder ímpar que, ao mobilizar, dinamizar, articular 
e orientar as vontades de um povo, transformou um pequeno reino 
mal governado, afectado por dissensões internas e persistentemente 
aterrorizado pelo seu vizinho castelhano, num dos países mais po-
derosos e com maior pujança política, militar, económica e cultural 

do seu tempo.
O mundo alterou-se muito 

desde o fim da guerra -fria e o 
papel da Marinha, no quadro 
da segurança nacional, mudou 
com ele. Por isso, está em cur-
so uma transformação profun-
da e duradoura, e uma grande 
parte dessa mutação relacio-
na-se com a forma de gestão e 
de liderança dos comandantes 
das unidades navais. Os desa-
fios são e serão diferentes nos 
diversos escalões hierárquicos 
e no comando de pequenas e 
grandes unidades navais. As 
questões relevantes são e serão 

imensas. Por isso, os desenvolvimentos dos mode los e das competên-
cias de gestão e de liderança dos oficiais que comandarão os navios 
do futuro, deverão crescer em conformidade com a complexidade 
perspectivada. É um facto que os comandantes das unidades navais 
deverão revelar, em simultâneo, boas competências de gestão e lide-
rança Porém, a disponibilidade para correr riscos, a moral, a coragem 
física e a disciplina, essenciais à execução de missões cada vez mais 
difíceis e frequentes, são características que só uma liderança eficaz 
poderá mobilizar e animar.
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Integrada na SNMG1 desde o passado dia 18 de 
Janeiro, a “Vasco da Gama” regressou a Lisboa 
no início de Julho concluindo a sua integração 
nesta prestigiada Força de Reacção Imediata 
da Aliança Atlântica. Neste período participou 
na Operação Active Endeavour, , nos exer-
cícios SQUADEX 5-06, WORK UPS NOTG, 
BRILLIANT MARINER 06, SWORDFISH 06, 
MARITIME ELECTRONIC WARFARE TRIALS e 
STEADFAST JAGUAR 06, tendo navegado um 
total de 2145 horas, correspondendo a uma 
taxa de navegação de 55% e percorrendo cer-
ca de 27 150 milhas. 

Concluído o período de seis meses em 
que o N.R.P. “Vasco da Gama” esteve 
atribuído à SNMG1, tendo atracado na 

Base Naval de Lisboa em 01 de Julho p.p., pre-
tende-se com este quarto e último artigo des-
crever a fase correspondente 
aos últimos dois meses des-
ta longa missão, retomando 
para isso o momento da lar-
gada de Wilhelmshaven em 
17 de Abril.

Com efeito, e depois de 
uma paragem forçada naque-
le porto alemão, decorrente 
de uma complexa avaria na 
caixa redutora de estibordo, 
cuja reparação foi realizada 
em tempo recorde, o navio 
reuniu-se novamente com a 
Força que entretanto tinha ter-
minado uma visita de rotina ao porto de Antuér-
pia na Bélgica.

Seguiu-se o trânsito em direcção a Ply mouth 
no Sul de Inglaterra, águas bem conhecidas da 
“Vasco da Gama” e que trazem à memória o 
treino operacional no FOST (Flag Officer Sea 
Training) concluído no passado mês de De-
zembro.

Desta vez, sem os “Sea Riders” (elementos 
das equipas de avaliação), os exercícios foram 
bem menos causadores de stress, embora en-
carados com o mesmo sentido de responsabi-
lidade e espírito de missão. Como não poderia 
deixar de ser, o navio integrou um cenário ope-
racional de uma “guerra de quinta-feira”, a que 
se seguiu uma visita à Base Naval de Denvon-
port, onde reencontrámos alguns dos nossos 
ex-avaliadores ingleses.

O objectivo desta visita não era descansar, 
muito pelo contrário, esperava-nos a partici-
pação num exercício DISTEX (Disater Relief 
Exercise), cujo cenário consiste numa aldeia 
em escombros, recentemente vitima de uma 
catástrofe natural à qual vai ser prestada ajuda 
humanitária por uma Força Naval.

Embora o cenário fosse em tudo idêntico 
àquele que tínhamos treinado uns meses atrás, 
há sempre novos episódios, novas necessidades 
e desafios. Como seria de esperar foram tirados 
vários ensinamentos em termos de organização 
e coordenação da acção neste tipo de situações, 
particularmente por ter sido praticado por um 

conjunto de navios de diferentes origens e onde 
se verificam normalmente significativas diferen-
ças de procedimentos.

Concluído o DISTEX e depois de uma noite 
aproveitada para descansar e preparar a tirada 
seguinte, a Força largou na manhã seguinte, re-
tomando o seu programa de treino.

O próximo porto de escala seria Lisboa onde 
viríamos a permanecer quatro dias com o objecti-
vo de preparar o Swordfish 06 (SF 06) que, como 
foi sobejamente divulgado, consiste num exercí-
cio programado e dirigido pelo Comando Naval, 
contando normalmente com a participação de 
meios navais e aéreos de vários países aliados.

Além de se tratar de um exercício aeronaval 
de grande envergadura, o SF 06 continha ain-
da um aliciante operacional, inédito nas nossas 
águas e que consistia numa “série” para testar e 
treinar o lançamento de mísseis antiaéreos do 

tipo Sea Sparrow e Standard SM-1,  dos quais 
se esperava obter preciosos elementos de infor-
mação, bem como testar as suas capacidades 
e eficácia quando disparados contra um alvo 
de superfície.   

 Para o efeito foi utilizado o casco do ex-
-N.R.P. “Limpopo”, o qual foi rebocado pelo 
N.R.P. “Pereira D’Eça” para a posição aonde 
viria a decorrer o exercício.

No sentido de testar a doutrina de empre-
go táctico do míssil Nato Sea Sparrow contra 
uma alvo de superfície do tipo FPB (Fast Patrol 
Boat), bem como a capacidade de resposta do 
navio perante esta ameaça, foi criado um ce-
nário táctico representativo de uma situação 
passível de ser encontrada no cumprimento 
das missões para as quais estas fragatas estão 
vocacionadas.

Este teste, constou da simulação de um ata-
que por uma embarcação rápida, tendo o na-
vio reagido e disparado um míssil Sea-Sparrow, 
que, por avaria numa das suas referências, viria 
a errar o alvo por alguns metros.

Após este lançamento seguiram-se os dis-
paros de dois mísseis Sea Sparrow pela fragata 
alemã FGS “Mecklenburg-Vorpormmern” e dois 
disparos de mísseis Standard SM-1 por parte da 
fragata espanhola SPS “Canárias”, estes últimos 
provocando o afundamento do alvo.   

Após a conclusão do exercício SF 06, os na-
vios rumaram para o porto de Leixões para uma 
merecida paragem de fim-de-semana, que foi 

aproveitada pela guarnição para rever os seus 
familiares e que serviu também para prepara-
ção do exercício seguinte “Maritime Electronic 
Warfare Trials” (EW TRIALS).

No dia 14 de Maio e momentos antes da For-
ça largar de Leixões com destino à Base Naval 
de Rota (Espanha), o Comandante da SNMG1 
Comodoro Denis Rouleau, visitou a Vasco da 
Gama com o objectivo de homenagear os mi-
litares que prestaram auxílio a um cidadão Ale-
mão no porto de Willelmshaven. O Comodoro 
Denis Rouleau proferiu elogiosas palavras aos 
elementos envolvidos nos acontecimentos no 
porto Alemão e manifestou o orgulho de ter na 
sua Força um navio que é caracterizado, não só 
pelo seu nível de desempenho e profissionalis-
mo, mas também pelo espírito de cidadania dos 
elementos que constituem a sua guarnição.

A Força atracou em Rota em 16 de Maio para 
participar nos “EW TRIALS”. 
Estes testes, realizados anual-
mente sob a égide do NATO 
Special Working Group 4, têm 
como objectivo testar e avaliar 
o desempenho dos sistemas e 
contra-medidas de guerra elec-
trónica instalados nos navios e 
aeronaves, ao que foram adi-
cionados alguns objectivos na-
cionais, tendo em vista a vali-
dação de técnicas e tácticas de 
utilização do sistema APECS II 
e das novas munições combi-
nadas de chaff e engodos in-

fra-vermelhos (Bullfighter), que irão equipar as 
fragatas da classe “Vasco da Gama”.

Os “EW TRIALS” decorreram no período de 
16 a 24 de Maio, com um ambicioso progra-
ma de testes, que permitiram obter um vasto 
conjunto de dados, actualmente alvo de aná-
lise pelas equipas de especialistas da NATO e 
dos diversos Estados participantes. As conclu-
sões obtidas serão posteriormente incorporadas 
como doutrina de emprego táctico dos sistemas, 
melhorando-se assim de forma significativa a ca-
pacidade de defesa anti-míssil das forças navais 
e dos navios isolados.

Em 24 de Maio os navios da SNMG1 fi-
zeram-se ao mar, tendo Cartagena (Espanha) 
como próximo porto de destino para uma es-
cala de rotina. 

A curta estadia no porto de Cartagena (26-28 
MAI), pautou-se mais uma vez pela cortesia da 
Marinha Espanhola. 

A Força largou de Cartagena em 28 Maio 
com destino às aguas portuguesas, para efectuar 
um exercício de apoio a uma população sinis-
trada (DISTEX) nas instalações navais de Tróia.

Este exercício decorreu em 31 de Maio reve-
lando ser uma excelente oportunidade de treino 
para a Força, na medida em que permitiu pôr 
em prática os ensinamentos obtidos do Staff do 
Flag Officer Sea Training, por ocasião do DIS-
TEX realizado em Plymouth. 

Em 01 de Junho a Força suspendeu do Estuá-
rio do Sado e iniciou o trânsito em direcção ao 
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porto de Las Palmas (Gran Canaria). Neste trân-
sito foi considerado pelo Comandante da For-
ça, um pedido das autoridades espanholas que 
visava a necessidade de efectuar o controlo de 
navios suspeitos de imigração ilegal proveniente 
da costa africana ocidental. Assim, com algum 
impacto no planeamento inicialmente previs-
to, a Força efectuou o trânsito cumprindo com 
o seu tradicional programa seriado, mantendo 
uma cuidada vigilância na tentativa de detecção 
de eventuais navios ou embarcações suspeitas 
de participarem em actividades relacionadas 
com a imigração ilegal.

A Força atracou no porto de Las Palmas no 
dia 06 de Junho, tendo aí permanecido até 11 
de Junho.

A escala na ilha Gran Canaria proporcionou 
às guarnições dos navios da Força a necessá-
ria preparação para a participação no exercí-
cio Steadfast Jaguar (SFJR), o próximo grande 
desafio da SNMG1, bem como momentos lú-
dicos que esta aprazível ilha do Atlântico sem-
pre oferece.

Aproveitando ainda o período de visita, o dia 
10 de Junho foi comemorado com uma recep-
ção oferecida a bordo, tendo estado presentes 
as forças vivas da cidade de Las Palmas.

Finda esta agradável escala, a Força rumou 
para as águas do Arquipélago de Cabo Verde, 
área onde se iria desenrolar o exercicio SFJR no 
período de 14 a 27 de Junho.

Com a Ilha de Santo Antão no horizonte, os 

navios da Força efectuaram o R/V 
com os restantes navios partici-
pantes no SFJR, tendo-se regista-
do este evento com um imponen-
te PHOTEX. Nesse mesmo dia, 
deu-se inicio ao exercício com a 
SNMG1 integrada no Grupo Ta-
refa dos navios escoltas.

Promovido pelo SACEUR com 
o objectivo principal de certificar 
e validar o conceito NRF (Nato 
Response Force), o exercício 
SFJR destacou-se pelo elevado 
número de meios envolvidos, integrados nas 
componentes terrestre, marítima, aérea e de 
operações especiais. Diariamente coberto pela 
comunicação social, este exercício teve uma 
visibilidade ímpar, com um impacto directo 
na economia local, considerando os meios 
empenhados em terra e distribuídos pelas 
principais ilhas. 

Tendo como cenário uma Operação de 
Apoio à Paz complementada por uma Opera-
ção de Apoio Humanitário, decorrente de uma 
catástrofe natural (Erupção do Vulcão da Ilha do 
Fogo), as Forças Armadas do país anfitrião tive-
ram também oportunidade de integrar alguns 
dos seus elementos em acções de cross-training. 
Neste âmbito a “Vasco da Gama” foi escolhida 
para embarcar dois oficiais e quatro sargentos da 
Guarda Costeira de Cabo Verde, realizando-se 
um programa seriado especifico e onde se fo-

cou o treino de acções de vistoria, salvamento 
no mar e limitação de avarias.

Ainda integrado no exercício, o navio fez uma 
escala logística de um dia no porto da Praia, 
onde houve oportunidade de oferecer uma re-
cepção e que contou com a presença do Embai-
xador de Portugal em Cabo Verde, para além de 
diversas entidades do governo cabo-verdiano e 
várias representações diplomáticas.

Terminado o exercício, os navios da SNMG1 
receberam ordem para destacar e proceder in-
dependentemente para os respectivos Home-
ports , iniciando-se o Summer Dispersal da For-
ça. A “Vasco da Gama” atracou na Base Naval 
na manhã do dia 01 de Julho com o sentimento 
de missão cumprida. 

(Colaboração do Comando do 
NRP “Vasco da Gama”)
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Portugal, participa desde 14 de Julho de 
2006, na operação  EUFOR RDC (Missão 
da União Europeia na Rep. Democrática do 
Congo), que tem como objectivo apoiar as 
forças da MONUC (Missão das Nações Uni-
das na Rep. Democrática do Congo), duran-
te o processo eleitoral actualmente em curso 
naquele País, tendo esta missão uma duração 
prevista de 4 meses. Esta Força da União Eu-
ropeia, constitui uma “Force On Call”, esta-
cionada na Rep. do Gabão, pronta a intervir 
quando necessário na Área de Operações 
(AO), definida pelas regiões Oeste e Sul da 
Rep. Democrática do Congo.

O contributo nacional para esta opera-
ção compreende, uma Força de Fu-
zileiros (32 elementos) estacionados 

conjuntamente com o Comando da Compo-
nente de Operações Especiais, em Port Gentil, 
Gabão, um National Support Element / (NSE) 
(02 elementos), colocado no Force HQ – Rear, 
em Libreville, Gabão, por um representante na-
cional na estrutura do Special Operations Liai-
son Element (SOLE) estacionado junto do For-
ce HQ, Kinshasa, e por uma aeronave C-130 
e respectiva equipa de manutenção, baseados 
em Libreville.

A missão está a ser permanentemente acom-
panhada no Corpo de Fuzileiros, tendo sido ac-
tivado o Centro de Situação Operacional (CSO) 
especificamente para o efeito. Paralelamente, 

foi igualmente activado no 
Comando Naval, o Centro 
de Informações Operacio-
nais da Marinha (CIOM), 
integrando Fuzileiros e que 
tem mantido em funciona-
mento permanente uma 

célula responsável pela recolha, tratamento e 
divulgação ao escalão superior de toda a in-
formação relativa à missão.

Desde a sua chegada ao terreno, a Força FZ 
(EUFOR RD Congo), para além do seu aperta-
do programa de treino próprio e combinado, 
participou em acções de reconhecimento aére-
os e terrestres no interior da RD Congo, tendo 
sido projectada conjuntamente com os meios 
de mobilidade orgânicos, a partir do aeroporto 
de N´Djili, em missões de patrulhamento em 
Kinshasa na sequência dos conflitos ocorridos, 
após divulgação dos resultados provisórios em 
20 Agosto 2006. 

O Comandante 
do Corpo de Fuzi-
leiros, CALM Car-
valho Abreu, visi-
tou recentemente 
na Rep. do Gabão 
e AO, os locais 
onde se encon-
tram estacionados 
os diversos núcle-
os do contingente 

nacional,  tendo tido oportunidade de consta-
tar com satisfação que o moral da Força é ele-
vado, que as condições de aquartelamento são 
adequadas, e que o programa e condições dis-
ponibilizadas para o treino de manutenção no 
território do Gabão são suficientes e orientadas 
para as possíveis situações de emprego na R D 
Congo. Em Kinshasa, o representante nacional 
na estrutura do SOLE, em acumulação com as 
funções de “Senior National Representative”, 
tem desenvolvido uma notável acção de ligação 
entre o Force HQ, e os restantes elementos na-
cionais que integram a operação EUFOR RDC. 
O trabalho desenvolvido conjuntamente pelos 
elementos da MGP e da Força Aérea, na estrutu-
ra do NSE, revela igualmente um forte sentido de 
cooperação e entreajuda contribuindo significa-
tivamente para sustentação desta missão. 

J. Santos Teixeira
CFR SEF

Operação EUFOR na República Democrática do CongoOperação EUFOR na República Democrática do Congo
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NRP “Schultz Xavier” no Exercício
STEADFAST JAGUAR 2006

Entre os dias 15 e 28 de Junho decorreu o 
exercício STEADFAST JAGUAR 2006 no 
arquipélago de Cabo Verde. Este exercício, 

concebido pelo JFC HQ Brunssum (Allied Joint 
Force Command de Brunssum) com o objecti-
vo de demonstrar a exequibilidade do conceito 
de emprego da NRF (NATO Response Force), 
formalizado através de resolução do Conselho 
da Organização em Junho de 2003 e conse-
quência da declaração final da Cimeira NATO 
de Praga de Novembro de 2002, teve como fi-
nalidade conferir ao SACEUR (Supreme Allied 
Commander Europe) a informação necessária 
para declarar a FOC (Full Operatio-
nal Capability) da NRF em Outubro 
deste ano.

Considerado como um exercício 
de nível estratégico, pretende aferir as 
capacidades de comando e controlo 
e de sustentação logística de uma for-
ça expedicionária NATO numa área 
de operação diferente das tradicionais 
áreas de influência do Norte Atlânti-
co. A escolha de Cabo Verde para a 
concretização dos objectivos propos-
tos, acabaria por constituir mais um 
motivo de interesse para a participa-
ção do “Schultz Xavier”.

À missão do navio seria acrescida 
outra tarefa, no âmbito de um acordo de Coo-
peração no domínio do Desenvolvimento dos 
sectores Marítimo, Hidrográficos, Cartográficos, 
da Segurança da Navegação e Oceanográficos 
entre os Governos de Portugal e de Cabo Verde, 
visando a produção, num futuro próximo, da 
Carta Náutica do Porto Grande da Ilha de São 
Vicente. Para esse efeito, foi atribuí do um perío-
do de 15 dias, o qual antecedeu o exercício STE-
ADFAST JAGUAR 2006, e permitiu, para além 
da execução do levantamento hidrográfico ne-
cessário à obtenção dos dados para produção 
da carta pelo Instituto Hidrográfico, a realização 
de reuniões preparatórias com Oficiais da área 
de planeamento NATO, visando um melhor 
enquadramento e perspectivas de emprego do 
“Schultz Xavier” durante o exercício.

OS PREPARATIVOS
Após definição das necessidades específi-

cas para uma missão que, pelos suas caracte-
rísticas, constituiu um desafio para os diversos 
serviços de bordo, seguiu-se intenso período 
de aprontamento visando assegurar todos os 
aspectos necessários ao embarque e suporte 
logístico de uma equipa de hidrografia com-
posta por cinco elementos e de uma equipa de 
dois mergulhadores, assim como o transporte 
da embarcação do Instituto Hidrográfico do 
tipo “Cagarra”, a “Gaivota”.

Terminados a construção e montagem do 
berço para a embarcação do IH, embarcada a 
poita (2900 kg) fornecidas pela Direcção de Fa-
róis para garantir a estabilidade da plataforma e 

concluídas todas as fainas de material, o navio 
encontrava-se pronto.

No dia 21 de Maio o NRP “Schultz Xavier” 
largou da Base Naval de Lisboa, com destino a 
Cabo Verde. Durante o trânsito, efectuado com 
forte ondulação nos sectores das alhetas, o navio 
fez escala em Las Palmas, no dia 24 de Maio, 
para evacuar o Marinheiro TFP, que apresenta-
va dores lombares após queda provocada pelo 
forte balanço, tendo largado desse mesmo por-
to no dia seguinte, chegando ao porto de Porto 
Grande, Ilha de São Vicente, no dia 29 de Maio, 
sem novidades a registar.

EXECUÇÃO DAS TAREFAS
A primeira fase de execução das tarefas coin-

cidiu com a chegada ao Porto Grande. Foram 
efectuados os contactos iniciais com as autori-
dades em terra, nomeadamente com o Instituto 
Marítimo e Portuário de Cabo Verde que aguar-
davam pela chegada do navio no cais e inicia-
dos os trabalhos para a instalação da estação 
de referência VHF/DGPS no marco geodésico 
do “Morro Branco”, assim como do equipa-
mento marégrafo no Porto Grande, condições 
essenciais para permitir o inicio dos trabalhos 
de levantamento hidrográfico do Porto que ti-
veram uma duração de 2 semanas. Esse perío-
do ficou marcado pelos fortes ventos sentidos 
durante toda a permanência nas águas de Cabo 
Verde, que condicionaram significativamente o 
planeamento dos trabalhos e a sua execução, 
exercendo efeitos negativos na operação da 
embarcação “Gaivota”, que por diversas vezes 
acusou deficiências originadas pelo estado de 
mar. Apesar das condicionantes e mercê do 
empenho da equipa do IH, os trabalhos foram 
concluídos dentro do prazo previsto, permitin-
do continuar para a fase seguinte.

A segunda fase iniciou-se a 14 de Junho, 
com a participação do navio no STEADFAST 
JAGUAR 2006, integrado na organização ope-
racional do exercício para a condução de ope-
rações de recolha de informação hidrográfica 
em conjunto com o navio H.M.S. “Roebuck”, 
de forma a desenvolver as capacidades de Ra-
pid Environmental Assessment – REA, forneci-
das ao CTF 506 – COMSPMARFOR.

No âmbito do exercício o “Schultz Xavier” 
participou nos levantamentos topográficos das 
Praias da Carga e dos Flamengos, na costa sul 
da Ilha de São Vicente, onde foi formada uma 
equipa hidrográfica conjunta, com elementos 
do H.M.S. “Roebuck” e elementos da equipa 
de hidrografia do “Schultz Xavier”. 

Ainda na costa sul de São Vicente o navio 
prestou o apoio necessário à lancha hidrográ-
fica inglesa, durante o levantamento efectuado 
na Baía dos Flamengos.

Terminada esta fase do exercício, que coinci-
diu com o desembarque da força anfíbia embar-

cada no SPS “Castilla”, as diferentes 
tarefas atribuídas ao navio iriam ser 
diversificadas, maximizando as capa-
cidade únicas conferidas pelas carac-
terísticas próprias da plataforma, assim 
como pela possibilidade de emprego 
da equipa de mergulhadores embarca-
da, facto muito relevante se conside-
rado como a única existente entre os 
dois navios dedicados ao REA.

A equipa de mergulhadores do 
navio foi assim empregue na Baía de 
Mindelo, de forma a permitir uma 
avaliação correcta de dois destroços 
considerados perigos para a navega-
ção assinalados nas cartas náuticas 

em vigência para aquela área e foram embar-
cados cinco “sonar decoys” (reflectores sonar) 
provenientes do navio alemão F.G.S. “Rhein”, 
os quais foram posteriormente lançados à água, 
concretamente a dia 24 de Junho, simulando a 
colocação de minas, permitindo ao Grupo Ta-
refa responsável pela condução de operações 
anti-minas o adequado treino.

Nesse mesmo dia, o “Schultz Xavier”, após ter 
embarcado uma equipa de arbitragem do exercí-
cio e no sentido de proporcionar uma avaliação 
adequada do processo de decisão do comando 
da NRF7 num cenário inesperado relacionado 
com acções terroristas, simulou o embate numa 
mina na Baía de Mindelo, tendo sido estabeleci-
dos postos de emergência e verificados todos os 
procedimentos associados ao evento.

Após terem sido recebidas instruções dando 
fim ao exercício na manhã do dia 28 de Junho 
foi efectuada uma última escala de 24 horas no 
Porto Grande, permitindo assim efectuar as fai-
nas de géneros necessários para o trânsito de re-
gresso, bem como proporcionar mais uma noite 
de convívio com tão afáveis gentes.

Mais uma vez a Marinha Portuguesa tinha 
marcado presença junto das suas congéneres 
europeias e honrado os compromissos interna-
cionais assumidos pelo país, numa altura mui-
to importante para o reforço da credibilidade 
das opções estratégicas tomadas pela NATO 
e do processo de certificação da sua compo-
nente militar.

(Colaboração do Comando do NRP “Schultz Xavier”)
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O julgamento habitual que se faz da 
acção dos soberanos portugueses 
na época de ouro da expansão no 

Oriente prende-se, com frequência, numa 
análise superficial de resultados globais, 
nem sempre bem interpretados. Essa pos-
tura resulta numa atribuição de rótulos de 
justiça discutível que não resiste à minú-
cia da investigação históri-
ca. Uma das considerações 
que é frequente ouvir ou ler 
prende-se com a atitude po-
lítica de D. João III, herdeiro 
de um imenso império que 
foi deixando perder a pouco 
e pouco, com a entrega de al-
gumas das posições conquis-
tadas, ou lançando as semen-
tes da decadência associada 
de costume – e mais uma vez 
de forma apressada – ao do-
mínio filipino. É uma posição 
com a qual, nos seus traços 
gerais, não estou de acordo. 
D. João III foi o primeiro rei 
que efectivamente governou 
com um sentido permanente 
de serviço público ou dever 
de desígnio divino, sentando-
-se à mesa e despachando de 
manhã à noite e assumindo as 
suas funções – como diríamos 
hoje – de forma profissional. Ouviu e ponde-
rou mais do que qualquer um e, sobretudo, 
foi lúcido e realista onde outros foram ape-
nas sonhadores. Talvez tenha sido o nosso 
primeiro rei verdadeiramente moderno.

E digo isto para poder interpretar os acon-
tecimentos ocorridos com Lopo Vaz de Sam-
paio, na sequência da sua rendição no cargo 
de governador da Índia e no seu regresso sob 
prisão, que teve pesadas consequências. A 
verdade é que Lopo Vaz de Sampaio não foi 
um mau governador, na perspectiva em que 
a sua acção criou benefícios significativos à 
posição portuguesa no Oriente e poderia ter 
merecido perdão por isso. Em nome de um 
certo pragmatismo era, talvez, o que faria 
D. Manuel. Se calhar, foi com isso mesmo 
que contou o próprio Vaz Sampaio. Mas o 
problema não pode ser visto assim. Quando 
assumiu o governo, por cima de uma carta 
de sucessão que apontava Pero de Mascare-
nhas, ultrapassou uma ordem do rei, ou seja 
afrontou a essência do poder do Príncipe Re-
nascentista. D. João III não podia desculpá-lo 
de nenhuma maneira, fossem quais fossem 
os seus feitos na Índia. Falei na questão do 
poder exercido à distância de quase dois 
anos de viagem, a quando dos episódios de 
A Marinha de D. Manuel, imaginando os pesa-
delos que isso causava ao rei, e as consequên-

cias que tiveram no julgamento de atitudes 
de alguns governadores. Mas o problema 
cresce com a subida ao poder de D. João III, 
porque o conceito de exercício do poder se 
torna mais centralizado ainda, obrigando a 
uma organização mais complexa do estado 
e a uma exigência de fidelidade e obediên-
cia superiores.

Lopo Vaz de Sampaio não iria ter perdão, 
mas procurou atenuar, com um crescendo 
de feitos bélicos, o castigo que adivinhava 
inevitável. Beneficiou, aliás, da circunstância 
da esquadra de Nuno da Cunha se ter atra-
sado na costa africana e ter perdido a mon-
ção de 1528. É muito provável que o avanço 
de António Saldanha e a sua chegada ante-
cipada a Goa, lhe tenha permitido saber de 
informações que, de outro modo, não po-
deria (tentar) aproveitar, e uma delas foi co-
nhecer antecipadamente a decisão régia de 
construir uma praça forte em Diu, custasse 
o que custasse, missão que tinha atribuído 
regimentalmente ao novo governador.

Havia várias razões para que Portugal 
quisesse construir uma fortaleza em Diu, e 
a mais importante de todas está expressa na 
História do Cerco de Diu, escrita por Lopo de 
Sousa Coutinho: “porque, sendo, como era, 
fortíssima, e n’ella haver bom porto e vasa-
douro, e ser a barlavento de toda a Índia”. 
Tinha, portanto, condições para albergar 
uma esquadra que estaria sempre em po-
sição táctica vantajosa par atacar quaisquer 
inimigos que tentassem entrar no Guzerate 
e que circulassem ao largo do Malabar ou 
Canará. E esta questão ganhava tanto mais 
importância quanto corriam notícias da or-
ganização de uma esquadra turca que se pre-

parava para atacar os interesses portugueses 
na Índia. E fá-lo-ia a partir de Diu, como já 
acontecera em 1508-9, agora com a vantagem 
de já conhecer melhor o poder e a maneira 
de actuar dos portugueses. Mas havia ainda 
outra razão que se relacionava com a vanta-
gem estratégica de Diu, mas tinha a ver com 
algo mais prático e concreto. O comércio da 

pimenta do Malabar, que os 
portugueses tentaram mo-
nopolizar de todas as formas 
e, sobretudo, evitar que enri-
quecesse as “naus de Meca”, 
tinha uma fuga importante 
pelo Guzerate. A esquadra 
da Índia não conseguia evi-
tar um produtivo comércio 
que tinha lugar em esconsos 
lugares da costa, e era trans-
portado para o norte atra-
vés de verdadeiros enxames 
de paraus que se refugiavam 
nos inúmeros baixos, logo 
que surgia uma navio portu-
guês. A pimenta assim adqui-
rida chegava a Cambaia e, 
por vezes, passava ao Médio 
Oriente, apesar da vigilância 
à entrada do Mar Vermelho. 
Deve acrescentar-se, aliás, 
que o que nos é descrito de 
forma ligeira como Golfo de 

Cambaia, sugerindo uma amplo espaço de 
acesso aos portos do reino com o mesmo 
nome, é uma zona de perigosos baixos onde 
os acessos marítimos têm de ser feitos atra-
vés de canais, que é preciso conhecer, e sobre 
os quais Diu (com Damão, como se viu mais 
tarde) tem um domínio muito claro.

Esta situação era muito clara para D. João III 
e reflectiu-se nas ordens que deu a Nuno da 
Cunha que foram sabidas de Vaz Sampaio 
antes de este chegar à Índia. Por isso, ainda 
durante as chuvas de 1529, este se apressou 
a aprontar todos os navios que pôde, prepa-
rando-se para esperar o novo governador em 
Goa ou, caso este se atrasasse mais (chegou 
a pensar-se que teria morrido), avançar ele 
próprio para Diu. Esta última hipótese foi-lhe 
vivamente desaconselhada pelos fidalgos do 
seu conselho e mereceu especial oposição de 
António Saldanha, a quem parecia que o ata-
que a Diu era uma incumbência/honra do 
governador que chegava. Enfim, com todos 
os problemas que afectavam o futuro de Vaz 
Sampaio, os preparativos de uma expedição a 
Diu avançavam e continuariam, como sendo o 
primeiro grande objectivo de Nuno da Cunha. 
Disso falaremos na próxima revista.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

“Itinerário, Viagem ou Navegação de Jan Huygen Van Linschoten para as Índias Orientais 
ou Portuguesas”.
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Nesta segunda parte será descrita em 
maior detalhe a actual versão do Siste-
ma Integrado de Controlo de Comuni-

cações (SICC) - será pois um artigo mais técnico, 
através do qual se irá procurar transmitir a arqui-
tectura e principais componentes do Sistema e 
os aspectos funcionais mais importantes numa 
perspectiva do utilizador.

O SISTEMA INTEGRADO DE 
CONTROLO DE COMUNICAÇÕES 
– 5.ª GERAÇÃO

Devido ao seu desenho modular, flexível e 
aberto, o SICC permite uma variedade de so-
luções em termos de arquitectura de sistema, a 
qual poderá ser adaptada em função do tipo de 
navio a que se destina, das suas dimensões, per-
fil e requisitos operacionais, podendo-
-se optar por soluções centralizadas 
ou totalmente distribuídas.

Em termos gerais, proporciona a in-
tegração, controlo, gestão e automa-
ção das seguintes funções:

através do qual os utentes a bordo ace-
dem aos canais de comunicação exis-
tentes, quer internos, quer externos;

-
ção em tempo real dos parâmetros de 
funcionamento dos equipamentos de 
comunicações;

-
tema de Combate, SLAN1, Sistema Integrador de 
Informação, etc.).

Na sua essência, o SICC é constituído pelos 
seguintes componentes:

2, 
fornece(m) as interfaces digitais e analógicas 
para a interligação dos diferentes componentes 
do sistema de comunicações, sendo responsá-
veis pela comutação e distribuição de sinais.

-
cer comunicações em fonia através do uso efecti-
vo dos equipamentos rádio instalados a bordo. 

-
te que um único operador possa efectuar o co-
mando global do sistema e do processamento 
de mensagens. 

Inclui também um Gravador Digital de Áu-
dio, o qual possibilita a gravação do tráfego das 
comunicações.

COMPONENTES DO SISTEMA
A NAU

uma arquitectura non-blocking e uma capaci-
dade de comutação de 2048 time-slots, imple-
menta as funções necessárias à distribuição de 
sinais entre equipamentos e utentes, disponibi-
lizando igualmente as interfaces adequadas à 

-

diagrama da Figura 1):
-

mutação CX;

e tipo depende da especificidade de cada apli-
cação concreta.

-
tação é responsável pelo controlo de alto nível 
do comutador, incluindo a gestão de recursos, 
funções de configuração e diagnóstico, e pela 
comunicação com a Consola de Controlo e Su-
pervisão. É também responsável pelas funções 
de comutação por divisão no tempo, bem como 
por operações especiais relacionadas com liga-
ções simultâneas e circuitos de conferência. A 

3 A-law, 
4.

Nas aplicações/sistemas em que só é neces-
-

dulo principal é duplicado (CX), funcionando 
num esquema de hot-standby, , quan-
do um falha o outro assume automaticamente 
todas as funções sem interrupção de funciona-
mento do sistema.

-
ção de um nó de comutação inclui uma varie-

pela quantidade e tipo dos sinais a comutar.

OS TERMINAIS DE VOZ (TVOZ)
Existem actualmente dois tipos diferentes de 

suportando ambos até 10 comunicações simultâ-
neas (comunicações internas no ouvido esquerdo 
e comunicações externas no ouvido direito).

-se a proporcionar aos utilizadores a bordo o 
acesso a canais de comunicação em fonia, tan-
to internos como externos, conforme definido 
pelo operador de comunicações.

e altifalante incorporados, pelo que poderão 
ser operados sem recurso a quaisquer acessó-
rios de áudio. No entanto, e sempre que ne-
cessário, podem utilizar-se microauscultadores 

de cabeça e microfones de mão. 
Sublinhe-se ainda, que tanto a configuração 

-

-
te, a substituição ou troca de unidades é imedia-
ta, não apresentando quaisquer dificuldades ou 
necessidade de intervenção especial.

A CONSOLA DE CONTROLO 
E SUPERVISÃO (CCC)

A Consola de Controlo e Supervisão do SICC 
é constituída pelos seguintes elementos:

policromático de 18” (tipo flat panel de alta re-
solução);

 (track-
ball).

Em termos genéricos, a unidade 
CCC é um computador de arquitectu-
ra standard, de construção robusta por 
forma a poder ser utilizado em navios 
de guerra. A unidade inclui ainda um 
LCD flat panel de alta resolução dis-
ponibilizando uma óptima visibilida-
de e, por conseguinte, uma operação 

grande fiabilidade, baixa sensibilida-
de a campos magnéticos e economia 
de energia e espaço de instalação. A 
unidade disponibiliza interfaces Ether-
net
(Sistema de Combate, SLAN, Sistema 
Integrador de Informação, etc.) de 

acordo com os requisitos do cliente.
A CCC é configurada com o software de con-

trolo e supervisão do SICC e de processamento 
de mensagens, MOST4 Ships, para o controlo 
das comunicações e processamento de mensa-
gens, respectivamente.

A CCC fornece ainda a possibilidade de efec-
tuar-se a gestão do tráfego radiotelegráfico a par-

Operações, e outros compartimentos de acordo 
com os requisitos do cliente). 

O GRAVADOR DIGITAL DE ÁUDIO
O Sistema possibilita ainda a gravação do 

tráfego das comunicações através da utilização 
de um Gravador Digital de Áudio de 4 canais, 
ligado ao SICC. 

o gravador é igualmente controlado remota-
mente pelo SICC.

Di-
gital Versatil Disk) com capacidade de armazena-
mento de 360 horas por face, e um disco rígido 
de acesso imediato para pesquisa e reprodução 
(com capacidade para 1200 horas a 16 kbps).

ASPECTOS FUNCIONAIS 
A Consola de Controlo e Supervisão é na 

prática a unidade de interface e interacção do 
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O Sistema Integrado de Controlo de Comunicações
Conclusão

Figura 1 – NAU: Diagrama de Blocos.



operador com o SICC. Através desta consola o 
operador de comunicações tem acesso às se-
guintes funcionalidades:

Ships);

DISTRIBUIÇÃO E COMUTAÇÃO DE SINAIS
Distribuição e Comutação de Sinais en-

tende-se o processo através do qual os utiliza-
dores a bordo têm acesso às comunicações in-
ternas e/ou externas, de acordo com um plano 
previamente definido pelo oficial a cargo das 

facilidade, sob o controlo e a supervisão do 
Operador de Comunicações.

De um modo geral, o estabelecimento dos 
canais de comunicações externas está sob a 
responsabilidade do operador de comunica-
ções. Existem basicamente dois tipos de liga-
ções: umas que dependem exclusivamente do 
operador de comunicações e outras que 
são estabelecidas pelos próprios utiliza-
dores. Assim sendo, a responsabilidade 
de atribuição de canais de comunicação 
pertence ao operador de comunicações, 
enquanto que a iniciativa de estabelecer 
efectivamente as ligações recai sobre os 
utilizadores.

No que diz respeito às comunicações 
-

guintes facilidades:

Note-se ainda que o Sistema está prepara-

tipo, suportem as seguintes combinações si-
multâneas de comunicações internas, até um 
total de cinco:

(como originador);

REGISTO DE COMUNICAÇÕES
No que respeita ao registo das comunica-

ções, tanto internas como externas, pode ser 
feito através do gravador digital de áudio. A 
definição dos canais a gravar é da responsabi-
lidade do operador de comunicações, estando 
disponíveis diferentes possibilidades de registo. 
Qualquer registo previamente gravado pode ser 
reproduzido localmente no gravador ou para 
um circuito de conferência seleccionado pelo 
operador de comunicações.

CONTROLO REMOTO
O operador de comunicações, ao estabelecer 

ligações, não faz mais do que obedecer a um 
plano determinado, predefinido pelo oficial res-

ponsável pelas operações. Isto quer dizer que, 
além de ligar utentes a equipamentos, ele deve 
ter em consideração as frequências de trabalho, 
o tipo de modulação e outros parâmetros de 
funcionamento dos equipamentos.

Nestas condições, é evidente que a imple-
mentação de um determinado plano de comu-
nicações se torna substancialmente mais sim-
ples se o operador dispuser da possibilidade de 
definir e controlar remotamente os parâmetros 
de trabalho dos equipamentos.

Esta facilidade contribui também para evitar 

ligar canais de dados a equipamentos a traba-
lhar em fonia, erros esses que podem facilmente 
ocorrer quando as funções de distribuição de si-
nal e de controlo remoto não estão integradas.

As facilidades de controlo remoto estão limi-
tadas apenas pela capacidade de comando à 
distância dos próprios equipamentos. A função 

-
rização contínua e em tempo real do estado dos 
equipamentos, permitindo assim a detecção de 
eventuais avarias.

PROCESSAMENTO DE MENSAGENS 
(MOST4 SHIPS)

O MOST4 Ships é um sistema automático 
de processamento de mensagens, caracteriza-

-
zem a carga e complexidade associada às tare-
fas tradicionais de gestão e manuseamento de 

-
do um elevado grau de automação, o sistema 
reduz as tarefas do operador e a probabilidade 
de ocorrência de erros operacionais e adminis-
trativos. Contribui também para a redução do 
número de operadores de comunicações ne-
cessários a bordo.

O MOST4 Ships processa as mensagens ra-
diotelegráficas recebidas e transmitidas pelos 

simultânea dos seguintes circuitos lógicos:

o navio está atracado.
A recepção e transmissão de mensagens é re-

alizada automaticamente pela MOST4 Ships em 
conformidade com os formatos e procedimen-

CONTROLO E SUPERVISÃO
A interface Homem-máquina foi especial-

mente desenhada para providenciar uma ges-
tão e controlo eficiente das comunicações do 
navio, estando baseada nos procedimentos ac-

-
ramentas, baseadas em conceitos de alto nível, 
tais como linhas tácticas e planos de comuni-

a tarefa complexa e errónea de estabelecer as 
comunicações do navio equipamento a equi-
pamento e utilizador a utilizador a uma opera-
ção simples e fácil.

O software de controlo do SICC permite ao 
operador de comunicações efectuar as seguin-
tes acções:

(a frio ou a quente);
-

municações;

de conferência; 

-
mentos;

-
cações;

-
das automaticamente;

eventos ocorridos;
-

do do sistema;

as senhas de acesso;

NOTA FINAL 
Através deste artigo e do publicado no últi-

-se dar a conhecer o que de bom e relevante 

em particular, neste caso, na área das comu-
nicações navais. 

Efectivamente o Sistema Integrado de Con-
trolo de Comunicações é um produto de ex-
celência totalmente pensado, concebido e 
produzido por “massa crítica” nacional, com 
provas dadas e comprovadas no teatro de 
operações e reconhecido internacionalmente 
como um dos melhores na área das comuni-
cações navais. A melhor prova desse facto são 

por este produto e as perspectivas futuras do 
fabricante no que respeita à sua comercializa-

sua carteira e diversidade de clientes. 

Luís E. Moita Rodrigues
CFR EMA

Notas
1 Ship Local Area Network
2 Network Access Unit
3 Pulse Coded Modulation
4 Comité Consultif International de Téléphonie et 

télégraphie
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Figura 2 – Aspecto geral do SICC em processo de instalação 
no N.R.P. “Viana do Castelo”.
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O contacto com os instrumentos de 
bordo, com a vivência naval, com o 
cerimonial marítimo, é algo incon-

tornável, na formação de um futuro Oficial 
de Marinha, a quem se exige, capacidade 
técnica e sentido humanista, dotes de lide-
rança e comando. Este ano, mais uma vez 
a partir do mês de Maio, começaram a via-
gens de instrução da Escola Naval. Com-
plemento normal e indispensável à forma-
ção teórica adquirida durante o ano. Nestas 
iniciativas em que se vão estabelecer con-
tactos “directos” com o funcionamento dos 
navios, com o trabalho da guarnição a bor-
do, não é possível fazer sem uma viagem 
que confronte o aluno com os desafios da 
vida naval. Torna-se de facto premente, que 
o futuro oficial se familiarize com o desem-
penho de funções nas condições específicas 
e, normalmente, adversas  de um navio a 
navegar, se aperceba das dificuldades e dos 
desafios a que estão sujeitos aqueles que 
andam no Mar; e tome em atenção, além 
do mais, a linguagem técnica que é usada, 
as missões que são atribuídas ao tipo de uni-
dade naval em que estagia, os portos estran-
geiros e nacionais visitados, a interacção, 
em última a análise, com todo um “mundo” 
que em muito diverge do quotidiano social 
rotineiro. Em resumo, as “viagens de instru-
ção de cadetes” são elementos essenciais, 
insubstituíveis mesmo, numa formação 
exigente, que se quer “completa”, para um 
Oficial de Marinha a quem se exige altos 
conhecimentos e uma visão amadurecida 
do mundo que o rodeia.

O planeamento das viagens é estabele-
cido tendo subjacente diferentes forma-
ções e necessidades de aprendizagem dos 
cadetes, de acordo com os conhecimentos 
adquiridos na Escola Naval. Ou seja, aos 
cadetes do 1º ano, proporciona-se um pri-
meiro contacto com o mar, mais prolonga-

do, é certo, do que nos curtos embarques 
de fim-de-semana em “pequenos” veleiros 
e navios da esquadra, tratando-se agora  de 
percorrer mais a fundo a zona económica 
exclusiva (ZEE), aportar e conhecer os por-
tos nacionais e  tomar contacto com  na-
vegação carteada, estimada e costeira. Os 
alunos dos 2º e 3º ano efectuaram viagens 
mais longas, culminando com a passagem 
por vários portos estrangeiros, após extensas 
singraduras. Aos cadetes do  4º ano é atri-
buído um embarque com finalidade mais 
objectiva e específica. Os alunos são incor-
porados nos departamentos de bordo, em 
funções atinentes à sua formação técnica, 
com o objectivo prioritário de aplicar os co-
nhecimentos teóricos da sua classe. 

De seguida vamos comentar, separada-
mente, as viagens de instrução que se rea-
lizaram para cada um dos  cursos, no Ve-
rão de 2006. 

  
1º ANO – CURSO “ALMIRANTE 
PEREIRA CRESPO”

O primeiro ano efectua uma viagem, por 
norma, mais curta e menos exigente, em 
comparação com os outros anos, a nível de 
participação nas tarefas de bordo. O objec-
tivo primordial da viagem é possibilitar aos 
alunos os primeiros contactos com as ac-
tividades de um navio a navegar e de uma 
guarnição em pleno labor. É fundamental 
para os cadetes integrarem-se nas tarefas li-
gadas sobretudo à navegação, segurança e 
LA (Limitação de Avarias). Este ano o curso 
“VALM Pereira Crespo” dividiu-se por dois 
navios: N.R.P. “Afonso Cerqueira” e N.R.P. 
“ Jacinto Cândido”, numa viagem que teve 
lugar entre 17 e 28 de Julho. À semelhança 
de outros anos, um dos principais objecti-
vos da viagem foi o treino de navegação 
costeira, mas também a pratica de mari-

nheiro do leme, de vigia e dos telégrafos, e 
adjunto ao oficial de quarto à ponte (OQP). 
Todos os alunos, no serviço a quarto reali-
zaram treino de navegação tendo assistido 
a outros exercícios de formação marinhei-
ra, governo e manobra,  outros exercícios 
(homem ao mar, postos de abandono, de 
emergência e de combate). Para muitos, se-
não para a totalidade dos cadetes, a viagem 
é um verdadeiro baptismo de mar, com a 
adaptação aos primeiros balanços do na-
vio e aos primeiros enjoos. Os exercícios 
de reabastecimento e manobras e evolu-
ções não foram esquecidos, assim como, é 
tradição, à passagem pela ponta de Sagres 
prestaram as devidas honras militares pre-
vistas no cerimonial marítimo para o efei-
to, enquanto era lida uma breve biografia 
do Infante D.Henrique. Nos dias de nave-
gação que se seguiram, atracaram aos PAN 
de Portimão e Tróia, respectivamente, a 20 
e 25 de Julho. Neste último porto houve lu-
gar para a tradicional confraternização entre 
as guarnições de navios ali estacionados: os 
dois citados e o N.R.P. “Sacadura Cabral”. 
O regresso à Base Naval de Lisboa deu-se 
a 28 de Julho.

2.º ANO – CURSO “VALM
ROBOREDO E SILVA”

A viagem do 2º ano foi a mais longa 
viagem de instrução deste ano lectivo de 
2005-2006, decorrendo entre 19 de Maio 
e 1 de Agosto. Simbolicamente, os cade-
tes embarcaram no navio-escola “Sagres”, 
no porto de Sines, quando a força naval ali 
estacionada se engalanava para o Dia da 
Marinha. Os primeiros dias exigiram adap-
tação ao navio e uma maior organização 
nas tarefas de instrução. Após a largada de 
Sines, a 21 de Maio, a “Sagres” navegou 
à vela em direcção à costa Ocidental de 

Viagens de Instrução

ESCOLA        NAVALESCOLA        NAVAL

NRP “Afonso Cerqueira”. NRP “Jacinto Cândido”.
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África, para sul das ilhas Canárias, tendo 
como destino o porto do Mindelo, na ilha 
de S. Vicente, na República de Cabo Verde. 
A derrota percorrida foi muito conhecida 
dos navios à vela portugueses durante as 
grandes viagens oceânicas no século XV 
e XVI. Navegando para sul, os marinhei-
ros lusos apanhavam a força da corrente 
das Canárias, que corre nesse sentido, tal 
como os ventos variáveis que sopram de 
Nordeste, como força motriz. 

Neste trânsito para o porto do Mindelo, 
utilizou-se a sala de aulas para realizar apre-
sentações, briefings, reuniões de trabalho e, 
claro está, serem ministradas aulas. Aulas a 
bordo, já com os alunos integrados no regi-
me de quartos. Aplicação de conhecimen-
tos em tão diferentes áreas como Comuni-
cações, Abastecimento, Mecânica e L.A., 
Electrotecnia, Artilharia, Saúde, Navegação 
e Regulamentos.

O navio esteve na cidade da Praia entre 
07 e 11JUN, findo os quais iniciou uma 
tirada de vinte e dois dias sem 
ver terra, no trânsito para Saint 
Malo(França). Embrenhados na 
rotina do mar e do vento, ao sa-
bor das vagas e das correntes, os 
cadetes entraram no trabalho “na-
tural” de bordo, pondo à prova 
a sua verdadeira vocação para a 
vida no mar, que fará deles mari-
nheiros, para poderem ser os Ofi-
ciais da Marinha que se espera. É 
sem dúvida, nestas ocasiões, sem 
a terra à vista, que se criam hábi-
tos de vivência a bordo, espírito 
de corpo nos laços que se tecem 
com a guarnição, sentido do dever 
perante os desafios que se erguem 
a cada instante. A prática rotinei-
ra é aquela que já fomos dando conta: os 
quartos, os serviços de bordo, as instruções, 
a educação física, o futebol de convés e os 

pontos astronómicos. A navegação astro-
nómica, nestas viagens, é uma das pedras 
basilares das novas abordagens e aprendi-

zagens. Regressando à ancestralidade dos 
nossos antepassados, que contribuíram de 
forma revolucionária para os novos méto-

dos de navegação, com recurso à altura 
dos astros, fazem-se quase todos os tipos 
de pontos astronómicos: aos crepúsculos, 
passagem meridiana ante e post-meridiana 
e  alturas iguais do sol. É uma tarefa suges-
tiva e cativante que envolve naturalmente 
os cadetes da classe de Marinha – para as 
observações e cálculos – e os restantes para 
ajudarem a controlar os conta-segundos e 
fazerem os respectivos registos. Como é 
sobejamente reconhecido, a “Sagres” é o 
navio de instrução por excelência, remon-
tando as suas raízes ao período de ouro da 
navegação à vela.  

De 4 a 9 de Julho o navio-escola “Sagres” 
permaneceu em Saint-Malo, cidade simbó-
lica, durante séculos, do corso francês. Este 
porto foi um ponto de encontro dos veleiros 
que iriam participar na regata Torbay/Lisboa. 
Organizada pela Tall Ships Association, e re-
alizada com o actual objectivo de reunir os 
jovens e dar-lhes a conhecer o que de bom 
e belo o mar encerra, esta regata - que co-

memorou este ano o 50º aniversá-
rio da sua primeira edição -  é uma 
grande celebração da Europa Ma-
rítima, onde participam, veleiros 
e navios-escola de vários países e 
marinhas. Este ano, Lisboa acolheu 
novamente, passados cinquenta 
anos da primeira regata (que tinha 
também eleito na altura a “cidade 
das sete colinas” como porto de 
destino), os navios que zarparam 
de Torbay, reunindo, num inesque-
cível cortejo naval, no estuário do 
Tejo, a dia 23 Julho, cerca de uma 
centena de veleiros e navios-esco-
la de todo o mundo. Daqui, a “Sa-
gres” efectuou um cruzeiro até ao 
porto de Cádiz, já fora do âmbito 

da regata, ficando aí de 26 a 29 de Julho. 
No fundeadouro de Sagres permaneceu um 
dia (31JUL), para, por fim, alcançar Sines a 
1 de Agosto; o último ponto de uma viagem, 
sempre memorável, pela sua dimensão, pe-
las aprendizagens, pelas novas experiências 
no mar que são experimentadas pelos futuros 
Oficias de Marinha.

3.º ANO – CURSO “COMANDANTE 
CONCEIÇÃO E SILVA”

Este curso foi dividido por dois navios: 
N.R.P. “João Roby” e N.R.P. “João Couti-
nho”. Foram novamente duas corvetas, na-
vios que estão no seu limite de vida útil, e 
que tão significativos e relevantes serviços 
têm prestado à Marinha e ao país, a em-
barcar os alunos do 3º ano da Escola Na-
val, que se esforçaram por pôr em pratica, 
durante um mês (entre 19 de Junho e 21 Ju-
lho) os conhecimentos adquiridos ao longo 
de três anos. Apresentaram-se a bordo no 
dia 19 de Junho, estando os navios atraca-
dos na BNL. Passaram a integrar as respec-
tivas guarnições, desempenhando as mais 
diversas funções atribuíveis aos oficiais de 
guarnição, designadamente adjuntos à na-

Actividade de instrução a bordo.

N.E. “SAGRES” – NAVEGAÇÃO EFECTUADA
ATA LOCAL ATD

TEMPO PARADO HORAS DE 
NAVEGAÇAO DIST. (mi)

ATRACADO FUNDEADO

--- Sines 211500Z MAI --- --- 306h 50m 1743,0

030950Z JUN Mindelo 061110Z JUN 3d 01h 20m --- 55h 10m 360,0

081820Z JUN Praia 121115Z JUN 3d 16h 55m --- 498h 35m 3069,6

030550Z JUL Fund. St. Malo 040810Z JUL --- 1d 02h 20m 1h 15m 6,5

040925Z JUL Eclusa St. Malo 041010Z JUL 00h 45m --- 00h 20m 0,2

041030Z JUL Saint Malo 090545Z JUL 4d 19h 15m --- 00h 15m 0,2

090600Z JUL Eclusa St. Malo 090655Z JUL 00h 55m --- 22h 15m 155,0

100510Z JUL Fund. Torbay 101145Z JUL --- 0d 06h 35m 234h 45m 1063,0

200630Z JUL Lisboa 230920Z JUL 2d 22h 55m --- 06h 12m 42,0

231532Z JUL Fund. Sesimbra 231742Z JUL --- 0d 02h 10m 39h 38m 210,0

250920Z JUL Fund. Cadiz 260515Z JUL --- 0d19h55m 01h 40m 5,6

260655Z JUL Cadiz 290924Z JUL 3d 02h 29m --- 44h 21m 229,0

310545Z JUL Fund. Sagres 311935Z JUL --- 0d 13h 50m 11h 20m 65,0

010655Z JUL Sines BLANK

TOTAIS DA VIAGEM DE INSTRUÇÃO
17d 19h 50m 2d 20h 50m 1222h 36m 6949,1

28,9% 71,1%

NRP “Sagres”.



vegação e adjunto ao Oficial de Quarto à 
Ponte, com responsabilidades na manobra e 
segurança do navio. Estas viagens têm, natu-
ralmente, especificidades que remontam ao 
século XVIII, e ao início da implementação 
de um ensino náutico com características 
científicas, técnicas e práticas. Nessa altu-
ra como hoje, a Marinha disponibilizava os 
seus navios para embarcar os alunos, futu-
ros oficiais. Ontem como hoje, o esforço 
financeiro que a Armada despende na rea-
lização de tais viagens, que levam os navios 
e respectivas guarnições ao estrangeiro, é 
justificado por constituir uma componente 
essencial e indispensável da formação do 
Oficial da Marinha. Contactar com outras 
culturas, com outros povos, com outras 
realidades, com outras marinhas, tornou-
se uma necessidade para aqueles a quem 
caberá a chefia e a liderança na Marinha. 
Quer isto dizer, que este tipo de experiên-
cia cria uma maior abertura e propensão 
dos militares da Marinha para adoptarem os 
“conceitos” da modernidade, ampliarem os 
seus horizontes de conhecimento, e ganha-
rem experiências para as suas futuras fun-
ções de comando, direcção ou chefia.

Desta vez, as duas corvetas citadas leva-
ram os cadetes a Casablanca, no período de 
22 a 25 de Junho. Os alunos do 3.º ano da 
Escola Naval tiveram então oportunidade de 
trocar experiências com os cadetes marro-
quinos da “École Royale Navale”. Seguiu-se 
um torneio desportivo e uma visita guiada 
àquela instituição de ensino, à Mesquita 
“Hassan II” e à fragata que ostenta o mes-
mo nome, e com a qual foi, posteriormente, 
efectuado um exercício naval. De regres-
so a águas territoriais nacionais, os navios 
aportaram no Funchal, entre 29 de Junho e 
2 de Julho. O próximo destino seria o porto 
de Leixões. Mas no trânsito para esse porto 
nortenho as duas unidades navais atracaram 
por curtos períodos de tempo nos portos de 
Sines e Portimão. Entretanto, os navios pas-
saram a assegurar as funções de SAR, no dia 
3 de Julho. Mais uma oportunidade para os 
cadetes presenciarem “in loco” as missões 
atribuídas (fiscalização, busca e salvamen-

to) ao dispositi-
vo naval na ZEE 
dominada por 
Portugal. Reali-
zaram-se exer-
cícios de táctica 
naval, manobra 
e evoluções, de 
comunicações, 
etc, com o navio 
da Armada Espa-
nhola “Pizarro”, 
efectuando-se 
tiro com arma-
mento portátil 
e com as peças 
de 40 mm pos-
teriormente. Fi-
nalmente, a che-
gada a Leixões 
deu-se a 8 de 
Julho. Dois dias 
depois já os na-
vios largavam 
cabos para seguir 
a derrota que os 
levaria à cidade 
de “La Coruña” 
(a 14 de Julho), 
importante porto 
cantábrico. Entre 
14 e 18 de Julho 
os navios estive-
ram ali atracados sendo a estadia uma jus-
ta “recompensa” para a guarnição, após 
mais um ano operacional desenvolvido 
com grande empenho, esforço e trabalho, 
na vigilância das águas nacionais. Ambos 
os navios estiveram abertos a visitas, ten-
do-se as normais actividades de protocolo 
e cerimonial marítimo previstas designada-
mente, cumprimentos em terra, retribuição 
a bordo, etc.

 Quatro dias depois, o regresso a Lis-
boa, onde a viagem terminou, no dia 21 
de Julho.

4.º ANO – CURSO “VALM ALFREDO 
BOTELHO DE SOUSA”

Os cade tes  do 
quarto ano efectu-
am uma viagem de 
instrução cujo ob-
jectivo é a prática 
de  actividades de 
natureza  operacio-
nal tão próximas 
quanto possível da  
formação ministra-
da aos futuros ofi-
ciais,  capazes de 
integrar a guarnição 
de um navio em to-
das as facetas da sua 
actuação. Por isso, 
a viagem de instru-
ção, teve objectivos 
abrangentes e es-
senciais, a aplicação 

e o aperfeiçoamento dos conhecimentos 
técnico-navais e militares adquiridos, não 
perdendo de vista a adaptação à vida no 
mar e a liderança de  grupos ou equipas de 
militares em ambiente real. Os cadetes, no 
fim da viagem, ficaram com conhecimentos 
mais profundos sobre o funcionamento e as 
competências dos diversos departamentos 
e serviços técnicos de bordo; sobre a orga-
nização do navio na situação de atracado 
e a navegar; sobre as funções  do Oficial de 
Quarto à Ponte; sobre as funções  do Ofi-
cial de Acção Táctica; sobre as funções  do 
Oficial de Dia à Unidade, etc. 

O embarque do curso “VALM Alfredo Bo-
telho de Sousa” processou-se em dois na-
vios da esquadra: o N.R.P. “Cte João Belo” e 
o N.R.P. “Cte Sacadura Cabral”, no período 
de 17 de Março a 13 de Abril de 2006. Os 
alunos finalistas da Escola Naval, tiveram 
oportunidade de participar num exercício 
que envolveu diversos navios da esquadra 
aeronaves da Força Área Portuguesa e 10 
navios estrangeiros, das marinhas de Espa-
nha, Inglaterra, Alemanha, França, Turquia 
e Canadá e que foi designado por “SWOR-
DFISH O6”.  

Concluída a participação no exercício 
“SWORDFISH O6”, as fragatas “Cte João 
Belo” e “Cte Sacadura Cabral”, visitaram 
ainda  Portimão, onde permaneceram dois 
dias. A viagem terminou na BNL no dia 16 
de Maio.

Carlos Manuel Valentim
1TEN
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NRP “Cte João Belo”.

NRP “Cte Sacadura Cabral”.

Visita à École Royale Navale de Casablanca.
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Há muito nos sentimos atraidos para 
estudar a vida de vultos da Marinha 
que viveram em períodos conturba-

dos da nossa história contemporânea, espe-
cialmente aqueles que prestaram serviço nas 
duas últimas décadas da Monarquia, durante 
a I República e nos primeiros anos do 
Estado Novo. Nesse espaço de tempo 
alguns marinheiros tiveram notáveis 
carreiras que devem ser conhecidas e 
divulgadas, já que constituem paradi-
gmas para a actual geração.

Na procura das personalidades 
referidas aconteceu que, quando da 
publicação do segundo volume da 
Colecção “Documentos-II Série”, 
constatámos, através da leitura do 
relatório do comandante do cruza-
dor “República”, capitão-de-fragata 
João Augusto de Oliveira Muzanty, a 
sua extremamente válida contribuição 
para o exito da missão de apoio, em 
1922, à I Travessia Aérea Lisboa -Rio 
de Janeiro e que a respectiva biografia 
era digna de estudo, pelo que a apre-
sentamos neste breve apontamento.

Muzanty, jovem de 16 anos de ida-
de, assentou praça na Armada em 
1888, ingressando na Escola Naval 
como aspirante de 2ª classe. Quatro 
anos antes tinha-se realizado a Con-
ferência de Berlim onde foram esta-
belecidas as condições do dominio 
do continente africano por parte das 
nações europeias. O direito colonial, 
até então baseado em razões históricas tra-
dicionais, defendido por Portugal, passa a 
ser substituido pela necessidade da ocu-
pação efectiva das terras, o que motiva, 
desde logo, uma corrida europeia áquele 
continente. A Marinha, na época com a res-
ponsabilidade dos negócios ultramarinos, 
intensifica a sua presença em África, facto 
que será determinante na carreira do fu-
turo oficial, promovido a guarda-marinha 
em 1893, ano em que a bordo da corveta 
“Bartolomeu Dias” segue para Angola, fi-
cando integrado na Divisão Naval da Áfri-
ca Ocidental. 

A jovialidade foi uma caracteristica des-
de logo bem patente do jovem guarda-ma-

rinha e que se manteve durante toda a sua 
vida. Inúmeros episódios em que Muzanty 
era o protagonista circularam na Marinha e 
um deles, que passamos a descrever, repor-
ta-se ao tempo do seu embarque na “Barto-
lomeu Dias”. O oficial imediato da corveta 

recebeu muito bem o guarda-marinha, afir-
mou-lhe que era amicíssimo do pai dele e 
que podia contar com os seus bons oficios 
para o que fosse preciso. O que aconteceu 
é que não havia frete que lhe fosse poupa-
do. Um dia Muzanty fartou-se da situação 
e foi dizer ao imediato que lhe queria pedir 
um favor. Este respondeu-lhe logo: “Só se 
não puder é que não o satisfaço, como sabe 
sou um grande amigo de seu pai”. Ao que o 
guarda-marinha retorquiu: “É isso mesmo, 
o que lhe venho pedir é que corte as relações 
com o meu pai”.

A bordo da corveta Muzanty contacta com 
terras do Ultramar, tendo na ocasião embar-
cado na lancha-canhoneira “Cacongo”, a pri-

meira unidade da Marinha de casco de aço, 
pertencente à Esquadrilha do Congo, navio 
que tinha instalado um novo Padrão de San-
to Agostinho no Cabo de Santa Maria e re-
cuperado os restos do colocado no mesmo 
local, quatro séculos antes, por Diogo Cão 

e que hoje se encontram à guarda da 
Sociedade de Geografia de Lisboa. Re-
gressa à capital no transporte “África” 
e entretanto, em 1895, é promovido a 
2º tenente.

Tem então o seu primeiro coman-
do, o do “Torpedeiro nº3”,  e durante 
um ano faz fiscalização da pesca nas 
costas algarvias.

Em inicios do ano seguinte, a bor-
do da canhoneira “Liberal”, larga 
para Moçambique a fim de servir na 
Divisão Naval do Indico, tendo par-
ticipado na Guerra dos Namarrais. 
Foi então louvado por ter cumprido 
sempre o seu dever, embora não tives-
se ocasião de se distinguir. Mais tarde 
interveio na Campanha de Gaza de 
1897, a bordo da canhoneira “Zaire” 
e no comando da lancha-canhoneira 
“Capelo” da Esquadrilha do Limpo-
po, campanha que terminou com as 
vitórias de Macontene em 21 de Julho 
e de Mapulanguene em 10 de Agosto, 
sendo por feitos praticados condeco-
rado com a Medalha de Prata da Rai-
nha D. Amélia.

 É nomeado, em fins de 1899, para 
proceder aos trabalhos de demarca-

ção da fronteira luso-francesa da Guiné. De-
pois de dois anos em Angola e outros dois 
em serviço de campanha em Moçambique,  
Muzanty inicia a sua comissão num territó-
rio onde permanecerá cerca de dez anos. A 
nova missão dá-lhe a conhecer uma colónia, 
pequeno enclave incrustado na África Oci-
dental Francesa, de enorme riqueza etnográ-
fica e alagado por diversos cursos de água, 
facto que tornava a via fluvial de extrema 
importancia, sendo praticamente a única 
viá vel na época das chuvas. Os trabalhos de 
delimitação durarão até Junho de 1905, após 
o que o 1º tenente Muzanty, promovido em 
1902, foi agraciado com a Ordem de S.Tiago, 
do Mérito Cientifico, Literário e Artistico, da 

O Almirante Oliveira MuzantyO Almirante Oliveira Muzanty

João Augusto de Oliveira Muzanty em 2º Tenente.

Torpedeiro Nº3.Lancha-canhoneira “Cacongo”.
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qual mais tarde irá renunciar, e com a Legião 
de Honra Francesa.

A sublevação dos povos da Guiné era en-
démica , os periodos de confli-
to alternavam com os tempos 
de paz e assim, à remodelação 
da organização militar no ini-
cio do século XX, sucedem-se 
campanhas militares em que 
foi meritória a participação das 
lanchas-canhoneiras “Massa-
bi”, “Cacheu”, “Flecha”, “Ca-
congo”, “D.Luís” e “Zambeze” 
juntamente com as respectivas 
forças de desembarque, e que 
só irão terminar em Agosto de 
1915, com a pacificação da Ilha 
de Bissau.

Meio século depois, tam-
bém na Guiné, a intervenção 
da Marinha, principalmen-
te  por intermédio das suas 
unidades pertencentes à Esquadrilha de 
Lanchas, terá um papel importantíssimo 
na logistica do território e nas operações 
de guerra. A História por vezes parece que 
se repete! 

Muzanty participará na 
Campanha do Oio, que se de-
senrolou de Março a Abril de 
1902, sendo então condecora-
do com a Ordem de Cavaleiro 
da Torre e Espada.

A experiência adquirida 
na Guiné, aliada ao brilhan-
te comportamento quando 
em campanha levam a que 
seja convidado pelo Rei para 
desempenhar as funções de 
Governador, cargo que assu-
me em 1906. À relativa paz 
de 1906 sucede o conflito nos 
dois anos seguintes e as con-
sequentes campanhas milita-
res, então localizadas nas regiões do Geba 
e do Cacheu. O governador Mu zanty co-
manda superiormente as operações em que 
participam colunas militares de que fazem 
parte marinheiros, apoiadas 
pelas lanchas cuja artilharia, 
quando necessário, bom-
bardeia alvos em terra. De 
salientar a sua acção como 
comandante da coluna no 
combate de Campape, o que 
lhe vale a segunda Torre e 
Espada – o grau de Comen-
dador, a Medalha de Ouro 
da Rainha D. Amélia e con-
cedidas as honras de oficial 
às ordens do Rei. Além da 
intervenção na área militar o 
Governador tomou uma sé-
rie de importantes medidas 
legislativas de que se desta-
ca o “Regulamento para as Residências”, o 
qual estabelecia um regime de transição en-
tre um sistema essencialmente militar para 
uma administração estruturalmente civil, 

documento esse  complementado com o 
“Regulamento da Secretaria Geral do Gover-
no”. Também, em Setembro de 1906, foram 

regulamentados os Serviços da Capitania 
dos Portos da Guiné, sendo a partir desse 
ano nomeados, pela primeira vez, oficiais de 
Marinha para a chefia dos Serviços.

Em Janeiro de 1909 ao terminar a co-
missão, foi-lhe reconhecido o mérito como 
desempenhou o cargo de Governador 
sendo -lhe atribuída a Medalha de Ouro de 

Serviços Distintos no Ultramar.
O regime monárquico vivia os seus últi-

mos tempos e para o distinto oficial da Ar-
mada, detentor de duas Medalhas da Tor-

re e Espada, o periodo ultramarino estava 
concluído.

O profundo conhecimento da situação e 
dos problemas da Marinha, 
obtido durante os cerca de 14 
anos de serviço em África, fa-
zem com que seja designado 
para a Comissão encarregada de 
estudar a reorganização da Ma-
rinha na parte que diz respeito á 
polícia e fiscalização das costas 
e rios das possessões ultramari-
nas e posteriormente incumbi-
do para estudar a reorganização 
administrativa da Provincia da 
Guiné. Em 1910 será louvado 
no Real Nome de Sua Magesta-
de El-Rei pelo zelo e inteligên-
cia com que desempenhou estas 
duas missões.

É nomeado, em Julho de 
1910  pelo Rei e confirma-

do por determinação ministerial provisória 
de Outubro do mesmo ano, para Coman-
dante da canhoneira “Limpopo” - navio 
que ficou célebre quando o seu então co-

mandante, 1º tenente Silva 
Nogueira, em Dezembro de 
1894, interceptou uma esqua-
dra russa em Angola, na Baía 
dos Tigres e deu ordem que 
abandonasse aquele fundea-
douro, o que o almirante rus-
so respeitou - onde cumpre 
durante dois anos missões 
de fiscalização da pesca na 
costa ocidental de Portugal 
continental, tendo a partir de 
Dezembro de 1911, desempe-
nhado, em acumulação, o Co-
mando das Forças Navais do 
Norte e no ano seguinte na-
vegado para Antuér pia onde 
embarcou munições. 

Desde a Escola Naval que o tenente Mu-
zanty se dedicava ao estudo da Artilharia 
Naval tendo assumido em 1909 o cargo 
de vogal da respectiva Comissão Técnica. 

Assim, quando em fins de 
1912 terminou o comando 
da “Limpopo”, foi nomea do 
para adjunto da Dire cção do 
Material de Guerra da Ma-
rinha. Sucederam-se onze 
anos em que frequentou o 
curso de oficial torpedei-
ro, estudou a reorganiza-
ção da Escola de Torpedos 
e Electricidade, deslocou-se 
várias vezes ao estrangeiro 
para proceder à recepção 
de munições e de artilharia 
destinada nomeadamente 
aos novos contratorpedei-
ros da classe “Douro”, em 

construção no Arsenal de Marinha, tendo 
desempenhado interinamente, por breves 
periodos, o cargo de Director do Material 
de Guerra.

Lancha-canhoneira “Capelo”.

Canhoneira-mista “Limpopo”.

Contratorpedeiro “Liz (I)” no Tejo em Maio de 1915.
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Esta fase da sua carreira naval ligada ao 
material de guerra será interrompida por dois 
breves espaços de tempo. O primeiro, quando 
em 1914 comanda o contratorpedeiro “Liz”. 
É interessante a história deste navio. Construí-
do em Itália e destinado à Marinha daquele 
país, foi cedido à Inglaterra que se encontrava 
envolvida na Grande Guerra. A neutralidade 
italiana levou a transferir a posse do navio 
a um intermediário, Portugal, então ainda 
neutral. O tenente Muzanty trouxe o “Liz” 
de  Génova e entregou-o em Sesimbra à Ma-
rinha Inglesa. Foi o primeiro navio português 
de propulsão a nafta e o que menos navegou 
com bandeira portuguesa, apenas dois me-
ses e meio! A segunda interrupção sucede 
após a sua promoção a capitão-tenente em 
1915. Na complexa política da época os Go-
vernos duravam muito pouco tempo, e por 
isso o comandante exerceu apenas de Agosto 
a Novembro o cargo de Chefe de Gabinete do 
Dr. José de Castro, Presidente do Ministério e 
Ministro da Marinha.

Promovido a Capitão-de-fragata, em 1917, 
continua a servir em organismos e comissões 
relacionadas com a Artilharia Naval até que 
em fins de 1920 é nomeado Comandante do 
cruzador “República”. Será o seu ultimo co-
mando no mar. Foi buscar o navio a Ingla-
terra, onde tinha sido construído e efectuou 
missões nos mares dos Açores, tendo sido 
louvado pelo Major General da Armada 
pela  forma como desempenhou a sua comissão 
às ilhas dos Açores, aproveitando para realizar es-
tudos sobre o navio e outros trabalhos nos quais 
mais uma vez demonstrou a sua competência e 
zelo pelo serviço. No último trimestre de 1921 

navegou até ao Extremo Oriente, 
tendo previamente escalado La 
Spézia para ali embarcar material 
de guerra destinado a Macau. 

De Março a Junho de 1922 o 
“República” deu apoio à I Traves-
sia Aérea Lisboa-Rio de Janeiro. O 
salvamento dos aviadores junto 
dos Penedos de S.Pedro e S.Paulo, 
o rendez-vou do “República” com o 
“Paris City”, que lhe tinha forne-
cido uma posição errada, a cuida-
dosa procura dos melhores locais 
para a operação dos hidros ao lon-
go dos possíveis pontos de escala 
e a procura constante de informa-
ções metereológicas, demonstram 
bem o modo exemplar como a mis-
são foi cumprida. Após a amara-
gem do hidro “Santa Cruz” no Rio 
de Janeiro, escalou diversos portos 
do Brasil com os aviadores a bor-
do. Em Setembro o cruzador pres-
tou honras à chegada ao Rio de Ja-
neiro do Presidente da República 
de Portugal, Dr. António José de 
Almeida, então de visita oficial ao 
Brasil comemorando os 100 anos 
da independência do país. 

Com o regresso a Lisboa em Ou-
tubro Muzanty terminava o seu comando, 
tendo sido louvado pelos actos e relevantes ser-
viços prestados durante a Travessia Aérea Lisboa-
Rio de Janeiro e era-lhe concedida a Medalha 
Militar de Bons Serviços.

Tinha concluído o seu serviço nos ma-
res e rios de Angola e de Moçambique e no 

Atlântico, na paz e na 
guerra e demonstra-
do plenamente as suas 
excepcionais aptidões 
marinheiras.  

A partir de 1923 re-
torna ás actividades 
no âmbito do material 
de guerra. Inicialmente 
Chefe da 2ª Repartição 
irá assumindo lugares 
de mais responsabili-
dade, até que em 1930, 
quando promovido 
a capitão-de-mar-e-
guerra, é nomeado Di-
rector dos Serviços do 
Material de Guerra e 
Tiro Naval.

No inicio dos anos 
vinte, do século passa-
do, sob a orientação do 
Ministro Pereira da Sil-
va a Marinha foi pro-
fundamente reorga-
nizada, com base nos 
ensinamentos adquiri-
dos durante a Grande 
Guerra, facto que pos-
siblitaria a recepção 
de modernos meios 
navais na década se-

guinte. Assim, à semelhança de outras áreas, 
a Artilharia e o material com ela relacionado 
sofrem uma rápida modernização tendo tido 
o Comandante Muzanty um papel fulcral 
em toda a evolução verificada. 

Sucedem-se as suas idas ao estrangeiro, 
a fábricas de armamento, a fim de receber 
material de guerra. Igualmente são impor-
tantes os seus estudos técnicos com vista à 
montagem do armamento nas novas uni-
dades navais, as constantes do “Programa 
Magalhães Correia”.

De salientar que de 1924 a 29 fará parte do 
Conselho da Ordem da Torre e Espada.

Em 1934 é promovido a contra-almirante 
e assume o cargo de Chefe do Estado Maior 
Naval, o orgão de concepção e o orientador 
da actividade naval da Armada, dependen-
te directamente do Ministro. Será o seu úl-
timo cargo na Marinha. 

Sócio desde guarda-marinha do Clube 
Militar Naval, foi Presidente da respec-
tiva Mesa da Assembleia Geral no ano 
de 1935.

Em 1936 é ainda nomeado para acompa-
nhar a delegação portuguesa encarregada 
de representar o Governo da República nos 
funerais do Rei Jorge V de Inglaterra mas, 
em Março do ano seguinte, termina os seus 
dias aquele que foi um dos mais distintos 
oficiais que serviu a Marinha, durante os 
últimos anos da Monarquia e as primeiras 
décadas da República.

J. L. Leiria Pinto
CALM

Nota
Arquivo Histórico da Marinha
Livros Mestres: D/90, H/33/118, I/155, K/182 e L/181
Documentação avulsa: CX 759 e 1417.A Oficialidade do “República”.

Cruzador “República”.

O Almirante Oliveira Muzanty em 1934.
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 Em 30 Jun06 realizou-se, no gabinete do 
DSP, CALM Correia Gonçalves, a cerimónia 
de tomada de posse do cargo de Chefe da 
Repartição de Oficiais pelo CMG M Bonifá-
cio Lopes, em substituição do CMG M Hei-
tor Cardoso.

Estiveram presentes o Director de Navios, 
CALM Pais Loureiro, oficiais de diversos or-
ganismos e unidades e os militares e civis que 
prestam serviço na DSP.

Das palavras proferidas pelo CALM DSP é 
de realçar:...”Não será fácil navegar em segurança numa conjuntura de con-
dicionantes, diversidades e especificidades. Penso, no entanto, que os “pontos 
Conspícuos” estão bem identificados e constituem um referencial seguro para 
chegar a bom porto”...”acho importante relembrar que vários documentos de 
hierarquia superior, como a Directiva de Política Naval e a Directiva Sectorial 
de Recursos Humanos, nos dão a conhecer a importância de que se reveste, para 
a imagem e prestígio da Marinha, a concretização com êxito dos grandes pro-
jectos em curso. Os mesmos documentos transmitem-nos também, de modo 
claro, os objectivos essenciais a atingir, demarcam as grandes áreas de interven-
ção e identificam as linhas de acção a seguir no âmbito da gestão dos recursos 
humanos colocados ao dispor da Marinha”.

Por último, no uso da palavra, o empossado referiu a dado 

passo:...”considero que os recursos humanos são o 
bem mais valioso e importante da Marinha e que, em 
face das consabidas condicionantes inerentes à escas-
sez daqueles recursos, se torna cada vez difícil com-
patibilizar as necessidades, interesses e objectivos 
legítimos dos indivíduos com os da organização”.

CHEFE DA REPARTIÇÃO DE OFICIAIS

O CMG António José Bonifácio Lopes nasceu em 
Aveiro, concluiu o curso de Marinha da EN e foi pro-
movido a G/M em 1976. Especializou-se em Navega-
ção, frequentou o CGNG e o Naval Command Course 
no Naval War College da Marinha dos EUA.

Como oficial subalterno desempenhou cargos de Chefe do Serviço de Nave-
gação a bordo de fragatas e do navio-escola “Sagres”, de Oficial Imediato de um 
patrulha e de instrutor da cadeira de Navegação e Cálculos Náuticos na EN. De 
1984 a 1986 comandou o N.R.P. “Limpopo”.

Como oficial superior, foi Chefe da Div. de Métodos e Material de Navegação 
do IH, Oficial Imediato do N.R.P. “Álvares Cabral”, Chefe do Serviço de Instru-
ção e Treino da Flotilha, Comandante do N.R.P. ”Álvares Cabral” e Comandante 
da Esquadrilha de Escoltas Oceânicos. Também, em acumulação, exerceu os car-
gos de CEM e de Comandante do Grupo-Tarefa Naval português. Das missões 
embarcado destacam-se duas participações no OST da Royal Navy, as operações 
na Guiné-Bissau e as funções, por duas vezes, de navio-chefe do Comando por-
tuguês da STANAVFORLANT.

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.

TOMADA DE POSSE

 No dia 19 de Abril, realizou-se nas Instalações 
Navais da Boa Nova, Leça da Palmeira, a cerimó-
nia de entrega de comando ao novo Comandan-
te da Zona Marítima do Norte, CMG Vargas de 
Matos e, simultaneamente, tomada de posse dos 
cargos de Chefe de Departamento Marítimo do 
Norte, Capitão dos Portos de Douro e Leixões e 
Comandante Regional da Polícia Marítima, ren-
dendo o CMG Garcia Esteves.

A cerimónia, presidida pelo Comandante Na-
val VALM Vargas de Matos em representação do 
CEMA e Autoridade Marítima Nacional, contou 
com a presença do VALM DGAM/CGPM e de 
mais de uma centena de convidados, entre as 
mais altas entidades civis e militares regionais, 
Sua Excelência Reverendíssima o Bispo do Por-
to e elementos do corpo consular acreditado no 
Porto, para além de delegações do pessoal Mi-
litar, Militarizado e Civil que presta serviço no 
Comando de Zona, Capitanias do DMN, Comandos da PM do Co-
mando Regional do Norte, e NRP’s “João Coutinho”, “Schultz Xa-
vier” e “Rio Minho”.

Após a condecoração a vários militares agraciados, o anterior Cte, 
proferiu uma alocução a título de balanço da sua passagem pelos re-
feridos cargos. Seguiu-se a leitura da O.D., começando pelo louvor e 
imposição da Medalha de Prata de Serviços Distintos ao Cte cessan-
te, tendo sido evocado “o excelente relacionamento do Cte Garcia Esteves 
com as Autoridades civis e militares da Região Norte, criando desta forma um 
clima de franqueza, confiança e abertura institucional que muito facilita a re-
solução de problemas surgidos, nomeadamente no que respeita ao salvamento 
marítimo e à protecção civil, domínios que incluem a interligação de diversos 
organismos públicos”. 

Após o procedimento protocolar de rendição de Comando, o novo 
Comandante proferiu também uma alocução, identificando as priori-

dades para o seu comando e salientando que “esta 
acumulação de cargos permite corporizar a orientação 
prescrita do CEMA e Autoridade Marítima Nacional 
de “uma Marinha de duplo emprego”, em que a Com-
ponente Naval está estreitamente ligada com a Com-
ponente da Autoridade Marítima, valorizando na sua 
complementaridade as capacidades Operativas e Logís-
ticas para o exercício da Autoridade do Estado no Mar 
e na faixa litoral marítima, e potenciando as sinergias 
orgânicas e funcionais endógenas da Marinha na pres-
tação do Serviço Publico que o Pais dela espera”.

Por fim, o Comandante Naval usou da palavra, 
elogiando o Comando exercido pelo Cte cessante, 
desejou boa sorte ao novo Cte exortando-o a pri-
vilegiar o relacionamento institucional externo, a 
consolidar a imagem de rigor a que a Marinha 
habituou os seus parceiros e a estar atento à orga-
nização interna e à motivação das pessoas.

A cerimónia encerrou com um almoço ofere-
cido a todos os convidados.

COMANDANTE DA ZONA MARÍTIMA DO NORTE

O CMG Febo Nunes de Oliveira Vargas de Matos nasceu em Alhandra, frequen-
tou o Colégio Militar, entrou para a Escola Naval, foi promovido a G/M em 1972.

Cumpriu comissões de embarque nos N.R.P.’s “Cacine” e “Oliveira e Car-
mo” como oficial imediato, N.R.P. “Cte João Belo” como Chefe do Serviço de 
Artilharia e no N.R.P. “Álvares Cabral” como Chefe do Departamento de Ope-
rações. Comandou os N.R.P’s. “Quanza” e o “Bérrio”.

Em terra desempenhou funções de instrutor no CITAN, professor na E.N. e 
os cargos de capitão do Porto de Peniche e 2º Comandante da Flotilha.

Em NOV04 comandou a Força de Reacção Imediata (FRI), integrando uni-
dades dos três Ramos das FA’s, para a concretização do Exercício Lusíada 04 
que decorreu em Porto Santo.

Frequentou diversos cursos nas áreas Operacional, Técnica e de Formação, 
em escolas nacionais e estrangeiras, dos quais se estacam o Curso de Especia-
lização em Artilharia e os CGNG e Complementar Naval de Guerra. Ao longo 
da sua carreira recebeu diversos louvores e condecorações.

ENTREGA DE COMANDO



A oficina de torpedos do Arsenal do Alfei-
te, designada actualmente por Área Tec-
nológica de Torpedos Mísseis e Minas 

(ATTM), terminou no dia 23 de Junho o proces-
so de certificação da sua actividade de manu-
tenção de torpedos MK46.

A ATTM é, actualmente, res-
ponsável pela manutenção do 
torpedo MK46 mod 5A(S), que 
é a principal arma anti-sub-
marino da Marinha e da For-
ça Aérea, sendo lançada pelas 
fragatas das classes “Vasco da 
Gama” e “João Belo”, pelos he-
licópteros Lynx MK95 da Mari-
nha e pelos aviões ORION P3 
da FAP. A ATTM é também res-
ponsável pela manutenção dos 
torpedos pesados que equipam 
os submarinos, pela manuten-
ção dos mísseis Seasparrow que 
equipam as fragatas da classe 
“Vasco da Gama” e pela ma-
nutenção das minas marítimas MK55.

A actividade de manutenção dos torpedos 
MK46 teve início no Arsenal do Alfeite, em 26 
de Maio de 1994, por ocasião do primeiro lan-
çamento, em águas nacionais, de um torpedo 
de exercício pelo NRP “Álvares Cabral”; a capa-
cidade de intervenção nestes torpedos foi prece-
dida dum longo período de formação de pessoal 
técnico do AA e de adaptação das instalações 
oficinais para a nova arma; a certificação inicial 
foi outorgada em Junho de 1995. 

A partir de 5 de Agosto de 1996, a ATTM pas-
sou também a preparar torpedos para serem lan-
çados pelos helicópteros Lynx MK95 e em 1 de 
Junho de 1999, foi efectuado o primeiro lança-
mento de um torpedo MK46 de exercício por 
um avião ORION P3 da FAP, preparado pela 
ATTM. Estes aviões, que estão operacionais em 
Portugal desde 1989, passaram assim a dispor 
da capacidade real anti-submarino.

Desde 26 de Maio de 1994 foram já efec-
tuados 74 lançamentos de torpedos MK46 na 
versão de exercício, 50 pelos navios, 14 por 

helicóptero e 10 por aviões da FAP, com um 
desempenho técnico dentro dos parâmetros 
normais desta arma. 

Entre 19 e 23 de Junho passado, após um 
período de intensa preparação interna, a acti-

vidade de manutenção do torpedo MK46 foi 
objecto de uma acção inspectiva conducente 
à revalidação da sua certificação, realizada 
por 3 técnicos da US Navy. Foram avaliadas as 
áreas administrativa, de segurança, gestão da 
qualidade, logística, técnica e de infra-estrutu-
ras. Tudo foi observado com o máximo rigor, 
desde calibrações, procedimentos técnicos, 
datas de validade de componentes, situações 
de emergência, armazenamento, etc. A ava-
liação final, das várias áreas analisadas situou-
-se entre o “average” e o “above average”, isto 
numa escala de quatro apreciações desde o 
“unsatisfactory” a “above average”. 

Como foi demonstrado, na guerra das 
Falkland, onde erros de manutenção do siste-
ma de combate de um submarino argentino o 
impossibilitaram de derrubar os navios capi-
tais do oponente, a qualidade das actividades 
de manutenção de armamento é essencial, 
não apenas para a segurança de quem o ope-
ra em tempo de paz, mas, mais que tudo, de-
terminando a credibilidade da capacidade de 

dissuasão de uma força naval e o 
seu sucesso em cenário de crise 
ou de conflito. 

As actividades de manuten-
ção, em particular as efectuadas 
em sistemas mais complexos, 
como é o caso deste torpedo, 
devem ser objecto de uma certi-
ficação de qualidade que signifi-
ca a conformidade com padrões 
de referência previamente fixa-
dos. A certificação agora obtida, 
decorrente de auditoria externa, 
constitui mais uma demonstra-
ção dos padrões de qualidade 

do trabalho efectuado no Arsenal e do reco-
nhecimento da sua competência para a inter-
venção em navios sofisticados, como são os  
navios combatentes.

A ATTM, encontra-se actualmente envolvi-
da na preparação para a che-
gada dos torpedos pesados 
Blackshark, que vão equipar 
os novos submarinos e que 
será a mais sofisticada arma 
de sempre a ser operada pela 
Marinha. Poderá igualmente 
vir a efectuar a manutenção 
nos mísseis sub -harpoon e das 
minas de exercício igualmen-
te destinados aos novos sub-
marinos. 

O actual torpedo MK46 po-
derá vir a evoluir para o novo 
torpedo MK54, que está actu-
almente a entrar ao serviço nos 
EUA, e, como tal, os meios de 
manutenção terão também que 

evoluir em conformidade. Aguarda-se igual-
mente uma evolução na manutenção dos 
mísseis Seasparrow, em paralelo com a entra-
da ao serviço de novas fragatas. Desta forma a 
manutenção acompanha os desafios coloca-
dos pela entrada ao serviço de novas armas, 
já que o bom desempenho operacional é in-
dissociável dum adequado acompanhamento 
técnico e logístico.

(Colaboração do Arsenal do Alfeite)
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O “Naval Underwater Warfare Center”, da US NAVY, 
certificou a manutenção de torpedos MK46 pela 

Oficina de Torpedos do Arsenal do Alfeite

O “Naval Underwater Warfare Center”, da US NAVY, 
certificou a manutenção de torpedos MK46 pela 

Oficina de Torpedos do Arsenal do Alfeite

Torpedo a ser instalado num helicóptero a bordo de uma fragata.

A Área Tecnológica de Torpedos Mísseis e 
Minas (ATTM), encontra-se a funcionar desde 
1968 no Depósito de Munições Nato de Lis-
boa,  situado no Marco do Grilo, a 25 km do 
Alfeite.  O início da actividade ocorreu quan-
do foi introduzido na Marinha o torpedo anti-
submarino MK44, de origem americana. 

Este serviço de manutenção tem raízes his-
tóricas que remontam ao final do século XIX, 
com a introdução dos primeiros torpedos na 
Marinha, operados a partir de navios torpe-
deiros seguindo-se, a partir de 1913, os da 
primeira esquadrilha de submarinos e, em 
continuação, os dos “destroyers” da classe 
“Vouga”, dos anos 40. 

Verifica-se que a Marinha é percursora da 
adopção desta arma, que se viria a tornar, nas 
guerras mundiais seguintes, a que produziu 
efeitos mais devastadores no mar. 

A invenção do torpedo é consensualmen-
te atribuída ao engenheiro britânico Robert 
Whitehead e a sua introdução na Marinha 
Portuguesa acaba por ser, praticamente, con-
temporânea do seu inventor. 

O serviço de manutenção de torpedos es-
teve estabelecido inicialmente em Paço de 
Arcos, depois nas instalações da Azinheira e, 
finalmente, na actual localização, no Depó-
sito de Munições Nato de Lisboa.

Oficina de torpedos. Torpedo em manutenção.
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Corria o ano de 1968 quando a Sail Trai-
ning Association (STA) decidiu distribuir 
as suas funções por duas comissões dis-

tintas. O Sailing Committee chamou a si, e em 
exclusivo, a enorme tarefa de organizar anual-
mente todos os eventos, incluindo as próprias 
regatas, ficando o Schooners Committee encar-
regado de gerir os embarques dos jovens nos 
seus veleiros, Sir Winston Churchill e Malcolm 
Miller, recentemente lançados à água.

Face ao crescimento exponencial das des-
pesas, ao qual devemos ainda agregar uma 
crescente disputa entre as cidades para receber 
os navios, recorrendo estas muitas vezes a ex-
pedientes pouco transparentes, a Sail Training 
Association (STA), como forma de fazer face 
aos seus problemas de ordem financeira, viu-
-se na contingência de exigir somas crescentes 
às cidades anfitriãs. Diga-se ainda em abono 
da verdade que muitos dos navios-escolas não 
militares, sabendo das avultadas verbas anual-
mente envolvidas, vinham há já algum tempo 
anunciando que «sem palhaços, não há circo», 
ou seja, sem veleiros não existiriam regatas nem 
oportunidades de negócio proporcionadas pelas 
concentrações dos navios nos portos, tendo, por 
isso, começado a exigir ser compensados pela 
sua presença, alegadamente com o objectivo 
de esse dinheiro poder ajudar a minimizar os 
sempre elevados gastos envolvidos na manu-
tenção dos navios e embarque dos jovens. De 
resto, como se sabe, muitos dos navios que re-
gularmente tomam parte nestas regatas, são as 
mais das vezes propriedade de pequenos clu-
bes náuticos, sem grande capacidade financei-
ra para anualmente suportar os avultados gastos 
com manutenção e pessoal envolvido, mesmo 
quando estes últimos são voluntários para mui-
tas destas actividades. Além disso veio a público 
que parte das receitas obtidas, porque frequen-
temente superiores às despesas com a organi-
zação dos eventos, teriam passado também a 
ser canalizadas para subsidiar o embarque de 
jovens nos veleiros da Sail Training Association 
(STA), algo que muitos outros navios vinham há 
algum tempo reclamando.

Tendo esta conjuntura como cenário, não cau-
sa qualquer surpresa que em 1993 fosse criada a 
International Sail Training Association (ISTA), um 
comité internacional onde as diferentes congé-
neres estrangeiras detinham igual representação, 
cujo objectivo visava eliminar em definitivo uma 
certa confusão que se vivia no seio da Sail Trai-
ning Association (STA).

Como muitos cedo anteviram, este Comité 
Internacional mais não era do que um órgão 
consultivo da instituição britânica, sendo que 
a própria International Sail Training Association 
(ISTA) mais não era do que um organismo sub-
sidiário da Sail Training Association (STA). Como 
tal, muitos dos países que participavam regular-
mente com veleiros nestes eventos, começaram 
a sentir-se espoliados dos seus direitos, pelo fac-
to de a sua voz continuar a não ter peso no seio 
do novo forum.

Contrariamente à imagem durante muitos anos 
cultivada, os marinheiros dos nossos dias foram 
gradualmente deixando de ser associados ao 
estereótipo clássico do indivíduo de barba rija, 
rude, fumador inveterado, trajando o característi-
co e ensebado gabão, em cuja algibeira alberga a 
botelha de whisky, a única mezinha que lhe per-
mite suportar os incontáveis dias de mau tempo 
continuado e ao mesmo tempo capaz de afagar 
as suas mágoas mais profundas.

Aliás, a legislação de muitos pa-
íses, e recentemente da própria 
União Europeia, veio de alguma 
forma acelerar todo um conjunto de 
transformações ao nível de determi-
nados comportamentos sociais, até 
há poucos anos muito em voga, mas 
cada vez menos tolerados. Não ad-
mira, por isso, fruto deste novo sta-
tus quo, bem como da evolução do 
respectivo enquadramento jurídico, 
aliado ao facto de se ter vindo a tor-
nar norma a proibição à publicidade 
de bebidas alcoólicas, que o patro-

REGATAS
3. Cinquentenário das Tall Ship’s Races (1956-2006)

3ª Parte – Rumo Solto

REGATAS

Logótipo do Cinquentenário das Tall Ship’s Races.

CLASSES
Na primeira regata, os navios encontravam-

se divididos em duas categorias, Classe I – mais 
de 100 toneladas de deslocamento, e Classe II 
– até 100 toneladas de deslocamento.

No sentido de minimizar as grandes discre-
pâncias existentes, logo em 1958 foi criada a 
Classe III – navios até 100 toneladas de des-
locamento, passando as Classes I e II a com-
preender, respectivamente, navios redondos 
e navios latinos com mais de 100 toneladas, 
situação que perdurou até 1965. Depois da 
primeira travessia do Atlântico em 1964, foi 
decidido reformular a divisão que até então vi-
gorou, procedendo-se igualmente à alteração 
das designações utilizadas, passando estas a 
ser conhecidas conforme se indica:

Classe A – veleiros de pano redondo com 
mais de 36,6 metros de comprimento e todos 
os navios de pano latino de comprimento su-
perior a 48,8 metros;

Classe B – veleiros de pano latino de com-
primento compreendido entre os 30,5 e os 
48,8 metros;

Classe C – veleiros de pano latino com com-
primento superior a 9,14 metros, mas inferior 
a 30,5 metros.

No entanto, logo em 1966 foram introduzi-
das subdivisões, denominadas como Classes 
B1, B2, C1 e C2, de modo a melhor diferen-
ciar a grande variedade de veleiros inscritos. Em 
1972 surgiu ainda uma Classe B3, tendo, dez 
anos depois, aparecido a Classe A2 – veleiros 
de pano redondo com menos de 36,6 metros 
de comprimento –, e, em 1983, a Classe C3. 
No ano de 1994 foi criada a Classe D.

Desde 2003, altura em que a Sail Training 
International (STI) passou a organizar as re-
gatas, as classes dos veleiros sofreram novas 
alterações, passando a existir apenas quatro 
categorias, passíveis, caso a variedade dos na-
vios inscritos assim o justifique, de serem feitas 
subdivisões no seio de cada classe: 

Classe A – Navios redondos e outros ve-
leiros de comprimento fora-a-fora superior a 
40 metros;

Classe B – Veleiros tradicionais cujo compri-
mento fora-a-fora seja inferior a 40 metros, com 
um mínimo de 9,14 metros de comprimento 
à linha-de-água;

Classe C – Veleiros modernos cujo compri-
mento fora-a-fora seja inferior a 40 metros, com 
um mínimo de 9,14 metros de comprimento 
à linha-de-água, mas que não possuam velas 
do tipo spinnaker;

Classe D - Veleiros modernos cujo compri-
mento fora-a-fora seja inferior a 40 metros, 
com um mínimo de 9,14 metros de compri-
mento à linha-de-água, dispondo de velas do 
tipo spinnaker;

Dados os maiores perigos que encerram e 
atendendo à idade jovem de cadetes e trainees, 
aos veleiros multi-casco encontra-se vedada a 
participação nas regatas e eventos organizados 
pela Sail Training International (STI).

A confusão inerente à partida de uma regata.
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cínio da Cutty Sark Scots Whisky, terminasse, ao 
cabo de 30 anos, em 2002.

Com a cessação do referido apoio, ao qual 
devem ser somados os factores anteriormente 
enunciados, também os novos e maiores na-
vios da Sail Training Association (STA) – Stavros 
S. Niarchos (2000) e Prince William (2001) –, 
contribuíram em muito para o agravamento dos 
desequilíbrios verificados na respectiva balança 
da conta corrente.

Nesta conjuntura, o Comité Internacional 
da International Sail Training Association (ISTA) 
criou, no início de 2002, uma nova associação, 
a Sail Training International (STI), sem fins lucra-
tivos, e fora do jugo da Sail Training Association 
(STA). Assim, pela primeira vez, esta deixou de 
ter um delegado junto do novo órgão, passan-
do, em vez disso, a integrar a Association of Sea 
Training Organizations (ASTO), que congrega as 
associações de vela do Reino Unido, dispondo, 
esta sim, a exemplo das suas homólogas de ou-
tros países, de um representante na Sail Training 
International (STI) 1.

Recentemente surgiu também o suporte fi-
nanceiro há tanto aguardado, que veio garantir 
a estabilidade e a continuidade dos eventos ini-
ciados há cinquenta anos. Trata-se de um apoio 
tripartido proveniente da cidade de Antuérpia, 
encabeçado pelo Governador da Província com 
o mesmo nome, pelo Presidente do respectivo 
município e ainda pela Autoridade do maior 
porto belga.

Fruto do seu contributo ao longo de cinco dé-
cadas em prol da amizade e compreensão entre 
os jovens de todo o mundo, no passado dia 24 
de Maio a Sail Training International (STI), herdeira 
do legado e das convicções de Bernard Morgan e 
Pedro Teotónio Pereira, foi nomeada para o Pré-

mio Nobel da Paz a ser atribuído no ano de 2007. 
Esta nomeação foi feita pelo deputado Svein Ro-
ald Hansen, eleito para o parlamento norueguês 
pela cidade de Fredri-
kstad, pela importância 
que em sua opinião es-
tes eventos tiveram no 
estreitamento das re-
lações entre os países 
de Leste e os restantes 
países europeus, no-
meadamente nas dé-
cadas de 70 e 80. Nas 
suas próprias palavras, 
«the vision they share, 
exemplified by the tra-
ditions and achieve-
ments of their interna-
tional events and other 
activities, demonstrate 
such a strong coheren-
ce with the ethos of the 
Peace Prize. I am proud 
to propose the organi-
sation [STI] for the No-
bel Peace Prize».

Levando em linha de 
conta a nossa tradição 
de País de Marinhei-
ros – que seguramen-
te ainda somos –, e as 
excepcionais condi-
ções naturais do porto 
de Lisboa, e tomando 
como exemplo algu-
mas das concentrações 
de veleiros que opor-
tunamente referimos, 
nomeadamente Ams-
terdão, Rouen e Nova 
Iorque, julgamos que 
seria de todo pertinen-
te organizar em Lisboa 
um acontecimento re-
gular com as supracita-
das características. E, tal 
como sucede com os 
exemplos enunciados, 
as respectivas datas se-
riam sempre agendadas 
em estreita articulação 
com o calendário dos 
eventos promovidos 
pela Sail Training Inter-
national (STI), o que 
julgamos não ser difícil 
de conciliar. No sentido 
de conferir uma maior 
projecção a este acon-
tecimento náutico, os 
veleiros chegariam ou 
partiriam de Lisboa em 
regata, criando-se, para 
o efeito, o Troféu Navio-
-escola Sagres, prestan-
do-se assim a devida 
homenagem aos ex-li-
bris da Marinha Portu-
guesa, que desde 1956 

regularmente participam nestes eventos. Pelo que, 
em cada década (2010, 2020,…), e julgamos ser 
este o intervalo de tempo adequado para se po-

RATING
Nas regatas, regra geral, são muito variados 

os tipos de veleiros inscritos e só por mero acaso 
estes terão prestações idênticas para as mesmas 
condições de vento e mar. Para além dos navios 
serem logo à partida divididos pelas classes apre-
sentadas, de acordo com as respectivas caracterís-
ticas e dimensões, ainda assim subsistem grandes 
diferenças entre eles.

Embora a competição, como vimos, não cons-
titua o principal objectivo destes encontros, é de 
todo o interesse que as prestações dos diferentes 
veleiros possam ser tão niveladas quanto possível. 
Este desiderato é alcançado através do rating, ou 
Time Correction Factor (TCF), factor que aplicado 
ao tempo gasto por um navio na regata – Tempo 
Real –, permite obter aquilo que habitualmente 
designamos por Tempo Corrigido, a partir do qual 
se procede à elaboração da classificação final 
geral, e dentro de cada uma das classes. Esta é a 
razão pela qual nem sempre o primeiro navio a 
chegar é o vencedor da regata.

A fórmula de obtenção do Time Correction 
Factor (TCF) tem sido mantida em grande segredo 
desde a sua criação, sendo regularmente introdu-
zidos novos elementos que permitam minimizar 
as discrepâncias sempre existentes. Embora se 
desconheça o seu peso relativo, sabe-se que en-
tram para os cálculos elementos como a idade do 
navio, o comprimento, a boca, o deslocamento, 
a superfície vélica, o tipo de aparelho, as carac-
terísticas do hélice, entre muitos outros.

VENCEDORES DAS REGATAS EM CLASSE A
ANO TRAJECTO NAVIO PAÍS
1956 Torbay-Lisboa1 Moyana Reino Unido
1958 Brest-La Corunha1 Sagres Portugal

1960 Oslo-Ostend Statsraad Lehmkuhl Noruega
Cannes-Nápoles Gorch Fock Alemanha

1962 Torbay-Roterdão Gorch Fock Alemanha
1964 Lisboa-Bermuda2 Christian Radich Noruega

1966 Falmouth-Skaw Sorlandet Noruega
Skaw-Den Helder Gorch Fock Alemanha

1968 Gotenburgo-Kristiansand Gorch Fock Alemanha
1970 Plymouth-Tenerife2 Christian Radich Noruega

1972 Solent-Skaw Dar Pomorza Polónia
Helsínquia-Falsterbo Christian Radich Noruega

1974 Copenhaga-Gdynia Tovarich URSS

1976

Plymouth-Tenerife Tovarich URSS
Tenerife-Bermuda2 Tovarich URSS
Bermuda-Newport2 Gorch Fock Alemanha
Boston-Plymouth Phoenix Irlanda

1978 Gotenburgo-Oslo Gorch Fock Alemanha
Oslo-Harwich Kruzenshtern URSS

1980 Kiel-Karlskrona Dar Pomorza Polónia
Frederikshavn-Amsterdão Dar Pomorza Polónia

1981 Great Yarmouth-Ostende Asgard II Irlanda

1982 Falmouth-Lisboa Gorch Fock Alemanha
Vigo-Southampton Dar Mlodziezy Polónia

1984

St. Malo-Bermuda Dar Mlodziezy Polónia
Bermuda-Halifax Dar Mlodziezy Polónia

North Sidney-Liverpool2 Kruzenshtern URSS
Fredrikshavn-Greenock Georg Stage Dinamarca

1986 Newcastle-Bremerhavn Kruzenshtern URSS
Larvik-Gothenberg Kruzenshtern URSS

1987 Kiel-Norkopping Kalaiakra Bulgária
Estocolmo-Ronne Grossherzogin Elizabeth Alemanha

1988 Karlskrona-Helsínquia3 Mir URSS
Mariehamn-Copenhaga3 Sedov URSS

1989 Londres-Hamburgo Grossherzogin Elizabeth Alemanha
Hamburgo-Travemunde Mir URSS

1990 Plymouth-La Corunha Esmeralda Chile
Bordéus-Zeebruge Esmeralda Chile

1991
Milford Haven-Cork Eendracht Holanda

Cork-Belfast Sedov Rússia
Aberdeen-Delfzijl Mir Rússia

1992 Karlskrona-Kotka Grossherzogin Elizabeth Alemanha
Tallinn-Gdynia Johann Smidt Alemanha

1993 Newcastle-Bergen Statsraad Lehmkhul Noruega
Larvik-Esbjerg Statsraad Lehmkhul Noruega

1994 Weymouth-La Corunha2 e 3 Kruzenshtern Rússia
Porto-St. Malo2 e 3 Dar Mlodziezy Polónia

1995 Edimburgo-Bremerhaven2 Kruzenshtern Rússia
Fredrikshavn-Amsterdão2 Sedov Rússia

1996

Rostok-S. Petersburgo Mir Rússia
Turku-Copenhaga Georg Stage Dinamarca

Génova-Palma de Maiorca Pogoria Polónia
Palma de Maiorca-Nápoles3 Kaliakra Bulgária

1997 Aberdeen-Trondheim Statsraad Lehmkuhl Noruega
Stavanger-Gotemburgo Mir Rússia

1998 Falmouth-Lisboa2 e 3 Kruzenshtern Rússia
Vigo-Dublin Mir Rússia

1999 St. Malo-Greenock Palinuro Itália
Lerwick-Aalborg Christian Radich Noruega

2000 Gdansk-Helsínquia Georg Stage Dinamarca
Estocolmo-Flensburg Palinuro Itália

2001 Antuérpia-Alesund Dar Mlodziezy Polónia
Bergen-Esbjerg Stad Amsterdam Holanda

2002

Alicante-Malaga Mir Rússia
Malaga-La Corunha Mir Rússia
Brest-La Corunha Georg Stage Dinamarca

Santander-Portsmouth Mir Rússia

2003 Gdynia-Turku Mir Rússia
Riga-Travemunde Sorlandet Noruega

2004 Antuérpia-Aalborg Khersones Ucrânia
Stavanger-Cuxhaven Mir Rússia

2005 Waterford-Cherbourg2 Christian Radich Noruega
Newcastle-Frederikstad2 Christian Radich Noruega

2006 Torbay-Lisboa2 e 3 Christian Radich Noruega
La Corunha-Antuérpia2 Mir Rússia

1 Participação da antiga Sagres.    2 Participação do actual navio-escola Sagres2.
3 Participação do Creoula.
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der instituir um acontecimento de referência na 
cena internacional, este entroncaria nos eventos 
da Sail Training International (STI), imediatamente 
antes do seu início, ou logo após a respectiva con-
clusão. Consideramos até, que, com o objectivo 
de criar algo de raiz com esta especificidade, a 
construção de um verdadeiro waterfront próximo 
da baixa da cidade poderia constituir motivo su-
ficiente para que se conseguisse congregar uma 
eventual mobilização das diferentes entidades 
envolvidas, a começar, desde logo, pelo próprio 
Estado e pela edilidade lisboeta. Este sim consti-

tuiria um local de eleição para doravante albergar 
os muitos veleiros que regularmente nos visitam, 
aproveitando-se a primeira edição do evento su-
gerido para concretizar a inauguração dessa infra-
estrutura. Em simultâneo resolver-se-iam também 
os problemas que se colocam a todos quantos 
pretendem visitar a fragata D. Fernando, podendo 
inclusivamente aí permanecer atracados e visíveis, 
contrariamente à situação em que até agora têm 
vivido, o navio-escola Sagres, o Creoula e a cara-
vela Vera Cruz, sempre que não se encontrassem 
a navegar ou em período de manutenção.

Tanto quanto sabemos existe um 
projecto em linhas gerais idêntico 
àquele a que sumariamente alu-
dimos para aquela nobre zona da 
cidade, mas que, tal como muitas 
outras coisas verdadeiramente im-
portantes, leva tempo a materializar, 
isto se não for a seu tempo devida-
mente arquivado, invocando-se, 
para tal, razões que a própria razão 
frequentemente desconhece…

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com

(artigo recebido para publicação em Junho 
de 2006)

Notas:
1 Têm representação na STI a Alemanha, 

Austrália, Bélgica, Bermuda, Canadá, Dina-
marca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, 
França, Holanda, Irlanda, Itália, Letónia, 
Noruega, Nova Zelândia, Polónia, Portu-
gal, Reino Unido, Rússia e Suécia. Como 
se sabe, Portugal faz-se aí representar pela 
APORVELA (Associação Portuguesa de Trei-
no de Vela).

2 Frequentemente se ouve comentar o 
facto de a Sagres não ganhar regatas, quan-
do se sabe que o seu irmão Gorch Fock con-
tabiliza já inúmeras vitórias. Neste capítulo, 
para além de os alemães contarem com um 
navio 20 anos mais novo, dispondo de algu-
mas muito úteis «vantagens técnicas», esta-
mos certos de que não conhecem melhor a 
respectiva manobra do que os portugueses, 
cabendo-nos a nós, pessoalmente, a função 
de relembrar a todos a excelência da eleva-
da craveira técnica dos oficiais de Marinha 
que têm comandado o navio-escola Sagres. 
Alguns deles, com quem tivemos o privilé-
gio de trabalhar no decorrer do exercício das 
respectivas funções de comando, somos de-
vedores de tudo quanto sabemos a respeito 
deste complexo navio, a saber: ALM Casta-
nho Paes (viagens de instrução em 1988 e 
1989), CMG Malhão Pereira (1991-1993), 
CMG Castro Centeno (1997-1998), CMG 
Dias Pinheiro (1998-2000) e CMG Rocha 
Carrilho (2002).

Na nossa modesta análise, a grande di-
ferença tem residido no facto de o navio-es-
cola alemão se preparar convenientemen-
te para os referidos eventos, tanto ao nível 
do treino do pessoal, como em relação à 
quantidade de géneros e material a em-
barcar. Se no primeiro caso não haverá por 
certo diferenças relevantes a mencionar, já 
o embarque de géneros na Sagres não tem 
sido levado, em nossa opinião, na devida 
conta nestas ocasiões. Por outras palavras, 
quando o navio sai para uma longa via-
gem, habitualmente leva a bordo géneros 
para quase todo esse período. Este procedi-
mento, além de fazer aumentar desneces-
sariamente o seu deslocamento, contrário, 

portanto, ao desejável com vista à sua participação numa 
regata, acarreta ainda um efeito que julgamos por demais 
danoso e que encerra em si parte da explicação para as 
conhecidas menores taxas de sucesso. Neste sentido, con-
vém recordar que os paióis dos géneros e as frigoríficas se 
situam claramente para vante de meio-navio, contribuindo 
o seu atulhar por fazer diminuir o exigível maior caimento 
a ré – ideal na ordem dos 60 a 70 centímetros –, com vista 
a melhorar o seu desempenho.

Se por um lado os aspectos tácticos se revelam muitas 
vezes decisivos, relembramos que uma menor velocida-
de – ainda que na ordem das poucas décimas de nó –, só 
muito dificilmente proporcionará boas probabilidades de 
vitória. É que uma desvantagem média de apenas 3 dé-
cimas de nó significa desde logo menos 7,2 milhas per-
corridas num dia, o que numa regata de 10 dias eleva a 
diferença para números na ordem das 72 milhas (cerca 
de 133 quilómetros)!

No caso vertente da regata Newport-Lisboa que recen-
temente analisámos (Revista da Armada, Junho de 2006), 
para além de terem sido estivadas à popa as pesadas caixas 
com as peças do motor do Eagle, proporcionando assim um 
maior caimento do navio a ré, também o facto de a tirada até 
Lisboa ser a última de uma longa viagem terá contribuído de 
sobremaneira para que paióis e frigoríficas estivessem já, por 
essa altura, num nível dentro do admissível para a competi-
ção. De igual modo, na regata Falmouth-Lisboa (1998), por-
que já no final da viagem de instrução, a boa classificação 
obtida (4º lugar) não surpreende. Esta mesma tese também 
colhe se atentarmos no desempenho do navio na regata 
Halifax-Liverpool (1984), onde se obteve uma excelente 
3ª posição. Em contraponto, aquando da participação na 
regata Colombo (1992), logo no início de uma viagem que 
se iria prolongar por oito meses, julgamos não ser exigida 
aturada reflexão com o intuito de encontrar explicações que 
sustentem o 15º lugar então alcançado.

Não obstante o acima referido, também uma boa ges-
tão dos tanques da aguada e combustível se revela crucial 
em competição. É que não fará muito sentido, atendendo 
a que o equipamento existente a bordo produz cerca de 20 
toneladas de água – aproximadamente o valor do consumo 
médio diário – largar para uma regata com toda a capaci-
dade preenchida (156.000 litros), muito para além do estri-
tamente exigível e imposto pelos padrões de estabilidade 
do navio, bem como sair com os tanques de gasóleo ates-
tados (110.000 litros).

TROFÉU
CUTTY SARK

O Troféu Cutty Sark 
foi criado em 1974 com 
o objectivo de premiar o 
navio cuja tripulação mais 
se destacasse naquilo que 
é tido como o verdadeiro 
objectivo deste encontro 
anual de veleiros, pro-
porcionando um maior 
espírito de amizade e sau-
dável convívio durante os 
eventos, respeitando-se 
assim o legado de Mr. Ber-
nard Morgan e do Embai-
xador Teotónio Pereira.

A sua atribuição era feita por votação dos próprios veleiros 
participantes, dispondo cada navio de um voto. Num impresso 
distribuído para o efeito, cada comandante, ouvidas as respec-
tivas tripulações, votava no veleiro cujas tripulações e trainees, 
em seu entender, mais se haviam destacado pelos motivos acima 
referidos, indicando ainda o segundo nome que reunisse maio-
res preferências. Assim, o navio mais votado pelos seus pares 
era o vencedor deste cobiçado troféu, detendo a sua posse até 
ao ano seguinte. Em caso de empate, recorria-se ao número de 
segundos votos obtidos.

Inicialmente a sua atribuição era apenas efectuada nos anos 
pares, passando a ser feita anualmente a partir de 1989, tendo, 
inclusivamente, em 1996, sido concedido a dois navios.

Por razões que se prendem com a cessação do patrocínio 
do rótulo Cutty Sark, este prémio foi pela última vez outorga-
do em 2002.

ANO NAVIO PAÍS
1974 Kruzenshtern URSS
1976 Zénobe Gramme Bélgica
1978 Gladan Suécia
1980 Dar Pomorza Polónia
1982 Urania Holanda
1984 Sir Winston Churchill Reino Unido
1986 Atlantica Suécia
1988 Urania Holanda
1989 Iska Polónia
1990 Jens Krogh Dinamarca
1991 Asgard Irlanda
1992 Gladan Suécia
1993 Colin Archer Noruega
1994 Marineda Espanha
1995 Urania Holanda
1996 Shabab Oman / Simon Bolivar1 Omã / Venezuela
1997 Esprit Alemanha
1998 Cuauthemoc México
1999 Pogoria Polónia
2000 Cuauthemoc México
2001 Shabab Oman Omã
2002 Tante Fine França

1 Em 1996, tendo-se desenvolvido as actividades promovidas pela 
ISTA em duas áreas distintas, Mar Báltico e Mediterrâneo, o prémio 
foi, por isso, atribuído a dois navios.

O Troféu Cutty Sark, uma réplica 
em prata do famoso clipper.

A
rq

ui
vo

 C
TE

N
 A

nt
ón

io
 G

on
ça

lv
es

TROFÉU
SAIL TRAINING INTERNATIONAL 

FRIENDSHIP
Neste tro-

féu, criado em 
2003,  cu jo 
objectivo vi-
sava substituir 
o prémio Cut-
ty Sark, man-
tiveram-se as 
mesmas re-
gras para a sua 
atribuição. La-
menta-se apenas o facto de não ter existido par-
ticular engenho e arte na sua concepção.

ANO NAVIO PAÍS
2003 Mir Rússia
2004 Mir Rússia
2005 Shabab Oman Omã
2006 Juan de Langara Espanha

O Troféu Sail Training Interna-
tional Friendship
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OS GRANDES VELEIROS EM PORTUGAL
ANO LOCAL
1956 Lisboa
1964 Lisboa
1982 Lisboa
1992 Lisboa
1994 Porto/Gaia/Matosinhos
1998 Lisboa
2006 Lisboa
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É verdade, foi assim há sen-
sivelmente uma década, 
no dia 18OUT1995, que 

se deu tão singelo evento, pro-
vavelmente único a bordo dum 
navio de guerra (talvez até quem 
sabe, merecesse honras no Livro 
de Recordes do “Guiness”).

Regressava o N.R.P. “Bérrio” de 
mais uma missão bem sucedida, 
desta vez do “Sharp Guard” no 
Mar Adriático, quando o então 
2TEN Portela Guedes pôs em 
prática uma ideia sua de longa data, que era 
realizar a bordo, uma meia maratona. Acom-
panhado desde o primeiro minuto pelo então 
1TEN AN Gaspar Pereira, os dois meteram 
mãos à obra, de fita métrica em punho, e tra-
taram de arranjar no convés, um perímetro de 
281,3m, entre pandeiros, cabeços, amarras e 
mangueiras de reabastecimento, o que não foi 
fácil, mas ao fim de algum tempo lá consegui-
ram. A prova teria que ter 21.097,5m, ou seja, 
75 voltas ao navio, para perfazer a distância 
oficial da meia maratona.

Nos dias que a antecederam, foram acer-
tados os pormenores. Para o reabastecimento 
dos atletas, que teria lugar a partir dos 10Km 
de prova, o então Cabo TFD Leal, tratou de 
arranjar pequenos nacos de marmelada que 
colocou em pequenas formas de papel, dispo-
nibilizando, ainda, pacotes de açúcar e copos 
com água. Desta forma, na tolda do navio em 
cima de uma mesa, ficaram disponíveis todas 
as calorias indispensáveis para quem faz uma 
prova desta distância. Para controlar as voltas 

e o tempo de cada atleta, foi arranjado um 
quantitativo de elementos idêntico ao número 
de participantes, para que cada controlador só 
se preocupasse com um único atleta, tendo es-
tes sido comodamente instalados em cadeiras 
na linha de partida/ chegada. Foi preparada a 
instalação sonora do navio, para que houvesse 
música no exterior deste durante toda a prova 
e foi eleito o Sargento CM Gomes (também 
conhecido por Barreirense) para ser o rela-
tador/entrevistador oficial. 
Foi também elaborado um 
diploma alusivo ao evento 
para ser entregue a todos os 
participantes.

Após alguns dias de prepa-
rativos, eis que chega o dia 
18OUT1995, um belo dia de 
sol, com mar chão e aragens. 
Nessa tarde, e com o brilhan-
te número de 19 participan-
tes (aproximadamente 30% da 
guarnição), cerca das 15:00, o 
Comandante do navio, o CMG 
Jorge Guerra dava o tiro de par-
tida. Aos 5Km de prova estavam 
ainda em competição 17 atletas, 
aos 10Km estavam 12, aos 15Km 

estavam 9, acabando por concluir a prova 6 
atletas, que é de toda a justiça aqui recordar: 1º 
lugar 1TEN AN Gaspar Pereira (01h47m16s), 
2º lugar GRT M Silva (01h53m30s), 3º lugar 
GRT L Leite (01h58m13s), 4º lugar MAR M Al-
meida (02h06m18s), 5º lugar MAR CM Pimen-
tel (02h07m40s) e 6º lugar 2TEN Portela Gue-
des (02h11m09s). Durante a prova, à medida 
que ia havendo desistências, o Sargento CM 
Gomes encarregava-se de imediato de entre-
vistar logo esses atletas, em directo para todo o 
navio. A partir dos 15Km de prova e para aque-
les que teimosamente tentavam chegar ao fim, 
eram-lhes mostradas, por quem assistia, algu-
mas imagens de revistas “culturais” para lhes 
aumentar o ânimo, à medida que iam passan-
do pelo local de partida/ chegada, enfim um 
são convívio suado.

Nessa mesma noite, no 
refeitório das praças, houve 
uma pequena festa alusiva ao 
evento, onde o Comandan-
te do navio proferiu algumas 
breves palavras e fez a entre-
ga dos diplomas a todos os 19 
participantes.

Contrariando todos aqueles 
que diziam ser uma missão 
impossível a bordo do navio, 
e que o número de participan-
tes nunca passaria de 4 ou 5 
elementos, esta meia marato-
na organizada com muito ri-
gor, à semelhança duma pro-
va de estrada e com muitas 
limitações em termos de per-
curso, veio provar, mais uma 
vez, que às vezes o que pare-
ce impossível pode tornar-se 
realidade.

Com muita saudade des-
ses bons momentos passados 
embarcado, um grande bem-
-haja, para todos aqueles que 
participaram e tornaram pos-
sível este evento a bordo do 
N.R.P. “Bérrio”.

H. Portela Guedes
CTEN

Inacreditável, uma Meia Maratona  
a bordo do N.R.P.”Bérrio”

Inacreditável, uma Meia Maratona  
a bordo do N.R.P.”Bérrio”

Posto/Nome N.º Voltas Distância
Percorrida Tempo

1TEN AN G. Pereira 75 21.097,5m 01h47m16s

GRT M Silva 75 21.097,5m 01h53m30s

GRT L Leite 75 21.097,5m 01h58m13s

MAR CM Pimentel 75 21.097,5m 02h06m18s

MAR M Almeida 75 21.097,5m 02h07m40s

2TEN P. Guedes 75 21.097,5m 02h11m09s

MAR L Nunes 65 18.284,5m 02h03m50s

MAR CM Lopes 60 16.878m 01h39m15s

MAR CM Janeiro 60 16.878m 01h39m15s

2TEN EN-MEC P. Cavaco 50 14.065m 01h17m06s

MAR M Felgueiras 50 14.065m 01h29m18s

MAR TFP Serra 40 11.252m 01h01m30s

MAR M Vinhas 31 8.720,3m 00h53m30s

CAB CM Antunes 30 8.439m 00h49m50s

1SAR MQ Lopes 27 7.595,1m 00h46m06s

MAR CM Ascenso 26 7.313,8m 00h45m09s

CTEN EMQ. C. Lopes 25 7.032,5m 00h36m03s

MAR CM Gonçalves 08 2.250,4m 00h13m10s

1SAR E Caetano 06 1.687,8m 00h09m57s

CLASSIFICAÇÃO DA MEIA MARATONA DO NRP “BÉRRIO”
18OUT1995

Diploma de participação.



MAN Ferrostaal Portugal, Lda. 
Rua do Campo, 16 – S.Pedro de Sintra 
2710-476 SINTRA/PORTUGAL 
Phone: +351 21 9248223      
Fax: +351 21 9248225  
manferrostaal.port@mail.net4b.pt    www.manferrostaal.com

Reliable Partnership 
Subma, .. e OIV'$oon 

ThyssenKrupp Marine Systems 
A Coo>.,...,. " n', • ...,Knopp lOU.~. 



REVISTA DA ARMADA  SETEMBRO/OUTUBRO 2006  29

CONVÍVIOS

 Pela segunda vez comemorou-se o dia do “helicopterista naval”. À 
imagem de 2005, foi levado a cabo mais um programa de convívio envol-
vendo a guarnição da Esquadrilha de Helicópteros e militares que presta-
ram serviço na unidade ao longo dos seus treze anos de existência.

Dia 2 de Junho é, assim, uma data a figurar no calendário individual 
de eventos de todos os que sentem e sentiram o orgulho do servir e ter 
servido a Marinha “voando” na Esquadrilha de Helicópteros.

Depois de apagadas as velas pelo 13º ano, fica a certeza de mais um “re-
gresso breve ao 
convés de voo” 
para o mes-
mo perfil de 
missão em 
2007.

DIA DO HELICOPTERISTA 2006

NOTÍCIAS

 O “Grupo Amizade Marinheiros do Concelho de Esposende”, assina-
lou o 20º Aniversário com os seguintes eventos:

Em 28ABR, decorreu no Auditório Municipal de Esposende, uma confe-
rência versando temas Marítimos e assuntos ligados à Marinha Portugue-
sa. Foram oradores: o Capitão do Porto de Viana do Castelo, CTE Men-
des dos Santos; CTE Preto em representação da Associação Nacional de 
Fuzileiros e o nosso querido amigo “Investigador”, José Felgueiras.

Em 29ABR, pelas 11.00 horas, Marinheiros e familiares concentraram-
-se no largo da Sra. Da Saúde em Esposende, seguindo-se uma Missa em 
Memória dos Marinheiros falecidos na Capela daquele largo. No final a 
comitiva seguiu para o hotel Suave Mar onde foi servido um almoço de 
confraternização e depois uma tarde animada com boa música.

MARINHEIROS DO CONCELHO 
DE ESPOSENDE

 Na manhã do dia 11 de Julho, em missão na Zona Marítima da Ma-
deira pelas 10:00, o N.R.P. “Zaire” foi informado de que um veleiro se 
encontrava à deriva a cerca de 16 milhas a SW da Ponta do Pargo.

Sabia-se de antemão que a tripulação do “Sunflower” se encontrava 
bem de saúde, mas já há algumas horas estavam a sofrer com condi-
ções meteorológicas muito adversas, com ventos fortes de NNW F7 e 
mar bastante alteroso (3,5m).

Durante as buscas, contactados por VHF, o “skipper” da embarcação 
respondeu à chamada, informando que o veleiro (15 metros e 22 tone-
ladas) se encontrava com problemas mecânicos e hidráulicos. A caixa 
redutora e o leme, sabia-se agora, estavam inoperacionais, pelo que o 

veleiro não ti-
nha qualquer 
tipo de gover-
no e limita-
va-se a tentar 
governar com 
ajuda do vela-
me, de forma a 
tentar minimi-
zar o efeito da 
ondulação.

Chegados ao local, 
e após confirmar que 
todos os tripulantes se 
encontravam bem, a 
preocupação seguinte 
foi a de passar o cabo 
de reboque, previa-
mente preparado, tarefa que foi dificultada devido às condições me-
teorológicas.

O N.R.P. “Zaire” navegou para a marina da Calheta a uma velocida-
de bastante reduzida, (cerca de 4 nós) rebocando o veleiro, que trazia o 
leme trancado a BB o que demorou cerca de quatro horas.

Foi desta forma que, com o “Sunflower” fundeado em segurança 
frente à Marina da Calheta, culminou mais uma operação de Busca e 
Salvamento. Da parte da tripulação norueguesa (quatro elementos) fi-
caram os sentidos agradecimentos pela ajuda prestada, e em todos nós 
o sentimento de missão cumprida.

O “RESGATE” DO SUNFLOWER
 Actualmente em comissão 

na Zona Marítima da Madeira, 
o N.R.P.”Zaire” teve a honra de 
receber a bordo o VALM Medei-
ros Alves (DGAM/CGPM) e o 
CMG Coelho Cândido (CZMM) 
no âmbito de uma visita ás ilhas 
Selvagens entre os dias 7 e 9 de 
Julho e verificação do dispositivo de segurança montado pela Policia 
Marítima em conjunto com um destacamento de FZ’s como previsto 
na Operação MERO 01-06.

O VALM Medeiros Alves teve ainda oportunidade de manifestar o 
seu agrado e grande satisfação perante ao comando do N.R.P. “Zaire” 
pela forma como decorreu toda a missão.

VISITA ÀS ILHAS SELVAGENS

 Realizou-se no dia 30 de Junho a cerimónia de encerramento do 44º 
curso de especialização em Monitor de Educação Física (MEF), que de-
correu no CEFA desde 05 SET05; constituído por 11 Formandos, (04 Pra-
cas FZ de Marinha, 04 SAR FAP (inclui 01 MIFE) e 03 Agentes PSP).

A cerimónia, presidida pelo DSF, CALM Vilas Boas Tavares, contou 
também com a presença do 
Dir. de Instrução da FAP, 
MGEN Ramos Tareco.

O evento, incluiu uma 
demonstração, de algumas 
actividades físicas e despor-
tivas (ginástica, judo, boxe, 
defesa pessoal, rappel, trei-
no em circuito e desportos 
colectivos), de Meios/Técnicas de Salvamento (MTS) no meio aquático 
e de Suporte Básico de Vida (SBV).

Seguiu-se, uma exposição vídeo-fotográfica das actividades de for-
mação MEF, a entrega dos Diplomas e distintivos metálicos de espe-
cialização em Monitor de Educação Física, dos Diplomas de Nadador 
e Monitor Nadador Salvador certificado pelo ISN, dos Certificados de 
Treinadores de Nível 1 em Natação Pura e Orientação, emitidos respecti-
vamente, pelas Federações Portuguesas de Natação e de Orientação.

Para terminar, realizou-se um almoço de confraternização na área 
da carreira de tiro.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 
MONITOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2005/06

Durante o reboque, rumo à 
marina da Calheta.

Tripulação do Veleiro “Sunflower” e o Comandante do 
N.R.P. “Zaire”, 1TEN Santos Jorge.
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DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (18)

Uma Questão de ConfiançaUma Questão de Confiança
Muitos dos meus so-

fridos leitores terão, 
já, experimentado 

aquela desconfortável sensa-
ção que antecede uma ava-
liação ou inspecção ao seu 
serviço: um pequeno nó no 
estômago acompanhado por 
múltiplos arrepios ao longo 
da espinal-medula. Para o 
pessoal embarcado, então, a 
simples visão da equipa de 
avaliação em aproximação 
a partir da raiz do cais ou na 
embarcação que a transpor-
ta ao navio é suficiente para 
acrescentar aos sintomas atrás 
referidos outros mais visíveis, 
tais como suores frios, tremo-
res nas pernas e interrupção 
do afluxo sanguíneo às ex-
tremidades do corpo (dando 
origem a um outro fenómeno 
conhecido por palidez - que 
nalguns casos poderá atingir 
o grau cadavérico ou mesmo 
de lençol lavado com aquele 
detergente que deixa a roupa 
branca como a neve).

É certo que as avaliações já 
não são consideradas um “bi-
cho-de-sete-cabeças”. Tempos 
houve, porém, em que eram 
vistas como algo muito pior. Falo, natural-
mente do primeiro contacto que a nossa 
Marinha teve com elas, pelo menos nos 
moldes em que hoje as conhecemos: tínha-
mos acabado de receber a primeira fraga-
ta da classe “Vasco da Gama” e tratou-se 
logo de a enviar à Inglaterra para frequentar 
o que então se designava por Basic Opera-
tional Sea Training, vulgo B.O.S.T. (sigla que 
algumas das suas “vítimas”, ressabiadas, se 
apressaram a deturpar, aportuguesando-a 
com terminação de género feminino). Está 
mais do que visto que os nossos anglos alia-
dos, na altura calejados pelo ainda recente 
conflito das Falkland, cascaram forte e feio 
nos verdinhos marinheiros lusos. Diga-se, 
no entanto, com toda a justiça, que o tão 
criticado espírito de improviso português 
acabou por revelar-se fundamental – à cus-
ta de muitas noites em branco e de grandes 
olheiras – para salvar a situação, depois da 
“esfrega” inicial. Graças aos ensinamentos 
colhidos desse primeiro choque, foi pos-
sível às guarnições que se seguiram fazer 
boa figura e ir, progressivamente, ultrapas-
sando o nível de desempenho dos seus an-
tecessores, até aos brilharetes recentemente 
conseguidos.

Em Fevereiro de 1994, quando a nossa 
“Vasco de Gama” se preparava para o seu 
segundo treino operacional em terras de 
Sua Majestade, estava ainda bem viva a 
memória do choque sofrido poucos anos 
antes. Desta vez, porém, íamos devida-
mente “calçados” com os relatórios da 
primeira ronda de treinos dos navios da 
classe. Em todo o caso havia a preocupa-
ção de deixar uma impressão favorável, 
se possível ultrapassando a marca dos ca-
maradas que nos tinham antecedido.

Na altura um imberbe Guarda-Marinha, 
tenho de confessar que não me sentia em 
posição de dar um grande contributo para 
uma boa classificação do navio, embora 
estivesse decidido a tirar o máximo parti-
do daquela experiência. Sucedeu, porém, 
na primeira semana de treino em terra, 
calhar-me um serviço de escala no dia 
em que estava programado um exercício 
de incêndio no porto. Preocupado com os 
resultados da avaliação que dali resulta-
ria, o Imediato estava a pensar seriamente 
em fazer-me substituir por um oficial mais 
experiente, talvez mesmo pelo próprio 
Chefe do Serviço de Limitação de Avarias, 
uma vez que o “sinistro” deveria incidir 

num espaço de máquinas. Contudo, este 
avançou em minha “defesa”, garantindo 
que eu seria capaz de aguentar o “emba-
te” tão bem como qualquer outro oficial 
a bordo, incluindo ele próprio. E como 
argumento apresentava os muitos servi-
ços em que eu servira como seu adjunto 
(embora deva dizer que hoje me lembro 
muito mais das suas anedotas e dos seus 
eloquentes comentários às sessões televi-
sivas do Playboy Late Night Show do que 
dos exercícios de combate a incêndios). 
Muito relutantemente, o Imediato lá con-
cordou, preparando-se para o pior com 
um “seja o que Deus quiser!”.

No dia do exercício toda a guarnição 
– excepto o pessoal de “castigo” – foi 
encorajada a ir de licença, de modo a 
que o grupo de serviço ficasse exclusi-
vamente entregue a si próprio. Antes de 
ir para terra, o nosso bom Engenheiro 
veio dar-me as últimas recomendações, 
enfatizando:

- Não te esqueças: faz de conta que é 
apenas mais um treino no Alfeite.

Não me lembro já do que lhe respon-
di, mas devo ter-lhe desejado, por outras 
palavras, que não queimasse as mãos que 
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“punha no fogo” por mim. Dali a pouco 
tempo todo o navio ficava em silêncio e, 
então, senti-me só, terrivelmente só…

Não durou muito, felizmente, esta sen-
sação, pois a temível equipa de avaliação 
não tardou a apresentar-se a bordo. Fui à 
prancha receber o seu chefe e acompa-
nhei-o à câmara de oficiais, convidando-
o a “pôr-se confortável”.

- Não se preocupe comigo. – Respondeu-
-me (em Inglês, claro) na sua fria cortesia 
britânica. – Eu é que vou fazer os possí-
veis para que daqui a pouco você se sinta 
muito desconfortável.

Fingi rir com a graçola e cerrei os den-
tes, aguardando o momento em que seria 
largada, algures, uma granada de fumo e 
alguém desataria a correr feito louco pe-
los corredores, gritando desalmadamente 
“Incêndio! Incêndio!”.

Cumprida esta “formalidade” (que tre-
menda berraria aquilo foi!) e com o caos 
já plenamente instalado, lá me dirigi, em 
larguíssimas passadas, à Central de Li-
mitação de Avarias, de onde era supos-
to coordenar a acção. E com controlado 
nervosismo, desfiando as “cábulas” que 
me atafulhavam os bolsos, comecei a pôr 
em prática as lições do nosso Engenhei-
ro. Ao meu lado, o chefe dos avaliadores 

mantinha uma esfíngica e impenetrável 
expressão, enquanto tomava notas num 
pequeno bloco.

Eis então que entra um “turista” no 
compartimento: um dos oficiais de liga-
ção portugueses, por acaso também en-
genheiro e conhecido pela sua exube-
rante jocosidade, decidira vir espreitar a 
“guerra”. De mãos atrás das costas, em 
atitude passeante, dirigiu-se ao avalia-
dor-mor e trocou com ele algumas pala-
vras de circunstância, enquanto deitava 
um olho discreto ao bloco-notas. Em se-
guida, apontando para os diagramas do 
navio expostos sobre a antepara, interpe-
lou-me num severo tom de interrogatório, 
como se estivesse, também ele, a avaliar 
os meus conhecimentos. Felizmente, para 
mim, o conteúdo da conversa nada tinha 
a ver com o timbre de voz.

- Não se preocupe. – Disse-me, sem-
pre vociferante. – Está tudo a correr bem. 
Como este indivíduo não está a apanhar 
patavina do que eu lhe estou a dizer, vá 
apontando para os diagramas e faça como 
se me estivesse a dar resposta técnicas.

Agradeci, num tom monocórdico, en-
quanto pousava o indicador num símbolo 
de tomada eléctrica. E o exercício lá foi 
decorrendo, com um ou outro sobressal-

to, mas também com as preciosas “dicas” 
camufladas do oficial de ligação, que me 
ia alertando para as armadilhas do ma-
nhoso do “bife”.

Finalmente, a acção foi dada por con-
cluída. Na análise de desempenho que se 
seguiu o avaliador-chefe manifestou uma 
opinião bastante favorável e poderíamos, 
até, ter sido classificados com o nível de 
“Muito Satisfatório” (uma proeza, na altu-
ra!), não fora a sua já conhecida ruindade 
e avareza nas classificações.

O Oficial Imediato é que ficou muitíssi-
mo satisfeito com o resultado, abraçando-
-me efusivamente quando chegou ao na-
vio. Aquela já estava! Viessem as outras!

Dali a poucos dias daríamos início a 
duas duríssimas semanas de mar onde 
– aí sim! – viríamos a ser devidamen-
te “espremidos”. Dessa ocasião guardo 
mais algumas utilizações muito originais 
do E.T.O. que, na sequência de outra 
conversa que já tivemos neste espaço, 
bem merecem ser relatadas. Por agora, 
porém, daremos “volta à faina” e guar-
dá-las-emos para um próximo encontro, 
pois isso já é uma outra história…

J. Moreira Silva
CTEN

Pelo último número da Revista Ge-
neral de Marina (Junho de 2006) 
tivemos conhecimento do faleci-

mento do Contra-Almirante Jesus Salga-
do Alba, da Marinha espanhola, ocorrido 
em 15 de Maio passado.

O Almirante Salgado Alba foi um ilus-
tre oficial que manteve excelentes rela-
ções com a Marinha portuguesa.

Homem culto, investigador rigoroso 
expondo com fluência e notável clareza, 
foi ‘professor principal’ de Logística da 
Escuela de Guerra Naval, cabendo-lhe o 
mérito de ter sido o precursor do estudo 
desta disciplina em Espanha.

Os oficiais que passaram pelo Institu-
to Superior Naval de Guerra português 
a partir da década de 70, tiveram, como 
leitura recomendada a sua obra “Logís-
tica Naval”, e puderam beneficiar da lei-
tura do “Buque de Escolta en la Armada 
Española” ou do anterior “Panorama Na-
val” (1965), para além dos seus frequen-
tes artigos na Revista General de Marina, 
de que foi director nos últimos anos da sua 
carreira naval.

Neste período e também anteriormente, 
quando desempenhou as funções de di-
rector do Instituto de Estudos Estratégicos 
do CESEDEN (Centro Superior de Estudos 
de Defesa Nacional), visitou algumas ve-
zes Portugal e manteve muito boa colabo-
ração com o Instituto Superior Naval de 

Guerra. Foi nesse espírito de muito aberta 
colaboração que, num número monográ-
fico da Revista General de Marina (Maio 
de 1986) subordinado ao tema “España en 
el Atlântico” foi incluído um único artigo 
estrangeiro, com o título “Portugal en el 
Atlantico”, do Almirante Fernando Coe-
lho da Fonseca, que havia desempenhado 
o cargo de director do Instituto Superior 
Naval de Guerra.

Bastante mais tarde, em Dezembro de 
1998, desloquei-me a Zamora para parti-
cipar no “II Encuentro Peninsular de His-
toria de las Relaciones Internacionales”, 
organizado pela Fundación Rei Afonso 
Henriques, em colaboração com a Asso-
ciação Portuguesa de História das Rela-
ções Internacionais, então presidida pelo 
Prof. Doutor António José Telo. Numa 
mesa em que era tratado o tema “La Pre-
sencia Actual del Mar”, eu apresentaria 
uma perspectiva portuguesa, enquanto 
que o Almirante Jesús Salgado Alba de-
veria apresentar um ponto de vista de 
Espanha. Razões de saúde impediram o 
Almirante Salgado Alba de comparecer, 
privando-nos assim da sua sempre mui-
to agradável e proveitosa companhia. 
No entanto, tive então a oportunidade 
de conhecer um dos seus filhos, o Pro-
fessor Juan Carlos Alba López.

A propósito deste encontro em Zamo-
ra, recordo que o Almirante Salgado Alba 

nasceu bem perto desta cidade, em Toro, no 
ano de 1920.

Estamos certos de que todos os oficiais 
da Marinha portuguesa que tiveram o pri-
vilégio de o conhecer ou de beneficiar do 
seu saber se associam à Revista da Armada 
nesta singela homenagem.

António Emílio Ferraz Sacchetti
VALM

Contra-Almirante Jesús Salgado AlbaContra-Almirante Jesús Salgado Alba
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 372)

PALAVRAS CRUZADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Aqueles que pertenciam a certas sociedades secretas e 
revolucionárias, na Itália. 2 – Mascarar. 3 – Metal extraído dos óxidos mistu-
rados com os zircónios de algumas regiões; Nota musical; O primeiro de to-
dos os números. 4 – O mesmo que três; Doces. 4 – Quatro de utica; Tempo 
decorrido desde o nascimento (pl). 6 – Recriminara. 7 – No meio de fico; É 
quase ulto; Abreviatura latina de pós-escrito. 8 – Aplicação do ar ao tratamen-
to de doenças. 9 – Composição poética; Mosto na confusão. 10 – Relativo à 
odometria. 11 – Rito atribuído ao papa Gregório I para a celebração dos ofí-
cios a administração dos sacramentos (pl).

VERTICAIS: 1 – Chefe de cem homens ou de uma centúria, na milícia romana. 2 
– Dispositivo que serve para amortecer a violência de um choque, a intensidade 
e um som, a trepidação duma máquina; Torna raro; Cilada. 4 – Bis na confusão; 
Recuo; No Princípio de ogiva. 5 – Vãos; Que está depois de todos os outros. 6 
– Símb. quím. do sódio; Jogo de cartas, normalmente a parceiros; também (ant). 
7 – Esquadra de uma nação; É quase rotim. 8 – Ter raiva; Tenebrosa. 9 – Andar; 
Empresa eléctrica dos Açores (sigla); Pino na confusão. 10 – Tem por costume; 
Que não abre bem os olhos. 11 – Afirmação; O mesmo que gergelim.

HORIZONTAIS: 1 – Tragacantos. 2 – Recua; Paiva. 3 – Avos; Aral. 4 – Ges; Aar; 
Ala. 5 – As; Oglas; Om. 6 – Saimiri. 7 – Oco; Ioa; Rum. 8 – Uerp; Hunt. 9 – Rio; 
Cia; Nte. 10 – Ot; Amarg; Ag. 11 – Sacristania.

VERTICAIS: 1 – Tragadouros. 2 – Reves; Ceita. 3 – Aços; Soro. 4 – Gus; Ao; Ar. 5 – Aa; 
Agilcmi. 6 – Salmodias. 7 – Ap; Raia; Sr; Ga. 9 – Tira; Irun. 10 – Ovalo; Untai. 11 – Sa-
lamantega.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 371

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 89)

Todos vuln. S marca o contrato de 6ST e recebe uma saída favorável a ♦V. 
Analise as 4 mãos, estude como S poderá jogar, e escolha se gostaria de 
estar sentado em E-W para derrotar o contrato, ou em S para o cumprir, 
justificando a escolha feita.

(Solução neste número)

5
2

10
5
4
3

R
8
6
5

6
3
2

Este (E):

9
8
6

A
D
V
9
6

4 A
V
9
5

Norte (N):

R
V
7

7
8
2

V
10
9

R
10
8
7

Oeste (W):

A
D
10
4
3

R A
D
7
3
2

D
4

Sul (S):

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 89

Certamente escolheu S, pois o contrato cumpre-se não obstante as 2 figuras de ♠ 
se encontrarem em W. Vejamos então como se deverá desenvolver o carteio, num 
misto de eliminação, squeeze e colocação final de mão em W, carteio que tem “ti-
mings” certos face à falta de comunicações: 
S faz de ♦D e joga ♣D para a passagem; se W meter o R faz de A, vem à mão em 
♥R, bate ♦A (jogada fundamental para o squeeze sobre W, e que terá de ser feita 
nesta altura) baldando uma ♠ no morto, e joga outro ♣ para o 9; se W jogar ♣7 deixa 
seguir, bate igualmente ♥R e ♦R, e a mesma jogada do ♣; bate as quatro ♥, E terá 
uma balda extra de uma ♠ ou um ♣, e da mão balda os três ♦ e uma ♠; estamos 
a 4 cartas do fim e W teve de guardar ♠RV e ♣R10 ou 108; N terá ♠98 e ♣AV ou 
V5, S ♠AD104; faz então o ♣ bom e coloca a mão com o outro em W, sendo este 
obrigado a jogar ♠ para AD de S, que faz assim 2♠ +5♥+2♦+3♣.

Nunes Marques
CALM AN               

CONVÍVIO
1º DESTACAMENTO FUZILEIROS ESPECIAIS 1 – 1964 MOÇAMBIQUE 1966

 No próximo dia 21 de Outubro realiza-se o 42º aniversário do 1º Desta-
camento Fuzileiros Especiais 1 que prestou serviço na ex. província de Mo-
çambique de 1964-1966.

O programa do convívio é o seguinte:
10h00 Concentração à porta de armas (Escola de Fuzileiros)
10h30 Homenagem aos mortos junto ao monumento, com colocação do 

ramo de flores.
11h30 Missa na capela da Escola por alma dos falecidos, mas nunca es-

quecidos.
Visita à Escola.
13h30 Almoço convívio na messe.
Os interessados deverão contactar: Guilherme Telef.: 21 224 67 67, Porto 

TM: 96 535 88 33 e Olhão TM: 91 903 22 38.

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
NAVIOS DA ARMADA PORTUGUESA QUE PARTICIPARAM 

NA GUERRA DO ULTRAMAR (1961-1974)

 Encontra-se patente ao público, desde o dia 21 de Setembro, na Sociedade 
Histórica da Independência de Portugal, sediada no Palácio da Independência, 
em Lisboa, uma exposição com o título em epígrafe, organizada pelo Coman-
dante José Ferreira dos Santos com mais de cem de fotos da sua colecção.

A referida mostra estará patente, até ao dia 31 de Outubro, entre as 15.00 
e as 18.00 horas nos dias úteis. 



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

CMG AN RES António Joaquim Almeida e Moura, nomeado para o cargo 
de Director do Centro Naval de Ensino à Distância  CTEN João Manuel 
Mendes Cabeças, nomeado para o cargo de Capitão do Porto de Caminha

 CTEN José Miguel Farias Pais Neto, nomeado para o cargo de Capitão 
do Porto da Nazaré  CTEN José Luís Guerreiro Cardoso, nomeado para 
o cargo de Capitão do Porto de Peniche  CTEN FZ Pedro Eduardo Fer-
nandes Fonseca nomeado para o cargo de Comandante da Força de Fuzi-
leiros na Eurofor R.D.

FALECIMENTOS

CMG EMQ REF António Joaquim da Conceição Crespo  CFR SG REF Da-
vid Eugénio dos Santos  CTEN EMQ REF Fernando José da Costa  1TEN 
SG REF Manuel de Matos  1TEN OTT REF José Nunes Fernandes  1TEN 
SG REF Artur Oliveira Machado  SMOR CM REF Mário Serra de Oliveira 
Rodrigues  SMOR MQ REF Cândido Henrique Pereira Pereira  SMOR 
CE RES António Marques Martins  SAJ A REF João Vieira de Magalhães

 SAJ A REF João José Matadinho  SAJ A REF José Inácio Vinagre  SAJ 
FZ REF António Guerreiro Cosme  SAJ SE REF Francisco das Chagas Paio 
Moacha  SAJ M REF José Manuel Torrado  SAJ M REF Firmino Lourenço 
Alves Pires  SAJ M REF Henrique Mendes de Matos  SAJ L EF José Pinto 
Monteiro  1SAR ETS RES José Manuel Vicente Domingues  1SAR E REF 
Joaquim do Carmo Gonçalves  2SAR A REF Albertino Inácio Marreiros  
CAB A REF Francisco Clemente Saiote  CAB CM REF Joaquim da Fonse-
ca Silva  CAB CM REF Júlio dos Santos Reis  CAB TFD REF Raul Batista 
Damas  CAB FZ V RES Laurentino da Conceição Silva Ferreira  CAB FZ 
REF João Manteigas Carrilho Caldeira  CAB TFP REF José Gomes Neto  
1º Despenseiro TFD REF José Vieira Branco  1MAR TFD REF Manuel Lou-
reiro Marques  2GRT S/C Noel Raul Rodrigues Santos Formas  Farol. 1ª 
Classe FARA-REF José Augusto Machado Lobão  FAROL. Chefe Manuel 
Inácio da Silva  FAROL. 3ª Classe REF José Joaquim Monteiro Madureira  
GUARD. 1ª Classe PEM REF Diamamntino Mendes dos Santos Santos.

RESERVA

CMG Fernando Manuel Pacheco Malaquias Pereira  CTEN SEC José Au-
gusto Fernando Torres  1TEN FZ Nuno José dos Santos Gervásio  SMOR 
MQ João Paulo Correia Carvalho  SMOR A Manuel Capela  SMOR H Car-
los Alberto Fernandes de Mascarenhas  SMOR A Faustino Augusto Barradas 
Parrochinha  SMOR V Silvestre Nunes Caneira  SCH H Júlio José Pinto 
Gomes  SCH M Francisco Grave Dias Romão  SCH M Joaquim Lopes 
Cecílio Gomes  SAJ L Manuel Francisco Emídio Ventura  SAJ L Amilcar 
Manuel Ventura  SAJ L Carlos Manuel Fernandes Leal  SAJ L Manuel 
Norberto Martins  SAJ M Luís Manuel Santos da Conceição Leal.

REFORMA
CFR OTT José Armando Mendonça do Carmo  CFR OTS Luís Antunes 

Alves  CTEN OT José Norberto Rodrigues Pedra  1TEN OT Floriano 
Dores da Cruz  1TEN OT José Joaquim Barros Arenga  SAJ TF Joaquim 
Gomes de Barros  SAJ H José Soares Medeiros  SAJ L Rogério Parreira 
Pais Figueira  SAJ TF Adelino Martins Antunes de Oliveira  SAJ L Ben-
jamim da Silva Rebelo  SAJ CM José Junqueiro Rosado  SAJ FZ António 
Rosa Marques  SAJ A Carlos Alberto Marreiros Pereira  SAJ CE Isidoro 
José Gonçalves da Piedade  SAJ A Guilhermino Barradas Teles  SAJ A 

António José Mendes Rodrigues  SAJ B António Manuel Lopes Batista  
SAJ B José Fernando Martins Jorge  1SAR CE José Eduardo da Piedade 
Nogueira  1SAR E José António Bráz de Lemos Figueira  1SAR E Antó-
nio Joaquim Serra Farinha  1SAR A Octávio Gomes Santos Rita  1SAR 
US Aniceto Augusto Calvo  1SAR ETS João Paulo Gomes Ascensão  
CAB FZ António Salgueiro Estrada  CAB FZ Candido Anelhe Carvalho

 CAB CM José Apolinário Escrevente  CAB L Francisco Mendes Perei-
ra Campos  CAB A Francisco António Marques Silva Brito  CAB A Jai-
me Dinis Augusto Branquinho  CAB L Paulo Alexandre Pratas Saldanha 
Lopes  CAB M António César Vicente Fernandes.



Este segundo bordo do Setting Sail tem como objectivo des-
fazer algumas dúvidas entretanto surgidas, relacionadas com a 
nomenclatura essencial dos grandes veleiros. Aproveitaremos 
ainda o ensejo para caracterizar os principais tipos de armações 
de navios de vela, em cumprimento do inicialmente previsto 
para o anterior formato.

Amantilho (1) – Cabo que faz fixo próximo do lais de uma 
verga, carangueja, pau de surriola ou pau de carga. Tem como 
principal função permitir o movimento vertical da verga redonda 
de maneira a mantê-la horizontal, mesmo quando o navio segue 
adornado por acção do vento sobre o pano.

Andorinho (2) – Pequeno 
cabo vertical que aguenta o 
seio do estribo para a verga, 
visando diminuir a respectiva 
curvatura.

Borla (3) – Peça circular, ge-
ralmente em madeira, coloca-
da no tope do mastro. Nos seus 
gornes fazem retorno as adriças 
do embandeiramento. Também 
é conhecida como bolacha.

Braço (4) – Cabo que existe 
aos pares, um em cada bordo, 
fazendo fixo no lais das ver-
gas redondas e dizendo para 
ré. Ajuda a aguentar a verga na posição desejada, podendo-se, 
através da respectiva manobra, movimentar as vergas horizon-
talmente, de forma a optimizar a mareação.

Brandal (5) – Nome que se dá ao cabo que aguenta o mastro 
ou mastaréu para a borda e ligeiramente para ré. Normalmente 
toma o nome do mastro ou mastaréu em que trabalha.

Calcês – Parte superior de um mastro ou mastaréu, por norma 
de secção quadrada, onde encapelam estais, ovéns e brandais.

Carangueja (6) – Tipo de verga cuja extremidade de vante tra-
balha encostada por ante a ré de um mastro e onde enverga o 
gurutil da vela latina quadrangular.

Cupês (7) – Nome dado ao último ovém de ré das enxárcias 
reais. Embora não fazendo parte da enfrechatura é por norma 
firmado a esta, uma vez em cada cinco degraus, por intermédio 
de um enfrechate mais longo.

Enfrechate (8) – Degrau feito em cabo ou madeira que liga ho-
rizontalmente o conjunto de ovéns, a intervalos iguais. Subindo 
por eles os marinheiros têm acesso à parte alta da mastreação.

Enfrechatura  – Conjunto de enfrechates de uma enxárcia.

Enxárcia (9) – Trata-se do conjunto de cabos denominados 
ovéns que aguentam o mastro para os bordos.

Estai (10) – Cabo que encapelado no calcês do mastro serve para o 
aguentar para vante. Toma o nome do ponto onde faz arreigada (es-
tais de entremastro), ou da vela que nele é içada (estais de proa).

Estai real (11) – Estai do mastro real do traquete, grande, me-
zena, etc.

Estribo (12) – Cabo passado entre o terço e o lais de uma ver-
ga onde os marinheiros apoiam os pés quando largam ou fer-
ram a vela.

Lais (13) – Extremidade de uma verga redonda, nomeadamen-
te do cunho para fora.

Macaco esticador (14) – Cilindro metálico em cujo interior 
trabalham dois parafusos, um em cada extremidade, que permi-
te tesar os ovéns.

Malhete (15) – Peça em ferro que mantém os ovéns de uma 
enxárcia nas suas posições relativas, evitando que estes torçam. 
Ocupa a posição mais baixa na enxárcia, iniciando-se a enfre-

chatura daí para cima.

Mastaréu (16) – Mastro su-
plementar de menor secção, 
cujo objectivo visa prolongar 
a respectiva guinda de forma 
a permitir a existência de uma 
maior superfície vélica.

Mastro (17) – Trata-se de 
uma haste em madeira ou me-
tal de forma geralmente cilín-
drica, cujo pé assenta numa 
base denominada carlinga, 
junto à sobrequilha. Para atin-
gir o convés atravessa os pa-
vimentos através dos orifícios 

denominados enoras. A sua existência permite sustentar vergas, 
retrancas e caranguejas, onde por sua vez são envergadas as ve-
las do navio. A sua secção inferior toma o nome de mastro real, 
a partir do qual espigam os mastaréus

Ovém (18) – Nome dado a cada um dos cabos que com-
põem a enxárcia de um mastro real ou dos mastaréus de gávea 
e joanete. A sua finalidade é aguentar o mastro para os bordos 
e ligeiramente para ré, de forma a compensar a força, em sen-
tido contrário, que o vento exerce sobre as velas e aparelho 
do navio.

Penol (19) – Extremidade da carangueja, também chamada de 
pique ou lais da pena.

Pião – Peça que abraça exactamente a meio uma verga re-
donda, sendo por sua vez solidária com uma outra denominada 
forquilha que faz a ligação ao mastro. Este conjunto articulado 
permite os movimentos da verga.

Retranca (20) – Verga que se articula por ante a ré de um mas-
tro. A sua existência justifica-se pela necessidade de manter esti-
cada a esteira da vela latina, podendo esta aí envergar. 

Terço (21) – Parte central de uma verga de pano redondo, si-
tuada entre o mastro e os respectivos laises.

Verga (22) – Peça longa em madeira ou metal que cruza a meio 
por ante a vante do mastro ou mastaréu. Nela é envergada a vela 
redonda que recebe o respectivo nome, ou vice-versa.

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com
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Fotografias Antigas, Inéditas ou Curiosas

A educação física e o desporto surgem com carácter sistemático na Marinha, como em geral no país, nos primeiros 
anos do século XX, sendo a Escola Naval privilegiada neste âmbito.

As antigas instalações da Escola, junto ao Arsenal de Marinha, dispunham de um espaço polivalente, a “Sala do Risco”, 
que numa das suas vertentes funcionava como ginásio.

A foto de cima mostra uma turma de aspirantes, em 1935, numa aula de ginástica.
Com a passagem da Escola Naval para o Alfeite em 1936, esta foi dotada de um ginásio, edifício de média dimen-

são, que ao fim de 70 anos apresentava muitas limitações, superadas agora com a inauguração do novo recinto gimno-
desportivo.

A foto em baixo mostra uma fase de treino entre duas equipas mistas no “velho” ginásio da Escola Naval do Alfeite em 2006.
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PONTO AO MEIO DIA

A ligação entre Marinha Equilibrada 
e Marinha de Duplo Uso

O modelo de planeamento de forças 
com base em capacidades tem vindo 
a impor-se, a todos os níveis, relativa-

mente ao modelo com base na ameaça, fruto 
da análise aprofundada da incerteza que ca-
racteriza o ambiente internacional.

Para não repetir muito do que já foi escri-
to sobre as referidas abordagens, recordarei 
apenas que no modelo das capacidades se va-
lorizam especialmente as missões que deve-
remos ser capazes de desempenhar, compa-
ginando-as com os recursos disponíveis para 
adquirir ou modernizar meios militares. 

Não podemos ainda esquecer que as cha-
madas “capacidades militares” resultam da 
melhor combinação entre seis factores essen-
ciais: conceito e doutrina, equipamento e tec-
nologia, sustentação, treino individual e colec-
tivo, estruturas de apoio e pessoal. Daqui se 
retira imediatamente que as capacidades, no 
seu verdadeiro alcance, são constituídas por 
um emaranhado de vertentes de elevadíssi-
ma complexidade.

Não espanta por isso que o conceito de Ma-
rinha Equilibrada, se bem escalpelizado, revele 
também dificuldades de entendimento que in-
teressará esclarecer, tanto quanto possível.

 Talvez a forma mais simples de explicar o 
que se entende por Marinha Equilibrada seja 
chamar a atenção para o seu oposto (em abs-
tracto), ou seja, a Marinha Especializada. Assim, 
uma Marinha Especializada investe funda-
mentalmente em determinados tipos de meios, 
por exemplo, draga-minas ou lanchas rápidas 
com mísseis ou navios costeiros ou outros.

Como é sabido, a Marinha Equilibrada 
aposta num conjunto muito diversificado 
de meios, porque as ameaças são incertas e 
muito pouco previsíveis a prazo e porque se 
pretende alargar as oportunidades de visibi-
lidade internacional.

Estamos portanto a referir conceitos gerais, 
da forma mais clara possível, sem teorizar 
muito. Porém, torna-se evidente que ao apli-
car a noção de Marinha Equilibrada a casos 
concretos, o problema complica-se bastante. 
É que o equilíbrio para uns não pode ser de-
calcado para outros.

Para as maiores potências uma Marinha 
Equilibrada inclui certamente a aviação em-
barcada, o submarino nuclear e os mísseis de 
longo alcance, com ou sem ogiva nuclear. No 
caso das Marinhas sem responsabilidades nas 
áreas da fiscalização costeira, os meios navais 
costeiros e ribeirinhos são automaticamente 
excluídos do conjunto equilibrado. Cada Ma-
rinha terá assim o seu equilíbrio, consoante as 

condições prevalecentes e o nível de ambição 
estabelecido.

Em Portugal, acontece que a Marinha, em-
bora reduzida à expressão compatível com a 
dimensão do país, exerce funções de defesa 
militar e de apoio à política externa, de segu-
rança e autoridade do Estado e de desenvol-
vimento económico, científico e cultural.

 Esta linha de raciocínio implica necessaria-
mente que a chamada Marinha de Duplo Uso 
seja uma consideração importantíssima para se 
encontrar o equilíbrio de capacidades desejado. 
De facto, o paradigma da Marinha de Duplo 
Uso visa o emprego integrado das capacidades 
no quadro da defesa militar e de apoio à política 
externa com as capacidades vocacionadas para 
a segurança e autoridade do Estado.

As funções ligadas ao desenvolvimento 
económico, científico e cultural, embora com-
plementares, não deixam de ter importante 
significado, como é o caso das actividades re-
alizadas pelo Instituto Hidrográfico, com alto 
valor operacional. A construção de navios e 
de equipamento para os mesmos em Portu-
gal, bem como os vários órgãos e infraestru-
turas que a Marinha dispõe ligados à cultura, 
são ainda parte deste bloco, a par de outros 
elementos que a economia deste escrito não 
permite mencionar.

Enunciado que foi o paradigma da Mari-
nha de Duplo Uso, aplicado concretamente 
a Portugal, interessará explicitar a sua relação 
estreita com o que se deve considerar “Mari-
nha Equilibrada”, no nosso caso.

Assim, haverá que contar com uma com-
ponente constituída por navios costeiros e ri-
beirinhos e também com os órgãos operativos 
da Direcção Geral da Autoridade Marítima e 
ainda da Polícia Marítima, que funciona no 
seu âmbito. Esta componente, associa-se à 
segurança e autoridade de Estado e, conse-
quentemente, tem que dispor igualmente de 
patrulhas oceânicos, sem necessidade de ar-
mas poderosas, para responder à fiscalização 
da ZEE (200 milhas) e, no futuro, à da plata-
forma continental (350 milhas), bem como ao 
serviço de busca e salvamento. Em paralelo, 
o conjunto de fragatas, submarinos, reabas-
tecedores e navio polivalente logístico (LPD), 
fornecerão a dimensão oceânica combatente, 
que, agregada ao corpo de fuzileiros, poderá 
constituir uma força tarefa autónoma e pro-
jectável em terra, a nível de batalhão, tirando 
partido do binómio navios-fuzileiros.

Todavia, repare-se que os pequenos navios 
fazem vigilância da costa; os patrulhas oceâni-
cos podem fazer alguma tarefas militares e co-

operar nas acções externas do Estado (nomea-
damente nos PALOP); as fragatas colaboram, 
se necessário, na fiscalização da ZEE; os subma-
rinos e as fragatas executam, por vezes, opera-
ções de combate à droga; o LPD será certamen-
te usado em caso de catástrofe ou de evacuação 
de pessoas por qualquer razão, podendo esta 
lista continuar com exemplos sem fim.

O duplo uso, tornado deste modo evidente, 
beneficia do aproveitamento comum de todos 
os factores que se combinam para formar as 
capacidades, desde os conceitos e doutrina às 
estruturas de apoio e ao pessoal. A poupança 
em termos absolutos e a eficiência, no sentido 
de obter os mesmos resultados com menores 
recursos, são as principais vantagens a retirar.

Podemos concluir que a Marinha Equili-
brada em Portugal é, em boa parte, a Marinha 
de Duplo Uso, havendo apenas que balancear 
a simbiose com sensatez e oportunidade.

Mas, tudo isto implica planeamento a longo 
prazo, já que as capacidades são preenchidas 
com meios navais de elevado preço e grande 
longevidade, o que obriga a programas com-
plexos de aquisição ou de modernização ao 
longo da vida. O processo de obtenção de na-
vios novos é sempre bastante longo (cerca de 8 
anos para fragatas e 10 anos para submarinos), 
desde a concepção até à sua normal utilização 
operacional, passando por numerosas fases: 
requisitos e estudos iniciais, requisitos opera-
cionais, requisitos técnicos, ante-projecto, pro-
jecto, projecto de construção, construção, testes 
e provas e treino do pessoal. 

É quase natural que em tempo de escassez 
de recursos se possa pensar no que produz re-
sultados imediatos ou a curto prazo. Temos 
que afastar essa terrível tentação, sob pena de 
desequilibrar a Marinha, provocando prejuí-
zos incalculáveis ao país.

Sem estratégia definida e aplicada, o plane-
amento de forças não tem qualquer conteúdo. 
Não é possível adivinhar o estado do mundo 
daqui a 10 ou 15 anos, tal como não foram pre-
vistos os acontecimentos dos últimos 10 ou 15 
anos, sendo a surpresa o tronco dominante.

A prudência recomenda uma abordagem 
por capacidades ao planeamento de forças. 
Os interesses mais importantes do país reco-
mendam certamente uma Marinha Equilibra-
da e de Duplo Uso, obedecendo a um plano 
de longo prazo, sem desvios nem interrup-
ções, tendo como horizonte o sistema de for-
ças aprovado.

Victor M. B. Lopo Cajarabille
VALM



Realizou-se no passado dia 20 de Outubro a, 
já tradicional, Cerimónia Comemorativa da 
Abertura do Ano Operacional 2006/07, na 

Estação Naval da BNL tendo sido presidida pelo Al-
mirante Chefe de Estado-Maior da Armada.

Esta cerimónia assinala o início dum novo ciclo 
de actividade operacional e reconhece publicamente 
o trabalho desenvolvido, num misto de balanço do 
que foi realizado e de preparação do futuro. Nela se 
presta homenagem aos que já partiram de entre nós 
e ainda se distinguem os que, ainda presentes, mais 
se destacaram.  Contribui, também, para reforçar o 
espírito de missão e de motivação das guarnições 
das unidades da Esquadra, navios, fuzileiros e mer-
gulhadores, reafirmando o orgulho de ser marinhei-
ro. Finalmente e não menos importante, a abertura 
do ano operacional constitui ainda uma excelente 
oportunidade para que o CEMA possa transmitir di-
rectamente à comunidade operacional o seu pensa-
mento. É o momento em que o Comandante da Ma-
rinha se dirige, de viva voz, aos seus subordinados. É, 
também, o momento de demonstrar aos convidados 
presentes, às instituições que representam e, por me-
diação da comunicação social ao país, o resultado 
do investimento da nação. 

Esta cerimónia congregou UN’s dispostas nos 
cais 1, 2 e 3 da BNL, de fuzileiros e de mergulha-
dores dispostas em forças apeadas e motorizadas, 
um grupo de botes, uma formação de helicópteros 
e, ainda, de meios marítimos e terrestres pertencen-
tes à DGAM.

O Almirante CEMA, acompanhado pelo Coman-
dante Naval, pelo Comandante da BNL e por diver-
sos elementos dos media, embarcou na Doca da 
Marinha no N.R.P. “Escorpião”, comandado pelo 
2TEN Franco Leitão, e dirigiu-se à BNL onde efec-
tuou uma revista naval às unidades atracadas e à 
corveta “João Roby” que se encontrava fundeada 
na bacia de manobra.

Na BNL, encontravam-se representadas as várias 
capacidades operacionais, designadamente: a capa-
cidade oceânica de superfície, as fragatas “Vasco da 
Gama”, “Alvares Cabral” e “Cte Sacadura Cabral” 
comandadas respectivamente pelos CMG’s Gouveia 
e Melo, Sousa Pereira e CFR Silva Ribeiro; a capa-
cidade de fiscalização oceânica, as corvetas “João 
Roby” e “General Pereira D ̀ Eça” comandadas pelos 
CTEN’s Cornélio da Silva e Domingues Vaz; a capaci-
dade de fiscalização costeira e ribeirinha, o patrulha 
“Cacine” comandado pelo 1TEN Varela Mendes e o 
balizador “Schultz Xavier” comandado pelo CTEN 
Silva Rocha e a lancha de fiscalização “Centauro” 
comandada pelo 2TEN Costa Caetano; a capacidade 
hidro-oceanográfica, a lancha hidro-oceanográfica 
“Auriga” comandada pelo 1TEN Brito Afonso; a ca-
pacidade de projecção de força, o BLD e o DAE; a 
capacidade de guerra de minas, os destacamentos 
de mergulhadores sapadores; a capacidade de treino 
de vela, o Navio Escola “Sagres” e os veleiros “Polar” 
e “Vega” comandados respectivamente pelos CMG 
Vale Matos, CFR’s Matos Nogueira e Coutinho de 
Lucena; finalmente a representar a Autoridade Ma-

rítima a UAM “Nortada” e a semi-rígida de alta ve-
locidade ”Lolo”.

As forças em parada foram comandadas pelo 
CMG Neves Coelho, actualmente Cte da Esquadri-
lha de Navios Patrulhas. Constituíam as forças em pa-
rada: a Banda da Armada e a fanfarra sob a direcção 
do CFR MUS Araújo Pereira; o Bloco de Estandartes 
Nacionais, constituído por Estandartes pertencentes a 
unidades e organismos do CN, e a respectiva escolta 
constituída por um pelotão da UPN, comandava o 
Bloco de Estandartes Nacionais o 1TEN Santos Fer-
nandes, o bloco de guiões era constituído por g uiões 
pertencentes a unidades e organismos do CN, co-
mandava o bloco de guiões o SAJ FZ Florêncio Du-
arte; três batalhões a duas companhias cada, o 1º 
batalhão, comandado pelo CFR Costa Miranda, era 
constituído por elementos das guarnições das UN’s, 
o 2º batalhão, comandado pelo CTEN FZ Beato Alei-
xo, era constituído por elementos do BF1; finalmen-
te, o BLD, constituído por elementos do BF2, era co-
mandado pelo CFR FZ Teixeira Moreira. 

Os mergulhadores sapadores desfilaram com cin-
co botes, encabeçados pela tradicional bandeira Alfa, 
que significa mergulhadores em operações, repre-
sentando as suas diversas valências e equipamentos 
e, a encerrar o desfile de botes, a lancha “Albatroz”, 
guarnecida com pessoal da policia marítima e dos 
destacamentos de mergulhadores sapadores, simbo-
lizando o sempre presente esforço coordenado das 
duas componentes da Marinha de Duplo uso: Ma-
rinha de Guerra e Autoridade Marítima.

Durante o desfile dos botes uma formação de três 
helicópteros Lynx MK95 sobrevoou a tribuna em for-
mação de cunha.

A força motorizada, comandada pelo CTEN FZ 
Santos Formiga, foi constituída por: um elemento 
de comando; um grupo de abordagem; um desta-
camento de acções especiais, o qual desfilou com 
uma lancha rápida, um grupo de polícia naval; um 
elemento de manobra; um elemento de apoio de 
combate; um elemento de apoio de serviços em 
combate e um elemento de assalto anfíbio. O desfile 
foi sobrevoado de novo pelo grupo de três Lynx.

De seguida desfilou um grupo da polícia maríti-
ma comandada pelo CFR Marques Ferreira com a 
seguinte constituição: uma viatura pick up, uma via-
tura pick up com semi-rígida a reboque, uma viatu-
ra pick up com moto de água a reboque, três moto 
4 x 4, uma carrinha do Grupo de Intervenção, uma 
viatura do ISN, uma viatura da DF e uma viatura do 
serviço de Combate à Poluição.

Finalmente um helicóptero Lynx sobrevoou o lo-
cal da cerimónia e cumprimentou em despedida o 
ALM CEMA e os digníssimos convidados.

No decorrer da cerimónia foram condecorados 
diversos militares e militarizados.

Seguidamente, discursaram o VALM Comandante 
Naval e o ALM CEMA. 

Após a conclusão da cerimónia militar, um por-
to de honra no Palácio do Alfeite, animado por um 
conjunto de música ligeira formado por elementos 
da BA, serviu para um informal convívio.

Cerimónia de Abertura 
do Ano Operacional 2006/07

Cerimónia de Abertura 
do Ano Operacional 2006/07
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Dirigindo-se aos ilustres convidados e aos Militares, Militarizados e civis 
da Marinha, o Almirante CEMA começou por afirmar:

Em primeiro lugar saúdo os que se encontram em missão, muito em 
especial os Fuzileiros destacados ao serviço de Portugal na República De-
mocrática do Congo.

Seguidamente, quero agradecer a disponibilidade manifestada pelos 
ilustres convidados para se associarem a esta cerimónia de abertura do 
ano operacional. O meu muito obrigado pela Vossa presença. Bem vin-
dos à Marinha.

A cerimónia de hoje destina-se a dar público reconhecimento do traba-
lho efectuado por quem está na primeira linha de exigência operacional, 
constituindo uma oportunidade para fazer o balanço anual da actividade 
realizada pela Marinha ao serviço do País, e 
um ensejo para perspectivar o futuro duma 
instituição secular, cuja génese se confunde 
com a da própria Nação.

Permitam-me que aproveite a presença 
de V. Exas para, desde já, vos dar testemu-
nho da minha convicção nas vantagens 
mútuas de uma cooperação institucional, 
que contribua de forma decisiva para a 
prossecução da defesa dos inúmeros e im-
portantes interesses nacionais que no mar 
existem, ali se desenvolvem e se alargam, 
e que só ali podem ser afirmados.

O produto operacional das unidades 
navais, de fuzileiros e de mergulhadores, 
da Autoridade Marítima e do Instituto Hi-
drográfico, são a razão de ser da Marinha. 
Com efeito, é ele que permite ao País usar 
o mar de acordo com as suas necessida-
des, garantir os adequados níveis de se-
gurança, ajudar o desenvolvimento nos 
espaços marítimos onde exercemos so-
berania e jurisdição e honrar compromis-
sos decorrentes de tratados e acordos in-
ternacionais. De forma sóbria e discreta, 
como é nosso timbre, empenhamo-nos no 
cumprimento pronto e eficaz das missões, 
obtendo resultados que fortalecem a confiança dos portugueses na sua 
Marinha. Estamos, portanto, neste aspecto, satisfeitos, mas queremos fazer 
melhor, se possível, ainda  com menos recursos humanos e financeiros. 
Há, no entanto, limites de produtividade, mormente os relacionados com 
as unidades mais antigas, que não poderemos ultrapassar sem substitui-
ção de meios e de processos.

Militares, militarizados e civis da Marinha. 

A qualidade do nosso desempenho está ao nível das melhores marinhas, 
como tem sido evidenciado em sucessivas avaliações externas e atestado 
em operações reais no exterior. Isto é possível devido à adopção de novos 
padrões, da regeneração progressiva dos meios da Marinha e, principal-
mente, pela valia técnica das pessoas.

Mas não há qualidade sem valores. Estes são e serão os alicerces de 
tudo e, como tal, é nosso dever - é meu dever - preservá-los e exigir a 
sua observância, quer em termos individuais, quer colectivos, porque a 
Marinha está muito para além de todos nós. Resumem-se a uma cultura 
de servir, de  servir Portugal e os  Portugueses para quem abnegadamen-
te trabalhamos há muitos séculos. Por isso, orgulhamo-nos da nossa his-
tória; assumimos o presente e preparamos com confiança o futuro. São 
esses valores  que nos permitem relevar  o essencial e não confundir o 
todo com afloramentos - felizmente raros - de eventuais acontecimentos 
reprováveis. O rumo certo é o do primado da lei e do respeito pela nossa 
condição de cidadãos, de militares e de marinheiros, prontos para servir 

Portugal onde e quando necessário.
Quem se bateu e contribuiu para a instauração do estado de direito, não 

pode ter maior recompensa do que a de ver distinguidos os que se devem 
distinguir, e julgados os que o devem ser, nos órgãos que a lei determina. 
Gostaria de ver a Marinha na comunicação social pelas boas razões, com 
equidade, e não ser indevidamente julgada na praça pública.

A marca do nosso carácter, o carácter dos que são do mar, é enfrentar 
ventos e tempestades. Sentimo-los, porque, como diz o povo, “quem não 
se sente não é filho de boa gente”, mas nunca tivemos nem teremos dúvi-
das de qual é a proa a que temos de governar.

Marinheiros,

As razões para estarmos satisfeitos pelo dever cumprido são inúmeras. 
Apesar de termos disposto de verbas mais 
escassas, a qualidade do planeamento, o 
rigor do treino e o profissionalismo do pes-
soal permitiram-nos obter excelentes resul-
tados de que destaco:

- Os resultados alcançados pelas fraga-
tas da classe “Vasco da Gama” aquando 
da frequência do Operational Sea Training 
e do empenhamento na Standing NATO 
Maritime Group 1; 

- o elevado nível de prontidão mantido 
durante todos os dias do ano, consubstan-
ciado em 45 mil horas de navegação, o 
equivalente a mais de 5 navios ininterrup-
tamente no mar; 

- a manutenção das unidades navais, de 
fuzileiros e de mergulhadores da compo-
nente naval da Força de Reacção Imedia-
ta prontas a largar em menos de 48 horas, 
para executar missões onde for preciso;  
E muito mais que o tempo não me permite 
referir em detalhe mas de que realço: 

- mais de meio milhar de pessoas sal-
vas no mar e outras tantas nas praias e orla 
costeira; 

- mais de oito mil vistorias a embarca-
ções no mar e nos portos; 

- cerca de dezassete toneladas de droga apreendida; 
- cerca de uma centena de acções de combate à poluição no mar e 

nos portos.
Estes são números que nos enchem de orgulho. Contudo, cientes 

que estamos de como o sucesso é efémero, teremos que trabalhar mais 
e melhor para o futuro: na optimização dos recursos, na utilização de 
novas tecnologias e instrumentos ao nosso dispor, na melhoria da arti-
culação e no acolhimento de boas práticas. É com esse propósito que, 
a par da introdução de novas metodologias de planeamento e controlo, 
iremos estabelecer, com a participação activa da Autoridade Marítima e 
do IH, o Centro de Operações da Marinha, sedeado no Comando Na-
val e edificámos o Centro de Informações Operacionais, com elementos 
do Comando Naval e da Autoridade Marítima, que teve o seu primeiro 
empenhamento operacional real na missão do Congo e deverá incre-
mentar substancialmente a sua actividade durante o ano operacional 
que agora se inicia.

Em suma, progredimos. Demos passos no sentido certo e estamos orgu-
lhosos dos resultados conseguidos, mas não podemos abrandar o ritmo. 
De facto, há muito mais para fazer, muitas coisas a melhorar. Podemos 
sempre fazer melhor, mas temos que compreender  - todos - o delicado 
balanço entre  o que será legitimamente exigível e as condições inerentes 
à exigência que não se situam no nosso âmbito exclusivo.

Como afirmei recentemente, “É sabido que não existe organização sem 
disciplina. É meu dever tutelar os meus subordinados, isto é, defender os 

Alocução do Almirante CEMAAlocução do Almirante CEMA
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seus legítimos interesses. Fá-lo-ei, como sempre. Mas também é minha 
obrigação defender os interesses da Marinha acima dos interesses indivi-
duais. Fá-lo-ei também, e exigirei que todos compreendam o conceito e 
o pratiquem na acção.”

Senhores Almirantes, Senhores Comandantes, caros camaradas  

A procura da qualidade deve ser assumida como requisito principal da 
nossa actividade, e decorre da definição de objectivos estratégicos claros 
para toda a Marinha, que constam da Directiva de Política Naval, cuja ope-
racionalização deverá ser conseguida através de procedimentos de plane-
amento, claramente definidos e integrados. 

Pretendo que, no âmbito operacional, este seja um processo dinâmi-
co e flexível, ancorado naquela Directiva integradora e nas directivas 
sectoriais do Comando Naval, da Autoridade Marítima e do Instituto 
Hidrográfico.

Exige, dos senhores Almirantes e Comandantes, uma avaliação perma-
nente do caminho percorrido na prossecução daqueles objectivos, e tem 
implícita a análise comparada e relacionada, através de indicadores de 
execução, de práticas e resul-
tados, que advêm do desem-
penho e do treino.

Nesta tarefa, essencial ao 
progresso da Marinha, preci-
samos todos de adoptar uma 
atitude pró-activa e uma abor-
dagem integrada, num pro-
cesso contínuo e dinâmico 
de reforma.

Compete-me, em conjunto 
com os mais altos escalões de 
comando e direcção, propi-
ciar as condições indispensá-
veis ao cumprimento da nossa missão - aquilo que a Marinha deve fazer 
por todos - mas tão ou mais importante do que isso, é que cada um se in-
terrogue sobre o que fez, pode, e deve fazer pela sua Marinha.

Marinheiros, 

Como sabem, preconizo uma política de pessoal centrada numa cul-
tura de serviço, com um sistema de incentivos que se assuma como um 
instrumento de integração e motivação, e que reconheça a especificida-
de do pessoal embarcado, e daquele que actua na linha da frente opera-
cional da Marinha. Neste sentido, foi já adoptado um variado conjunto 
de medidas, desde distinções individuais a alterações de uniformes, para 
permitir aos militares vestirem-se de acordo com a função que desem-
penham e não com a sua categoria, numa perspectiva de actualizar a 
imagem da Marinha. Estas mudanças, no entanto, não estão a ser imple-
mentadas com a desejável celeridade, basicamente por problemas asso-
ciados ao fornecimento. 

É também meu dever zelar pela manutenção dos valores da Instituição 
e pela segurança de todos quantos, de forma continuada, têm que traba-
lhar num ambiente adverso. Assim, para além da actualização de todo 
um conjunto de normativo associado ao enquadramento militar, foi deter-
minada a condução de actividades, ao nível das unidades, visando con-
tribuir para o adestramento, coesão, elevação e interiorização dos valores 
associados à vida naval.

Senhores Oficiais, Sargentos, Praças, Militarizados e Civis da Marinha,

Conforme é do conhecimento geral, no contexto da reestruturação glo-
bal da administração pública, decorrem, em sede ministerial, trabalhos 
tendentes à reforma da Instituição Militar.

Neste quadro, para além da reorganização de estruturas associadas aos 
Ramos e ao próprio Ministério da Defesa, ou a organismos na sua depen-
dência, está também em curso a análise das carreiras militares. Os traba-
lhos encontram-se numa fase de diagnóstico da situação e têm a conclu-
são prevista para o próximo mês de Dezembro. Importa referir que tudo 
faremos para que os resultados tenham em conta as especificidades da 
Marinha e do seu pessoal.

Neste âmbito, quero ainda referir os vários diplomas relativos à resolu-
ção de problemas há muito identificados com pessoal civil, militarizado 

e da Polícia Marítima, que se encontram em apreciação no Ministério 
da Defesa. Sigo este assunto atentamente, pela relevância dos temas em 
análise e pelo significado que têm para a Marinha.

Marinheiros,

No meu mandato, defini como prioritária a edificação das capa-
cidades necessárias à afirmação do carácter expedicionário da For-
ça Naval, e ao reforço da componente de vigilância e fiscalização. 
Os programas de regeneração da esquadra visam, essencialmente, a 
substituição dos meios navais em fim de vida, nomeadamente as fraga-
tas da classe “João Belo”, o reabastecedor “Bérrio”, os submarinos da 
classe “Albacora” e as corvetas das classes “João Coutinho” e “Baptista 
de Andrade”. 

Apesar das dificuldades que o País atravessa, foi aprovada recentemente 
uma nova versão da Lei de Programação Militar de grande alcance estra-
tégico, que contempla importantes programas de regeneração dos meios 
da Marinha. A concretização desses programas conferirá flexibilidade e 
versatilidade, criará sinergias, reduzirá custos de exploração e aumentará 

a eficácia no cumprimento da 
missão da Marinha. 

Não vou referir detalhada-
mente os programas aprova-
dos, até porque, na generali-
dade, são do conhecimento 
público. Indicarei, somente, 
os seus mais recentes desen-
volvimentos: 

- os submarinos encon-
tram-se em fase avançada de 
construção e estamos a traba-
lhar na definição dos requisi-
tos para o reordenamento in-

fraestrutural da Esquadrilha; 
- decorre nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo o programa de cons-

trução de patrulhas oceânicos. Como todos sabem, o programa regista atra-
sos significativos. Para a Marinha, mais importante que o cumprimento do 
prazo é a qualidade do produto que vai servir a Esquadra nos próximos 
30 anos, pelo que estamos a trabalhar com os Estaleiros no sentido da ga-
rantia da qualidade, sabendo que ainda não será este ano que teremos os 
primeiros navios a navegar, com as consequências que isso acarreta, em 
termos de custos em pessoal e manutenção. Estou convencido que tudo 
se irá resolver e que o programa se irá prolongar com novos contratos. Está 
também prevista para este estaleiro, a construção do Navio Polivalente Lo-
gístico e das Lanchas de Fiscalização Costeiras;

É ainda relevante referir: 
- o reequipamento dos Mergulhadores e a activação de um novo desta-

camento destinado à Guerra de Minas; 
- a edificação, no âmbito da capacidade de projecção de força, de um 

destacamento de pesquisa de informações por meios humanos; 
- a substituição das fragatas da classe “João Belo”, por duas unidades 

modernas e mais adequadas às nossas necessidades; 
- o reapetrechamento tecnológico do IH e a transformação em curso do 

NRP “Gago Coutinho” em navio hidro-oceanográfico para realizar missões 
de carácter militar e de apoio à comunidade científica nacional; 

- o programa de reequipamento, no âmbito da Autoridade Marítima.

Digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores,

A geografia do País, os vastos espaços marítimos de jurisdição e de so-
berania originados pela faixa continental e por treze ilhas atlânticas, e os 
interesses nacionais permanentes são factores que ditam, hoje e no futuro, 
o entrosamento da Marinha com a Nação.

Acredito que a actuação integrada e complementar dos meios da Mari-
nha, no desempenho das funções de defesa e apoio à política externa e de 
segurança, e afirmação da autoridade do Estado - aquilo a que chamamos 
de Marinha de Duplo Uso - garante uma judiciosa utilização dos recursos 
existentes e cria sinergias de emprego vitais para o país. Este é o paradigma 
operacional que continuará a balizar a nossa actua ção, porque entendemos 
o mar como espaço de oportunidades, não de oportunismos.

Na vertente de defesa e apoio à política externa, a NATO continua a 
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ser central no empenhamento internacional dos nossos meios, ao mes-
mo tempo que estamos, também, empenhados no desenvolvimento da 
defesa europeia, pelo que tenciono manter uma participação activa, em 
2007, no Amphibious Battle Group da União Europeia.

No âmbito da cooperação com os Países de língua oficial portuguesa, 
prosseguiremos atentos às oportunidades para contribuir para o estreita-
mento do relacionamento, em sintonia com as orientações políticas e 
concretizações financeiras que forem sendo definidas.

No quadro das missões relacionadas com a segurança e o exercício da 
autoridade do Estado no mar, tenciono incrementar a cooperação com 
outros organismos públicos, designadamente com os órgãos policiais 
na dependência dos Ministérios da Justiça e da Administração Interna, 
e com os órgãos de gestão portuária e dos transportes marítimos, na de-
pendência do Ministério dos Transportes e Comunicações, melhoran-
do a troca de informação e incrementando sinergias de actuação, para 
melhor fazer face a uma alargada panóplia de ilícitos em espaços marí-
timos, como sejam a imigração ilegal, o terrorismo, o tráfico de droga e 
o crime ambiental.

Como vimos, a nossa Marinha desenvolve uma série de actividades ao 
serviço de Portugal e dos Portugueses que nos incumbe dar a conhecer.

Com este propósito, temos desenvolvido, nos últimos anos, um es-
forço deliberado para compreender e fazermo-nos compreender pela 
sociedade. Fazemo-lo através de relações públicas e de divulgação, da 
presença online na Internet, de parcerias em eventos de natureza social, 
desportiva, científica ou outra que interaja connosco, e temos contado 
com o apoio de muita da comunicação social, como parceiros numa in-
formação clara, honesta e imparcial. Tudo faremos para que assim con-
tinue, de modo a que os Portugueses saibam o que faz, e o que pode 
fazer, a sua Marinha.

Senhores Oficiais, Sargentos, Praças, Militarizados e Civis da Marinha,

A Marinha, a nossa Marinha, deve afirmar-se e evoluir, numa demanda 
contínua de excelência do produto operacional, e numa perspectiva de 
equilíbrio entre o que foi no passado, o que é no presente e na transição 
do que deverá ser no futuro.

Os esforços individuais e colectivos, enquadrados por um conjunto de 
valores que nos caracteriza enquanto Instituição, devem convergir para a 
edificação e sustentação das capacidades da componente naval do Sis-
tema de Forças Nacional, de forma a construir, em conformidade com 
os recursos previsíveis, uma Marinha equilibrada no conjunto das suas 
capacidades, capaz de cumprir, com motivação e eficácia, as missões 
atribuídas. Isto é essencial para que a Marinha se afirme:

- Relevante, porque Portugal usa o mar no seu interesse;
- Pronta, porque capaz de ser empregue quando requerido;
- Flexível, porque encara os desafios como oportunidades;
- Coesa, porque sustentada numa sólida cultura;
- Prestigiada, porque reconhecida pelos nossos concidadãos e pelos 

países amigos.
Acredito, por tudo o que fica dito, que há a garantia firme de encarar 

o futuro com confiança e determinação, certo de que saberemos manter 
a eficácia, a dignidade e o prestígio da Marinha, não regateando esforços 
pelo País. Para isso, devemos manter uma postura firme na defesa, empe-
nhada na segurança e parceira no desenvolvimento.

A Marinha tem o País no coração. Fazer bem é o nosso lema, fazer 
mais e ainda melhor é a nossa ambição.
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PODER NAVAL 
SUA UTILIDADE HOJE

É bem conhecido o enunciado das missões de tempo de guerra e das missões de 
tempo de paz que têm sido atribuídas ao poder naval. Por outro lado, sabe-se 
que a situação internacional vem evoluindo rapidamente, com uma maior ace-

leração nos últimos 15 anos, desde que acabou a bipolarização política mundial.
Ainda que haja diferença entre missões de tempo de guerra e missões militares de 

tempo de paz (algumas também designadas missões militares de interesse público), 
essa diferença tem vindo a esbater-se rapidamente.

Primeiro, porque se teima em não querer chamar ‘guerra’ à guerra. Para este efeito 
da definição das competências e responsabilidades da força militar, guerra é o único 
nome aplicável às situações como a “intervenção” no Afeganistão contra os talibãs, a 
“deposição” de Hussein ou o “desarmamento coercivo” do Iraque (previsto no Suple-
mento à Agenda para a Paz aprovado por unanimidade na ONU), o confronto entre 
o Hezbollah e Israel perante a incapacidade do Governo do Líbano, etc.

Segundo, porque há a preocupação de, perante um conflito internacional, evitar 
a formação de alianças que só poderão contribuir para o alargamento do conflito e 
para a escalada da violência. Recorre-se antes à intervenção militar multinacional e 
neutral, como processo mais seguro de criar condições favoráveis à paz.

Terceiro, porque as crises internas dos Estados multiplicam-se e, com uma frequên-
cia preocupante, as soluções para as resolver apoiam-se no emprego da força militar. 
Para além das forças de interposição pedidas pelos beligerantes, o Conselho de Se-
gurança da ONU passou a decidir acções coercivas contra os Estados onde ocorrem 
situações que constituem ameaça grave à segurança mundial ou onde se praticam 
ofensas aos direitos humanos inaceitáveis. Essas acções coercivas, mais tarde ou mais 
cedo acabam por incluir a intervenção militar. 

Quarto, porque as preocupações com a defesa dos territórios nacionais, pelo me-
nos na região euro-americana, estão a ser superadas pelas preocupações com a defesa 
dos interesses. As fronteiras desses interesses estão cada vez mais alargadas. Des-
de a apresentação do Relatório Harmel da NATO, em de Dezembro de 1967, onde 
se definiram as preocupações “out-of-area”, as distâncias vêm-se encurtando. Hoje 
procura-se que os Estados não recorram unilateralmente ao uso da força na defesa 
dos seus interesses longínquos e um dos modos de o evitar é garantir, na zona de 
conflito, uma presença de interposição multinacional.

Há ainda, na generalidade das situações de crise ou de conflito, a preocupação de 
as manter o mais limitadas possível, quer geograficamente, quer no número de Es-
tados beligerantes. Mais uma vez, se for decidida uma intervenção militar, a decisão 
deve ser tomada num órgão de reconhecida competência (por enquanto, o Conselho 
de Segurança da ONU) e a força deverá ser multinacional.

Assim, é tão amplo o leque de situações que são objecto de intervenção militar 
que se torna menos relevante procurar distinguir as missões de tempo de guerra e 
de tempo de paz do que avaliar a sofisticação do armamento presente no teatro de 
operações e organizar a resposta de acordo com esse factor de sofisticação. Foi nesse 
sentido que o conceito de utilização de “capacetes azuis”, que receberam em 1988 
o Prémio Nobel da Paz, e que, na verdade, eram forças pensadas para actuar entre 
a paz e a guerra, esse conceito perdeu força depois de repetidas situações em que o 
seu poder se mostrou insuficiente. 

De qualquer modo, o poder naval usa os mesmos tipos de meios no cumprimento 
das missões de tempo de paz e de tempo de guerra, ou das missões para enfrentar 
esta panóplia de conflitos que se insiste em designar de não guerra.

‘A’ fragata que esteve em Timor, é ‘a’ fragata que esteve na Guiné numa iniciativa 
bilateral, é ‘a’ fragata que esteve na força naval da NATO, é ‘a’ fragata que esteve no 
Adriático, e poderia ser ‘a’ fragata escolhida para a nossa participação na missão da 
ONU no Líbano, etc. ‘A’ corveta que esteve em Cabo Verde em missão da UE, antes 
teria estado nos Açores em missão nacional, amanhã poderá participar na fiscaliza-
ção e vigilância da nossa costa que é fronteira da segurança europeia.

E a prontidão destes meios navais também é importante. A fragata que desfilou 
no 10 de Junho enquanto se ultimavam alguns preparativos de base, logo a seguir 
partiu para a Guiné; a fragata que foi para Timor, apesar da longa distância, chegou 
lá antes que se organizasse a força terrestre da ONU para a segurança e reconstru-
ção do país; ainda os órgãos de comunicação social tinham acabado de anunciar que 
Portugal aceitara enviar uma corveta para a missão da UE de controlo da migração 
na região Cabo Verde/Canárias, e preparavam-se para desenvolver o debate sobre 
este teme, já a corveta estava a chegar à área de missão.

Recentemente, os jornais apresentaram quadros com o resumo da presença militar 
portuguesa nas diversas missões internacionais. Foi omitida a presença da corveta 
“Baptista de Andrade” em Cabo Verde, em missão do âmbito da União Europeia. 
Aliás, é raríssimo incluir na nossa colaboração militar junto das Organizações inter-
nacionais o navio que frequentemente está integrado nas forças navais da NATO.

A intervenção do poder naval tem sido frequentemente solicitada porque este 
mantém o valor de sempre em quase todas as circunstâncias.

António Emílio Sacchetti
VALM

REFLECTINDO… XI



O Secretário de Estado da Defesa Na-
cional e Assuntos do Mar, Dr. João 
Mira Gomes, visitou o Instituto Hi-

drográfico (IH) no passado dia 18 de Setem-
bro, numa visita que incluiu o edifício da 
sede e as Instalações Navais da Azinheira.

Recebido pelo ALM Melo Gomes, Chefe 
de Estado-Maior da Armada, e pelo VALM 
Augusto de Brito, Director-Geral do IH, o 
Secretário de Estado, assistiu a uma apresen-
tação do Instituto Hidrográfico por parte da 
Direcção. Para além da exposição das linhas 
estratégicas e operacionais do Instituto, nas 
quais foi referida a importância da inserção 
do IH na Marinha como Órgão Central de 
Administração e Direcção e das sinergias 
conseguidas graças à ligação IH – Brigadas 
Hidrográficas – Navios Hidrográficos, foi salientada a necessidade 
de uma nova Lei Orgânica e da construção de novas infra-estruturas 
para poder enfrentar com sucesso os desafios do futuro.

 A comitiva iniciou de seguida a visita às instalações com apre-

sentações pelas chefias das divisões de Hi-
drografia, Oceanografia, Navegação, Centro 
de Dados Técnico-Científicos, Química e 
Poluição do Meio Marinho e Geologia Ma-
rinha. Foi, desta forma, dado a conhecer as 
infra-estruturas, as actividades técnicas em 
curso e as perspectivas de crescimento fu-
turo desta instituição. 

Finda a visita às divisões técnicas no edi-
fício sede, a comitiva atravessou o Tejo em 
direcção às Instalações Navais da Azinhei-
ra, no Seixal. Nesse pólo da actividade do 
IH, o Secretário de Estado e a sua comitiva 
puderam assistir a uma apresentação da Bri-
gada Hidrográfica e visitar o local onde em 
breve será construído o novo laboratório de 
calibração de instrumentos. 

Após o almoço, o Secretário de Estado assinou o Livro de Honra no 
qual agradeceu ao IH a oportunidade e o cuidado posto na visita. 

(Colaboração do IH)

O Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e Assuntos do Mar visitou o Instituto Hidrográfico 

O Secretário de Estado da Defesa Nacional 
e Assuntos do Mar visitou o Instituto Hidrográfico 
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O almirante de esquadra Roberto de Guimarães Carvalho visi-
tou a Marinha no período de 12 a 16 de Setembro, a convite 
do almirante CEMA. O programa oficial foi construído de 

modo a dar a conhecer ao almirante Roberto Carvalho as áreas que 
se sabia serem de maior interesse para a Marinha Brasileira e onde 
existem maiores hipóteses de cooperação bilateral no futuro, tendo-
-se iniciado na Base Naval de Lisboa, Alfeite, no dia 13 de Setembro, 
com as habituais honras militares 
na Praça do Comando.

A comitiva dirigiu-se depois ao 
CITAN, onde assistiu a uma apre-
sentação sobre a Marinha e visitou 
as instalações, incluindo o novo 
simulador de navegação. Após a 
apresentação, o almirante Roberto 
de Carvalho teve ocasião de escla-
recer algumas dúvidas com o almi-
rante CEMA, tendo comparado al-
guns dados com os da sua Marinha 
e daí retirando possibilidades de es-
tabelecimento de parcerias em be-
nefício das duas Marinhas.  A visita 
terminou com a assinatura do livro 
de honra, situação repetida em todos os organismos visitados.

A comitiva deslocou-se depois para a Base de Fuzileiros onde, 
para além de uma breve apresentação sobre as actividades e po-
tencialidades do Comando do Corpo de Fuzileiros, lhes foi apre-
sentado o equipamento utilizado por estes militares nas suas mis-
sões, através da observação de um dispositivo estático para o efeito 
montado na mata adjacente.

Finda a visita, a comitiva regressou ao Palácio do Alfeite, onde o 
almirante CEMA ofereceu um almoço, ocasião que foi aproveitada 
por ambas as partes para a troca de pontos de vista sobre assuntos 
de interesse mútuo e para um melhor conhecimento das realida-
des das duas Marinhas.

Na parte da tarde, a comitiva visitou a fragata “Corte Real”, onde 
assistiu a uma apresentação sobre as potencialidades dos navios 

da classe “Vasco da Gama” para o comando de operações navais 
e anfíbias de pequena envergadura, seguida de uma visita guiada a 
diversas áreas do navio, tendo a comitiva revelado muito interesse 
pelo sistema de comunicações, de projecto nacional. 

O dia culminou com um jantar oferecido pelo almirante CEMA, 
no Forte da Giribita, que contou com a presença do Embaixador 
e do Adido Naval do Brasil.

Por imperativos de agenda do 
almirante CEMA, o dia 14 foi de-
dicado a actividades de carácter 
cultural, retomando o programa 
oficial no dia 15, com visitas à 
Autoridade Marítima e ao Instituto 
Hidrográfico.

Na Capitania do Porto de Lisboa, 
o almirante Roberto de Carvalho 
assistiu a uma apresentação sobre 
o sistema de Autoridade Marítima 
e visitou as instalações da Capita-
nia. Em seguida, a comitiva seguiu 
para o Instituto Hidrográfico, onde 
assistiu a uma apresentação e efe-
ctuou uma visita às várias valências 

do Instituto. Após a visita, o almirante CEMA ofereceu um almoço 
nas instalações da Rua das Trinas.

Como última actividade do programa, o almirante Roberto de 
Carvalho foi recebido pelo almirante CEMA, no seu Gabinete, onde 
ambos fizeram o balanço da visita. De realçar o interesse demons-
trado nos novos Navios de Patrulha Oceânica, dada a intenção da 
Marinha do Brasil adquirir unidades semelhantes dentro de dois 
anos.  Por fim, o Comandante da Marinha do Brasil convidou o 
almirante CEMA a visitar o Brasil quando oportuno, e convidou a 
Marinha Portuguesa para estar presente na parada naval das co-
memorações do segundo centenário do nascimento do almirante 
Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil, em Setembro de 2007, 
ano em que se comemora também o segundo centenário da mu-
dança da Escola Naval para o Brasil.

Visita à Marinha do Comandante da Marinha do BrasilVisita à Marinha do Comandante da Marinha do Brasil
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Fernando Oliveira
Vida e Obra

Fernando Oliveira nasceu em Aveiro, no ano de 1507. Aos nove 
ou dez anos iniciou os estudos com os Dominicanos, e aos tre-
ze anos encontrava-se já no Convento da Ordem de S. Domin-

gos em Évora, onde recebeu lições de Mestre André de Resende. Aí 
permaneceu até aos vinte e cinco anos. Pouco depois abandonou a 
Ordem e refugiou-se em Castela.

Em 1536, segundo declarações suas não confirmadas, conseguiu a 
secularização por Carta Apostólica de Paulo III. Regressou a Lisboa 
e publicou a “Gramática da Linguagem Portuguesa”. Nesta altura 
era mestre dos «filhos e filhas de alguns senhores principais desta 
terra», entre os quais João de Barros, D. Fernando de Almada e o 
Barão do Alvito. Até cerca de 1541 continuou a actividade docente. 
Nesse ano embarcou de Barcelona para Génova num navio que foi 
aprisionado por galés francesas, onde serviu como piloto. 

Em 1543 regressou a Lisboa acompanhando o Núncio Apostólico. 
Desconhece-se a razão da estada de Fernando Oliveira em Itália. No 
entanto, Lopes de Mendonça refere que deveria ter estado envol-
vido nas «complicadas negociações que a Corte portuguesa agita-
va na Cúria Romana». Levou uma vida apagada até que, em 1545 
entrou no Tejo uma armada francesa de 25 galés, comandada pelo 
barão de La Garde. Esta força naval saíra de Marselha e dirigia-se 
ao Havre, a fim de se juntar «à armada de navios de vela do almi-
rante Anebault, composta de 150 naus grossas e 60 de menor vulto. 
Esta poderosa força naval destinava-se a atacar a Inglaterra, atra-
vés de um desembarque anfíbio nas costas meridionais». Fernando 
Oliveira inscreveu-se a bordo da galé do barão de Saint-Blancard e 
passou a servir como piloto.

Entre 1545 e 1546 Fernando Oliveira participou nas operações na-
vais contra a Inglaterra. Os seus conhecimentos náuticos e a notável 
sagacidade, contribuíram para que fosse conceituado junto do ba-
rão de La Garde, que aceitou o seu conselho em questões relaciona-
das com a construção naval e a divisão das presas. Porém, em 1546, 
depois de um combate de dois dias com dez navios ingleses, a galé 
do barão de Saint-Blancard adiantou-se no combate e foi aprisio-
nada. Fernando Oliveira foi levado para Inglaterra. A partir deste 
país manteve activa correspondência com o Conde de Castanheira, 
sobre assuntos que interessavam a Portugal, e pediu que lhe fosse 
permitido regressar à pátria. Em Janeiro de 1547 o rei Eduardo VI 
ter-lhe-á dado uma carta destinada a D. João III, que terá facilitado 
o seu regresso a Portugal no Outono desse ano.

Refere Quirino da Fonseca que, depois do seu regresso, Fernan-
do Oliveira frequentava a livraria de João Fernandes na rua Nova, 
onde no dia 18 de Novembro de 1547 fez várias considerações sobre 
questões religiosas, presenciadas por pessoas ligadas à Inquisição. 
Denunciado ao Santo Ofício, foi alvo de um minucioso processo. O 
primeiro interrogatório ocorreu a 21 de Novembro de 1547. Foi jul-
gado ao fim de nove meses. Na sua defesa perante os inquisidores, 
Fernando Oliveira «revela-se um cultor exímio do português do 
seu tempo, um conhecedor profundo e subtil das letras sagradas e 
profanas, homem de inteligência viva e construtiva, palavra fácil e 
vibrátil». Apesar disso, a 4 de Agosto de 1548 foi «condenado por 
heréticas, temerárias e escandalosas doutrinas por ele defendidas, 
ordenando-se que delas fizesse abjuração formal e com a penitên-
cia de ser conservado preso por tempo indeterminado ao arbítrio 
dos inquisidores». A 9 de Setembro de 1548, quando se encontrava 
bastante doente, fez a sua abjuração formal. Porém, continuou pre-
so por mais dois anos. A 3 de Setembro de 1550 o castigo foi-lhe co-
mutado, com a condição de retomar o hábito e tonsura sacerdotal e 
de ingressar no Mosteiro de Belém.

Um despacho do Cardeal Infante D. Henrique, datado de 22 de 
Agosto de 1551, deu-lhe a liberdade sob as condições de não se au-
sentar de Portugal sem licença e de se ocupar de exercícios virtuo-
sos. No entanto, em Agosto de 1552 embarcou como capelão numa 
caravela integrada uma pequena frota de cinco navios, destinada a 
transportar e repor nos seus antigos domínios, em Marrocos, o des-
tronado rei de Velez. A expedição fracassou e os navios foram apri-
sionados por uma frota argelina de 25 galés. Fernando Oliveira foi 
encarregado do resgate dos portugueses, mas procedimentos pouco 
adequados terão conduzido à sua substituição nas negociações.

Entre 1552 e 1554 julga-se que Fernando Oliveira permaneceu em 
Lisboa escrevendo a “Arte da Guerra do Mar”. A 18 de Dezembro 
de 1554 foi nomeado revisor ou corrector da Imprensa da Univer-
sidade em Coimbra, onde foi concluída, a 4 de Julho de 1555, a im-
pressão daquela obra. O “Livro da Fábrica das Naus” deve ter sido 
escrito cerca de 1560, embora só tenha sido impresso em 1898, com 
um magnífico estudo de Henrique Lopes de Mendonça. Também 
escreveu uma “Arte de Navegação” (Ars Náutica) em latim, de que 
apenas se conhece um exemplar em Leiden, Holanda.

Refere Quirino da Fonseca que terá regido Humanidades na Uni-
versidade de Coimbra com notável competência, mas que algumas 
teorias mais arrojadas, expressas verbalmente ou contidas na “Arte 
da Guerra do Mar”, onde explica a decadência do país pela degra-
dação do poder naval, deram origem a novas perseguições. Por isso, 
a 26 de Outubro de 1555, cerca de 4 meses depois de publicar aquela 
obra, foi novamente preso por dois anos pela Inquisição.

A partir de 1557 os dados sobre a vida de Fernando Oliveira são 
praticamente inexistentes. Cerca de dez anos depois, quando tinha 
58 anos de idade, o rei D. Sebastião concedeu-lhe a tensa de 20 000 
réis, na qualidade de “Clérigo de Missa que lera casos de consciên-
cia no Convento de Palmela”. Nesta época os seus serviços como 
piloto eram solicitados, tanto por espanhóis como por franceses. 
No entanto, não se sabe se chegou a sair do país, até porque, numa 
“História de Portugal”, de que restam fragmentos, se intitula “Ca-
pelão dos Reis de Portugal”. Lopes de Mendonça admite a hipótese 
de, nesta altura, Fernando Oliveira ter representado qualquer papel 
nas lutas da sucessão ao trono de Portugal. Apesar de todas estas 
dúvidas, é um facto que várias obras autografadas do seu espólio 
foram parar à Biblioteca do Cardeal Mazarino, e em 1668 foram in-
corporadas nas colecções da Biblioteca Real de Paris, actualmente 
Biblioteca Nacional.

Fernando Oliveira fundamentou e aprofundou o seu saber na 
experiência verdadeiramente notável adquirida ao longo de uma 
vida fascinante como padre, piloto e diplomata. É algo que se tor-
na evidente perante o pioneirismo e a profundidade das suas obras 
como a “Arte da Navegação” e a “Arte da Guerra do Mar”. Aliás, 
esta última tem, salvo melhor opinião, valor incomparavelmente 
superior à tão divulgada “Arte da Guerra” (cerca de 20 páginas) de 
Maquiavel, seu contemporâneo pouco mais velho, que teve uma 
vida igualmente atribulada e foi também autor de uma “Gramáti-
ca” (em 1518, sendo a de Fernando Oliveira de 1536).

Foi uma personalidade ilustre entre a extraordinária plêiade de 
criadores do pensamento moderno, nacionais e estrangeiros, tais 
como Erasmo, João de Barros, Garcia de Horta, Damião de Góis, 
Pedro Nunes, Aires Barbosa, Diogo de Gouveia, Maquiavel, Tomás 
More, Lutero, Calvino e muitos mais. Foi um português notável e 
inconformado, que merece ser homenageado por ocasião do 5.º cen-
tenário do seu nascimento.
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Presidida pelo Almirante Chefe do Estado-
-Maior da Armada, teve lugar no passado 
dia 29 de Setembro, na Escola Naval, a 

cerimónia de Juramen-
to de Bandeira e entre-
ga de espadas dos cur-
sos “Gaspar Corte Real” 
e “VALM Botelho de 
Sousa”.

Esta cerimónia reves-
te-se de especial signi-
ficado, simbolizando o 
fim de uma etapa. Uma 
etapa recheada de de-
safios, de aprendiza-
gens, de assimilação de 
saberes e experiências. 
Nunca é demais recor-
dar, que é uma das ce-
rimónias protocolares 
mais importantes que 
se realiza na Escola Na-
val, em cada ano lectivo. 
Isso deve-se ao facto de 
este evento marcar a entrada dos alunos recém 
formados, na carreira pela qual optaram no fim 
dos estudos secundários, anos antes. Na espa-
da que recebem têm o símbolo da autoridade 
do oficial que se prepa-
ra para comandar, para 
liderar equipas, para to-
mar decisões seja em 
que situação for.

A Escola Naval, cuja 
missão é formar os alu-
nos que a frequentam 
para o exercício das 
funções de oficiais da 
Marinha, acolheu estes 
jovens, ministrando-lhe 
formação adequada, 
durante cerca de qua-
tro anos. A novidade 
deste ano centrou-se na 
simultaneidade do Ju-
ramento de Bandeira e 
da entrega de espadas 
a dois cursos, decorren-
te das reformas curricu-
lares, tendo como pano de fundo o Processo 
de Bolonha.

Após chegada do Almirante CEMA, o Co-
mandante da Escola Naval, Corpo Docente e 
Oficiais, apresentaram os seus cumprimentos, 
seguindo-se a cerimónia militar. Prestadas as 
honras militares devidas, procedeu-se à im-
posição de condecorações a várias personali-
dades civis e militares que se distinguiram ao 
serviço da Marinha. De seguida procedeu-se 
à entrega de espadas aos Aspirantes do Curso 
“Gaspar Corte Real” e aos Cadetes do curso 

“VALM Botelho de Sousa. O Almirante CEMA 
entregou a primeira espada ao melhor classi-
ficado no curso, a que se seguiram as restan-

tes pela ordem respectiva. Juntamente com a 
entrega das espadas foi, ainda, entregue um 
exemplar dos “Lusíadas”, edição da Marinha, a 
cada um dos alunos, acto que confere, simboli-

camente, a res-
ponsabilidade 
de proteger e 
preservar o le-
gado do patri-
mónio cultural 
da língua por-
tuguesa, falada 
em todo o mundo. Como é tradicional nestas 
ocasiões, o Comandante do Corpo de Alunos, 
CFR Valentim Rodrigues, fez uma exortação 
aos alunos, recordando-lhes as dificuldades 

por que passaram até chegarem àquele mo-
mento, referindo as aprendizagens, o sentido 
das responsabilidades, o cumprimento do de-

ver, a liderança, carac-
terísticas que moldaram 
a sua personalidade, e 
que adquiriram nesta Es-
cola, permitindo-lhes no 
futuro imediato desem-
penhar as tarefas que a 
Marinha lhes confiará. 
Seguiu-se a entrega de 
prémios escolares e, fi-
nalmente, o Juramento 
de Bandeira dos Aspi-
rantes do quinto ano e 
cadetes do quarto ano 
da Escola Naval. A ce-
rimónia terminou com 
o desfile do Batalhão 
Escolar, prestando con-
tinência ao Almirante 
Chefe do Estado-Maior 
da Armada.

Após a cerimónia militar, foram convida-
dos todos os presentes a assistirem à inaugu-
ração do novo Pavilhão Gimnodesportivo da 
Escola Naval.

Uma das componen-
tes da formação de um 
cadete é o treino físico e 
as provas motoras. Pre-
parar-se para uma vida 
sadia, onde o desporto 
é parte integrante, na 
qual corpo e mente for-
mam um só todo, é um 
dos objectivos de uma 
aprendizagem que se 
quer a mais completa 
possível. Assim, o novo 
pavilhão vem satisfazer 
as necessidades do Ga-
binete de Aplicação de 
Educação Física da Es-

cola Naval. 
No local, 

o Almirante 
Chefe do Es-
tado-Maior 
da Armada, 
descer rou 
uma placa 
alusiva ao 
momento. 
No fim, foi 
servido aos 

presentes um porto de honra no novo Pavilhão 
Gimnodesportivo da Escola Naval.

(Colaboração do Comando da Escola Naval)

Juramento de Bandeira e entrega de Espadas na 
Escola Naval dos cursos “Gaspar Corte Real” 

e “VALM Botelho de Sousa” 

Juramento de Bandeira e entrega de Espadas na 
Escola Naval dos cursos “Gaspar Corte Real” 

e “VALM Botelho de Sousa” 

Cerimónia do Juramento de Bandeira.

O Almirante CEMA descerrando a placa 
do novo Pavilhão Gimnodesportivo.
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Novo Pavilhão Gimno-Desportivo 
da Escola Naval

Novo Pavilhão Gimno-Desportivo 
da Escola Naval

Satisfazendo uma pretensão de 
longa data, a Escola Naval foi, 
finalmente, dotada com um mo-

derno Pavilhão Gimno-Desportivo, 
que vai constituir um contributo muito 
importante para a formação e manu-
tenção física da guarnição em geral e 
dos alunos em particular.

CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO
IMPLANTAÇÃO

O novo pavilhão gimno-desportivo da 
Escola Naval situa-se a junto do comple-
xo escolar, numa zona há muito reserva-
da para o efeito. A construção obedece 
ao projecto tipo aprovado pelo Instituto 
Nacional do Desporto (IND) para pavi-
lhões desportivos do tipo 44x25M e aos 
requisitos infraestruturais necessários a 
este tipo de equipamento.

A implantação foi estabelecida em fun-
ção de três vertentes que se podem resumir 
no seguinte: 

- Situar a zona dos núcleos de apoio a SE, 
e desse modo permitir tirar melhor partido 
da exposição solar e, também, possibilitar a 
ligação futura a uma piscina a edificar nesta 
orientação; 

- Posicionar a entrada principal 
virada ao arruamento nascente 
(via importante de ligação quer 
à Estação Naval, quer à ETNA, 
Base de Fuzileiros e Portão Verde) 
por se julgar que a utilização do 
mesmo prevê a participação de 
público e de praticantes de ou-
tras unidades; 

- Estabelecer, independente-
mente do expresso anteriormen-
te, uma ligação forte à EN permi-
tindo que o acesso dos alunos se 
faça de forma directa.

SOLUÇÃO FUNCIONAL
A solução funcional adoptada é a que de-

corre da filosofia subjacente ao programa do 
IND, dispondo o pavilhão de dois pisos: um 
inferior, destinado aos utilizadores e às práti-
cas desportivas e um superior, destinado aos 
assistentes.

O átrio faz a ligação entre os dois pisos, sen-
do um espaço vocacionado para o controlo do 
público e/ou praticantes de outras unidades ou 
organismos que não a Escola Naval.

Junto ao átrio localiza-se a sala de traba-
lho de professores, que dispõe de instala-
ções sanitárias e vestiário próprios.

O circuito principal dos atletas faz-se, do 
exterior para o interior do pavilhão, através da 
passagem pelos vestiários/balneários, que es-
tão organizados em dois núcleos que, por sua 
vez, se podem subdividir, possibilitando uma 
utilização polivalente e simultânea, quer por 
sexos, quer por equipas (até quatro).

Para além do pavilhão, e para respon-
der aos requisitos específicos da forma-
ção ministrada na Escola Naval, o edi-
fício inclui três ginásios que poderão 
funcionar em conjunto, formando um es-
paço único, ou individualizados, em sa-
las separadas, para a prática independen-
te e simultânea de diversas modalidades, 
nomeadamente, artes marciais, muscula-
ção, ginástica desportiva, etc.…

Ao nível do Piso Térreo localizam-se, 
ainda, as instalações sanitárias/vestiários 
para pessoas com mobilidade reduzida, 
a zona de arrumos do material despor-
tivo e a zona técnica, onde estão locali-
zados os quadros eléctricos e a central 
de aquecimento de águas.

No Piso Superior, para além das ban-
cadas, que permitem acomodar 300 
pessoas, localizam-se as instalações sa-

nitárias destinadas ao público. O acesso é feito 
através do átrio, quer por escadaria, quer por 
rampa, num circuito que é absolutamente in-
dependente do de praticantes.

CARACTERIZAÇÃO ARQUITECTÓNICA
Também sob este ponto de vista é notória a 

observância das recomendações 
do IND. A volumetria deste tipo de 
pavilhões é perfeitamente assumi-
da e conjugada com a personali-
zação decorrente da instituição e 
dos requisitos definidos para este 
caso concreto, designadamente 
com a futura ligação a uma pis-
cina a construir nos terrenos ad-
jacentes e que poderá apoiar-se 
nestas instalações.

A linguagem assumida está asso-
ciada à dignidade e à presença de 
um edifício público, institucional, 
com uma presença sóbria, moder-
na e funcional, bem materializado 

e marcante no local. A sua imagem está intima-
mente ligada às correntes arquitectónicas con-
temporâneas, tendo sido dada especial ênfase a 
uma materialização da austeridade militar, por 
recurso a elementos de protecção de envidraça-
dos, composição de blocos, etc., que acentuam 
essa vertente. Foi, ainda, dado especial destaque 

O novo Pavilhão inserido no perímetro da Escola Naval.

Fachada principal do Pavilhão.

Recinto principal. Os três ginásios na configuração de espaço único. Aspecto geral da bancada.
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ao entendimento que se tem do local: o edifício 
possui uma frente para a via pública e uma re-
taguarda, mais recatada, virada à EN.

CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA
Conforme anteriormente mencionado, a ma-

terialização do edifício está intimamente ligada 
à imagem exterior que se pretende obter.

As opções passaram por soluções construti-
vas inovadoras mas suficientemente testadas, 
de modo a obter-se uma relação custo-eficá-
cia optimizada, na medida em que se pretende 
rentabilizar custos de manutenção numa sus-
tentabilidade cada vez mais desejável.

A construção assenta no sistema tradicional 
de estrutura em betão armado com lajes ma-

ciças. Para a estrutu-
ra de apoio da co-
bertura recorreu-se, 
neste caso, a asnas 
metálicas quer para 
o pavilhão, quer para 
os ginásios. Os pa-
ramentos exteriores 
são em alvenaria du-
pla isolada enquan-
to que os interiores 
são em alvenaria na 
compartimentação 
base e em divisórias 
de gesso cartonado 
na secundária. As pa-
redes são rebocadas 
e alisadas e os tectos 
são estucados.

As caixilharias são 

em alumínio e os envidraçados em vidro duplo. 
Os vãos estão fisicamente protegidos contra in-
trusão nos casos considerados indispensáveis e 
existem sempre estores veda-luz exteriores.

Os pavimentos das áreas de serviço e circu-
lação são em vinílico ou cerâmico, consoante 
os casos, enquanto que os do pavilhão e dos 
ginásios são em pavimento desportivo modular 
flutuante; esta solução, para além de ser uma 
das mais modernas a nível mundial, beneficia, 
ainda, da homologação da generalidade das 
federações desportivas internacionais. 

O edifício dispõe de climatização e ventila-
ção forçada que garantem aos utentes e espec-
tadores condições ambientais de permanência 
e utilização adequadas e confortáveis; dispõe, 
ainda, de sistema de detecção de incêndio liga-
do à central existente no Gabinete do Oficial de 
Dia, meios de primeira intervenção apropriados 
aos diferentes espaços e utilizações, bem como 
sinalização e todos os requisitos técnicos que 
obviem situações de emergência.

O pavilhão está equipado com todo o ma-
terial e equipamento de desporto e educação 
física previsto pelo IND para pavilhões despor-
tivos polivalentes.

(Colaboração da Direcção de Infra-Estruturas)

Planta das instalações.

Recinto Principal
-  Área rectangular de 44x25m com pé direito de  

7m livres de obstáculos.
- Possibilidade de subdivisão em 2 áreas de 22x25m

Recintos Secundários

-  3 Áreas rectangulares, 1 com 15,7x14,5 e 2 com 
14,2x14,0m

-  Possibilidade de ligação das 3 áreas de modo a  
funcionar como espaço único.

Vestiário para Praticantes  -   4 Unidades de vestiário/balneário para uma  
média de 20 praticantes cada.

Vestiário para professores/
instrutores/árbitros  - 2 Unidades individuais de balneário/vestiário

Vestiário/balneário para pes-
soas de mobilidade reduzida  1 Unidade individual balneário/vestiário

Gabinete de trabalho para 
professores/monitores  1 Gabinete com 19m2

Paiol de material desportivo  1 Unidade com 63,5m2

Bancada para assistência no 
recinto principal  Capacidade para 300 lugares sentados
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Eram 10h00m do dia 15 de Maio do 
corrente ano quando a bordo do NRP 
“Jacinto Cândido” se ouviu o seguin-

te aviso: “Atenção Guarnição Estabelecida 
Condição 8 – Faina Geral, Condição de Es-
tanqueidade «Z»“.

Com este aviso o NRP “Ja-
cinto Cândido” largou amar-
ras da BNL com destino ao 
norte do Oceano Atlântico 
e com data de regresso em 
30JUN06, dando assim iní-
cio a missão NEAFC-06. A 
NEAFC é uma área de pes-
cas situada em águas inter-
nacionais, e por esta razão 
todos os estados podem aí 
pescar. Porém, em 1980 um 
grupo de países resolveu 
unir-se por forma a regular a 
pesca na região, tendo sido 
assinada a Convenção para 
a Cooperação Multilateral 
de Pesca no Atlântico Nor-
deste (NEAFC) que entrou 
em vigor em 1982. Os países que assina-
ram esta convenção acordaram entre si que 
deveriam enviar um navio para controlar e 
inspeccionar as embarcações que desen-
volvem as suas actividades na área NEAFC. 
Os pesqueiros que operam nestas águas po-
dem dividir-se em dois grandes grupos: os 
pertencentes aos países que ratificaram o 
acordo de pescas, países contratantes (to-
dos os estados da União Europeia e a Rús-
sia), e os que não ratificaram, designados 
como partes não-contratantes (que incluem 
qualquer outro país que decida pescar nas 
águas abrangidas pela convenção). Os 
navios destes últimos não são obriga-
das a receber os inspectores, mas em 
contrapartida não podem descarregar 
o pescado em nenhum porto dos es-
tados contratantes. 

Esta missão tinha por objectivo a 
verificação das normas definidas pelo 
Regime de Controlo e Vigilância para 
Navios de Pesca que operam na Zona 
de Convenção, fora das áreas de ju-
risdição nacionais, quer por navios 
de partes contratantes quer por navios 
de partes não contratantes e particu-
larmente nas divisões XII e XIVb do CIEM 
onde a presença de navios é mais intensa 
nesta altura do ano já que o cantarrilho se 
encontra em abundância junto à linha das 
200 milhas da Islândia. 

Portugal, como país membro, e com em-
barcações de pescas na zona, assumiu o com-
promisso de enviar de dois em dois anos um 
navio para efectuar a patrulha da zona. Para 
cumprimento da missão embarcaram dois 
inspectores da Direcção-Geral das Pescas e 
Aquicultura (DGPA) – João Diogo e António 
Miguel, que vieram contribuir com linhas de 

orientação específicas, propondo ao coman-
dante a melhor condução das operações, sen-
do estes os responsáveis por toda a actividade 
administrativa relativa aos processos de ins-
pecção estabelecidos pela NEAFC.

O período de aprontamento do navio 
para a missão foi de aproximadamente um 
mês, e revestiu-se de cuidados específicos, 
inerentes a uma missão longa em mares tão 
diferentes do nosso. De realçar que durante 
os preparativos houve uma especial aten-
ção em equipar o navio com material de 
trabalho adequado às baixas temperaturas 
que se sentem em latitudes tão elevadas, 
sendo a segurança do pessoal um aspecto 
prioritário. Nesta fase de preparação existiu 
sempre uma cooperação bastante acentua-
da por parte dos órgãos de comando e de 

apoio técnico: Comando Naval, Flotilha, 
Esquadrilha de Escoltas, DN, DA e AA. A 
missão foi dividida em três fases: de 15/28 
MAI (Lisboa - Reykjavík), de 31MAI/15 JUN 
(Reykjavík - Dublin) e 18/30 JUN (Dublin 
- Lisboa).

No dia 16 às 06h34m entrámos na área 
NEAFC. O sol que brilhava ao sairmos de 
Lisboa rapidamente ficou encoberto pelas 
nuvens, o vento aumentou de intensidade 
e as ondas tornaram-se maiores à medida 
que o navio avançava para norte. As cami-
sas rapidamente foram reforçadas com ca-

sacos, os bonés substituídos por gorros e as 
mãos calçadas com luvas. 

Esta fase da viagem foi uma descoberta 
devido ao frio intenso, às chuvas repenti-
nas, ao granizo e à neve que iam caindo e 

atraindo curiosos ao exterior. 
A rotina resumia-se em quar-
tos, palestras sobre primeiros 
socorros e sobre a melhor e 
mais rápida maneira de en-
vergar os fatos térmicos ten-
do em conta a segurança. 
Sete dias depois da largada 
de Lisboa avistámos, pelas 
16h28m, aquela que seria a 
primeira de uma séria de em-
barcações de pesca que por 
ali navegavam numa «auto-
estrada» de dois sentidos e 
muito ordenada. A nossa pre-
sença não pareceu atrapalhar 
estas embarcações (que es-
tavam muito absorvidas na 
sua actividade), nem as nu-
merosas gaivotas existentes 

na zona, e só se desviavam para que não 
passássemos por cima delas. Dez dias de-
pois da partida e feitas duas fiscalizações a 
duas embarcações portuguesas (Coimbra e 
Cidade de Amarante), de acordo com o nor-
mativo aprovado pelas partes que integram 
a NEAFC, o navio rumou à Islândia.

Chegámos a Reykjavík num dia frio e com 
céu nublado. Estávamos todos ansiosos por 
sair de bordo e explorar esta ilha vulcânica 
perdida no norte do Atlântico. Terminado o 
descanso e reabastecido (de géneros e com-
bustível), o navio fez-se ao mar com o in-

tento de dar seguimento às acções de 
fiscalização. Regressámos à «auto-es-
trada» de embarcações de pesca e, en-
quanto aguardávamos por condições 
ambientais favoráveis para efectuar 
fiscalizações, continuávamos a acti-
vidade de identificação das embar-
cações de acordo com as indicações 
dos inspectores. Na realidade, esta ac-
ção de identificação de embarcações 
é fundamental, pois permite informar 
todos os estados contratantes de quais 
as embarcações que não devem ser 
autorizadas a descarregar pescado nos 

seus portos. Quando as condições ambien-
tais melhoraram, passando a ser possível 
efectuar as fiscalizações foi decidido pas-
sar o esforço de patrulha para outra área, a 
norte da Irlanda, pois estavam na área mais 
dois navios a efectuar fiscalizações, um is-
landês e outro das ilhas Faroé. 

A norte da Irlanda o tempo não esteve fa-
vorável, o vento estava muito forte e a on-
dulação era tal que atingia os 6 metros de 
altura, não tendo portanto sido possível  pro-
ceder a nenhuma fiscalização. Apesar disso, 
ainda foi possível proceder à identificação de 

A “Jacinto Cândido” no Atlântico NordesteA “Jacinto Cândido” no Atlântico Nordeste



algumas embarcações nos primeiros dias de 
patrulha, nesta área, quando as condições 
meteorológicas ainda permitiam que alguns 
pescadores mais ousados lá permanecessem. 
Mas com o agravar do estado do mar deixá-
mos mesmo de avistar pesqueiros.

A 15JUN, o navio efectuou mais uma pa-
ragem logística na cidade de Dublin, Repú-
blica da Irlanda, muitos foram os que apro-
veitaram para conhecer a cidade dos U2 e de 
Oscar Wilde, visitar os maravilhosos edifícios 
da época medieval e georgiana. 

A estadia na Irlanda coincidiu com o dia 
16JUN — data do aniversário do navio. O 36º 
aniversário do navio foi celebrado com uma 
pequena recepção no refeitório das Praças 
onde foram proferidas algumas palavras acer-
ca do navio e acerca do patrono do mesmo. 
O Cte propôs um brinde ao navio e aos mem-

bros da guarnição. Em termos protocolares, o 
Cte apresentou os devidos cumprimentos às 
autoridades irlandesas no dia da chegada, e 
no final da tarde recebeu a bordo o Embaixa-
dor de Portugal na República da Irlanda.

Dia 18 fizemo-nos ao mar apesar das 
condições ambientais estarem contra. A 
decisão inicial foi de nos dirigirmos para 
a área de bancos de pesca logo a seguir à 
ZEE da Irlanda. Iniciámos o trânsito, tendo 
o navio começado a ser fustigado por ven-
tos fortes e mar alteroso a partir do segundo 
dia. Face a estas condições e à previsão de 
situações meteorológicas ainda mais desfa-
voráveis nas áreas onde iria incidir o esforço 
de patrulha, foi decidido, com a concordân-
cia da DGPA, incidir o esforço de patrulha 
em águas mais para sul. Nestas áreas as 
embarcações de pesca encontram-se mui-

to mais dispersas que, aliado ao facto de 
se terem notado dificuldades na recepção 
de informação sobre o posicionamento de 
pesqueiros, contribuiu para que o número 
de embarcações identificadas na terceira 
patrulha tenha sido mais reduzido.

Finalmente, no dia 28JUN, pelas 05h, 
abandonámos a área de operações ao en-
trar na ZEE Espanhola, e regressávamos a 
casa com a certeza de ter realizado o que 
nos tinha sido proposto no início da mis-
são, tendo sido feitas 215 observações (nas 
áreas XII- Reykjanes, XIV- Irmirgen Basin, 
VIb- Rockall, VIc – Purcine Bank), duas fis-
calizações e ainda prestado algum apoio 
logístico às embarcações de pesca. 

(Colaboração do Comando do 
NRP “Jacinto Cândido”)
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Muitos são os anos de mar por que este Navio de “Época”, con-
forme designação espanhola,  já passou. Desde 1949 que os 
ventos e as correntes são a força que o impele e que lhe dá 

vida. Mesmo com os seus 57 anos, era inegável a grandeza que dele 
transparecia na manhã do dia 3 de Agosto, o dia da partida. Mallorca 
era o destino da mais recente das suas 
muitas viagens. 

Comandado pelo CTEN Coutinho 
de Lucena, e tendo como Imediato o 
2TEN Fernandes da Palma e como Ofi-
cial Convidado o 1TEN Santos Arra baça 
(ex -Imediato), o N.R.P “Vega” partiu 
para as Ilhas Baleares para representar 
Portugal e a Marinha de Guerra Portu-
guesa na XXII Edição do Trofeu Almiran-
te Conde de Barcelona. A completar a 
guarnição estavam 9 Cadetes da Escola 
Naval, ( 4 cadetes de Marinha, 4 cadetes 
de Médicos Navais e 1 cadete de Enge-
nharia Naval ramo de Mecânica).

Rumo a Sul, como nos tempos do 
Infante, levou-nos o “Vega” na sombra das suas velas, a espreitar e a 
aprender a arte de navegar. Chegados a Sagres, leste é o caminho. Com 
Gibraltar à vista, e em menos de um sopro, vimo-nos chegados a Alme-
ria - porto de descanso e abastecimento – após quatro dias de viagem. 
Com rumo traçado e ao sabor da corrente, em apenas três dias, o “Vega” 
leva-nos ao nosso destino – Palma de Mallorca.

Atracado desde o dia 10 de Agosto, o “Vega” não aguentou duran-
te muito tempo o chamamento da bela Baia de Palma e dos seus bons 
ventos. Aproveitando as excelentes condições que se apresentavam, 
nada melhor que participar numa pequena regata local, a I Clássicos 
Regata Club de Mar, para que a guarnição se inteirasse mais profun-
damente da capacidade vélica do “Vega”. Saímos no domingo, dia 13 
de Agosto e, para além do navio nos mostrar que estava fantástico para 
qualquer mareação, deu-nos o privilégio de cortar a meta em segundo 
lugar em tempo real.

Após esta pequena regata, o “Vega” deixou a marina Club de Mar 
para se juntar às restantes embarcações participantes na grande regata 
que se aproximava. Foi neste local, onde imperava a boa disposição e 
o companheirismo característicos dos ambientes vélicos, que se deu, a 
bordo do Vega e na presença dos oficiais do N.R.P. “Polar”, a cerimónia 
de promoção dos dois oficiais mais antigos do navio, o CFR Coutinho 
de Lucena e o CTEN Santos Arrabaça. 

As regatas da XXII Edição do Trofeu Almirante Conde de Barcelona 

iniciou-se dia 16 de Agosto e, com a classe que o distingue, o “Vega” 
marcou a diferença desde o primeiro dia. A cada dia de regata que pas-
sava, a satisfação e o conhecimento marinheiro cresciam exponencial-
mente, a adrenalina movia cada um de nós e, com o vento de feição 
e o nosso “Vega” em flecha, todos os ânimos se exaltavam. Também 

não nos poupámos a esforços, era em 
nome do “Vega”, em nome da Mari-
nha e de Portugal que ali estávamos, o 
nosso melhor era o mínimo que podía-
mos dar. O “Vega” não nos desapontou 
e foi somando óptimos resultados, nos 
quais se contam dois segundos lugares 
em tempo corrigido. No final dos qua-
tro dias de regata o “Vega” tinha obtido 
um excelente 4º lugar na classe de Na-
vios de Época. Mas, melhor que a clas-
sificação obtida, foi com orgulho que 
cada um de nós se apercebeu que nos 
havíamos transformado em algo mais 
do que a guarnição do Vega, éramos 
uma Equipa!

Numa das noites após a regata, a recepção realizada em conjunto 
com o N.R.P. “Polar” deu a conhecer aos convidados, algumas das mais 
importantes personalidades locais, a cortesia nacional e a arte de bem 
receber da Marinha Portuguesa.

Dia 20 de Agosto foi a despedida, com o desfile de manhã e a entre-
ga dos prémios ao fim da tarde. Na presença de sua majestade O Rei 
de Espanha, o “Vega” recebeu a honrosa condecoração de Navio mais 
Elegante da XXII Edição do Trofeu Almirante Conde de Barcelona. Foi o 
culminar de todo o nosso esforço e dedicação, foi o nosso orgulho, foi 
um grande reconhecimento! 

Nesse mesmo dia, e já com alguma nostalgia, partimos de regresso 
a Lisboa, tendo como porto de abrigo Cartagena, Málaga, Porto Sherry 
e, por fim, Portimão. 

No dia 1 de Setembro, foi com um misto de alegria e tristeza que avis-
támos Lisboa: alegria por voltar a casa e tristeza por sabermos que a via-
gem estava a terminar. Uma coisa é certa: trazíamos dentro de nós todos 
os ensinamentos que o “Vega”  nos havia fornecido durante esta viagem, 
sejam eles relativos à arte marinheira e à vela ou às relações humanas, e 
são estes conhecimentos que nos permitirão crescer interiormente como 
pessoas e futuros oficiais. E foi assim, como pessoas diferentes, mais ricas 
e cheias interiormente, que voltámos desta grande Odisseia.

(Artigo escrito pelos Cadetes que efectuaram a Viagem de Verão 
com colaboração do Comando do N.R.P. “Vega”)

N.R.P. “VEGA” – 57 anos de ElegânciaN.R.P. “VEGA” – 57 anos de Elegância

O Rei de Espanha e a guarnição do “Vega”.
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A MARINHA DE D. JOÃO III (17)

Diu, praça portuguesaDiu, praça portuguesa
Tratado que foi o assunto Vaz Sampaio 

e despedidas as naus para o reino, 
não sentia Nuno da Cunha nenhuma 

razão para estar em Coxim, porto onde, por 
força, teria de ser embarcada a pimenta que 
vinha para a Europa. Na mesma altura deci-
diu partir para Goa, levando consigo Afonso 
Mexia, o vedor que estivera no centro do con-
flito das sucessões anteriores, a casa dos con-
tos, a matrícula e os respectivos oficiais. A me-
dida pareceu ao rei de 
Coxim tão radical que a 
tomou por uma afronta, 
que só viria a ser atenua-
da pela argumentação 
de António Saldanha 
que ali ficaria por capi-
tão. Explicou ele ao rei 
de Coxim, que o des-
locamento para Goa se 
devia ao empenho que 
tinha nas operações de 
Cambaia – especialmen-
te contra Diu – para as 
quais a posição mais 
a norte lhe dava mais 
facilidade de controlo 
e acção. Era uma argu-
mentação de circuns-
tância, como bem se via, 
porque Nuno da Cunha 
tinha intenções claras de fazer uma verdadei-
ra capital do Estado da Índia em Goa, e para 
isso deveria ter recebido instruções régias. 
Este problema tinha antecedentes que já fo-
ram abordados em números anteriores. Co-
xim era o porto abastecedor de pimenta que 
obtivera a protecção portuguesa na rivalida-
de de Calecut. Ali se juntou o principal en-
treposto português e ali estavam os fidalgos 
e altos funcionários mais próximos da via 
comercial da presença portuguesa na Índia. 
Era, no fundo um conflito que vinha desde 
Albuquerque, que estivera adormecido na 
fase seguinte, mas que agora voltava e ga-
nhava, de facto, uma particular importância 
quando parecia haver um plano de domínio 
naval, que passava pela conquista de Diu. 
Eu devo salientar, no entanto, que não têm 
razão os historiadores que vêem nesta pas-
sagem para Goa, o esboço de um domínio 
territorial, porque o raciocínio de ocupação 
de espaços está claramente virado para pon-
tos importantes de uma estratégia marítima, 
e os argumentos presentes têm esse sentido 
preciso. Passar a capital para Goa fora o so-
nho de Albuquerque, que agora se realizava, 
numa oportunidade específica que tem di-
versos componentes, mas onde sobressaem 
os preparativos para ir ocupar Diu.

“O Governador, tornado a Goa com o gran-
de cuidado que tinha no feito de Dio, pera 

saber da sorte que estava, mandou Gaspar 
Pães”, para que espiasse como estavam as 
relações do novo capitão de Diu com o rei de 
Cambaia, as possibilidades de apoio e reforço 
da cidade e as condições da sua própria de-
fesa. Enquanto isto, António da Silveira se-
guiu para Cambaia com uma esquadra que 
pôs toda a região a ferro e fogo, atacando de 
forma directa os apoios que envolviam Diu, 
quer pela destruição de meios de subsistên-

cia em terra, quer pelo corte da via comercial. 
Entretanto, por toda a Índia se preparava a 
maior esquadra portuguesa que alguma vez 
se fizera nos mares da Índia. Construíram-se 
a alugaram-se navios, contratou-se gente de 
mar e de guerra, recolheram-se abastecimen-
tos, fizeram-se contratos, reuniu-se artilharia 
e fabricou-se pólvora. O ano de 1530 assis-
tiu  a uma actividade que não deixava dú-
vidas sobre a grandeza do empreendimen-
to em preparação. Goa tornou-se pequena 
para albergar todos os meios e, no princípio 
de Janeiro de 1531, o governador mandou 
uma parte dos navios para Chaul e, daí, para 
Bombaim onde fez alardo de todos os navios 
e pessoal. 

Aparentemente, Nuno da Cunha contava 
que tamanha concentração de navios impres-
sionasse o capitão de Diu ao ponto de se ren-
der sem combate, permitindo a construção 
de uma fortaleza portuguesa. Gaspar Correia 
diz-nos que assim o revelou ao seu conselho, 
acrescentando que, se não o conseguisse, de-
veria retirar-se. A verdade é que o espectáculo 
que foi dando durante os meses de Janeiro e 
Fevereiro, até surgir em frente daquela pra-
ça, leva a crer que assim poderia ser. Não se 
compreende tanta hesitação e perda de tem-
po, que, no fundo, acabaram por provocar 
um reforço da defesa, tornando impossível a 
conquista. Na verdade, a esquadra não tinha 

sequer condições para atacar uma posição 
fortificada em terra. A sua dimensão e capa-
cidade adequar-se-ia a um combate naval, se 
os inimigos cometessem a imprudência de a 
tentar defrontar, mas não estava preparada 
para forçar a entrada numa fortaleza bem 
defendida, enquadrada no meio de canais 
de mar que nunca seria fácil atravessar sob 
o fogo dos defensores. Depois de vários dias 
de combates de artilharia, que não tiveram 

nenhuma consequên-
cia, domingo, dia 1 de 
Março de 1531, retirou-
-se de Diu, deixando 
no Golfo de Cambaia 
uma esquadra coman-
dada por António Sal-
danha, com os objecti-
vos do costume: lançar 
o terror nas povoações 
ribeirinhas e atacar to-
dos os navios que dali 
se aproximassem para 
comércio. Era, digamos, 
uma pequena desforra 
que dava continuidade 
à pressão exercida até 
aí, com o objectivo de 
manter a instabilidade 
em Diu e no reino de 
Cambaia.

Apesar deste insucesso, a estratégia do Go-
vernador mantinha-se, sendo óbvio que es-
preitava uma oportunidade de voltar a Diu, 
mantendo, nesse sentido, o bloqueio naval 
a Cambaia. Há dois momentos importantes 
para as forças portuguesas: os ataques a Ba-
çaim (1533) e a Damão (1534), de que resulta-
ram a destruição das fortalezas inimigas, sem 
possibilidade de ocupar essas posições. Elas 
seriam paradigmáticas da pressão sentida por 
Cambaia, que ajudariam a que as circunstân-
cias políticas internas acabassem por permitir 
a sonhada ocupação e fortificação de Diu. O 
problema é complexo e não vou desenvol-
vê-lo para além da referência ao ataque dos 
Mogores, vindos do vizinho reino de Deli. 
Isso significou uma dupla ameaça que levou 
o rei a pedir ajuda a Nuno da Cunha. Tentou 
conter as cedências na autorização da cons-
trução de uma fortaleza em Baçaim, mas tudo 
lhe correu mal. É Martim Afonso de Sousa, 
chegado à Índia em 1534 e protagonista do 
ataque a Damão, quem virá a tomar posse 
oficial da cidade de Diu onde de imediato se 
começou a construir uma fortaleza portugue-
sa. Iniciava-se uma presença que, apesar dos 
violentos ataques a que foi sujeita, se manteve 
até ao século XX.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Fortaleza de Diu.
Gaspar Corrêa – Lendas da Índia.



REVISTA DA ARMADA  NOVEMBRO 2006  17

Integrada nas cerimónias do aniversário da Revista da Armada e 
da remodelação das suas instalações, esteve patente nos passados 
meses de Julho e Agosto, na Casa da Balança, uma exposição evo-

cativa daquelas efemérides.
À partida, uma mostra desta 

natureza, abarcando um uni-
verso muito vasto de artigos 
publicados em 400 números, 
não era necessariamente uma 
tarefa fácil, ainda para mais, 
sabendo que o espaço dispo-
nível estava limitado à Casa 
da Balança.

Assim, reflectindo sobre 
o que tem sido a Revista ao 
longo destes 35 anos, e numa 
óptica de equilíbrio entre os 
temas com mais peso nela in-
seridos, optou-se por apresentar 12 grandes áreas, 
que tiveram assinalável repercussão, não só pela 
quantidade de artigos, a elas referidos, mas também, 
pela sua qualidade.

Percorrendo a exposição, o primeiro tema foi des-
tinado à Génese da Revista, onde sobressaiam a bio-
grafia do seu fundador, o Almirante Manuel Pereira 
Crespo e a constituição da equipa pioneira dirigida 
pelo então Comodoro Malheiro do Vale. Nela po-
diam observar-se um artigo do Comandante Sou-

sa Macha-
do sobre o 
nascimento 
da Revis-
ta, redigido 
aquando do 
seu 25º ani-
versário, as 
capas dos 1º e 2º números e al-
guns documentos que legaliza-
ram a sua publicação.

A seguir em dois expositores, 
e sob o título “A Revista da Ar-
mada e a História da Marinha”, 
estavam inseridos cinco autores, 
com destaque para o primeiro 
Director, Comodoro Malheiro do 

Vale, cuja colaboração se desenvolveu ao longo de 213 artigos, em edito-
riais, entrevistas, apontamentos e artigos propriamente ditos. Da totalidade 
foram apresentados nove artigos, como o Editorial do número 1, intitula-
do “Marinheiro” e outros como a “Casa da Balança”, “Os galgos do mar 

(destroyers)”, “Zé povinho”, “A 
mulher e o Marinheiro”, “O 
Clube Militar Naval”, “Os Sar-
gentos da Armada”, “As Lan-
chas da Guiné” etc. Para além 
das cartas do Cabo Pézinhos, 
figura popular, por ele criada, 
em 1973, com o desenho in-
confundível do Comandante 
Sousa Machado. Outro autor 
destacado foi o Sargento Horta, 
o primeiro Chefe da Secretaria 
e Secretário da Redacção, que 
colaborou com uma meia cen-

tena de artigos, sobre navios e também sobre datas 
relevantes para a Marinha. Ainda sobre História estava 
presente o Comandante Rodrigues da Costa, Chefe da 
Redacção nos primeiros anos da década de noventa, 
a quem se deve a modernização gráfica da Revista, e 
a sua feitura totalmente a cores, tendo sido escolhidos 
três artigos da sua autoria sobre a “Reserva Naval”, o 
Festival Cabrilho, em San Diego e a 1ª Travessia Aé-
rea do Atlântico Sul. Também dedicados à História 
da Marinha, dois autores de prestígio: os Coman-
dantes Ale-
xandre da 
Fonseca e o 
Sousa Men-
des. Qual-
quer deles, 
com meia 
centena de 

artigos. Do primeiro estavam pre-
sentes “A Ribeira das Naus”, “O 
Marquês e Niza”, “A Divisa da 
Armada”, “O Paço da Ribeira”, 
“O Marquês de Pombal e a Ma-
rinha”, “Dantas Pereira”, “Hen-
rique Seixas”. Do Comandante 
Sousa Mendes podiam ver-se “As 
âncoras de Colombo”, “O Nau-

A EXPOSIÇÃO 

« REVISTA DA ARMADA – 35 ANOS, 400 NÚMEROS »« REVISTA DA ARMADA – 35 ANOS, 400 NÚMEROS »

Aspecto geral da Exposição na Casa da Balança.

CALM Malheiro do Vale.

VALM Silva Braga.Comandante Oliveira Lemos. Comandante Sousa Mendes. SAJ. Manuel C. Horta.

Comandante Sousa Machado.
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frágio do Patrão Lopes”, “O Submarino Fontes”, “A Quinta do Alfeite”, 
“O Marquês de Sá da Bandeira e a Armada”, “O Ultimatum de 1890” e 
o 1º Livro “75 Anos no Mar”, colecção de sua iniciativa e que presente-
mente aguarda a publicação do 17º e último livro.

O tema que se seguiu foi “A Revista da Armada e o Conto Naval”. Aqui, 
as honras cabem quase em exclusivo ao Vice-Almirante Silva Braga com 
201 artigos que juntou em cinco livros que publicou depois - “Histórias 
de Marinheiros”, “Homem ao Mar”, “Vária Marinheira”, “Animais a Bor-
do” e “A Passagem da Linha”. De referir que a totalidade destes escritos 
são redigidos num português correctíssimo, para além de caracterizarem 
cenas familiares a muitos de nós, estão ilustrados magnificamente pelo 
Comandante Sousa Machado. Ainda neste tema estavam representados 
os “contadores de histórias” actuais, o Doc, com a sua fina sensibilidade 
aliada a um grande humanismo e o Comandante Moreira Silva com as 
suas “Divagações de um Marujo”.

Outro espaço contemplava um caso ímpar na Revista. Tratava-se dos 
trabalhos do Comandante Carlos Oliveira Lemos, com o título “As Ciên-
cias, as Artes e as Letras”. Numa acção de divulgação cultural de grande 
fôlego, abordou aquelas áreas de forma didáctica, tendo começado por 
“Falando de Pintura, o que é o impressionismo”, atingiu 102 títulos, dos 
quais estiveram expostos entre outros – “Albert Dürer, comemorando um 
centenário”, “Calouste Gulbenkian, um Museu que vale a pena conhe-
cer”, “Rodin - génio da escultura”, o “Conhecimento do Planeta Marte”, 
“Picasso, o artista mais discutido do século XX”, “Pablo Casals, o desapa-
recimento de um grande músico”, “A arquitectura Renascentista em Por-
tugal”, a “Arte dos Macondes”, “Gaudi, um arquitecto pouco conhecido”, 
“A Terra e o Homem”, “Alguns tipos de Mapas e a sua Finalidade”, “Max 
Ernst e Man Ray, dois artistas desaparecidos”, “A Vida dos Astraunatas em 
ausência de peso”, “Rubens e a magnificência da sua pintura” e “J. M. W. 
Turner, pintor da luz e da atmosfera”. Enfim um mundo...

O lugar a seguir tinha um significado muito especial. Era dedicado ao 
Comandante Sousa Machado. Numa tela de 5x1,27 metros encontravam-
-se reproduzidas 75 ilustrações retiradas das mais de 700 páginas que o 
Comandante executou para a Revista. Estavam agrupadas em áreas como 
“Anedotas”, “Poesia”, “Cabo Pézinhos”, “Histórias de Marinheiros”, “Passa-
gem da Linha”, “Animais a Bordo”, “Festas do Natal”, “Contos”, para além 
das capas dos dois primeiros números. Enfim, um repertório de belos de-
senhos, executados por um grande artista, que trabalhou ininterruptamen-
te para a Revista durante 34 anos...De destacar igualmente alguns artigos 
escritos pelo Comandante, abordando diversos temas como descrições de 
Angola, do Rouxinol - a ordenança do Corpo de Marinheiros, que fazia pi-
nos já numa idade muito avançada e ainda episódios do Syndbad, por ele 
adaptados e ilustrados com magníficos desenhos seus. Duas imagens eram 
ainda apresentadas, o primeiro desenho do Cabo Pézinhos de 1973, e o 
cartaz antitabaco, muito divulgado na Marinha, e datado de 1985.

Depois deparava-se com o expositor atribuído ao Comandante Satur-
nino Monteiro, onde em 50 artigos, estavam expostos os escritos da obra 
as “Batalhas e Combates da Marinha Portuguesa”. Trabalho de grande 
envergadura que felizmente foi impresso em livro, mais concrectamente 
em oito volumes, publicados pela Editora Sá da Costa e que mereceram 
prémios da Revista da Armada, da Academia de Marinha e da Academia 
Portuguesa de História.

Seguiu-se o espaço dedicado ao Comandante João Cristovão Morei-

O Almirante CEMA contempla a obra do CMG Alexandre da Fonseca.

O Comandante Saturnino Monteiro apresentando os seus trabalhos.

O Comandante Estácio dos Reis apresentando a sua obra.

O Director da RA mostra aspectos dos Descobrimentos Portugueses do 
Comandante Semedo de Matos.

O Comandante António M. Gonçalves autor qualificado da Marinha da Vela. Painel do Comandante Sousa Machado.
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ra que em mais de 50 artigos sob o tema “Antologia do Mar e dos Ma-
rinheiros” reúne insignes autores nacionais e estrangeiros que nos seus 
escritos se relacionam de alguma forma com o Mar e os Marinheiros. E 
assim de entre muitos outros, lá estavam Fernão Mendes Pinto e “A Pere-
grinação”; Raul Brandão e “A Morte do Arrais”, Hermimgway e o “Velho 
e o Mar”, “A Morte e a Morte de Quincas Berro Dágua” de Jorge Amado, 
Jack London e o “Lobo do Mar” e o “Homem da Água”. As “Vinte Mil 
Léguas Submarinas” de Júlio Verne, “O Fernão de Magalhães” de Ste-
phan Zweig, Herman Meiville e a “Moby Dick, A Baleia Branca”, Vitori-
no Nemésio e “Corsários das Ilhas”, Vitor Hugo e “Os Homens do Mar”, 
“Afundem o Bismarck” de C. S. Forester, o “Lord Jim” de Joseph Conrad, 
e o “Capitão-de-mar-e-terra” de Teixeira de Sousa.

Outro tema podia ser apreciado, subordinado ao título a “A Revista 
da Armada e os Instrumentos Náuticos” escritos da autoria do Coman-
dante Estácio dos Reis, sobre astrolábios, cronómetros de bordo, escala 
dos instrumentos náuticos, agulhas de bordo, globos, o Nónio de Pedro 
Nunes e muitos outros, sempre relacionados com a Marinha. Ao todo 
cerca de 150 artigos não falando das suas pequenas crónicas de cola-
boração enviadas do Museu e da Biblioteca de Marinha.

Os “Descobrimentos Portugueses” eram o ponto alto do expositor que 
se seguia, atribuído ao Comandante Semedo de Matos. São quase 200 
artigos em que o autor, analisa em pormenor, muitos factos relacionados 
com os Descobrimentos Portugueses, designadamente, nas rubricas , “A 
Marinha antes dos Descobrimentos” , “A Marinha Henriquina”, “A Ma-
rinha Joanina”, “A Marinha de D. Manuel”, “A Marinha de D. João III” 
(em curso) para além de imensas monografias e apontamentos alusivos 
ao período dos Descobrimentos e da Expansão.

A história da “Marinha da Vela” era depois contemplada, já que o Co-
mandante António Manuel Gonçalves, de forma quase exaustiva, abordava 
temas relacionados com a vela e os navios de vela. Neste campo é de real-
çar as séries “A Sagres e os seus irmãos”, “Os Lugres do Gelo”, “A Lenda e 
o Mito” e o “Setting Sail”, em quase uma meia centena de artigos.

O âmbito das “Novas Tecnologias” era tratado a seguir pelos Coman-
dantes Dias Correia, Sardinha Monteiro e Lopes Moreira através dos seus 
trabalhos sobre Comunicações Digitais, o GPS e o Projecto de construção 
naval do novo navio patrulha oceânico. 

O última tema apresentado versava a “A Revista da Armada e o Pen-
samento Estratégico” e nela estavam incluídos textos dos VALM António 
Sacchetti que aborda assuntos de Relações Internacionais, Poder Naval, 
Diplomacia, Estratégia Global e Terrorismo; do Comandante Serra Bran-
dão com “A apropriação dos oceanos” “A Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem” e “A redescoberta dos Oceanos”; e do Comandante 
Silva Ribeiro com a “Consciência Estratégica dos Oceanos”, “Desafios 
do Planeamento da Força Naval” e “Estratégia Naval Portuguesa/Os Ocea-
nos e os Desafios Estratégicos” entre outros.

A exposição apresentava ainda o INQUÉRITO realizado junto dos 
seus leitores em 2004, mostrando o Relatório e as suas conclusões, ela-
borados pelas psicólogas, segundos-tenentes Sandra Henriques, Sónia 
Teodoro e Mónica Maymone.

Noutra bancada estavam expostos os Prémios da Revista de 2005 
e um quadro indicando todos os premiados desde 1983, ano em que 
os prémios - Almirante Pereira Crespo e Comandante Joaquim Costa 
foram instituídos. 

Outro painel apresentava as fotografias dos sete oficiais que exerce-
ram o cargo de Director da Revista desde a sua fundação.

No final do circuito expositivo, uma artística vitrine construída ain-
da no Antigo Arsenal da Marinha continha os 34 volumes anuais da 
Revista da Armada envolvidos numa laçada dourada e pertencentes 
à colecção do Gabinete do Almirante CEMA.

É claro, que muito mais havia para apresentar nesta Exposição, 
mas... tentou-se fazer o melhor que foi possível.

Luís A. Roque Martins
CALM EMQDesign: 2 TEN TSN Nobre Rodrigues

O Almirante CEMA perante a vasta obra do Almirante Sacchetti.

O pessoal da Revista da Armada que projectou e montou a Exposição. 

O Comandante Serra Brandão, apesar de fortes limitações circunstanciais, não 
quis deixar de estar presente junto das suas obras.

O Comandante Dias Correia um dos autores das Novas Tecnologias.
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Os primeiros torpedos automóveis, 
mais tarde designados simplesmen-
te por torpedos, apareceram por vol-

ta de 1870 e os torpedeiros, ou seja, os navios 
próprios para os lançar, 
cerca de três anos mais 
tarde. E desde logo uns 
e outros provocaram 
uma verdadeira revo-
lução nos conceitos de 
estratégia naval. 

Em França, teve gran-
de sucesso uma dou-
trina preconizada pelo 
almirante Aube, a cha-
mada Jeune École, que 
defendia a tese de que 
os couraçados se ti-
nham tornado inúteis, 
uma vez que os torpe-
deiros e os submarinos 
tinham tornado impos-
sível o bloqueio dos 
portos inimigos a curta distância, o que per-
mitiria que os cruzadores de uma potência 
naval mais fraca pudessem sair livremente 
para o mar alto e atacar à vontade a marinha 
mercante de uma potência naval mais forte 
que assim seria levada à derrota sem que 
para tal tivesse sido necessário travar uma 
batalha nos moldes clássicos. E logo todas 
as potências navais começaram a construir 
torpedeiros em grande número. Mas os tor-
pedeiros tinham enormes limitações. O seu 
raio de acção era muito reduzido e, devido à 
sua elevada velocidade 
e pequeno bordo livre, 
eram navios péssimos 
para o mar.

Foram os Espanhóis 
quem primeiro teve a 
ideia de construir um 
torpedeiro de maiores 
dimensões capaz de 
acompanhar as esqua-
dras no alto mar, de 
atacar os couraçados 
inimigos com torpedos 
e, ao mesmo tempo, de-
fendê-los dos ataques 
dos torpedeiros. E em 
1884 encomendaram a 
um estaleiro inglês um 
protótipo com estas ca-
racterísticas a que puseram o nome de Des-
tructor. Os Ingleses gostaram da ideia, tradu-
ziram o nome do protótipo e começaram a 
construir ... «destroyers»! Assim nasceu um 
novo tipo de navio capaz de acompanhar 
as esquadras de couraçados ou cruzadores, 
caracterizado por elevada velocidade e po-
deroso armamento, constituído por grande 

número de torpedos e de peças de artilharia 
de calibre médio. Os Franceses seguiram o 
exemplo dos Ingleses passando a designar 
este novo tipo de navio por «contre-torpil-

leur», designação que também foi por nós 
oficialmente adoptada. 

O nosso primeiro torpedeiro, o Espadarte, 
chegou em 1882. Ao todo tivemos dez. Os 
dois últimos, o Ave e o Sado (que ainda vi 
navegar) foram abatidos em 1940. O nosso 
primeiro contratorpedeiro, o Liz, entrou ao 
serviço em 1914. Seguiram-se mais cinco, dos 
quais o último, o Tâmega, foi abatido em 1942 
(ano em que entrei para a Escola Naval).

Do programa «Magalhães Corrêa» (apro-
vado por decreto de 18 de Julho de 1930) 

destinado a renovar por completo a nossa 
Armada que, por essa altura, tinha atingi-
do o «zero naval», faziam parte: 1 cruzador 
ligeiro, 6 contratorpedeiros, 4 submarinos, 
2 avisos de 1ª classe, 4 avisos de 2ª classe, 1 
transporte de hidroaviões e 2 canhoneiras. A 
primeira fase desse programa previa a cons-
trução no prazo de três anos de 4 contrator-

pedeiros, 2 submarinos, 2 avisos de 1ª classe, 
2 avisos de 2ª classe, e 1 transporte de hidro-
aviões. Em 1932 foi decidido substituir nesta 
fase o transporte de hidroaviões por mais 1 

contratorpedeiro e mais 
1 submarino.

Os navios deste con-
junto, que na altura 
representaram para a 
nossa Armada um salto 
quantitativo e qualitati-
vo notável, passaram a 
ser designados por «na-
vios novos». Os cinco 
contratorpedeiros que 
dele faziam parte foram 
sempre designados na 
gíria de bordo simples-
mente por «destroyers». 
É deles que vamos tra-
tar neste brevíssimo re-
sumo histórico.

Os cinco «destroyers» 
eram o Vouga (V/D334), o Lima (L/D333), 
o Dão (D/331), o Tejo (T/D335) e o Douro 
(DR/D332). Os dois primeiros foram cons-
truídos em Glasgow nos estaleiros da «Yar-
row» entrando ao serviço, em 1933; os três 
restantes foram construídos em Lisboa (Ro-
cha do Conde d’Óbidos) na «Sociedade de 
Reparações e Construções Navais» entrando 
ao serviço entre 1935 e 1936. Será curioso re-
ferir que foram construídos dois Tejos e dois 
Douros, os primeiros dos quais, a pedido do 
Governo inglês, foram cedidos à Colômbia 

que os rebaptizou de 
Caldas e Antioquia.

Os nossos «destro-
yers» eram navios de 
cerca de 1500 toneladas, 
com três caldeiras que 
lhes permitiam atingir 
uma velocidade má-
xima da ordem dos 37 
nós. O seu armamen-
to era constituído ini-
cialmente por quatro 
peças de 120 mm, três 
peças AA de 40 mm 
(as «pom-pom»), dois 
reparos quádruplos de 
tubos lança-torpedos, 
duas calhas e dois mor-
teiros para lançamento 

de bombas de profundidade. Eram navios 
praticamente iguais aos dos Ingleses mas 
com peças de 120 mm de maior alcance o 
que, teoricamente, lhes daria vantagem num 
combate diurno de artilharia com qualquer 
navio do mesmo tipo. Um dos seus princi-
pais pontos fracos eram as peças AA, aliás 
iguais às que os Ingleses usavam, mas que 

AS METAMORFOSES DOS 
«DESTROYERS»

AS METAMORFOSES DOS 
«DESTROYERS»

O “Dão” na versão original.

O “Vouga” após a 1ª remodelação.



eram de péssima qualidade. O outro era a 
falta de «Asdic» que por essa altura ainda 
era uma arma secreta.

Aquando das negociações com a Inglater-
ra, 1943, para a utilização das bases dos Aço-
res pelos seus navios e aviões comprometeu-
-se aquela a fornecer a Portugal o material 
necessário para actualizar o equipamento 
dos nossos navios, nomeadamente «As-
dics» e peças AA «Oerlikon» de 20 mm. Em 
cada «destroyer» foram instaladas na pon-
te a cabana do «Asdic» 
e duas «Oerlikons»; as 
três «pom-pom» de ori-
gem foram substituí das 
por outras tantas «Oer-
likons». Após esta pri-
meira remodelação os 
navios viram aumenta-
da substancialmente a 
sua capacidade para en-
frentar ataques aéreos 
e para detectar subma-
rinos submersos. Além 
disso ficaram mais ele-
gantes com a elimina-
ção do mastro de ré. 

Durante a Segunda 
Guerra Mundial os lan-
çamento de torpedos 
por «destroyers» ou os combates entre «des-
troyers» foram raríssimos. Na maioria esma-
gadora dos casos, os «destroyers» inicialmen-
te existentes foram usados exclusivamente 
como escoltadores oceânicos, ou seja, como 
navios encarregados de proteger as esquadras 
e os combóios de navios mercantes contra os 
ataques dos submarinos e dos a viões inimi-
gos. Os novos navios que durante a guer-
ra foram sendo construídos especialmente 
para esse fim, primeiro classificados como 
«destroyers de escolta» e mais tarde como 
«fragatas», deixaram de 
ter tubos lança-torpe-
dos e viram aumenta-
do consideravelmente 
o seu armamento anti-
aéreo e anti-submarino. 
Na prática, o tipo «des-
troyer» tinha acabado. 
Não obstante continuou 
a ser usada a designação 
de «destroyers» para os 
escoltadores maiores e 
mais rápidos destina-
dos à protecção das es-
quadras 

Acabada a Guerra 
foi resolvido enviar os 
nossos «destroyers» 
para Inglaterra a fim de 
serem mais uma vez modernizados, o que 
aconteceu entre 1946 e 1949 Essa remodela-
ção consistiu essencialmente: na retirada de 
um dos reparos quádruplos de torpedos, 
substituído por uma peça AA «Bofors» de 40 
mm; na substituição das duas «Oerlikons» 
instaladas no parque da peça 3 por outras 
tantas «Bofors»; na instalação de quatro no-

vos morteiros lança-bombas de profundida-
de em substituição dos dois antigos; na subs-
tituição dos tubos centrais das peças de 120 
mm por outros amovíveis; na instalação de 
um radar de aviso aéreo (291M); na substi-
tuição do telémetro óptico por um radar de 
artilharia (285 P4); na modernização da alça 
directora da artilharia de superfície; na mo-
dernização dos equipamentos de comunica-
ções; na substituição do mastro de vante por 
um mastro trípode; no corte da chaminé de 

ré. Desta forma foi aumentada mais uma vez 
a capacidade dos nossos «destroyers» para o 
desempenho das tarefas de escoltadores oce-
ânicos e reduzida de 50% a sua capacidade 
para actuarem como torpedeiros.

A entrada de Portugal na NATO (1949) 
iria dar lugar a uma terceira e última remo-
delação dos «destroyers» que decorreu entre 
1957 e 1959 nos estaleiros da CUF em Lisboa 
e da qual foi excluído o Douro por se en-
contrar em pior estado que os outros. Nesta 
remodelação foram-lhes retiradas as peças 

de 120 mm nº 2 e nº 3 sendo substituídas, 
respectivamente, por um «Squid», a última 
palavra em armas anti-submarinas, e por 
uma «Bofors» dupla de 40 mm; foram-lhes 
retirados os morteiros lança-bombas de pro-
fundidade; foi-lhes instalado um novo radar 
de aviso aéreo (MLA1) com uma enorme 
antena giratória; foram-lhes também insta-

lados novos equipamentos de comunicações 
em VHF e UHF; por último, e não menos 
importante, passaram a ter um Centro de 
Informações de Combate. E assim ficaram 
remoçados o Vouga, o Lima, o Dão e o Tejo 
para poderem ombrear com os restantes es-
coltadores oceânicos da NATO.

Ao longo da sua vida os «destroyers» fo-
ram intensamente utilizados em missões 
de soberania, sobretudo nos Açores, em 
missões de representação no Estrangeiro, 

em missões de busca 
e salvamento (Servi-
ço SAR), em pequenos 
cruzeiros complemen-
tares dos mais diversos 
cursos e em manobras 
para adestramento das 
respectivas guarnições. 
Durante a Guerra Ci-
vil de Espanha (1936-
1939) desempenharam 
um papel importante 
na evacuação de civis 
portugueses. Durante a 
Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945) notabi-
lizaram-se por diversas 
vezes, com relevo para 
o Lima, em operações 

de salvamento de náufragos. Após a entrada 
de Portugal na NATO (1949) tomaram par-
te em numerosas e importantes manobras 
internacionais. 

O Douro foi abatido em 1959; o Dão em 
1960; o Lima e o Tejo em 1965 e, por fim, o 
Vouga em 1967 depois de ter estado ao servi-
ço da Armada durante trinta e quatro anos.

Ainda como cadete tive a honra de lan-
çar um torpedo de bordo do Douro. Como 
guarda-marinha e segundo-tenente fui chefe 
do Serviço de Artilharia do Dão e do Lima. 

Como primeiro tenente 
fui imediato do Vouga e 
do Tejo. Não me chegou 
a sair a rifa do comando 
de qualquer deles. Hoje 
recordo com saudade a 
atribulada saída do Dão 
para cumprimentar a 
Rainha de Inglaterra, a 
comissão nos Açores a 
bordo do Lima, em que 
a nossa equipa de fute-
bol ganhou todos os jo-
gos em que participou, 
as manobras do Vouga 
em Londonerry, as do 
Tejo em Gibraltar e mui-
tos outros bons e maus 
momentos que vivi nos 

«destroyers», esses magníficos «galgos do 
mar» que eram a «jóia da coroa» da nossa Ma-
rinha. E recordo também com igual saudade 
os excelentes comandantes, oficiais, sargentos 
e marinheiros com quem neles servi.

Saturnino Monteiro
CMG
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O “Dão” após a 2ª remodelação.

O “Vouga” após a 3ª remodelação.
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 Decorreu no dia 14JUL no auditório 
do CNED, a cerimónia da tomada de 
posse do novo Director, CMG AN Al-
meida de Moura que rendeu o CMG 
Ferreira da Silva.

Presidiu à cerimónia o DSF, CALM 
Vilas Boas Tavares, tendo assistido di-
verso pessoal da DSF e o pessoal civil 
e militar do CNED.

Após a leitura da ODU, discursou o 
CALM DSF que a dada altura referiu: 
“ ... é o momento certo para o DSF explici-
tar, de uma forma clara, mais uma vez, mas 
desta feita publicamente (e perante uma audiência alargada), a sua pers-
pectiva relativamente ao papel, actual e futuro, deste órgão da Marinha.

Tarefa fácil, porquanto, ainda recentemente, em estudo realizado no 
âmbito da DSRH, foi reconhecido e reafirmado o valor do CNED, aos ní-
veis estratégico e operacional, tanto para a Marinha, como para as FA’s 
em geral. A projecção externa do CNED e uma apreciação séria e rigoro-
sa do que aqui se faz (e pode vir a fazer) permitem, facilmente, concluir 
pela grande valia do CNED. No plano interno, designadamente nos do-
mínios do funcionamento do sistema de educação-formação da Marinha 
e da valorização das pessoas que nela servem e, por conseguinte, da sua 
motivação e dos incentivos à prestação de serviço ...”

Por fim o novo Director usou da palavra referindo que:”...as ver-
tentes pelas quais o CNED desenvolve a sua actividade, nomeadamente 
o Ensino Secundário, a Formação Contínua do Professor e o Reconhe-
cimento, Validação e Certificação de Competências, são atravessadas e 

consubstanciam-se num mesmo factor es-
sencial ao desenvolvimento da instituição 
e ao crescimento dos indivíduos enquanto 
cidadãos: O Conhecimento.

Lidar com aquilo que é hoje a chave para 
o desenvolvimento da Humanidade não é 
nem tarefa fácil nem, muito menos, para 
uma única pessoa se abalançar a tomá-la 
em mãos. O Conhecimento é, por natureza 
múltiplo, diverso, até contraditório. Sabê-lo 
transmiti-lo, avaliá-lo, produzi-lo, é neces-
sariamente trabalho de equipa...”

DIRECTOR DO CENTRO NAVAL DE ENSINO À DISTANCIA (CNED)

TOMADAS DE POSSE

 Tomou posse no dia 1 
de Junho de 2006 do cargo 
de Subdirector-Geral da 
Autoridade Marítima e de 
2.º Comandante-Geral da 
Polícia Marítima, o CALM 
Silva Carreira, substituindo 
naquelas funções o então 
CALM Peixe Cerqueira.

A cerimónia teve lugar 
no gabinete do Director-
 -Geral da Autoridade Ma-
rítima e Comandante Geral da Polícia Marítima, VALM 
Medeiros Alves, que presidiu à cerimónia.

Em breve alocução o empossado manifestou o seu apre-
ço pela oportunidade que agora lhe foi dada de servir na 
área da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima que, 
para além da riqueza da sua enorme diversidade, constitui 
um pilar do Estado na afirmação da sua soberania e para 
protecção dos seus interesses, alguns dos quais vitais, re-
portados à zona ribeirinha e aos espaços marítimos sob 
jurisdição nacional. 

O VALM Medeiros Alves encerrou a cerimónia reafir-
mando as suas orientações fundamentais para as áreas que 
superiormente dirige.

Compareceram à cerimónia vários oficiais generais e 
superiores de diversos sectores da Marinha, assim como 
muitos outros militares, militarizados e civis que prestam 
serviço no âmbito da Direcção-Geral da Autoridade Ma-
rítima e da Polícia Marítima. 

SUBDIRECTOR-GERAL DA AUTORIDADE MARÍTIMA E 2º COMANDANTE-GERAL 
DA POLÍCIA MARÍTIMA

O CALM José Manuel Penteado e Silva Carreira nasceu em Santa-
rém, ingressou na Escola Naval e foi promovido a G/M em 1972.

Foi oficial da guarnição de vários navios designadamente na 
fragata “Alm. Pereira da Silva” em comissão na STANAVFOR-
LANT, no D/M´s “Pico” como oficial de guarnição e oficial ime-
diato do patrulha “Fogo”.

Especializou-se em A/S e Submarinos. Em 1974, iniciou a sua 
carreira nos submarinos, tendo sido oficial de guarnição e oficial 
imediato dos SS´s “Albacora”, “Barracuda” e “Delfim” e ainda 
Adjunto do EM, Chefe de Serviço de Comunicações e Chefe do 
Centro de Comunicações da ES e comandou o “Albacora”.

Frequentou CGNG, o Curso Monográfico de Informações Mi-
litares, o CCNG e o NATO Staff Officers Orientation Course.    

Posteriormente, exerceu os cargos de Chefe do Serviço de A/S 
da ES, Director da Escola de Submarinos, Chefe de EM e 2.º Comandante da ES.

Neste período representou a Marinha em vários grupos de trabalho permanentes da NATO, 
designadamente o Submarine Escape and Rescue WorKing Party e a NATO Submarine Staff Officers 
Conference.

Em 1992 assumiu funções como Oficial Ajunto na Div. de Pessoal e Organização do EMA 
onde participou em estudos e trabalho de concepção nos domínios da organização, relacionados 
com a organização da Marinha, das FA´s e da DN, do pessoal, âmbito das carreiras e estatutos, 
e do Direito relacionados com o Direito Administrativo Militar, o Direito Público, o Direito In-
ternacional Público, o Direito do Mar e o Direito dos Conflitos Armados.

Desenvolveu actividades de defensor oficioso no Tribunal Militar de Marinha, de assessoria 
jurídica no EMA e de docência no ISNG.

Em 1996, graduou-se pelo Colégio de Defesa NATO, em Roma, onde frequentou o 88 Senior 
Course e desempenhou os cargos de Adjunto de Marinha no MILREP junto do Comité Militar 
da NATO, em Bruxelas, e de Membro do NATO Naval Board. 

Em 2000, assumiu as funções de Chefe da Div. de Pessoal e Organização do EMA. Após o 
CSNG, assumiu as funções de Coordenador da Área de Ensino de Estratégia.

Em 2005, foi nomeado Assessor da Marinha Junto do Conselho Coordenador do Ensino Su-
perior Militar. 

É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa onde exerceu 
funções docentes de 1992 a 1995.

Possui vários louvores e condecorações.

O CMG AN RES António J. Almeida de Moura entrou na E.N., tendo sido 
promovido a G/M em 11JAN70. Ao longo da sua carreira desempenhou di-
versos cargos na área de Administração Naval, como por exemplo Chefe dos 
Depósitos Territoriais do COMDEFMAR da Guiné e Chefe da Chefia do Serv. 
de Apoio Administrativo.

Na área da Formação foi Instrutor e Secretário Escolar da E.AB., Direc-
tor da mesma Escola, tendo igualmente desempenhado funções na DSF. De-
sempenhou ainda funções no âmbito de Cooperação Técnico-Militar (com a 
Guiné-Bissau).

Frequentou o CGNG, CCNG o CSNG e os cursos de Validação da Instrução e 
de Gestão de Sistema de Treino da Escola de Tecnologia de Instrução e Treino.

Possui o curso de Operadores de Prevenção de Alcoolismo e Toxicodepen-
dência da Escola do Serviço de Saúde Militar, e os Certificate in the Design 
of Courses, Postgraduate Certificate in Design of Materials, Postgraduate Di-
ploma in Applied Studies in Education and Training do Northern College of 
Education, Dundee, Escócia.

Da sua folha de serviço constam vários louvores e condecorações.

Foto Júlio Tito
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A EDUCAÇÃO FÍSICA EM PORTUGAL 
DOS FINAIS DO SÉCULO XIX AOS 
PRINCÍPIOS DO SÉCULO XX

O gosto pela ginástica (inicialmente no 
seu aspecto acrobático) foi introduzi-
do em Portugal em meados do sécu-

lo XIX pelas companhias estrangeiras de cir-
co ambulante, cujos artistas começaram a ser 
contratados como professores particulares de 
alguns abastados curiosos. Nas últimas déca-
das daquele século, o movimento associativo 
divulgou e democratizou a prática da activi-
dade física, ainda maioritariamente associa-
da a jogos e a desportos de carácter marcial 
como a Esgrima e o Tiro.

Em 1891 o Gymnasio Club Portuguez 
introduz em Portugal a chamada “ginásti-
ca sueca”.

Aquele método de treino tinha sido desen-
volvido no início do Século XIX pelo sueco Per 
Henrik Ling, na sequência dos trabalhos do 
alemão Johann Guts Muth. Baseando-se em 
factores médicos e anatómicos, visava, acima 
de tudo, a educação do movimento através 
da repetição de exercícios elementares. Para-
lelamente, na Alemanha, Friedrich Jahn de-
senvolvera a “ginástica alemã”, de carácter 
mais desportivo e privilegiando a destreza. A 
impopularidade do expansionismo germânico 
nos finais do Século XIX e inícios do Século XX, 
sobretudo no período das Guerras Mundiais 
e a acção de prestigiados académicos como o 
Comandante Lefébvre, da Marinha Belga, fi-
zeram com que o método de Ling conhecesse 
uma maior divulgação internacional do que o 
do seu congénere alemão.

Na Marinha este método foi introduzido no 
Quartel de Marinheiros em 19041, tendo a sua 
generalização sido defendida pelo então Pri-
meiro-Tenente Joaquim Costa (autor do Ma-
nual de Gymnastica para Uso da Armada, 1905) 
em vários artigos nos Anais.

O Exército já tinha, desde 1897, o seu pró-
prio regulamento de Educação Física, que 
era aplicado na Escola Prática de Infantaria, 
em Mafra.

A partir de 1905 a Educação Físi-
ca tornou-se obrigatória nos liceus 
portugueses, sendo ministrada por 
professores militares ou oriundos 
do Gymnasio Club Portuguez. As 
Forças Armadas e os Clubes man-
teriam a sua liderança até meados 
do século XX.

Terminada a primeira fase de im-
plantação, a Educação Física viria a 
conhecer um longo período de de-
senvolvimento, no qual se destaca 
a acção de um brilhante Oficial de 
Marinha: José Peres Murinello.

COMANDANTE MURINELLO
José Victor de Sousa Peres Murinello nas-

ceu em Lisboa (freguesia de Nossa Senhora 
da Conceição) a 26 de Janeiro de 1881.

Ingressou na Marinha como Aspirante 
em 25 de Outubro de 1898, tendo sido pro-

movido a Guarda-Marinha a 30 de Setem-
bro de 1901.

A 4 de Maio de 1904 efectuou o exame de 
promoção a Segundo-Tenente, tendo sido 
aprovado com a classificação final de 11,27 
valores. O gosto que viria a demonstrar pela 
actividade física compensaria sobejamente 
estas relativamente modestas aptidões aca-
démicas.

Frequentou a Escola de Torpedos e Electri-
cidade, em Vale do Zebro, ainda nesse ano. 
Nos anos seguintes passou pelas guarnições 
de vários navios, tendo prestado serviço nas 
divisões navais do Índico e do Atlântico Sul 
e percorrido as províncias portuguesas de 
África: Guiné (onde foi louvado pela eficiên-
cia com que o coadjuvou o Governador nas 
campanhas contra o gentio), Cabo Verde, An-
gola e Moçambique.

Tendo fixado residência em Cascais (1907), 
frequentou, por requerimento seu, o Cur-
so da Escola Colonial entre 1909 e 1911. De 
19 de Janeiro de 1912 a 13 de Novembro de 
1913 encontramo-lo como Instrutor auxiliar 
nas escolas de alunos marinheiros do Nor-
te e do Sul.

Promovido a Primeiro-Tenente em 30 de 
Novembro de 1912, recebe o seu primeiro 
– conquanto curto – comando no mar três 
anos mais tarde, a bordo do vapor “Carre-
gado”, atribuído ao serviço da Esquadrilha 
Fiscal da Costa.

Em 26 de Novembro de 1915 é destacado 
para o Serviço de Torpedos Fixos, então de-
pendente do Ministério da Guerra (Exérci-
to). Exerce, em acumulação, o comando do 
vapor “Mineiro”2 até 24 de Abril de 1916, al-
tura em que assume as funções de Coman-
dante do Serviço.

É naquela unidade que começa a tornar-se 
notória a sua apetência pela Educação Física, 
tendo sido louvado em 23 de Fevereiro de 1917 
“pela muita dedicação, zelo e proficiência com 
que dirigiu um curso de ginástica para sargen-
tos”. Estes cursos (de monitores) haviam sido 
autorizados em 1916 pelo Ministério da Guer-
ra, por intermédio do Governo do Campo En-

trincheirado de Lisboa. Dois anos 
mais tarde, as práticas de Educação 
Física eram generalizadas a todo 
o pessoal daquele Campo, sendo 
criada a respectiva Escola no ano 
seguinte. E Murinello, que vira, em 
Março de 1917, publicado nos Anais 
do Clube Militar Naval o seu primei-
ro artigo sobre Educação Física (jus-
tamente com esse título genérico) 
tem um papel preponderante em 
todo este processo, que servirá de 
modelo à estruturação dos serviços 
de Educação Física do Exército e da 
Marinha. Antes disto, já participara, 

Comandante Murinello
O Amor Pela Educação Física

Comandante Murinello

O Aspirante de Marinha José Peres Murinello.

Per Henrik Ling (1776-1839), criador da “ginástica sueca”.

Exercícios de ginástica sueca.



em Junho de 19163, na organização de um cur-
so destinado a habilitar os professores primá-
rios para o ensino da Ginástica, no âmbito da 
instrução militar preparatória do 1º grau4. 

É promovido a Capitão-Tenente em 25 de 
Abril de 1918. Não tarda a receber as primeiras 
distinções: Comendador da Ordem de Avis em 
6 de Março de 1919, Co-
mendador da Ordem de 
Santiago da Espada a 6 de 
Maio do mesmo ano e lou-
vor do Ministro da Guer-
ra, em 26 de Fevereiro de 
1920, pelos “extraordiná-
rios e importantes servi-
ços” prestados à causa da 
Educação Física no Exérci-
to, preparando sargentos 
monitores de ginástica no 
Serviço de Torpedos Fi-
xos. Com o fim da Grande 
Guerra vieram também as 
medalhas da Vitória e das 
Campanhas (“Moçambi-
que 1914-1918” e “Defesa 
Marítima 1916-1918”).

Em 1920 é publicado 
o primeiro Regulamento 
Oficial de Educação Física em Portugal, sob 
os auspícios dos Ministérios da Guerra, da 
Marinha e da Instrução. Peres Murinello, en-
tão já definitivamente reconhecido como uma 
autoridade nacional no assunto, participa na 
sua elaboração (nesta tomou também parte o 
Capitão-tenente Carlos Vilar, conhecido sobre-
tudo pela promoção do futebol na Marinha). 
Em 1921 é nomeado para integrar a comissão 
encarregue do projecto de organização do Ins-
tituto de Educação Física, que só veria a luz do 
dia dezanove anos mais tarde, depois de um 
processo muito pouco pacífico, como adian-
te veremos.

No ano seguinte, a 12 de Outubro, casa com 
Maria Adelaide Guerre-
ro Ferro.

Conclui a especialização 
em Educação Física a 18 
de Março de 1925 (pouco 
mais do que uma oficia-
lização das competências 
que já possuía e sobeja-
mente vinha demonstran-
do), um mês depois de 
ter integrado uma sub-
comissão encarregue de 
organizar uma equipa de 
futebol representativa da 
Armada.

Logo a seguir é nomea-
do professor da Escola de 
Educação Física da Ar-
mada, onde permanecerá 
dois anos e meio. Refira-se 
que esta escola, anexa à Escola Naval, tinha 
acabado de ser criada sob a égide do Ministro 
Pereira da Silva, juntamente com a Comissão 
Técnica de Educação Física (da Armada). A 
Marinha reconhecia, deste modo, a impor-
tância de institucionalizar o treino físico no 

Serviço Naval, enquanto solicitava a colabo-
ração do seu maior perito.

Mas o Comandante Murinello prosseguia a 
sua colaboração com o Exército, fazendo parte 
do seu Conselho Director da Educação Física. 
Esta actividade merece-lhe novo louvor do 
Ministro da Guerra (28 de Fevereiro de 1931), 

onde é realçada a sua alta cultura científica, 
a sua elevada competência e a demonstrada 
dedicação pela Educação Física. Ano e meio 
antes tinha já recebido as insígnias de Grande 
Oficial da Ordem Militar de Cristo.

Por esta altura instala-se uma acesa polé-
mica entre os promotores da Educação Física 
tradicional e os partidários da chamada “gi-
nástica de fole”, que se limitava a uma série de 
exercícios respiratórios nas posições de deitado 
e sentado. Os defensores deste método argu-
mentavam que o esforço físico era prejudicial, 
sendo, nomeadamente, um potenciador da Tu-
berculose. São estes quem prevalece e, assim, o 
Programa de Educação Física de 1932 proíbe o 

desporto escolar e entrega aos médicos o en-
sino daquela disciplina. Nas Forças Armadas, 
porém, a prática desportiva prossegue oficial-
mente e o método de Ling (modificado) não 
cede à chamada “ginástica portuguesa”.

Entretanto, numa curta estadia em Macau 

(12 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 1932), Mu-
rinello exerce as funções de Chefe do Estado-
Maior das Forças Navais destacadas naquele 
Território, logo regressando à Metrópole para 
retomar o cargo de professor da Escola de Edu-
cação Física. Este é acumulado com o de Instru-
tor de Exercícios Físicos da Escola Naval, onde 

introduz elevados padrões 
de exigência no treino dos 
aspirantes (cujas aulas de-
corriam na antiga Sala do 
Risco5) e nos critérios de 
admissão. Neste último 
aspecto ficou célebre o ri-
gor com que aplicou o Ín-
dice de Pignet6, calculado 
com base na altura, perí-
metro torácico e peso dos 
candidatos, o que levava 
alguns mancebos mais 
“esticadinhos” a recorrer 
a consultas médicas pre-
paratórias onde lhes era 
recomendada uma dieta 
de “engorda” e a inges-
tão de cerveja durante as 
refeições7.

Entre os seus instruen-
dos passou, essencialmente, a imagem de um 
homem inteligente, digno, sério e muito cor-
tês, embora pouco comunicativo e algo dis-
tante8. Correcto e justo, acompanhava atenta 
e minuciosamente a evolução do estado físi-
co de cada um deles, não descurando sequer 
o modo como respiravam. E sendo fechado 
de carácter, era, contudo, aberto de coração, 
como o demonstra o facto de ter oferecido a 
sua casa em Algés como “base” para os aspi-
rantes nas suas saídas com as embarcações à 
vela da Escola Naval, guardadas num barra-
cão nas redondezas9.

Mantém-se nestas funções durante per-
to de quatro anos, interrompendo-as apenas 

para, já como Capitão-de-
-Fragata (fora promovido 
em 23 de Dezembro de 
1932), exercer o comando 
do transporte “Gil Eanes”, 
de 21 de Agosto de 1933 a 
6 de Setembro de 1934. Re-
tomando a actividade lec-
tiva, recebe como encargo 
adicional a chefia da Sec-
ção Técnica da Direcção 
de Educação Física da Ar-
mada. Neste período, que 
se estende até Março de 
1936, mantém uma activa 
e regular colaboração nos 
Anais do Clube Militar Na-
val, redigindo a “Crónica 
de Educação Física”. O 
Director de Educação Físi-

ca da Armada reconhece publicamente a sua 
exemplar acção no desenvolvimento racional 
da Educação Física na Marinha e no treino 
dos aspirantes. Também o Ministro da Guer-
ra o louva “pela sua muita dedicação em prol 
da Educação Física no Exército, contribuindo 
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Aula de ginástica – Escola Naval 1935.

Exercícios de aplicação – Escola Naval 1935.
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para o desenvolvimento físico das praças do 
Campo Entrincheirado e das unidades de ar-
tilharia pesada e de costa” (e eis como um Ofi-
cial de Marinha se conta entre os pioneiros da 
Educação Física naquele Ramo!). Fora, entre-
tanto, agraciado com a Cruz de 2ª Classe da 
Ordem de Mérito Militar de Espanha (28 de 
Agosto de 1933).

Em 10 de Março de 1936 assume as funções 
de Subdirector da Escola de Educação Física 
da Armada, que acumula com as de vogal 
da Comissão Técnica de Educação Física a 
partir de Outubro. Já como Capitão-de-Mar-e-
-Guerra (desde 21 de Março de 1937), torna-se 
Director da Escola a 3 de Agosto de 1937. Ocu-
pa também os cargos de Director Interino da 
Direcção de Educação Física da Armada e de 
Presidente Interino da Comissão Técnica de 
Educação Física.

Nomeado Director dos Serviços Marítimos a 
9 de Outubro, frequenta o Curso Complemen-
tar Naval de Guerra no ano lectivo de 1937-38, 
na altura em que é extinta a Escola de Educa-
ção Física da Armada e as suas competências 
são absorvidas pela Escola de Educação Físi-
ca do Exército.

Embarca, então, no aviso de primeira classe 
“Bartolomeu Dias”, para exercer o seu quarto 
comando no mar, de 6 de Dezembro de 1938 
a 22 de Setembro de 1939.

Torna-se Director da Aeronáutica Naval em 
21 de Outubro de 1939, naquela que será a sua 
última comissão no Activo. Em 1940 ainda 
escreve para os Anais “A Educação Física na 
Armada”, mostrando que o seu amor pelo 
Desporto se mantém bem vivo. Nesse ano é 
criado o Instituto Nacional de Educação Física 
(INEF) e extinta a Escola de Educação Física do 
Exército, cujos professores passam a constituir 
o grosso do corpo docente daquele Instituto. 
Para trás ficava, de uma 
vez por todas, a prepon-
derância dos médicos e da 
sua “ginástica de fole”.

Murinello passa à si-
tuação de Reserva em 26 
de Janeiro de 1941, dia 
em que completa sessen-
ta anos.

Antes de se reformar - 
dez anos mais tarde - ain-
da desempenhou funções 
na Inspecção dos Serviços 
da Armada e na Direcção-
-Geral das Pescarias.

A 24 de Agosto de 1960 
falecia na sua casa da Cos-
ta da Caparica. Deixava 
atrás de si uma notável 
obra de organização, im-
plantação e divulgação 
da Educação Física na Marinha, nas Forças 
Armadas e em Portugal. Ao mesmo tempo, o 
seu zelo, a sua competência e, sobretudo, o seu 
carácter exigente e rigoroso tinham deixado 
uma marca indelével em todos os que tiveram 
o privilégio de ser seus alunos, entre os quais 
toda uma geração de Oficiais de Marinha que 
briosamente viriam a servir a Corporação.

Foi, pois, da mais elementar justiça a cria-
ção, em Abril de 1971, de um prémio com o 
seu nome destinado a galardoar o aluno da 
Escola Naval que termine o curso com o me-
lhor aproveitamento na disciplina de Educa-
ção Física. Assim perdura entre nós a memória 
daquele distinto Oficial.

J. Moreira Silva
CTEN
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Notas
1 O primeiro trabalho escrito dedicado à Educação 

Física na Marinha, da autoria do Comandante Balda-
que da Silva, foi publicado em 1893 nos Annaes do Club 
Militar Naval. Nele o autor (curiosamente um homem 
da Ciência) valoriza o valor físico individual dos ofi-
ciais, como combatentes, defendendo o seu contínuo 
adestramento.

2 Estando destacado numa unidade do Exército, teve 
de requerer à Marinha que aquele período lhe fosse 
contado como tempo de embarque.

3 Neste ano é organizado pelo Ginásio Clube Portu-
guês o 1º Congresso Nacional 
de Educação física.

4 Esta instrução servia de 
base a quem pretendia ingres-
sar nas Forças Armadas, con-
tando para efeitos de contagem 
de tempo de recruta.

5 Naquela sala era também, 
muitas vezes, ministrado trei-
no físico aos alunos da Escola 
do Exército e a filhos e filhas de 
oficiais da Marinha e do Exérci-
to, igualmente sob a orientação 
do Comandante Murinello. Es-
tes treinos eram frequentemen-
te observados pelos aspirantes 
da Escola Naval, que não per-
diam a oportunidade de fazer 
chacota dos seus camaradas do 
Exército ou de espreitar as be-
las moçoilas em fato de ginásti-
ca (memória pessoal do CALM 
Leal Vilarinho).

6 Este método antropométri-
co, introduzido em 1900 pelo 

médico militar Maurice Pignet para avaliar a robustez 
física, adequa-se mais a indivíduos de origem norte-
europeia, razão pela qual já foi alvo de várias actuali-
zações e adaptações.

7 Manuel Vilarinho, A Marinha de Guerra – Uma Es-
cola Cívica, Lisboa, Edições Culturais de Marinha, Fe-
vereiro de 2004, p. 14

8 Memória pessoal do CALM REF Leal Vilarinho.
9 Memória pessoal do 1TEN ECN REF Farrajota 

Rocheta.

Capitão-de-Mar-e-Guerra José Peres Murinello.

Quadro dos galardoados com o Prémio Comandante Murinello.



26  NOVEMBRO 2006  REVISTA DA ARMADA

A INFORMATIZAÇÃO

A utilização crescente das tecno-
logias de informação e de co-
municação, associada às exi-

gências suscitadas pela implantação 
da Sociedade da Informação, têm 
provocado alterações profundas, tan-
to no perfil dos sistemas de arquivo 
das organizações, como na área das 
bibliotecas.

Estas novas tecnologias vêm facili-
tar o acesso, a difusão e a utilização 
do património bibliográfico e docu-
mental dos Arquivos e Bibliotecas.

Por esta razão, a Biblioteca Central 
da Marinha procurou, desde cedo, 
adaptar-se a esta nova realidade, ten-
do em 1992 adquirido o programa de 
gestão bibliográfica PORBASE, licen-
ciado pela Biblioteca Nacional. 

Este programa veio satisfazer os re-
quisitos de gestão bibliográfica da Bi-
blioteca e permitiu uma catalogação 
mais rápida das obras e uma pesquisa 
muito mais eficiente, através de com-
putadores colocados à disposição 
dos leitores. Além disso, possibilitou 
a troca de informação entre Bibliote-
cas, abrindo novas possibilidades de 
cooperação, nomeadamente com a 
Biblioteca Nacional, com a qual foi 
já assinado um Protocolo de Coope-
ração, que garante a integração da 
nossa Biblioteca na Base Nacional de 
Dados Bibliográficos.

A partir da adopção do PORBA-
SE, tem-se vindo a criar uma base de 
dados, que conta actualmente com 
cerca de 80% dos registos inseridos, 
prevendo-se que, até ao final de 2007, 
a base de dados da Biblioteca esteja 
completamente actualizada. 

No Arquivo Histórico da Marinha, 
importante repositório da memória 
da Marinha, nas suas múltiplas ac-
tividades - pessoal, navios, organis-
mos, infra-estruturas e legislação, a 
informatização do seu valioso acervo 
documental também se revelou um 
desafio decisivo e urgente. 

Nesse sentido, deu-se início, du-
rante o corrente ano, ao processo de 
informatização do Arquivo Histórico, 
através do módulo ArqHist da aplica-
ção informática do ArqGest. 

Esta aplicação veio assumir-se 
como um instrumento fundamental 
no apoio à gestão dos documentos de 
valor histórico-cultural, e traduziu-se 
na criação de uma base de dados com múl-
tiplas funcionalidades agregadas.

Paralelamente, atendendo ao facto que a 
Internet deve ser parte integral do funciona-

mento de um Arquivo e/ou de uma Bibliote-
ca, permitindo o acesso dos seus utilizadores 
ao acervo bibliográfico e documental, bem 
como a outro tipo de informações, em qual-

quer lugar e a qualquer hora, a partir 
de Maio de 2005 a Biblioteca Central 
da Marinha passou a dispor de uma 
página na Internet, acessível através 
do portal da Marinha. 

Nesta página é já possível efectuar 
a pesquisa bibliográfica, através do 
PACWEB, uma aplicação que veio 
facilitar o trabalho de investigadores 
e eventuais utilizadores da Bibliote-
ca, contribuindo, simultaneamente, 
para a divulgação de uma Bibliote-
ca altamente especializada, a nível 
mundial.

Entretanto, até ao final de 2006, 
a pesquisa documental “on-line” do 
Arquivo Histórico da Marinha será 
igualmente possível, através do servi-
ço InfoGestNet, que também permite 
operações de pesquisa cruzada entre 
Arquivos com acesso à Internet e de-
tentores do mesmo tipo de aplicação 
informática, como o Arquivo Histó-
rico Militar e o Arquivo Histórico da 
Força Aérea.

A DIGITALIZAÇÃO
A digitalização é igualmente um de-

safio que se coloca à Biblioteca Cen-
tral da Marinha. 

Assim, iniciou-se já a digitalização 
da documentação histórica da Mari-
nha, visando facultar o seu acesso, via 
Internet, aos investigadores, estudan-
tes e demais utilizadores do Arquivo 
Histórico da Marinha.

De facto, o processo de digitali-
zação reveste-se de extrema impor-
tância, não só numa perspectiva de 
preservação, como também numa 
perspectiva de difusão, na medida 
em que permite preservar os originais 
(muitos deles deteriorados pelo uso), 
bem como fazer um número infinito 
de cópias, facultando a sua consulta 
rápida a mais do que um utilizador 
simultaneamente.

Na Biblioteca, estão também já em 
curso protocolos com outras institui-
ções para dar início à digitalização 
de algumas das suas obras e colo-
cá-las ao dispor dos leitores, através 
da Internet. 

A médio prazo pretende-se pro-
ceder à digitalização das obras mais 
emblemáticas da Biblioteca, nomea-
damente na área do Livro Antigo, 
tornando-as mais acessíveis e possi-
bilitando que investigadores de todo 

o mundo possam partilhar as riquezas biblio-
gráficas do seu património.

(Colaboração da Biblioteca Central da Marinha) 

Biblioteca Central da Marinha
Os novos desafios

Biblioteca Central da Marinha

ArqGest – Programa de Gestão Documental.

PACWEB – Pesquisa na Internet.

Digitalização – Colecção de gravuras do séc. XVII.

Digitalização – Atlas do séc. XVIII.



 A Creche/Jardim de Infância do Arsenal 
do Alfeite, fundada em 1981, comemorou 
este ano o seu 25º aniversário.

No âmbito das comemorações deste ani-
versário realizou-se, no dia 8 de Julho, uma 
cerimónia que contou com a presença, entre 
outras individualidades,  da Presidente  e do 
Vereador do Pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal de Almada, de antigos adminis-
tradores do Arsenal e de várias centenas de 
actuais e antigos trabalhadores do AA. Tam-
bém se juntaram à comemoração muitas das 
crianças que actualmente frequentam a creche, bem como os jovens 
que, ao longo destes 25 anos, ali iniciaram a sua aprendizagem.

Na ocasião foi  descerrado, pela Senhora Presidente da Câmara e 
pelo Administrador do Arsenal do Alfeite em funções à data da cria-
ção da Creche/Jardim de Infância, Comandante Jorge da Silva Forte,  
um elemento escultórico evocativo da celebração. A escultura é da 
autoria de Olinda Lima, trabalhadora da Creche/Jardim de Infância 
e foi integralmente realizada nas oficinas do Arsenal.

A Câmara Municipal de Almada, salientan-
do a importância e o reconhecimento pela qua-
lidade deste equipamento social, ofereceu ao 
Arsenal do Alfeite uma seregrafia, que aborda 
a temática do universo infantil, da autoria do 
pintor almadense Albino Moura.

Nessa data foram também inaugurados no-
vos equipamentos de recreio e uma exposição 
retrospectiva da actividade desenvolvida ao 
longo dos 25 anos. 

Seguiram-se momentos musi-
cais e de convívio, registando-se 
o reencontro de antigos colabo-
radores e alunos.

Ao longo dos 25 anos de exis-
tência deste benefício social, a 
Creche/Jardim de Infância aco-
lheu mais de 900 crianças, filhas 
de trabalhadores do Arsenal do 
Alfeite.

25º ANIVERSÁRIO DA CRECHE / JARDIM DE INFÂNCIA DO ARSENAL DO ALFEITE

NOTÍCIAS
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 No passado dia 28 de Julho, 
pela última vez nas Instalações 
do ex -Instituto Superior Naval de 
Guerra, realizou-se a cerimónia de 
encerramento, do 2º Curso Geral 
Naval de Guerra 2005/06, a qual 
decorreu sob a responsabilidade 
do Instituto de Estudos Superiores 
Militares (IESM).

Na efeméride, presidida pelo Di-
rector do IESM, TGEN Pinto Rama-
lho, que incluiu a entrega de diplo-
mas e prémios escolares, usaram da palavra o Chefe do Curso 1TEN 
Ascensão Magarça, o Director do Curso CMG Lorena Birne e o Sub-

director CALM Sabino Guerreiro, 
que nas suas breves palavras, salien-
taram a forma positiva, empenhada e 
de intenso esforço como o curso ha-
via decorrido, tendo cumprido, mais 
uma vez, o Instituto a sua missão de 
habilitar os Oficiais com os conheci-
mentos técnico-militares necessários 
ao exercício de funções de Comando 
e Oficial Superior da Marinha. 

No final o Director do IESM agra-
deceu a presença de todos os convi-

dados e relevou a importância do processo de formação no cumpri-
mento dos objectivos da Marinha e das Forças Armadas. 

ENCERRAMENTO DO 2º CURSO GERAL NAVAL DE GUERRA 2005/06

 Realizou-se no passado dia 19 
de Junho, na Escola de Tecnolo-
gias Navais – Pólo de Vila Franca 
de Xira – Departamento de Propul-
são e Energia (DPE), a apresenta-
ção das Provas de Aptidão Profis-
sional (PAP) dos alunos do 3º ano 
do curso de Alistamento de Sar-
gentos Maquinistas Navais (CFA31 
2003 – 2006).

A PAP possui uma natureza de 
projecto transdisciplinar, integrador 
de todos os saberes e capacidades de-
senvolvidas ao longo do curso, mantendo uma estreita ligação com 
os contextos de trabalho. 

A cerimónia foi presidida pelo Comandante da ETNA – CMG 
Casqueiro de Sampaio e assistiram à apresentação representantes 
da DSF, Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, Es-

cola de Sargentos do Exército, Es-
cola Naval, DN, AA, Escola de FZ, 
além de outros convidados civis e 
militares.

Foram apresentadas duas provas: 
“Reboque para Transporte de Mo-
tores Fora de Borda” e a  “Platafor-
ma Elevatória aplicada a uma esca-
da vertical”.

Os quatro formandos do curso 
atingiram com sucesso os objectivos 
a que se propuseram, sendo os tra-
balhos realizados, demonstrativos 

do seu elevado empenho e motivação. 
De salientar, no seguimento do que se tem verificado ao longo 

dos últimos anos, a colaboração do Eng.º Naval Manuel José Gomes 
Lima, licenciado pelo IST, que uma vez mais apoiou os formandos 
no projecto e realização dos trabalhos apresentados. 

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL DO CURSO DE ALISTAMENTO 
DE SARGENTOS MAQUINISTAS NAVAIS (CFA31) 2003 – 2006
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NOTÍCIAS

 Decorreu na Escola de Tecnologias Navais (ETNA), entre 30 de Maio e 21 de Junho, 
o Curso de Aperfeiçoamento em Guerra Electrónica nível II (ATE20) com a presença de 
20 formandos, sendo 17 do Curso de Especialização de Oficiais (CEO) e 3 da Força Aé-
rea Portuguesa (FAP).

Este curso visa dotar os oficiais com valências para o desempenho de funções de che-
fia na área da Guerra Electrónica (GE) em unidades navais e de fuzileiros, no Comando 
Naval e EMA, bem como de gestor do panorama de GE, como oficial de estado-maior 
em Forças Navais Sendo este o segundo curso da área de GE (nível II) para oficiais, além 
do aprofundar de conhecimentos com uma componente teórica, tem também por objec-
tivo dar uma visão global da GE nas FA. Numa época em que os esforços de interopera-
bilidade entre os diferentes ramos são uma prioridade, a realização de diversas visitas, 
nomeadamente ao Comando Operacional da FAP, à BA 5 (Monte Real), à BA 6 (Montijo) 
e a uma fragata da classe Vasco da Gama, bem como as palestras ministradas pelos res-
ponsáveis da área da GE dos EM’s dos três ramos e do EMGFA, foram um contributo 
importantíssimo para que os objectivos do curso fossem amplamente atingidos.

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GUERRA ELECTRÓNICA NÍVEL II

Terminou no passado dia 2 de Junho 
o período de preparação, treino e ava-
liação para Comandantes de Submari-
no da classe “Albacora”. Este “estágio”, 
que ao nível interno assume a designa-
ção de Curso de Comandantes, havia 
começado em 13 de Março e contou com 
a frequência do CTEN Mamede Alves, 
do CTEN Baptista Pereira e do 1TEN 
Mendes Saraiva, sendo os dois primei-
ros ex-Oficiais Imediatos dos NRP´s “Barracuda” e “Delfim”, e o 
terceiro o actual Oficial Imediato do NRP “Delfim”. A arquitectura 
e a supervisão do curso esteve a cargo do CTEN Salgueiro Frutuo-
so, Chefe do Serviço de Treino e Avaliação da Esquadrilha de Sub-
marinos (ES) e último comandante do NRP “Delfim”.

A estrutura do “estágio” compreendeu dez semanas de duração, 
igualmente repartidas entre terra e mar1. O período de terra passou 
por um conjunto de palestras com vista à consolidação teórica de ma-
térias já abordadas no Curso de Especialização de Oficias em Navega-
ção Submarina e outras de âmbito mais exclusivo dos Comandantes. 
De entre as matérias a consolidar enfatizou-se a “segurança da plata-
forma”. Na fase de terra ouve ainda oportunidade para rever e apro-
fundar conhecimentos sobre as operações navais com submarinos, con-
duzindo e supervisionando planeamentos e “briefings” sobre transito 
de um submarino para uma área de interesse, patrulhas e intercepções 
ASW, operações especiais2, “Intelligence Surveillance and Reconnaissance” 
(ISR) em costa hostil, fotografia periscópica, recolha de informação so-
bre contactos de interesse que navegam em espaços marítimos nacio-
nais, cooperação com aeronaves de patrulha marítima3, e preparação 
e supervisão da participação do NRP “Barracuda” no exercício “Shark 
Hunt 06” da “US Navy”. 

Na fase de mar, os oficiais foram treinados na realização de mano-
bras do submarino bem como todas as que se relacionam com a inte-

riorização dos aspectos relacionados com 
os elementos evolutivos do submarino, 
ocorrendo em simultâneo um programa 
intenso de actividades que passaram por 
aspectos como: navegação em aguas res-
tritas, inserção de uma equipa de mergu-
lhadores em costa hostil, fotografia peris-
cópica, “Target Motion Analysis” (TMA) 
associado ou não ao procedimento de es-
clarecimento de vinda à cota periscópica, 

ISR, nomeadamente junto a corredores de tráfego marítimo, simulação 
de ataques com torpedos à cota periscópica com e sem disparos a ar, cál-
culo de distância ao alvo com recurso ao método passivo “EKLUND” e 
“GDC”4. Para que toda esta larga panóplia de exercícios e procedimen-
tos se pudesse realizar em muito contribuiu o Comando Naval através 
atribuição de diversas Unidades Navais em colaboração.

Foi ainda desenvolvido treino exaustivo em outras áreas que permi-
tiram aos oficiais treinarem a obtenção da posição do submarino com 
recurso a navegação por sondas, manobras de Homem ao Mar, procedi-
mentos de Limitação de Avarias e Reacção a Avarias da Plataforma. De 
referir ainda a condução do exercício “Shark Hunt 06” da “US Navy”, 
no mar, no qual os oficiais conduziram uma acção ASW tendo como 
opositor um Submarino nuclear francês. Neste longo período de mar 
os oficiais foram organizados de forma a que cada um desempenhas-
se, por períodos de 24 horas, a função de “Comandante do Dia” sendo 
da sua responsabilidade a condução do navio, sempre em conjugação 
com o Coordenador do Estágio e deste com o Comandante do navio. A 
última manobra expressiva do estágio foi a de “Assentamento no Fun-
do”, realizado numa zona seleccionada para o efeito junto a Pinheiro 
da Cruz em 31 de Maio. 

Em jeito de balanço dir-se-á que os três oficiais ficaram certamente 
mais “ricos” em conhecimentos e melhor preparados para que, quan-
do chamados a cumprir o seu “sonho de Comando” o possam realizar 
de uma forma mais experiente e segura.

(Colaboração do Comando da Esquadrilha de Submarinos)
Notas:
1 - O estágio, na parte de mar, foi inteiramente realizado a bordo do NRP “Barracuda.
2 - Inserção de “Clearance diving team” (CDT) por bote em costa hostil
3 - “Maritime Patrol Aircraft” (MPA). Durante o estágio foi efectuado um voo numa 
aeronave P3P da Força Aérea Portuguesa, acção realizada oportunamente durante o 
exercício “SWORDFISH 06” por forma a presenciar o “modus-operandis” deste meio 
de combate vs. submarino)
4 - GO DEEP CIRCLE: procedimento de cálculo mental forma obter a distância míni-
ma a que um “contacto” de superfície se pode aproximar do submarino e que obriga 
este a ir para a “cota de segurança”, estando esta actualmente definida nos 50 mts.

“ESTÁGIO” DE COMANDANTES DE SUBMARINO 2006

Este período de preparação, já na sua quarta edição, foi implementado pela pri-
meira vez no decorrer de 1998, surgiu de uma evidente necessidade de sistematizar 
os aspectos da instrução e da selecção pelo mérito para um cargo tão particular e 
exigente. O principal objectivo é o de proporcionar treino aos Oficiais que tenham 
exercido ou estejam a exercer funções de Oficial Imediato de um submarino da clas-
se “Albacora” e sejam seleccionáveis para comandar uma destas Unidades Navais, 
sendo a avaliação estritamente confidencial, constituindo elemento informativo não 
vinculativo do Comandante da Esquadrilha de Submarinos, no que respeita ao pro-
cesso de decisão do Exmo. Sr. Alm. CEMA, para a escolha dos oficiais que exercerão 
as funções de Comandante de Submarino classe “Albacora”.



 A Escola do Serviço de Saúde Militar realizou no passado dia 28 de Julho a cerimónia de 
encerramento solene do ano académico 2005/06, presidida pelo Comandante da Instrução 
e Doutrina do Exército TEN GEN Cunha Lopes e constou de uma alocução pelo Director 
da ESSM, MGEN da FA, Ribeiro da Silva e a imposição de condecorações a Oficiais, Sar-
gentos e Praças da Unidade agraciados durante o corrente ano.

Integrado na cerimónia teve também lugar na Basílica da Estrela a cerimónia de bênção 
das pastas dos alunos finalistas do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE) 2002/06, 
a qual foi presidida pelo Bispo da Diocese das Forças Armadas e de Segurança D. Januário 
Torgal Mendes Ferreira. 

Concluíram a sua licenciatura 58 novos Enfermeiros pertencentes à Marinha, Exército, 
Força Aérea, Guarda Nacional Republicana e Cruz Vermelha Portuguesa.  Sendo que des-
tes, 11 integram os quadros da Marinha.

ENCERRAMENTO SOLENE DO ANO ACADÉMICO 2005/06 E BENÇÃO DAS PASTAS
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NOTÍCIAS

 No passado dia 14 de Julho, foi realizada 
no Ponto de Apoio Naval de Tróia, a ceri-
mónia de comemoração dos 39 anos do au-
mento ao efectivo nos navios da Armada da 
NRP “Comandante João Belo” que ocorreu 
a 1 de Julho. 

A cerimónia, constou da imposição de con-
decorações e distintivos relativos ao tempo de 
embarque e de navegação que premiaram mi-
litares do navio. O CFR Correia Policarpo, ac-
tual Comandante, perante a presença de toda 
a guarnição, proferiu uma breve alocução 
onde relembrou a vida do “Cte João Belo”, 

salientando ainda a necessidade de todos os 
oficiais, sargentos e praças do navio mante-
rem os elevados padrões de desempenho, e 
estarem prontos para qualquer desafio, man-
tendo o treino e o trabalho diário constante, 
que permitirá levar o navio a bom porto por 
forma a cumprir as missões atribuídas.

Seguiu-se a realização de um almoço de 
confraternização no barracão do Ponto de 
Apoio Naval de Tróia para comemorar esta 
data simbólica que decorreu num ambiente 
animado e de grande camaradagem entre os 
elementos da guarnição.

39 ANOS DO NRP “JOÃO BELO”

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

 Realizou-se no passado dia 15 de Julho o 2° almoço-convívio da 
3ª guarnição da “João Coutinho”. O evento decorreu no Restaurante 
“Litoral”, em Pombal, e contou com a presença de 38 elementos da 
guarnição, acompanhados por 56 familiares. 

Neste convívio comemorou-se o 31° aniversário do regresso de 
Moçambique a 13 de Julho de 1975.

CONVÍVIOS

 No passado dia 22 de Julho realizou-
-se o 12° convívio dos marinheiros na-
turais do Concelho do Sabugal.

O evento, que mais uma vez con-
tou com a presença do VALM Ferrei-
ra Pires, decorreu junto à ermida da 
Senhora da Graça, no Sabugal, tendo 
reunido perto de duas centenas de 
participantes.

Após a tradicional concentração no 
centro da sede do concelho, os convi-
vas dirigiram-se à ermida, onde foi 
celebrada missa por intenção dos marinheiros já falecidos. Seguiu-se 
um almoço de confraternização ao ar livre, que se prolongou até ao 

final da tarde, altura em que foi ser-
vido um lanche “ajantarado” e se es-
colheu a comissão organizadora do 
próximo convívio, que terá lugar na 
vila do Soito.

A celebração foi encerrada com um 
concerto da Banda da Armada no pátio 
do célebre castelo “das cinco quinas”, a 
que as gentes sabugalenses aderiram 
com o maior entusiasmo. Durante o 
dia, a carrinha de divulgação da Ma-
rinha complementara a presença da 

Briosa naquela pacata cidade beirã, cujo concelho tantos marinheiros 
de rija cepa tem dado a Portugal ao longo de várias gerações.

MARINHEIROS DO CONCELHO DO SABUGAL



V i um acidente na estrada. Uma senho-
ra foi colhida no passeio por um carro 
que, em alta velocidade, ultrapassou 

outro pela direita. Na confusão gerada, um 
homem idoso esbracejava angustiado, en-
quanto, perto da acidentada, os paralelepí-
pedos da calçada se avermelhavam…O autor 
do atropelamento nem sequer parou. Muitos 
atrás de mim apitavam sem parar, não perce-
bendo o que se tinha passado. Por um mo-
mento ocorreu-me que o Inferno não poderia 
ser mais desumano ou caótico…

Parei e encostei o carro fora do caminho 
da multidão de “orçamentistas” – termo que 
gosto particularmente e que se aplica a todos 
aqueles, que sem saírem do seu automóvel, 
abrandam demoradamente para observar a 
desgraça dos outros – entretanto vi um ho-
mem novo, não me pareceu ter mais de 20 
anos, a dirigir-se para a vítima. Despachado 
e ágil chegou à acidentada alguns segundos 
antes de mim. Esta, uma mulher de meia-ida-
de, tinha agora a perna esquerda envolvida 
numa volumosa poça de sangue. O idoso 
- mais tarde vim a saber, era pai da senhora 
acidentada - chorava copiosamente. O jovem, 
sempre solícito, enquanto o tentava acalmar, 
rasgou as calças da senhora, que jazia inerte. 
Foi nesse momento que decidi intervir. Ha-
via uma fractura exposta. A senhora tinha um 
pulso débil e taquicardíaco, de acordo com 
a hemorragia da perna, por onde se lhe es-
vaía a vida. Pedi ao jovem que me ajudasse 
a endireitar a senhora a um só tempo (para 

prevenir lesões da coluna) e disse-lhe que ia 
fazer um torniquete para limitar a hemorra-
gia. Sem que eu lhe pedisse despiu e rasgou 
a sua própria camisa, atirando-me com um: 
“sabe fazer, ou quer que eu tente?”

Disse-lhe que sabia e apertei a perna acima 
da lesão. Entretanto percebi que ninguém ti-
nha ligado para a emergência. Pedi-lhe para 
fazer isso. O velhote, emocionado, desmaiou 
e cairia desamparado não fora o presto apoio 
do jovem. À nossa volta um magote de curio-
sos, inactivos, espreitava e dava conselhos, a 
maior parte destes de uma tontaria inaudi-
ta…Ali ficámos durante cerca de 20 minutos 
tendo eu aliviado o torniquete algumas vezes, 
para permitir a irrigação transitória do mem-
bro ferido, limitando, contudo, a hemorragia. 
Chegou finalmente a ambulância. Trazia um 
médico e o jovem percebeu pela linguagem 
usada que eu era médico também. A ambu-
lância levou os dois infelizes transeuntes: o 
pai inanimado, mas a respirar e com pulso 
e a filha com uma perna em mau estado, 
mas viva…

Estava cansado e sentei-me esperando que 
todos os curiosos partissem. Reparei que o jo-
vem também tinha ficado para trás. Estava de 
tronco nu. Tinha parte do antebraço e tórax 
ensanguentados. Ofereci-me para lhe empres-
tar roupa e o levar a casa. Disse-me que não 
valia a pena. Tinha o carro perto e roupa no 
Alfeite (estávamos perto), era fuzileiro, afir-
mou decidido e com orgulho. Disse-lhe então 
que era, eu também, da Marinha. Apertei-lhe 

a mão. Partimos, finalmente, os dois….
Nesse dia meditei sobre estes aconteci-

mentos. Os primeiros foram as condições do 
acidente. Que me corrijam se estiver erra-
do, mas nós os portugueses damos cada vez 
mais provas de selvajaria ao volante. Apesar 
de no nosso rectângulo à beira-mar o código 
da estrada ser dos mais rígidos no mundo, a 
verdade é que nada se cumpre. Como sabe-
mos todos, só os lorpas respeitam limites de 
velocidade, prioridades e outros arcaísmos, 
eivados de respeito mútuo, que uns quantos 
dinossauros estúpidos tentam defender…Na 
verdade o código da estrada devia ser suma-
riado por tês regras simples (essas sim já hoje 
escrupulosamente cumpridas):

Artigo 1: PRIMEIRO EU
Artigo 2: SALVE-SE QUEM PUDER
Artigo 3: CUMPRES – ÉS BURRO
Se este código fosse lei escrita em vez de 

lei cumprida, deixaríamos de achar estra-
nho que nos queiram abalroar, numa ânsia 
abrupta de passar, quando já vamos à ve-
locidade máxima permitida. Deixaríamos, 
também, de considerar estranho, que ape-
sar de estarmos com prioridade, ninguém 
nos deixa passar, porque não gostamos de 
atirar o nosso carro para cima dos outros, 
que esperamos tenham civilidade. Compre-
enderíamos, por fim, porque é que o carro 
atrás de nós nos apita se paramos para deixar 
passar alguém na passadeira – já se vê, ele 
tem pressa e quem cumpre é, evidentemente, 
burro…O que me atordoa verdadeiramente 

é que, provavelmente, a 
condução é o reflexo do 
nível moral (e porque não 
dizê-lo também) e cultural 
da maioria de nós. Far-se-
-ia, por maioria de razão, 
um grande bem à nação se 
adoptássemos aqueles três 
artigos, para substituir uma 
coisa maçadora, que os 
políticos teimam em crer 
reformar, mas que na rea-
lidade também não se leva 
a sério: a Constituição…
Tudo faria sentido e até o 
nível cultural e a mensa-
gem das nossas televisões 
estaria, no geral, de acordo 
com aquelas três, peque-
ninas mas fortes, regras de 
ouro. Outras vantagens se 
seguiriam: não estranharía-
mos os negócios do futebol 
e, não menos importante, a 
situação económica apon-
taria finalmente na direc-
ção certa – alguns cada vez 
mais ricos e a maioria cada 
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vez mais pobre. Enfim, o país remaria unido, 
acabava-se a hipocrisia e todas as forças vi-
vas, ouso dizer, iriam convergir no mesmo 
sentido – o do egoísmo…

Se perguntarmos a qualquer plateia, se te-
riam ajudado a senhora atropelada, veremos 
que fariam tudo. Na verdade poucos fizeram 
alguma coisa útil naquele dia e naquela pla-
teia anónima, quem fez foi um jovem fuzi-
leiro. Fê-lo desinteressadamente e de forma 
expedita. Não perguntou o que ganhava com 
isso, ou se valeria a pena. Fez porque achou 
que deveria faze-lo e eu (que conheço e gos-
to particularmente dos fuzileiros) acho que a 
Marinha e a formação militar que ele rece-
beu têm algo a ver com esta atitude. É que, 
da forma que eu a entendi, a formação mi-
litar tem tanto de dádiva ao próximo, como 
terá da agressividade defensiva que prepara os 
homens para a guerra…Assim, no final desse 
dia ainda consegui sorrir. Talvez tenha a sor-

te de que quando alguém que eu reconheça 
como da família, ou amigo, estiver na rua em 
dificuldades, um outro militar passe e a aju-
de, sem esperar recompensa. Poucos outros, 
infelizmente, parecem ter este sentimento de 
solidariedade…. 

Apetece-me dizer aos muitos que desper-
diçam dinheiro do erário público em cam-
panhas de sensibilização para as mortes na 
estrada – Esqueçam!!! Gastem antes o di-
nheiro em formação moral, dêem exemplos 
de civismo e, por favor, punam, severamen-
te, os prevaricadores…A senhora, soube mais 
tarde, sobreviveu, mas vive ainda no calvário 
de uma reabilitação lenta, pois a perna nun-
ca mais será o que era…Nunca apanharam 
o prevaricador…Quando falei com ela não 
estava muito preocupada com a sua saúde, 
mas muito mais com a incapacidade para tra-
balhar – já que era o sustento da casa. Tudo, 
tanta dor, tanto sofrimento, por causa de um 

esperto, com pressa, que apanhou uma burra, 
cumpridora, no seu trajecto no passeio…

Nada, nem os inúmeros carros de luxo, que 
povoam as nossas vias rápidas, nem esta simi-
litude que queremos aparentar com os países 
desenvolvidos, me faz esquecer que no ínti-
mo, bem no íntimo, estamos cada vez mais 
primitivos, mais insensíveis…mais desumanos. 
Será este o nosso desígnio mais triste e a razão, 
porque vivemos num país sempre em dificul-
dades. No final, sabemos todos, os povos da 
Europa que se evidenciaram pelo bem-estar 
que proporcionam aos seus cidadãos, fizeram-
-no sempre apoiados em duas traves mestras: a 
educação e o respeito pelo individuo. O nosso 
desastre parece ser que em tantos os anos de 
democracia, isso não foi compreendido, será 
essa certamente a revolução que nos falta…
para conduzirmos com respeito…

Doc

Com o fim do ano à vista é oportuno dar-
-se conhecimento das actividades leva-
das a cabo pelo CNOCA.

O clube realiza regularmente dois cursos 
de vela por ano (OUT/FEV e FEV/JUN), que 
decorrem aos fins-de-semana no Alfeite. Pelo 
número de participantes e de sessões esta é a 
actividade de maior relevo do clube que, dá 
uma outra animação ao Alfeite nos sábados e 
nas manhãs de domingo.

Outra presença indefectível aos sábados pela 
manhã continua a ser o Cte. Monteiro Fiadei-
ro, sempre disponível para apoiar os sócios 
que querem desenvolver alguma actividade de 
canoagem.

Em idêntico período do calendário decorrem 
os cursos de natação na piscina do CEFA, duas 
vezes por semana (3ª e 5ª das 18:30-19:20); no-
tou-se no último ano uma diminuição da procura destas aulas, haven-
do portanto vagas disponíveis para novos interessados. 

Os cursos de mergulho amador do CNOCA continuam a ter bas-
tante procura; são ministrados com apoio da Escola de Mergulhado-
res e da Esquadrilha de Submarinos e incluem, além das aulas teóri-
cas, sessões na piscina da BNL e mergulhos de mar, normalmente na 
zona de Sesimbra. Foram já ministrados dois cursos este ano, estando 
ainda previsto realizar outro curso.

Em resposta a solicitações dum grupo de sócios iniciou-se uma 
nova tradição, com a organização de “Encontros de Caça-submarina 
do CNOCA”, tendo-se realizado o 1º no dia 6MAI, em Sagres, e o 2º 
no dia 2SET na zona de Sines, Ilha do Pessegueiro. 

O CNOCA organizou três provas de vela, dando cumprimento ao 
calendário de provas estabelecido com a respectiva Associação Re-
gional. Na zona do Alfeite decorreu, em 8/9ABR, uma prova de apu-
ramento regional para a classe Sharpie 12m. No âmbito das come-
morações do Dia da Marinha, foram organizadas no fim-de-semana 
de 20/21MAI, regatas para vela ligeira no Alfeite e regatas de cruzei-
ros no estuário do Tejo, que contaram com a participação de mais 
de 60 embarcações. 

Em Outubro decorre o 57º Festival Náutico, com regatas de vela 
ligeira e de cruzeiros, prova esta já com tradição no calendário da 
vela na zona centro. 

Associado também às comemorações dos Dia da Marinha, realizou-

-se, em 25MAI o X Torneio de golfe “Dia da Marinha”. Este torneio, 
realizado com o patrocínio do Banco Santander Totta teve lugar no 
campo I da Aroeira, com a presença de 120 jogadores, entre os quais 
o Embaixador da Holanda, Herman Froger, o Alm. Vidal Abreu e ou-
tros oficiais dos três ramos das Forças Armadas. Estão ainda planeados 
para este ano a realização de mais quatro torneios e dois troféus.

O tradicional embarque do “Creoula” decorreu de 12/14MAI, con-
tribuindo para o treino da guarnição. Após um embarque em Sesimbra, 
o navio entrou a barra de Lisboa na manhã de Domingo.

As embarcações de cruzeiro do clube, em especial o SABIK e AL-
TAIR com capacidade para navegações ao longo da costa, têm tido 
uma procura significativa no Verão. Este ano concorreram cerca de 20 
sócios, que após distribuídos pelas duas embarcações, usufruíram de 
JUL a SET da sua utilização entre Lisboa, Sesimbra e o Algarve. 

O clube, tem procurado manter sempre actualizada a informação 
no “website” do clube (www.cnoca.org). Aí podem encontrar-se re-
ferências das actividades recentemente concluídas bem como, em 
primeira-mão, os “Avisos” relativos às actividades que brevemente 
terão início. 

A direcção do CNOCA está naturalmente disponível para atender 
a sugestões ou novas solicitações dos sócios, pois é por eles, e para 
eles, que o clube existe.

(Colaboração da Direcção do CNOCA)

Actividades do CNOCAActividades do CNOCA



Intercepção, análise de sinais e guerra electrónica
Soluções para intercepção, identificação e contra medidas electrónicas

Forças armadas, organismos governamentais e policiais com tare-

fas de segurança relevantes só poderão ser bem sucedidas se os 

seus equipamentos técnicos estiverem ao nível dos últimos desen-

volvimentos. Sobreviver no “campo de batalha digital” é apenas 

possível através da utilização de uma tecnologia flexível. Apenas 

terá de ser o mais rápido e “inteligente” ao interceptar e analisar 

a multitude de sinais e informações para ter sucesso na era da 

guerra de informação.

“SIGINT torna-se digital” é a tendência. Todos os instrumentos e 

sistemas da Rohde & Schwarz estão em completa sintonia com 

esta tendência através da utilização maciça de processadores de 

dados e de sinais extremamente rápidos para o processamento 

digital dos sinais e da utilização de hardware e software modula-

res inteligentes.

Assistimo-lo na resolução das suas tarefas complexas fornecendo 

todas as soluções para a pesquisa, detecção, análise e empastela-

mento de todos os sinais de comunicação de HF a SHF, bem como, 

os sinais “não-com”. E isto para todos os tipos de métodos de mo-

dulação e transmissão. Quer seja voz, fax ou dados, sinais analógi-

cos ou digitais, encriptação ou métodos LPI, tais como a agilidade 

de frequência ou a técnica de “spread spectrum” - nós temos a 

melhor solução. 

Descubra mais:  

www.rohde-schwarz.pt

Rohde&Schwarz Portugal, Lda  · Alameda António Sérgio, 7 - R/C - A · 2795-023 Linda-a-Velha

Tel. 21 415 57 00 · Fax 21 415 57 10 · e-mail: info@rspt.rohde-schwarz.com
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 373)

PALAVRAS CRUZADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTAIS: 1 – Leito tosco e pobre; Espécie de vespa americana. 2 – Gos-
tais; Pedrinha redonda com que se jogava o alguergue. 3 – Rotante. 4 – Arqui-
pélago da Malásia; Cidade da Alemanha. 5 – Apelido; Liguem; Rio da França. 6 
– Em forma de cone. 7 – Grito de dor; Respeite; Símb. quím. do háfnio. 8 – Ca-
lunio; Ilha da Polinésia, a mais importante do arquipélago do Havai. 9 – Memo-
rável na confusão. 10 – Cidade da Bélgica (inv); Nome vulgar de um mamífero 
carnívoro, a que também se dá o nome de papa-mel. 11 – Lavrara; Azedos.

VERTICAIS: 1 – A parte anterior da cabeça humana, rosto, semblante (pl); Cabo 
com que se mareia a vela (náut). 2 – Fruto silvestre; Andava; Cidade da Cal-
deia (ant). 3 – Nome de diversos mamíferos desdentados cobertos de escamas 
e que habitam na América do Sul; Divisa. 4 – Espécie de albufeira; Marosca 
na barafunda. 5 – Óxido de estrôncio, empregado na refinação do açúcar. 6 
– Relativo a oásis. 7 – Ablação cirúrgica, total ou parcial, dos ossos do tarso. 
8 – Matéria na confusão; Unidade de trabalho do sistema C.G.S. 9 – Estron-
deia; Rezar. 10 – Grito de dor; Oferece; Cidade da França, porto importante. 
11 – Grande artéria que sai do ventrículo esquerdo do coração; Pressas.

HORIZONTAIS: 1 – Carbonarios. 2 – Emascarar. 3 – Norio; Mi; Um. 4 – Tre; Suaves. 
5 – Utia; Idades. 6 – Reacusara. 7 – Ic; Ult; Ps. 8 – Aeroterapia. 9 – Ode ; Otosm. 
10 – Odometrico. 11 – Gregorianos.

VERTICAIS: 1 – Centuriao. 2 – Amortecedor. 3 – Rareia; Rede. 4 – Bsi; Acuo; Og. 
5 – Ocos; Ultimo. 6 – Na, Uiste; Er. 7 – Armada; Roti. 8 – Raiva; Atra. 9 – Ir; Eda; 
Poin. 10 – Use; Pisco. 11 – Sim; Sesamos.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 372

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 90)

N-S vuln. E abre em 1♣ e S intervém naturalmente em 1♠; W passa e N 
com os seus bons 14 pontos sustentados por 2 ases e um excelente fit de 
4 cartas em ♠, fechou o leilão na partida em 4♠. Com outra vulnerabili-
dade N deveria começar por fazer um cue-bid em 2♣ para saber a força 
da intervenção do parceiro, e caso ele mostrasse ter sido fraca admitir que 
a hipótese de partida seria muito remota, evitando dar um tiro no escuro. 
Como deverá S jogar tendo recebido a saída natural a ♣V?

(Solução neste número)

10
2

A
R
9

R
V
7

D
8
7
4
3

Este (E):

5 10
8
7
5

D
10
8
5
4

V
10
6

Oeste (W):

R
8
7
6

D
V
4

A
6
3

A
9
5

Norte (N):

A
D
V
9
4
3

6
3
2

9
2

R
2

Sul (S):

TAPE E-W PARA TENTAR RESOLVER O PROBLEMA A 2 MÃOS.

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 90

A abertura de E permite conhecer que as cartas chaves estarão na sua mão, nome-
adamente ♥AR. As perdentes serão portanto três ♥ e um ♦, havendo que eliminar 
uma para cumprir o contrato. Vejamos então qual a linha de jogo que deverá se-
guir: faz a 1ª vaza de R, destrunfa a acabar na mão e joga outro ♣; se W meter o 
10 faz de A e joga o 9 para a D de E, baldando a perdente em ♦ na mão; E jogará 
♦ que faz de A e joga outro ♦ para cortar; vai ao morto em trunfo e joga o último 
♦ para cortar e eliminar o naipe; joga então ♥ para a D e A de E que ficará sem 
defesa, tendo apenas para fazer o seu ♥R ou jogar para corte e balda e anular a 4ª 
perdente de S; se W não meter ♣10 joga o 9 do morto para a D de E, e ficará com 
o A para baldar a perdente em ♦; o resto é igual.

Nunes Marques
CALM AN               

CONVÍVIO
MARINHEIROS DO OESTE

 Os marinheiros e ex-marinheiros e familiares dos concelhos do Oeste (Bom-
barral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Mafra, Óbidos, Peniche e Torres Ve-
dras), vão reunir-se a 18NOV06, no restaurante “O Teimoso” na estrada nacional 
8, junto à Marteleira-Lourinhã, este ano organizado pelo concelho da Lourinhã.

Os interessados devem contactar: António José Figueiredo (ex111/66 “o 
Índio”) para: Rua 24 de Agosto, 38 C 2530-701 S. Bartolomeu dos Galegos, 
TM: 919518067, ajfigueiredo@sapo.pt

CONVÍVIO

JANTAR ANUAL DO NRP“SAGRES”

 Em 06DEZ06 na Quinta do Caiado – Sobreda da Caparica terá lugar pelas 
19h o jantar-convívio do NRP “Sagres”.

Os interessados devem contactar até 27NOV06 qualquer elemento da Co-
missão Organizadora:

SAR M Silva Telef.: 31 5060 ou TM: 93 80 43 260; SAR M Travanca Telef.:31 
9107 ou TM: 91 95 51 426; CAB M Casimiro Telef.:31 5069 ou TM: 96 80 73 756; 
CAB M Horta TM: 96 71 54 160.



NOTÍCIAS PESSOAIS

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

CMG Luís António de Oliveira Belo Fabião, nomeado Chefe de Divisão de Logística 
do Material do EMA  CMG Alberto Manuel Silvestre Correia, nomeado Comandan-
te da Esquadrilha de Escoltas Oceânicos  CMG Vladimiro José das Neves Coelho, 
nomeado Comandante da Esquadrilha de Navios Patrulhas  CFR Fernando Jorge 
Ferreira Suranes, nomeado OMNPPX00309TAFF Oficer Maritime Operations no CC 
MARHQ no Reino Unido  CTEN Diogo Falcão Trigoso Vieira Branco, nomeado 
Comandante do NRP “Gago Coutinho”  1TEN SEL Rui Alberto Pires do Rosário, 
nomeado Patrão Mor da Capitania do Porto da Horta  1TEN José Manuel Varela 
Mendes, nomeado Comandante do NRP “Cacine”  1TEN António Pedro Nolaco 
Crespo, nomeado Comandante do NRP “Quanza”  1TEN Rui Miguel Vasconcelos 
de Andrade, nomeado Comandante do NRP “Save”  1TEN José João Laranjeira 
de Brito Afonso, nomeado Comandante do NRP “Auriga”  1TEN António Car-
los Marques Reiriço, nomeado Comandante do NRP “Andrómeda”  2TEN Sérgio 
Franco Leitão, nomeado Comandante do NRP “Escorpião”.

FALECIMENTOS

CFR SG REF Virgílio Antunes Leitão  SAJ FZ REF Arlindo Diogo Montes  
1SAR E REF António Maria Fernandes  1SAR B REF Ilidio Ferreira  CAB R 
REF José Firmino Guerreiro Chalaça  CAB CM REF Manuel Pinto de Abreu  
CAB CM REF Joaquim Ferreira do Souto  2MAR A Hugo Miguel Mateus Mar-
tins  1GR FZ REF Guilherme Henriques Mendes.

RESERVA
SMOR MQ João Manuel Lacão da Luz  SCH ETS Luís Santos do Carmo Mar-

tins  SCH SE Jorge Gualdino Gonçalves  SAJ MQ Manuel António Delgado 
Varanda  SAJ FZQ Fernando Jorge Correia Alves  1SAR T Arlindo dos San-
tos  1SAR US Sérgio Filipe Peixoto Vinhas  CAB M Sérgio Nunes Baptista  
1MAR FZ Norberto Cerqueira Lourenço.

REFORMA
CALM RES Heitor Manuel Monteiro Montes  CMG RES João Manuel 

do Carmo Silva  CMG RES Fernando Alberto Rebelo Brito Valle  CMG 
EMQ RES Carlos Manuel de Vasconcelos Carrasco  CFR OTT RES Rui de 
Azevedo Almeida  CFR OTT RES José Teixeira Ferreira Gil  CFR OTT 
RES Jaime da Piedade Neves Simões  CTEN OT RES José Norberto Ro-
drigues Pedra  1TEN OT RES Francisco Caneira de Oliveira  SMOR CE 
RES António Caldas Alves  SMOR A RES Domings Rosa Caeiro  SCH 
V RES Celso Araújo Baptista Ruão  SAJ TF RES Armando da Silva  SAJ 
TF RES Carlos José Vieira  SAJ M RES Manuel Tomaz Baião  SAJ B RES 
Joa quim Manuel Marreiros Alferes  SAJ M RES António Domingos Amaro 
Martins  SAJ A RES Manuel Luís Fernandes  SAJ CM RES João Dioni-
so Coreia  SAJ CM RES José António Soares Pereira de Castro  SAJ CM 
RES Horácio Guerreiro Nobre  1SAR CE RES António José Narciso Cor-
reia  1SAR CE RES Horácio Guerreiro Nobre  1SAR MQ RES Mário da 
Conceição Lopes  1SAR L RES Laureano Rodrigues da Costa  1SAR CM 
RES José Guilherme de Magalhães Vieira  CAB A RES João António Mas-
caranhas Pires  CAB FZ RES Mário Peixoto Casimiro  CAB FZ RES An-
tónio Alberto Trindade Corucho  CAB E RES José Joaquim Serrano Fialho

 CAB M RES António Reinaldo Moreira dos Santos Silva  CAB A RES 
José António Valente Simão  CAB CM RES Humberto Veleda Pires  CAB 
CM RES Leonel Beça Macho.
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SAIBAM TODOS
Desde o dia 2 de Outubro, entre as 9.00h e as 10.00h às 

2ª, 3ª e 5ª feiras, nas instalações dos serviços da UAICM e 
da DSP/DAG efectuam-se colheitas para análises clínicas 
ao pessoal militar e militarizado do activo, da reserva e da 
reforma, a exemplo do que já acontece no Centro de Medi-
cina Naval.

EXONERAÇÕES
CTEN Jorge Manuel Moreira Silva, exonerado do cargo de Director da Estação 

Ibéria NATO.

BANDA DESENHADA

Se tiver filhos inscritos na ADM com idade entre os 18 e 
os 26 anos a estudar, não esquecer que o prazo de entrega 
na Direcção de Apoio Social da prova escolar do ano lectivo 
2006/2007 terminou no final de Outubro.

O Gabinete de Consulta Jurídica da Direcção de Apoio Social 
que presta aconselhamento jurídico de âmbito civil aos milita-
res, militarizados e seus familiares, dispõe agora desse serviço 
também na BNL – Serviço do Pessoal às 4as feiras entre as 9.30h 
e as 12.00h. Marcações para o 32 48 35/21 32 55 776.



Neste número vamos centrar a nossa atenção nas componentes 
do aparelho associadas ao gurupés. Como vimos, o seu compri-
mento foi-se dilatando em resposta à necessidade de dispor de um 
cada vez maior número de velas de proa, como forma de equili-
brar o efeito do pano igualmente crescente adicionado a ré. O seu 
papel é essencial tanto na maior eficácia conferida aos estais que 
nele fazem arreigada, como pelo facto de as velas neles envergadas 
possibilitarem uma navegação com vento mais escasso. Convém 
em todo o caso relembrar que foi a existência deste apêndice que 
permitiu a derradeira evolução dos grandes veleiros, culminando 
esta com a construção dos clippers mais velozes de todos os tem-
pos por alturas do terceiro quartel do século XIX. 

Arrufamento (α) – Nome dado ao ân-
gulo formado entre o eixo do gurupés e 
o plano de flutuação do navio. Quando 
o valor do ângulo é grande diz-se que o 
gurupés está muito arrufado.

Beque (1) – Parte superior e proeminen-
te da roda de proa, cuja principal função é 
dar solidez ao gurupés que nela encontra 
apoio. É no beque que assenta, quando 
existe, a parte posterior da carranca.

Bico de proa – Extremidade superior da 
proa do navio na altura do respectivo castelo.

Cabresto – Corrente ou cabo que aguenta o terço do gurupés para 
o beque, permitindo que este mastro suporte o esforço do vento que 
se exerce no traquete e sobre as velas de proa envergadas nos estais 
que aí fazem arreigada. Existindo mais do que um, aquele que se en-
contra mais dentro toma o nome de primeiro cabresto (2), recebendo 
os seguintes numeração subsequente – segundo cabresto (3), etc.

Carranca – Ornamento, geralmente talhado em madeira, que se 
estende para vante do beque por baixo do gurupés. O mesmo que 
figura de proa.

Contra-cabresto (4) – Corrente ou cabo que aguenta o lais do gu-
rupés para a roda de proa, por fora dos cabrestos. Julgamos desem-
penhar função idêntica à da trinca do gurupés.

Estais de proa – Cabos que aguentam o mastro do traquete para 
vante, envergando alguns deles velas de proa que lhes dão o nome 
– estai da polaca (5); estai da bujarrona (6); e estai da giba (7). Regra 
geral os demais recebem o nome do local do mastro do traquete 
onde fazem arreigada – estai do traquete (8); estai do velacho (9); 
estai do joanete de proa (10); e estai do sobre de proa (11).

Gurupés (12) – Espécie de mastro que surge disparado para vante 
a partir da roda-de-proa, no prolongamento da linha de mediania.

Gurupés mocho – Aquele que na sua constituição integra uma 
peça única, sem outros paus com vista à sua extensão.

Mecha do gurupés (13) – Espécie de dente em forma de cubo exis-
tente na base do gurupés com a finalidade de embutir na respectiva 
trempe para melhor fixação.

Patarraz – Cabo fixo ou corrente que aguenta para a amura o gu-
rupés – patarrazes do gurupés (14) –, o pau da bujarrona – patarra-
zes do pau da bujarrona (15) –, o pau da giba – patarrazes do pau 
da giba (16) – e o pica-peixe – patarrazes do pau do pica-peixe (17). 
Nos navios existem outros cabos com este mesmo nome e finalidade, 
associados aos paus de surriola, turcos e vergas de sécia.

Pau da bujarrona (18) – Mastaréu que emecha na pega do 
gurupés com a finalidade de o prolongar. 

Pau da giba (19) – Mastaréu que enfia pelo aro do pau da 
bujarrona e a partir do qual se prolonga. A exemplo do ante-
rior, o seu nome deriva do facto de nele fazer arreigada o estai 
onde enverga uma vela.

Pega do gurupés (20) – Pega encapelada no topo do guru-
pés donde espiga o pau da bujarrona.

Pega do pau da bujarrona (21) – Pega encapelada no topo 
do pau da bujarrona donde espiga o pau da giba.

Pica-peixe (22) – Pau virado para baixo e perpendicular ao 
gurupés, fazendo fixo junto da corres-
pondente pega. Existe com finalidade 
de aguentar nesse sentido os paus da 
bujarrona e da giba, melhorando a 
acção dos respectivos estais – estais 
do pau da bujarrona (23); e estais do 
galope do pau da giba (24) –, que pas-
sam pelo seu lais indo fazer fixo nas 
amuras do navio.

Proa de beque – Proa de perfil curvo 
com concavidade virada para vante e 
bico avançado.

Proa lançada – Aquela em que a roda-de-proa é recta ou li-
geiramente côncava, desenvolvendo-se o respectivo bico para 
vante do pé-da-roda. O mesmo que proa de clipper.

Rede de gurupés (25) – Rede em forma de triangulo isósce-
les feita de cabo e colocada sob este mastro. Serve de protec-
ção aos marinheiros que aí trabalham, nomeadamente quan-
do abafam as velas de proa com mau tempo. Antigamente era 
conhecida como rede de cevadeira, designação serodiamente 
empregue nos nossos dias, pelo facto de nesse local envergar 
uma vela redonda com esse nome.

Roda de proa (26) – Peça vertical que apoiada a vante na 
extremidade da quilha fecha a ossada.

Tamanca do gurupés (27) – Conjunto de duas peças em 
madeira colocadas junto à pega, uma de cada lado do guru-
pés, existindo entre elas uma roda por onde passam o estai e 
o contra-estai do velacho.

Trempe do gurupés – Dispositivo que, constituído por duas co-
lunas e dois malhetes de madeira, recebe a mecha da base do gu-
rupés. Está para o gurupés como a carlinga está para o mastro.

Verga de cevadeira (28) – Verga atravessada perpendicular-
mente sob o gurupés cuja função é de espalha-cabos, com 
o intuito de melhorar a eficácia dos patarrazes dos paus da 
bujarrona e da giba. Também é conhecida como barbas-de-
baleia.

Verga de sécia (29) – Pequena verga disparada perpendicu-
larmente ao costado. Nos respectivos moitões habitualmente 
fazem retorno os braços das vergas do pano redondo. As vergas 
de sécia localizadas próximo da proa têm como função propor-
cionar retorno às amuras da vela do papa-figo do traquete.

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com

7. GURUPÉS
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Na Barca do CoraçãoNa Barca do Coração

Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos 
cobrirem com escuro véu o horizonte de tuas esperanças 
e a barca de teu coração se agitar desgovernada, sobre as 

ondas…
Quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as sur-

presas – nem sempre agradáveis – levarem-te a dizer – que dia…!
Lembra-te…

“Caía a tarde e a multidão ainda estava reunida na praia.
Desde que o sol surgira, Jesus atendera as incontáveis súplicas da-

queles que o buscavam.
 Mãos e lágrimas roçavam-lhe o rosto e a túnica – antes tão limpa e 

alva – e agora toda manchada 
de lamentos.

Finalmente, chegara às mar-
gens do lago, vencendo a dor e 
as tristezas dos sofredores. 

Aqueles que O viram dei-
xando atrás de si um rasto con-
fortador de estrelas, pergunta-
vam-se:

Quem será este homem, a 
quem as dores obedecem?

O céu acendia cores de noite 
quando a barca de Pedro reco-
lheu preciosa carga.

Jamais Jesus mostrara na 
face sinais tão evidentes de 
cansaço. 

Acomodado sobre uma al-
mofada de couro, Sua majesto-
sa cabeça pendeu sobre o peito, 
como um girassol real despe-
dindo-se ao poente.

Seus lábios deixaram escapar um longo suspiro antes de ador-
mecer.

Seus amigos pescadores não ousaram perturbar-lhe o merecido 
sono, manejando remos com cuidado, auxiliados pelos sussurros de 
doce brisa.

O lago de Genesaré assemelhava-se a gigantesco espelho de prata 
ao luar, tranquilo e sereno como o Mestre adormecido.

Faltava pouco para completar a travessia quando tudo se trans-
formou.

O tempo irou-se sem aviso.
Adensadas, as nuvens de gaze tornaram-se tenebrosa tempestade e 

o lago esqueceu a calmaria, encrespando-se  açoitado pelo vento.
Para a barca vencer a tormenta, era como lutar contra vigoroso e 

invencível “titã”.
Pedro usou toda a sua força e sabedoria nos remos, gritando 

ordens que se perdiam entre as gargalhadas dos trovões e dos re-
lâmpagos.

Os discípulos assustados, correram a acordar Jesus que ainda 
dormia.

- Mestre! – exclamaram em coro desesperado – morreremos!
Jesus, assim desperto, levantou-se prontamente, equilibrando o 

corpo cansado.
A sua majestosa silhueta, parecia estar envolta em misteriosa luz, 

quando ergueu os braços, ordenando à tempestade.
 - Calai-vos!
E voltando-se para os amigos:
 - Acalmai-vos! Homens, onde está a vossa fé?
Os ventos emudeceram e o lago baixou suas ondas aplacado por 

misterioso imperativo.
Os discípulos olhavam-se num misto de surpresa e alívio.
Envergonhados, voltaram-se para os remos. 

No compasso ritmado avançava a barca, ao compasso do coração 
daqueles homens que se perguntavam:

Quem será este homem, a quem os ventos e o mar obedecem?”
Esta bela releitura da passagem bíblica da “Tempestade acalma-

da”, deve constituir para “todos os homens de boa vontade” com 
nostalgia e sede de paz (dentro e fora de si), um tónico suplementar  
para caminhar.

Recupero as palavras iniciais desta “Mensagem”:
Quando as nuvens negras dos pensamentos tormentosos cobrirem 

com escuro véu o horizonte de tuas esperanças e a barca de teu cora-
ção se agitar desgovernada sobre as ondas…

Quando as obrigações diárias, as dificuldades e os problemas, as 
surpresas – nem sempre agra-
dáveis – levarem-te a dizer 
– que dia…!

Lembra-te…
Que…
Cada hora tem um tempo…
Cada tempo, uma hora…
E na hora de cada tempo a 

Vontade de Deus mora…
E se na hora desse tempo, o 

tempo de Ser demora, há que 
acordar a tempo. 

E esse tempo é Agora!
“ELLYS/2003, Amor com 

sentido”

O tempo de Natal é dife-
rente…

Natal… um tempo para se 
despedir de alguns e alguma 
coisa e encontro com todos e 
com a luz…

Só há uma imagem que refulge neste tempo… a daquela bela famí-
lia de Nazaré que, para cumprir o dever encontra nessa dor e sacrifí-
cio de abandono do lar, comodidade, amigos próximos, a beleza da 
vontade de Deus, o significado da entrega, do amor oblativo.

E é nesse espaço de amor que a luz ganha contornos para desabro-
char, mesmo no meio da mais longínqua hospitalidade…

Porque houve capacidade de amar sem limites…
Porque se souberam aceitar mutuamente numa caminhada reple-

ta de riscos…
Porque confiaram sempre…
Porque em tudo quiseram descobrir uma caminho novo…
A Luz teve espaço no ventre e, como se não bastasse, entregaram-

-n’A a todos: aos anjos, aos pastores, aos magos, a toda a humani-
dade…

É esta a beleza do Natal. 
Um amor surpreendente que se dá sem condições nem prestações 

e cujo único risco é não ter mais nada para dar de si mesmo.
É esta a luz que o mundo precisa e que o casal de Nazaré não ces-

sa de dar!
No meio do mar e com as ondas e o vento a protestarem, a acção 

divina  tudo serenou.
A caminho de Belém e perante uma hospitalidade mais do que 

comprometida, o Amor de Maria e José tudo superou. 
Mesmo sabendo das “tempestades e egoísmos” que nos vão mi-

nando o optimismo, é com absoluta fé e convicção, que quero dese-
jar a todos os militares, militarizados e civis da Marinha Portuguesa, 
um Santo Natal e que o Novo Ano seja repleto de Sabedoria, Luci-
dez e Esperança.

José Ilídio Fernandes da Costa
CTEN-Capelão

Natividade – Josefa de Óbidos – Séc. XVII.
Porto – Col. Particular.
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Sentimentos marinheiros
«Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!»

Ao ler a recente reedição de «A campanha do Argus – uma via-
gem na pesca do bacalhau», de Alan Villiers, aflorou recorren-
temente ao meu pensamento o poema «Mar Português», onde 

Fernando Pessoa expressa de forma magistral os sacrifícios de um Povo 
que, para ser Nação, teve de se envolver na tarefa gigantesca, arreba-
tadora e permanente de tornar seu o mar. Na realidade foi ele que nos 
uniu e mobilizou para a construção nacional, e foi ele que estruturou 
o nosso carácter colectivo. Certamente que hoje determina-o de forma 
diferente do passado, porque as circunstâncias são outras, mas conti-
nua com uma influência decisiva no modo de sentir dos portugueses. 
E, nós, os que fazemos do mar a nossa vida, sentimos saudade e espe-
rança, permanentemente entrelaçadas numa relação complexa do tipo 
amargo-doce, que domina o nosso espírito quando navegamos. 

Saudade é melancolia, é dor moral, é ansiedade profunda provoca-
da pela lembrança da família e dos amigos que estão longe. É o pesar, 
é a mágoa, é a tristeza causada pela distância à nossa terra. No mar 
temos saudades da nossa mulher e dos nossos filhos, dos seus sorrisos 
graciosos e inocentes. É no mar que, ao crepúsculo, quando o Sol se 
oculta a ocidente, rememoramos episódios da nossa vida, de intensa 
afeição viva, de determinada fidelidade e abnegados sacrifícios pela 
família, e de profunda afabilidade pelos amigos. Recordamos as flo-
res perfumadas e o canto das aves nos alegres campos, as areias cin-
tilantes sob um Sol resplandecente e o céu de mágico azul do nosso 
querido Portugal. Quantas vezes estes pensamentos são subitamente 
interrompidos por um mar de lágrimas amargas, que nos inundam 
a alma, que chora nos momentos da mais pungente saudade. Afas-
tados do mundo nos nossos pequenos navios, ignorando os perigos 
dos elementos, à mercê da solidão, somos invadidos pela saudade, o 
farol que irradia a esperança na imensidão do oceano.

A esperança é a virtude pela qual nós, os marinheiros de Portugal, 
confiamos que Deus nos dará auxílio para superar dificuldades. É, 
por vezes, o último pilar da vida. Aquele sobre o qual se estrutura a 
firme convicção na bondade de Deus e na fidelidade nas promessas 
que Jesus Cristo, em seu nome, fez aos Homens. Para existir espe-
rança é imprescindível confiar em Deus. Por isso revelamos tanta 
fé! Acreditamos na probidade, na bondade e na perfeição de Deus, 

e procuramos manter familiaridade e intimidade com Ele. Quando 
perdemos a fé, a esperança desvanece-se, o desespero domina-nos e 
sentimo-nos perdidos e incapazes de vencer os perigos e os abismos 
que o mar encerra. 

Esta relação de dor com prazer entre a saudade e a esperança, que 
domina os nossos sentimentos, resulta da alternância entre o bem de 
ontem, que é a saudade, com o bem do futuro, que é a esperança. É 
em torno da saudade e da esperança que vivemos no mar. E é com 
sacrifício que o mantemos nosso! Por isso Fernando Pessoa também 
se interroga sobre o preço de tais circunstâncias.

«Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar “além do Bojador”
Tem de passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele espelhou o céu.»

E o céu, para nós, os marinheiros de Portugal, representa a esperan-
ça num mundo melhor. Aponta-nos a virtude pela qual acreditamos 
no nosso semelhante e cultivamos a liberdade, a justiça e a solidarie-
dade como princípios fundamentais do relacionamento humano. Li-
berdade física e intelectual, que permite aos Homens viver sem vio-
lentação da sua vontade e sem dependência de arbítrios, mas com 
consideração pelos limites socialmente estabelecidos. Justiça, decor-
rente da universalidade dos direitos e da igualdade perante a lei. So-
lidariedade, que se manifesta no empenho da procura da harmonia, 
da paz, do entendimento e da cooperação entre os povos.

Sabemos bem, pela vivência a bordo, que para se cultivarem estes 
grandes princípios é preciso ser tolerante, revelando compreensão e 
respeito pelas opiniões dos outros, tão frequentemente opostas. Nos 
navios ou num mundo cada vez mais interdependente, ser solidário 
é também revelar capacidade para aceitar, com serenidade (ou com 
serena ponderação), atitudes contrárias e eventuais dificuldades, cada 
vez mais vulgares. É, ainda, ser verdadeiro e revelar rigor, sincerida-
de e boa fé naquilo que se diz e na forma como se actua. Ser fraterno 
é, em suma, viver todos os dias o espírito de Natal!

Foi o mar que nos gerou como Povo e é o mar que nos mantém 
como Nação. Também é o mar que determina o nosso carácter colec-
tivo. Por isso, é o mar que nos obriga a nós, os marinheiros de Portu-
gal, a viver num sereno desassossego, entre a saudade e a esperança, 
tendo no horizonte a liberdade, a justiça e a solidariedade, cultivadas 
em tolerância para o bem da Humanidade.

VALORES, IDENTIDADE E MEMÓRIA 8
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Está a chegar ao fim mais um ano. Aproxima-se a qua-
dra natalícia. Esta é uma época que incita à reunião 
com a família, num sentimento de protecção comum 

do rigor dos elementos e que convida à reflexão, ao balanço 
e ao delinear de novas ambições para o ano novo que virá 
em breve.

Para os marinheiros, este ambiente tem um significado ain-
da maior por nem sempre 
o poderem desfrutar com 
as famílias. A nossa per-
manente disponibilidade 
para o serviço e o carácter 
contínuo das missões da 
Marinha assim o deter-
minam, reflectindo-se em 
situações de afastamento 
físico em momentos espe-
ciais e, por isso, com maior 
impacte familiar. É, por-
tanto, lógico que lhe atri-
buamos um valor acresci-
do e que a possibilidade 
do cumprimento desta se-
cular tradição seja para as 
nossas famílias um maior 
desejo. É, pois, neste espí-
rito, que me dirijo a todos 
vós, militares, militari-
zados e civis que servem 
o País na Marinha, para 
manifestar o meu muito 
apreço pela forma como 
conseguimos, juntos, ul-
trapassar obstáculos e 
cumprir a nossa missão ao 
serviço dos Portugueses. 
Foi um ano de visibilida-
de para a Marinha, prin-
cipalmente resultante dos 
contributos positivos que 
demos para a segurança 
alargada do País, pela bem 
sucedida luta contra actos 
ilícitos de vária ordem. Fi-
zemos missões inovadoras 
com navios antigos, ao mesmo tempo que preparávamos o 
futuro, adquirindo meios modernos. Estamos satisfeitos e 
temos boas razões para isso.  

Contudo, há muito a melhorar. Temos grandes desafios a 
vencer. Estes obrigam-nos a ser ainda mais eficientes para 
conseguirmos, com menos recursos, um produto ainda me-
lhor. Por mim, sou optimista por natureza e procuro sempre 
o lado positivo das coisas. Parece difícil e é de facto difícil, 
mas não será impossível. Conto com a colaboração de to-
dos para, em cada tarefa, em cada função, procurarmos dar 
o nosso melhor, eliminar desperdícios, concentrar os recur-
sos no essencial, para podermos orgulhar-nos ainda mais da 
Marinha que somos.

O que disse em relação aos processos aplica-se com mais 
relevância e propriedade em relação aos valores. A Marinha 

é, desde sempre, a segunda casa, a segunda família para os 
seus membros. É nos navios e nas unidades em terra que 
passamos uma parte muitíssimo significativa das nossas vi-
das. É um espaço que nos molda a personalidade através da 
convivência, do intercâmbio de experiências, da transmis-
são dos ensinamentos dos mais velhos. É também ali que se 
transmitem os valores que nos enformam como militares e 

como marinheiros, onde 
se respeita a abnegação e 
a coragem, a dedicação e 
o mérito, a camaradagem 
e o altruísmo. Numa épo-
ca especial, onde a dádiva 
e o apoio aos mais caren-
ciados e desprotegidos são 
reafirmados pela socieda-
de em geral, cumpre-me 
enaltecer e cultivar os va-
lores que são tradição da 
Marinha e cuja continui-
dade é fundamental para 
que os marinheiros do 
futuro sejam dignos se-
guidores do espírito que 
sempre nos caracterizou e 
distinguiu. É com esse es-
pírito dos que são do mar 
que enfrentamos ventos e 
tempestades, é com esse 
espírito dos que são do 
mar que pautamos a nos-
sa actuação quotidiana em 
prol do País, é com esse 
espírito dos que são do 
mar que representamos 
Portugal, dando o nosso 
melhor em qualquer parte 
do mundo. Longe ou per-
to, é para a Pátria que nos 
orgulhamos de trabalhar.  
É, por isso, com a sensação 
de um trabalho bem feito, 
com dedicação e entusias-
mo, ao longo do ano que 
passou, que me congratu-

lo e vos exorto a manter o rumo.
Termino esta minha breve mensagem fazendo votos para 

que, individualmente, o Novo Ano vos traga mais realização 
profissional, mais satisfação pelo dever cumprido, mais or-
gulho por pertencerdes à “família naval” e, também, a saúde 
e tranquilidade indispensáveis. Relembrando especialmente 
os que estão em missão, desejo a todos os marinheiros e seus 
familiares um Feliz Natal e um Bom Ano Novo.

Fernando de Melo Gomes
Almirante
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Na manhã do dia 20 de Setembro, 
o Ministro Delegado da Defesa 
Nacional da República Demo-

crática e Popular da Argélia, M. Abdelma-
lek Guenaizia, visitou a BNL no âmbito 
da sua visita a Portugal, a convite do seu 
homólogo Português.

A visita decorreu a bordo da fragata 
“Corte Real” onde, depois de receber as 
devidas honras militares, assistiu a uma 
apresentação que focou as temáticas de 
Portugal enquanto país marítimo; as mis-
sões e organização da Marinha, os meios e 
recursos e os laços de cooperação entre a 
Marinha Portuguesa e a Marinha Argelina. Na 
sessão de perguntas e respostas que se seguiu, 
o Ministro Abdelmalek Guenaizia solicitou 
alguns esclarecimentos acerca do Sistema de 

Autoridade Marítima e da extensão da platafor-
ma continental, bem como dos pormenores da 
construção dos Navios de Patrulha Oceânica e 
das Lanchas de Fiscalização Costeira, sobre as 

quais revelou especial interesse.
Seguiu-se uma visita ao navio, onde o 

Ministro Delegado da Defesa Nacional da 
República Democrática e Popular da Ar-
gélia ficou a conhecer a Ponte, Centro de 
Operações – onde lhe foi feita uma apre-
sentação sobre as capacidades e poten-
cialidades das fragatas da classe “Vasco 
da Gama” para o comando e controlo de 
operações navais e anfíbias de pequena 
envergadura, Centro de Comunicações, 
Sala de Controlo das Máquinas (MCR) e 
Convés de Voo (com helicóptero LYNX em 
exposição). A visita terminou com a assi-

natura do livro de honra do navio posto o que, 
o Ministro Abdelmalek Guenaizia agradeceu, 
mais uma vez, a amabilidade demonstrada e a 
condução da visita em língua francesa.

Visita à Marinha do Ministro Delegado da Defesa Nacional 
da República Democrática e Popular da Argélia

Visita à Marinha do Ministro Delegado da Defesa Nacional 
da República Democrática e Popular da Argélia

No âmbito da preparação e aprontamen-
to do Grupo-Tarefa Naval, decorreu 
entre 25 e 29 de Setembro de 2006, 

o exercício naval INSTREX 02-06. O Grupo 
de Tarefa Naval, constituindo a TG 
443.20, comandado pelo CMG 
Luís Filipe Andrade (CTG 443.20), 
era constituído por quatro  unidades 
navais, o NRP “Vasco da Gama”, 
que  foi  o navio-chefe (e  que  dis-
punha  de um  helicóptero  naval  
Lynx Mk95, e onde embarcaram 
o estado-maior do Grupo-Tarefa e 
uma secção de Fuzileiros do Pelo-
tão de Abordagem), o NRP “João 
Belo” (que também tinha embarca-
do uma secção de Fuzileiros do Pe-
lotão de Abordagem), o NRP “Bér-
rio” e o NRP “Afonso Cerqueira”.

O Grupo de Tarefa Naval efectuou exercícios 
nas diferentes áreas das operações navais, ao 
largo da costa ocidental, com um grau cres-
cente de dificuldade, permitindo exercitar a 
interoperabilidade e o adestramento indivi-

dual das unidades com o objectivo de elevar 
os padrões de prontidão da força naval, pro-
porcionar o estágio de embarque ao Curso de 
Especialização de Oficiais, e iniciar o proces-

so de certificação nacional e internacional do 
estado-maior do Grupo-Tarefa.

Colaboraram ainda neste exercício, o NRP 
“Bacamarte”, o NRP “Escorpião” e o NRP “Ar-
gos”, bem como aeronaves F-16 e Cessna da 

FAP. De realçar a excelen-
te participação da Standing 
NATO Maritime Group One 
(SNMG1) durante três dias do 
exercício, que veio realçar a 
fácil integração efectuada 
entre forças NATO, e permi-
tiu efectuar um conjunto de 
exercícios mais ambiciosos. 
Foi também realizado um 
proveitoso exercício de guer-
ra de superfície com uma for-
ça anfíbia britânica em trân-
sito para a África Ocidental 
durante a noite do dia 25.

Este “Instrex” ficou marcado pelo elevado 
número de exercícios de defesa aérea realiza-
dos com a colaboração da esquadra 301 de 
F-16 da FAP, os quais compreenderam tam-

bém tiro real das aeronaves contra 
alvo rebocado.

No âmbito dos exercícios rea-
lizados, foi coberta a maioria das 
áreas operacionais, incluindo a 
protecção da força contra ameaças 
assimétricas, ameaças estas simula-
das por lanchas rápidas e por uma 
aeronave Cessna.

A culminar o “Instrex”, no dia 29 
de Setembro o Grupo-Tarefa Naval 
efectuou um exercício do tipo IN-
TEGREX e no qual o NRP “Bérrio” 
simulou um navio mercante seques-
trado por emigrantes clandestinos, 

tendo o NRP “J. Belo” sido designado para res-
gatar o navio, após tal acção ter sido solicitada 
tanto pelo armador como pelas autoridades do 
país de bandeira do navio. Este exercício foi 
muito proveitoso para verificar a ligação entre as 
componentes militar e policial da Marinha.

Com efeito, o cenário criado compreendia 
o resgate realizado por assalto dos Fuzileiros 
ao navio sequestrado, e depois de assumido o 
seu controlo, seguiu-se a inserção da equipa 
da Polícia Marítima, que desenvolveu as dife-
rentes perícias policiais criminais, tendo o exer-
cício permitido, ainda, treinar todas as ques-
tões legais inerentes e a  utilização de regras 
de empenhamento. Para este efeito foi activa-
do o Centro de Crise da Marinha, situado no 
Comando Naval, tendo o CTG 443.20 estado 
em contacto permanente com esta célula su-
perior de comando.

INSTREX 02-06INSTREX 02-06



Iniciativa 5+5
Exercício Able Provider 2006

Os primeiros passos desta iniciativa fo-
ram dados em 1983, sob forte impulso 
do então Presidente francês François 

Mitterrand (1916-1996) e do Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros Claude Cheysson. Visava 
promover a cooperação entre os países ribei-
rinhos da região do Mediterrâneo Ocidental, 
tendo logo de início contado com a 
adesão da França, Espanha, Itália e 
Portugal (margem Norte), plataforma 
que posteriormente se estendeu tam-
bém a Malta e aos países parceiros 
da margem Sul, Líbia, Tunísia, Argé-
lia, Marrocos e Mauritânia. Encetou-
-se assim, em 1990, um novo capí-
tulo colocando particular ênfase no 
apoio a prestar aos países do Sul, no-
meadamente nas áreas da gestão dos 
recursos naturais, desenvolvimento 
de laços económicos e de ajuda fi-
nanceira, e ainda no âmbito da emi-
gração e da cultura, com o objectivo 
de criar uma zona estável e de estrei-
ta cooperação, isentas de qualquer 
dimensão militar.

No entanto alguns obstáculos, como o con-
flito no Sahara Ocidental, opondo Marrocos e 
Argélia; o isolamento internacional da Líbia, por 
suposto apoio ao terrorismo internacional e de-
senvolvimento de programas com vista à pro-
dução de armas de destruição maciça (WMD); 
o agudizar da situação político-social na Argé-
lia, com a vitória do partido fundamentalista; e 
ainda os reflexos que a Guerra do Golfo (1991) 
teve nos países muçulmanos, foram adiando a 
concretização deste propósito.

Não obstante os incidentes enun-
ciados, os países da margem Sul do 
Mediterrâneo desde cedo conside-
raram este forum essencial pela sim-
ples natureza do seu carácter sub-re-
gional e acima de tudo pelo facto de 
nele não verem incluídas as sempre 
difíceis questões relacionadas com 
Israel, a que devemos somar ainda a 
vantagem da respectiva agenda não 
contemplar também os assuntos mais 
delicados do contexto mediterrânico, 
como são as assimetrias verificadas 
nos níveis de desenvolvimento nor-
te-sul, a imigração clandestina e o 
fundamentalismo religioso.

Em 2004, com o objectivo de alar-
gar a enunciada cooperação à esfera militar, de 
forma a permitir no futuro a realização de exer-
cícios com a finalidade de desenvolver capaci-
dades de actuação conjuntas, a França apostou 
no lançamento de uma nova iniciativa de co-
operação, inicialmente mais restrita, designada 
4+3, envolvendo, à partida, Portugal, Espanha, 
França, Itália, Tunísia, Argélia e Marrocos. Com 
este intuito, depois de uma reunião preparatória 

em Paris, que teve lugar em finais de Setembro, 
os francos desenvolvimentos registados preci-
pitaram a realização de novo encontro, desta 
feita em Roma, em meados de Novembro do 
mesmo ano. Esta última, fruto do bom acolhi-
mento da ideia por parte dos países presentes 
e com o beneplácito dos contactos diplomáti-

cos entretanto desencadeados, já se realizou 
no âmbito do formato 5+5, contando a partir 
de então também com as presenças da Líbia, 
Malta e Mauritânia. De referir que no encon-
tro de Roma os peritos das diferentes delega-
ções haviam chegado a acordo quanto a um 
Documento de Entendimento, no pressuposto 
de que este pudesse ser assinado pelos Minis-
tros da Defesa dos 5+5. Complementarmente 
assentou-se também numa base para um Plano 
de Actividades visando aprofundar a coopera-

ção multilateral sobre segurança na bacia oci-
dental do Mediterrâneo, englobando áreas de 
acção chave como a vigilância marítima, segu-
rança aérea e participação das Forças Armadas 
em apoio à Protecção Civil.

A 21 de Dezembro de 2004 teve lugar em 
Paris a primeira reunião dos Ministros da De-
fesa que compõem a Iniciativa 5+5, tendo sido 
assinada a «Declaração de Intenções sobre a 

cooperação no domínio da segurança», fican-
do desde logo decidida a criação de um Co-
mité Director com vista à definição de práticas 
a desenvolver, detendo este a capacidade de 
criar grupos de trabalho específicos de modo a 
concretizar o Plano de Actividades. Este Comité 
Director reúne duas vezes por ano, integrando 

dois elementos de cada um dos Mi-
nistérios da Defesa. Por despacho do 
MDN, a Direcção-Geral de Política 
de Defesa Nacional (DGPDN) repre-
senta Portugal nestes encontros. Por 
seu turno, a presidência da Iniciativa 
5+5 tem carácter anual, sendo a sua 
atribuição feita seguindo a ordem al-
fabética dos países que a integram, 
em língua inglesa.

Este Comité reuniu pela primeira 
vez em Março de 2005, em Argel, ten-
do na altura sido elaborada uma pro-
posta de Regulamento Interno e troca-
dos os pontos de contacto nacionais, 
além de se ser estabelecido o Plano de 
Actividades para esse mesmo ano.

Ano Presidência Reuniões do Comité Director

2005 Argélia
Argel (14-15 Março)
Argel (19-20 Novembro)

2006 França
Paris (30-31 Março)
Nice (14-15 Novembro)

Na segunda reunião, que teve igualmente lu-
gar em Argel, foi finalmente assinado o Regula-
mento Interno, tendo sido proposto o Plano de 
Actividades para 2006. Por esta mesma ocasião 
foi ainda aprovada a declaração a ser incluída 

na reunião ministerial seguinte, que 
viria a decorrer na capital argelina a 
12 de Dezembro.

De referir que neste encontro dos 
Ministros da Defesa foi sancionado 
o Plano de Actividades para o ano 
de 2006, de longe mais ambicioso 
do que o relativo ao ano transacto. É 
que, se no primeiro se contavam ape-
nas quatro actividades, o segundo viu 
o seu número subir para treze, entre 
seminários e exercícios. Aliás é neste 
contexto que surge a calendarização 
do exercício Able Provider 2006 que 
Portugal se propôs realizar, e que de-
correu no passado dia 13 de Setem-
bro na Escola de Tecnologias Navais 

(ETNA) e no Mar da Palha.
Na primeira reunião realizada este ano sob 

os auspícios da presidência francesa, foi tra-
balhada a ideia apresentada pela Ministra da 
Defesa francesa, tendo em vista a fundação 
da Escola 5+5, bem como a intenção líbia de 
criar um Centro de Desminagem. A discussão 
deste segundo tema foi alvo de particular de-
talhe durante o seminário temático que se rea-

Iniciativa 5+5
Exercício Able Provider 2006
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Operação de salvamento pelo EH-101 Merlin. 
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Os observadores assistem, abrigados da chuva, ao desenrolar do exercício.
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lizou em Tripoli, em Setembro último.
A próxima reunião, que terá lugar em Nice, 

vai ter como principais pontos de agenda o 
Plano de Acções para 2007 e a ainda prepa-
ração do encontro entre os Ministros da Defe-
sa que se encontra agendado para o dia 11 de 
Dezembro.

De momento uma das preocupações a ter em 
linha de conta passa pelo consolidar da Iniciati-
va 5+5 no que concerne às questões de coope-
ração efectivas entre os países que a compõem, 
nomeadamente entre aqueles que se encontram 
em orlas opostas, mas que o Mediterrâneo insis-
te em aproximar. De resto, julga-se que os apa-
rentes insucessos tanto ao nível do Diálogo do 
Mediterrâneo como no âmbito do Processo de 
Barcelona, parecem abrir uma janela de opor-
tunidade a esta Iniciativa, assim se continue a 
manifestar a correspondente e indispensável 
lucidez pragmática exigível a um percurso que 
se antevê tão importante quanto delicado, na 
actual conjuntura internacional.

ABLE PROVIDER 2006
O exercício Able Provider 2006, além de de-

monstrar o particular afecto de Portugal para com 
esta Iniciativa, teve como principal objectivo 
treinar o apoio que as Forças Armadas podem 
prestar, independentemente ou em cooperação 
com a Protecção Civil, nas operações que visam 
minorar os efeitos de uma catástrofe natural que 
atinja uma povoação situada na orla costeira, 
fornecendo água e mantimentos, apoio médico 
e improvisando abrigos, com vista a minorar o 
impacte inicial na população atingida.

No cenário delineado para o exercício em 
referência encontrava-se subjacente a intenção 
de demonstrar as reais capacidades de um meio 
naval da Marinha em providenciar ajuda huma-
nitária, em pequena escala, a uma população 
vítima de catástrofe natural (DISTEX – Disaster 
Relief Exercise), decorrente de um terramoto e 
consequente tsunami, ficticiamente ocorridos 
na orla costeira portuguesa. Patenteou-se igual-
mente a especial apetência dos meios aéreos, 
no caso vertente um helicóptero da Força Aérea, 
numa operação de busca e salvamento maríti-
mo (SAREX – Search and Rescue Exercise) da 
tripulação de uma embarcação em risco de 
naufrágio, na sequência dos incidentes desen-
cadeados pelos referidos cataclismos.

O exercício Able Provider 2006, que teve 
como OSE (Officer Schedulling the Exercise) o 
CEMGFA e como OCE (Officer Conducting the 
Exercise) o Comando Naval, encontrava-se divi-
dido em duas fases, conforme se indica:

1- Phase I – Pre-Exercise Conference;
2- Phase II – Live Exercise.
A Pre-Exercise Conference decorreu na ma-

nhã do dia 13 de Setembro no auditório da Es-
cola de Electrotecnia. Na sequência das Wel-
come and Opening Remaks, a cargo do CALM 
Silva Carreira (DGAM), foram feitas as seguintes 
apresentações:

- Exercise Objectives (CTEN António Gonçal-
ves – EMGFA-DIOP);

- 1755 Lisbon Earthquake (Dr. João Fonseca 
– Instituto Superior Técnico);

- National Civil Protection Organization (Dra. 
Maria Anderson – SNBPC);

- National Maritime Authority (CTEN Velho 
Gouveia – DGAM);

- Seismic Damage Scenario (Dra. Maria An-
derson – SNBPC);

- Exercise Plan (CFR Costa e Sousa – Flotilha).

* Adido junto da Embaixada em Lisboa.

Por seu turno, o Live Exercise decorreu na par-
te da tarde nas excelentes infra-estruturas de que 
Escola de Limitação de Avarias (ELA) dispõe para 
este efeito, depois de agradável almoço ofereci-
do a todos os participantes e observadores.

Neste exercício, que muito favoravelmente 
impressionou os observadores dos países da 
Iniciativa 5+5, actuou com particular relevo a 
guarnição do NRP ”Vasco da Gama”, a que se 
juntaram uma equipa de mergulhadores da Ma-
rinha, um helicóptero EH-101 Merlin da Força 
Aérea e uma lancha da Polícia Marítima.

A nível nacional fizeram-se representar como 
observadores, o Exército e o Serviço Nacional 
de Bombeiros e Protecção Civil (SNBPC).

António Manuel Gonçalves
CTEN

amgoncalves@emgfa.pt

OBSERVADORES ESTRANGEIROS
PAÍS OBSERVADORES

Argélia 2
Espanha* 1
França* 1

Itália 1
Líbia 3

Marrocos 1
Tunísia 2

No dia 4 de Setembro o N.R.P. ”João 
Roby”, reforçado por um Destaca-
mento de Mergulhadores Sapadores 

(DMS1) e uma Secção de Fuzileiros largou da 
B.N.L. rumo às águas quentes do Mediterrâneo 
para integrar a EUROMARFOR na sua segun-
da activação anual e posterior participação no 
exercício OLIVES NOIRES 06 que se realizou 
entre 14 e 27 Setembro.

Quatro dias depois, atracou no porto de Bizer-
te na Tunísia, juntamente com o reabastecedor 
FS “Loire” e os caça-minas SPS ”Duero” e ITS 
“Termoli”. Nessa mesma data realizou-se-se a 
cerimónia da 2ª activação anual da EUROMAR-

FOR, ficando o controlo operacional da força su-
bordinada ao CMG Lago de Lánzos, da Armada 
de Espanha, embarcado no FS ”Loire”. 

Durante a estadia no porto tunisino, para 
além dos contactos com os navios da força e 
do programa protocolar tradicional, destaca-se 
também a realização de jogos de futebol entre 
as guarnições e a realização de um cocktail a 
bordo do SPS ”Duero”. Houve ainda a possi-
bilidade de visitar a antiga cidade de Cartago, 
a romântica Sidi-Bou-Said e a moderna Tunis, 
que surpreenderam pelo seu desenvolvimento, 
abertura cultural e social ao Ocidente.

Concluída a fase de integração, os navios 
largaram o porto de 
Bizerte no dia 11 de 
Setembro, passando 
pelo estreito de Bo-
nifácio com destino à 
Base Naval de Toulon. 
Durante esta nave-
gação foram realiza-
dos vários exercícios 
conjuntos com vista 
à interoperabilidade e 
preparação das guar-
nições para o “OLI-
VES NOIRES 06”.

Em Toulon tiveram lugar as reuniões pre-
paratórias do exercício, já com a presença 
da Standing Naval Mine Counter Measures 
Group 2 (SNMCMG2) da NATO e outros na-
vios da Marinha Francesa. A 14 de Setembro 
realizou -se a cerimónia de rendição do cargo 
do COMGRUEROMARFOR para o CFR Pierre 
Leterme, da Marinha Francesa.

A 15 de Setembro teve início a CET PHASE 
na Baía de Cavallaire, onde se proporcionou 
treino ao DMS1 através da realização de ope-
rações de guerra de minas em águas pouco 
profundas (Very Shallow Waters), em conjunto 
com os mergulhadores franceses e espanhóis 
embarcados no FS ”Pluton”.

Posteriormente, já na LIVEX PHASE, o DMS1 
teve como principal objectivo a limpeza e des-
minagem de um canal para permitir a realização 
de uma Non-Combatant Evacua tion Operation 
(NEO) a ser efectuada pelos navios da força.

De acordo com o planeamento, o navio 
regressou ainda à Base Naval de Toulon para 
a conclusão do exercício com a realização 
do PXD (Post Exercise Debriefing), após o 
que regressou à B.N.L., tendo chegado a 30 
de Setembro com o sentimento de missão 
cumprida.

O N.R.P. “João Roby” integra a EUROMARFORO N.R.P. “João Roby” integra a EUROMARFOR
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Nascido na freguesia de S. Pedro de Alcântara a 29 de Março 
de 1878, Álvaro Augusto Manuel Nunes Ribeiro ingressa 
na Escola Naval em Outubro de 1898.

Em 1902, já guarda-marinha desde o ano anterior, parte para Mo-
çambique onde vai integrar uma coluna de operações cujo objectivo 
é a ocupação e a pacificação da região do Barué, tendo sido então 
condecorado com a Medalha de Prata “Rainha D. Amélia”.

A partir de 1903 presta serviço, durante dois anos, a bordo do 
transporte “Álvaro de Caminha”, da Di-
visão Naval do Índico, tendo desempe-
nhado um papel exemplar, revelando fir-
meza e determinação quando, por ocasião 
de uma explosão que ocorre na Fortaleza 
de S. Sebastião, na ilha de Moçambique, 
participa no apoio prestado pela Marinha 
à população local.

Com o regresso a Lisboa o 2º tenente 
Nunes Ribeiro, entretanto promovido, 
conclui o período ultramarino, tradicio-
nal para a geração de oficiais da Marinha 
da época.

Frequenta, em 1906, o curso de espe-
cialização em Oficial Torpedeiro, na Es-
cola Prática de Torpedos e Electricidade 
(EPTE), em Vale de Zebro, o que lhe per-
mite desenvolver os conhecimentos so-
bre a Electricidade e posteriormente em 
Electrónica e Rádiocomunicações, maté-
rias em que será mais tarde uma notável 
referência a nível nacional.

Após concluído o curso exerce funções 
de instrutor na EPTE até 1910, ano em que 
é nomeado Comandante do Torpedeiro n.º 4, cargo que desem-
penhava quando da instauração da República.

Nunes Ribeiro possuía ideias muito firmes sobre o que deveria 
ser a política naval portuguesa, considerando indiscutível a ne-
cessidade do país se dotar duma esquadra que ombreasse com as 
outras potências navais europeias, nomeadamente a Espanha. O 
objectivo era óbvio: forças navais que reforçassem o papel atlânti-
co e ultramarino de Portugal. Esta vai ser a questão de princípio 
que determinará a sua acção futura como Secretário da Comissão 
de Organização dos Serviços da Armada, constituída pelo Go-
verno Provisório da República em 1911. Nesse ano é eleito de-
putado à Assembleia Constituinte, cumprindo a legislatura por 
inteiro até 1914, data em que é promovido a primeiro-tenente. É 
de assinalar que, como deputado, foi o relator da proposta que 
criou a Missão Hidrográfica da Costa de Portugal. 

Porém, como atrás referido, foi nas radiocomunicações que 
Nunes Ribeiro essencialmente se notabilizou. Após ter coman-
dado entre 1915 e 1917, o rebocador “Bérrio”, e em seguida o 
Salvadego “Patrão Lopes”, é nomeado director do Posto Ra-
diotelegráfico de Monsanto em Janeiro de 1918 tendo a partir 
desta data impulsionado as Comunicações na Armada de uma 
forma decisiva e brilhante. Nesse sentido, vai ajudar a erguer 
em 1923, a Repartição dos Serviços Radiotelegráficos da Arma-
da e no ano seguinte, a Direcção do Serviço de Electricidade e 
Comunicações (DSEC), organismo que lhe sucedeu e que durou 
até 1978. Durante mais de meio século de existência a DSEC, en-
tre outras notáveis realizações, planeou, montou e manteve uma 
eficaz rede de Postos e Estações Radionavais, no Portugal euro-
peu e ultramarino, que foram fundamentais para a operaciona-
lidade da Marinha, especialmente durante o período da Guerra 

de África (1961 a 1974). À sua capacidade de chefia, liderança e 
organização também se deve a criação da Escola de Radiotele-
grafia e Comunicações de Monsanto, que desde 1928 passou ali 
a funcionar e aí se manteve até 1937, formando largas centenas 
de telegrafistas que guarneceram os navios e integraram os qua-
dros técnicos da Marinha.

Em pouco tempo o Capitão-tenente Nunes Ribeiro, fora promo-
vido a este posto em Abril de 1918, criou, ergueu e desenvolveu 

todo um sistema de comunicações navais, 
que passava pela adopção plena da Tele-
grafia Sem Fios (TSF) e acompanhava as 
grandes transformações técnicas e cientí-
ficas que atravessavam o seu tempo. Este 
trabalho organizativo vai ter continui-
dade nos anos seguintes, como Director 
dos Serviços de Electricidade e Comuni-
cações; Director de Posto Radiotelegráfi-
co de Monsanto e Director de Ensino do 
mesmo Posto, o seu último cargo a partir 
de Dezembro de 1932.

Em Novembro de 1925,no Congres-
so da “União Científica Internacional de 
Astronomia, Geodesia e Telegrafia Sem 
Fios”, reunida em Greenwich, o Coman-
dante Nunes Ribeiro é eleito encarregado 
da Secção Astronómica da Hora e Secre-
tário Permanente da Secção Portuguesa. 
Contudo, as Comunicações Rádionavais 
serão sempre o seu grande desígnio. O 
impulso que deu à radiotelegrafia em 
Portugal, foi, registe-se, inclusivamente 
enaltecido pelo próprio Marconi, em 1929, 

quando de visita a Portugal elogiou o trabalho do Comandante 
nesta área técnica.

Reconhecido como um eminente inovador, o seu labor no cam-
po das radiocomunicações terá proporcionado um avanço ao país 
e à Marinha de cerca de três décadas em relação à época em que 
viveu. É de sublinhar que, desde a criação do Serviço Radiotele-
gráfico na Marinha em 1923, na dependência da Majoria da Ar-
mada, uma das atribuições do Comandante Nunes Ribeiro foi 
estudar a Radiotelegrafia, através de observações e experiências 
de ensaios e análises práticas. Por essa altura, a implantação de 
uma “Rede Telegráfica de Rádio” na Armada, teve como princi-
pal objectivo o equipamento dos navios e a montagem e constru-
ção de estações-rádio em terra; no propósito de tornar exequível 
uma rede de comunicações formada pelas estações costeiras do 
espaço europeu e por aquelas que passariam a estar dissemina-
das pelo Ultramar. 

Promovido ao posto de capitão-de-fragata em Janeiro de 1933, 
Álvaro Nunes Ribeiro faleceu cinco meses depois deixando como 
legado um sólido e avançado sistema de comunicações na Ma-
rinha e um contributo decisivo para a modernização científica e 
técnica de Portugal.

Entre as condecorações com que foi agraciado destacam-se as 
de Comendador da Ordem Militar de Cristo, o Ordem de Aviz; a 
Ordem de Santiago da Espada; a Medalha de Prata de Bons Servi-
ços; a Medalha de Ouro Comemorativa das campanhas do Exérci-
to, com a legenda “No mar 1916-17-18”; a Medalha de Socorros a 
Náufragos, de Coragem, Abnegação e Humanidade; a Ordem de 
Legião de França; a Ordem da Corôa de Itália; a Ordem do Ouis-
sam Alaouite de Marrocos e a Ordem Caroli da Roménia.

Comandante Álvaro Nunes RibeiroComandante Álvaro Nunes Ribeiro
PATRONO DO NOVO CURSO DA ESCOLA NAVAL
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Em 10 de Novembro de 2006, realiza-
ram-se na Escola de Fuzileiros, a tí-
tulo excepcional, as comemorações 

do Dia do Corpo de Fuzileiros e da Esco-
la de Fuzileiros. De relembrar que o dia 
do Corpo de Fuzileiros, que se celebra a 
18 de Abril, foi assinalado pelo Seminário 
sobre Protecção de Força.  

Esta data assinala os 45 anos sobre a 
partida da primeira Unidade de Fuzilei-
ros para Angola (Destacamento de Fu-
zileiros Especiais Nº 1 – DFE 1), tendo a 
Marinha, através do Corpo de Fuzileiros, 
decidido assinalar a efeméride com a rea-
lização na capela da Unidade de uma mis-
sa de sufrágio pelos Fuzileiros mortos ao 
serviço da Pátria, seguida da Cerimónia 
Militar e do lançamento do livro “Fuzilei-
ros – Factos e feitos na guerra de África 
1961-1974”, estas presididas pelo Almi-
rante Chefe do Estado-Maior da Armada 
e às quais  assistiram inúmeras altas en-
tidades civis e militares.

A cerimónia, que se iniciou com a re-
vista às Forças em parada, compreendeu 
ainda o agraciamento da Escola de Fuzi-
leiros com o grau de Membro Honorário 
da Ordem Militar de Avis, o descerramen-
to de lápides evocativas dos mortos em 
combate e a deposição de uma coroa de 
flores no monumento dos Fuzileiros, se-
guida da homenagem aos Fuzileiros mor-
tos em defesa da Pátria e dos discursos do 
Comandante do Corpo de Fuzileiros e do 
Chefe do Estado-Maior da Armada. A ter-
minar teve lugar o desfile das Forças em 
parada, que eram constituídas por forças 
apeadas das várias Unidades de Fuzilei-
ros e por uma força operacional motori-
zada, totalizando 800 homens.

Assumiu particular relevância a con-
decoração concedida à Escola de Fuzi-
leiros pelo Presidente da República, por 
considerar que “ao longo de 45 anos, 
vem imprimindo uma marca indelével 
em sucessivas gerações de militares que 
se distinguiram ao serviço da Pátria, nas 

condições mais difíceis, em Portugal e no 
estrangeiro, honrando e engrandecendo o 
Corpo de Fuzileiros, a Marinha e o País”, 
bem como a homenagem aos mortos em 
defesa da Pátria, durante a qual foi reza-
da uma oração pelo capelão da Unidade 
e pelo Sheik Munir, Imã da Mesquita de 
Lisboa, em memória dos Fuzileiros cris-
tãos e muçulmanos que tombaram lado 
a lado.

No seu  discurso o CALM Carvalho 
Abreu, Comandante do Corpo de Fu-
zileiros, destacou o papel que a Escola 
de Fuzileiros tem vindo a desempenhar, 
referindo que “Esta sempre foi uma Es-
cola de Valores, aberta à comunidade 
onde se insere e ao futuro. Aqui pratica-
-se a exigência e o rigor e não se ensina 
a desistir. Aqui se formam os militares  
que vão depois integrar as Forças, Uni-
dades e meios operacionais que no Cor-
po de Fuzileiros se preparam e aprontam 
para conduzir operações a partir do mar 
e para projectar poder militar em terra. 
Esta é a nossa missão – trabalhar para o 
produto operacional da Marinha – e nela 
continuaremos a concentrar os nossos 
esforços.” Fez ainda uma saudação es-
pecial aos Fuzileiros em missão no exte-
rior, destacando os que integram a EU-
FOR RD CONGO e agradeceu ao Mestre 
Lagoa Henriques e ao Escultor Carlos 
Amado, presentes na cerimónia, que em 
1978 deram forma à estátua do Fuzilei-
ro que integra o Monumento da autoria 
do CMG FZ Vidal de Resende e que ago-
ra se prontificou a concluir a obra então 
iniciada. Terminou afirmando o orgulho 
dos Fuzileiros no seu passado, a defesa 
dos princípios e valores que sempre os 
nortearam, realçando a sua permanente 
prontidão e a satisfação pelo espírito de 
festa vivido nesta ocasião “entre tantos 
camaradas e amigos”. 

Por sua vez, o Almirante CEMA relevou 
a acção e a importância da Escola de Fu-
zileiros nestes 45 anos, o longo e honroso 

Dia do Corpo de Fuzileiros 
e da Escola de Fuzileiros

Dia do Corpo de Fuzileiros 
e da Escola de Fuzileiros
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passado dos Fuzileiros, bem como a sua 
acção na guerra colonial e nos tempos ac-
tuais, contributos que hoje são justamente 
referenciados com as homenagens pres-
tadas e com a condecoração atribuída à 
sua Escola.

Destacou ainda a mais valia que repre-
senta a aquisição de novos meios porque 
“ entendemos hoje – todos – que o Cor-
po de Fuzileiros é uma mais valia para 
o País. Por isso continuamos a conferir 
uma elevada prioridade ao seu reequi-
pamento e achamos indispensável e ur-
gente – como já se demonstrou em vá-
rias ocasiões – aumentar ao efectivo um 
navio polivalente logístico, com capaci-
dade orgânica de desembarque a partir 
de uma doca interior, bem como de ope-
ração de helicópteros, de tratamento de 
feridos e de apoio logístico em larga es-
cala. Assim, a Marinha estará ainda mais 
apetrechada e pronta para ajudar os Por-
tugueses onde quer que se encontrem, e 
dar um contributo de qualidade para as 

organizações de que Portugal é parte; 
no combate, como na ajuda humanitá-
ria, na guerra como na paz, na projec-
ção de força como no auxilio em caso de 
catástrofe ou acidente. É para este salto 
qualitativo que há muito devia ter sido 
dado, que nos temos e estamos a prepa-
rar.” Terminou reforçando ainda que “ A 
aquisição de viaturas blindadas anfíbias 
de rodas será um grande passo neste ca-
minho que queremos trilhar, com novos 
e exigentes padrões de desempenho, que 
iremos experimentar através da partici-
pação em forças anfíbias internacionais, 
como a Força Anfíbia Ítalo-Espanhola 
(SIAF) e Força Anfíbia da União Euro-
peia (EUABJ). Mas haverá também que, 
internamente, proseguir na melhoria 
constante dos padrões de desempenho 
operacional, institucionalizando, desig-
nadamente, a avaliação das Unidades de 
Fuzileiros.”

(Colaboração do Comando do Corpo de Fuzileiros)

Esta obra, de 
iniciativa da 
Comissão 

Cultural de Mari-
nha e da autoria 
do Capitão de Fra-
gata Fuzileiro San-
ches de Baêna, foi 
lançada em Vale 
de Zebro, no pas-
sado dia 10 de No-
vembro, durante 

as comemorações 
do Dia do Corpo 
de Fuzileiros.

O livro, fruto de 
um exaustivo tra-
balho de pesquisa 
efectuado durante 
mais de 2 anos, re-
lata em quatro vo-
lumes, o desempe-
nho das Unidades 
de Fuzileiros nos 
três teatros de ope-
rações em África, 
podendo vir a ser 

adquirido na Biblioteca Central 
da Marinha, Museu da Mari-
nha, Revista da Armada, Base 
de Fuzileiros, Escola de Fuzilei-
ros e Associação de Fuzileiros 
no Barreiro.

O livro foi apresentado pelo 
CALM Leiria Pinto, Presidente da 
Comissão Cultural e pelo autor.

FUZILEIROS
FACTOS E FEITOS NA GUERRA DE ÁFRICA 

1961/1974
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LEGOLÂNDIA

Em nosso entender a quadra natalí-
cia que se avizinha confere particu-
lar oportunidade ao tema do presente 

artigo. Isto porque, provavelmente, muitos 
dos leitores da Revista da Armada ainda 
hoje se recordam de, nos tempos idos da 
infância e adolescência, terem feito as suas 
construções com peças LEGO1, aquele que, 
lembramos, foi considerado, do ponto de 
vista didáctico, pela British Association of 
Toy Retailers (BATR), o melhor brinquedo 
do século XX2.

Em 1999 quando embarcados no navio-
-escola Sagres visitámos o porto de Kiel, no 
norte da Alemanha, onde o navio integrou 
as habituais actividades que aí têm lugar 
por ocasião da Semana de Vela (Kieler Wo-
che). Surgiu então a possibilidade de nos 
deslocarmos ao parque da LEGO situado 
na pequena localidade de Billund, Dina-
marca, que dista de Kiel cerca de 200 qui-
lómetros, local aonde também se encontra 
sedeada a empresa desde a sua fundação. 
Já no recinto deparámo-nos, entre muitas 
outras construções, com um modelo do na-
vio-escola norueguês Statsraad Lehmkuhl, 
atracado na também cidade miniatura de 
Bergen, que desde logo nos impressionou, 
tanto pelas dimensões como pela minúcia 
dos pormenores.

Como é do conhecimento de todos a an-
tiga Sagres encontra-se presentemente no 

porto de Hamburgo, na Alemanha. No Ve-
rão de 2005 visitámos o parque da LEGO 
em Günzburg, localizado no sul daquele 
país, onde deparámos com um modelo do 

nosso antigo navio. De facto, no espaço 
denominado Miniland acham-se expos-
tas inúmeras construções feitas com peças 
LEGO, réplicas de muitos monumentos e 

cidades famosas, 
onde sobressai 
uma extensa área 
dedicada ao por-
to e cidade de 
Hamburgo. Nes-
se espaço assu-
me particular des-
taque o ex-libris 
daquela cidade 
hanseática, o Ri-
ckmer Rickmers, 
numa construção 
deveras impres-
sionante, e que 
certamente a fo-
tograf ia anexa 
não conseguirá 
tão-pouco trans-
mitir uma ideia 

aproximada da qualidade e detalhes do mo-
delo. Não obstante, os números que entre-
tanto a Legoland Deutschland teve a genti-
leza de nos enviar podem ajudar a perceber 
melhor as dimensões da antiga Sagres, ago-
ra construída com cerca de 75.000 peças 
LEGO. Os mais interessados podem obter 

todas as informações 
sobre os parques da 
LEGO (Dinamarca-
Billund, Inglaterra-
Windsor, Alemanha-
Günzburg e Estados 
Unidos-Califórnia) 
através do respecti-
vo site oficial, www.
lego.com.

Finalizamos referindo que em 2004 um 
grupo de portugueses apaixonados pela 
LEGO constituiu a associação PLUG – Por-
tuguese LEGO Users Group –, cuja activi-
dade pode ser seguida através do site www.
plug.pt. E como por lá se usa dizer em jeito 
de despedida breve, até lego… 

António Manuel Gonçalves
CTEN 

am.sailing@hotmail.com

Notas
1 A marca LEGO tem origem na expressão dinamar-

quesa leg godt, cujo significado é «brincar bem». Só 
depois desta se implantar no mercado internacional se 
descobriu que, em latim, a palavra lego tem um não 
menos adequado sentido: juntar ou reunir.

2 Esta associação elege regularmente o brinquedo, 
o jogo e a mania de cada ano e de cada década. Para 
além da LEGO (brinquedo do século XX), foram ainda 
galardoados o famoso jogo Monopoly (jogo do século 
XX) e o iô-iô (mania do século XX). Para mais porme-
nores consultar o site www.batr.co.uk.

O Statsraad Lehmkuhl e a antiga Sagres

Statsraad Lehmkuhl

- Comprimento fora-a-fora 2,83 m 
- Boca 0,38 m 
- Altura dos mastros grande e traquete 1,63 m 
- Número de peças Lego (aprox.) 50.000 
- Peso 39,5 kg
- Tempo de construção 523 horas

Modelo do Rickmer Rickmers atracado no porto de Hamburgo – Legoland Deutschland.
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Modelo do Statsraad Lehmkuhl atracado no porto de Bergen – Legoland Billund.
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Rickmer Rickmers

- Comprimento fora-a-fora 4,5 m
- Boca 0,75 m
- Altura dos mastros grande e traquete 2,5 m
- Número de peças Lego (aprox.) 75.000
- Peso 85 kg
- Tempo de construção 640 horas

O patriótico símbolo 
da PLUG.
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Cristóvão Colombo
Quinto centenário da sua morte

Cristóvão Colombo

Completaram-se no passado dia 20 de 
Maio cinco séculos sobre a morte de 
Cristóvão Colombo, o homem que ao 

serviço dos Reis Católicos, alcançara em 1492 
as Antilhas e abria as portas do que foi chama-
do o Novo Mundo que, não era outra coisa que 
o continente americano, desconhe-
cido do mundo europeu e asiático. 
E terminava os seus dias envolvido 
numa teia de acusações que quase 
o deixaram na mais absoluta soli-
dão, vivendo o desespero de não 
ver reconhecida uma obra que fora 
a obsessão da sua vida e que con-
tinuava a acreditar ter efectuado: 
a descoberta de uma via maríti-
ma para o Oriente de Marco Polo, 
navegando para ocidente numa 
viagem tão curta quanto as que 
fizera até às Antilhas por quatro 
vezes. Em vão pedia sucessivas 
audiências ao rei D. Fernando, 
que sempre foram canceladas e 
adiadas, levando a que seguisse 
atrás da corte para toda a parte, 
até lhe sucumbirem as forças em 
Valladolid. Ali passou os últimos 
meses da sua vida e, pela derra-
deira vez, viu gorada a esperança 
de se enfrentar com o soberano, a 
quem queria voltar a apresentar 
todos os argumentos que acumu-
lara há duas décadas e que repe-
tia até à exaustão. Todos sabiam 
que aquelas ilhas e terra firme a 
que chamara as Índias, não eram 
o oriente longínquo já alcançado 
pelos portugueses em 1498, mas o 
Almirante persistia. Persistia de forma obstina-
da e doentia, recusando-se a aceitar que vivera 
um erro gigantesco. Um tremendo equívoco 
aproveitado, apesar de tudo, de forma prag-
mática pela coroa que soubera transformar as 
miragens de Cipango e Cataio num concreto 
e proveitoso Novo Mundo. Os últimos dias de 
Colombo são, afinal, o epílogo do irreversível 
caminho da tragédia que o consolidou como 
um mito eterno. E os anos que se seguem à sua 
morte quase ignorada pelos seus contemporâ-
neos, continuarão a saga misteriosa e enevoada 
que começou algumas décadas antes, em Por-
tugal, quando aparece como jovem mercador, 
marinheiro e, eventualmente, corsário, que se 
dedica ao comércio de livros e colabora no 
desenho de cartas náuticas. A mais rigorosa e 
atenta historiografia diz-nos que aqui chegou 
por via de um acaso imponderável: um vio-
lento combate de mercadores genoveses com 
corsários (nem sequer sabemos com exactidão 
de que lado combatia) resulta no incêndio de 
um navio e num naufrágio que o trouxe à cos-
ta, depois de várias horas nadando agarrado a 

um destroço de madeira.
São muitas as evidências de que nasceu em 

Génova (ou perto de Génova), parecendo-me 
que conhecia tão bem os meandros do comér-
cio rico do Mediterrâneo como a violência da 
pirataria e do corso. Aliás, quando chegou a 

Portugal, são as casas comerciais genovesas de 
Spínola e Di Negro que lhe proporcionam os 
meios de vida e que vêm a requisitar os seus 
serviços em múltiplas situações posteriores. O 
naufrágio que aqui o trouxe deve ter ocorrido 
em Agosto de 1476, e é normal que se tenha 
deixado seduzir pelo ambiente de uma Lis-
boa virada para as viagens ultramarinas. Nos 
sete anos que antecederam a sua chegada, os 
navios portugueses tinham explorado toda a 
costa africana, desde a Serra Leoa ao Cabo de 
Sta. Catarina, passando o Equador para sul, e 
encontrando os locais onde podiam adquirir 
o mesmo ouro do Sudão, que vinha em cara-
vanas até ao Norte de África. É verdade que 
o país entrara numa guerra com Castela, que 
traria algum desassossego nos anos seguintes, 
fosse pelas campanhas militares que culmina-
ram com a batalha de Toro, fosse pela perigo-
síssima presença de navios castelhanos nas 
costas da Guiné. Contudo, quando Colombo 
se estabeleceu em Lisboa, já as negociações de 
paz estavam no bom caminho, sob a direcção 
política do príncipe D. João e com objectivos 

claros quanto à salvaguarda do comércio ul-
tramarino. A paz confirma-se com o acordo 
das Alcáçovas, assinado em 1479 e, embora a 
historiografia tradicional considere este tratado 
como não muito vantajoso para a coroa portu-
guesa, eu penso que ele alcançou de forma ple-

na todos os objectivos que estavam 
na mente do Príncipe herdeiro. 
Pode dizer-se que a honra medie-
val do rei português sai profunda-
mente ferida deste tratado, onde 
renuncia ao casamento que efec-
tuara com a sua sobrinha (candida-
ta ao trono rival), aceita que ela se 
recolha num convento e prescinde 
de todos os objectivos da própria 
guerra. Na perspectiva tradicional 
das relações entre estados do final 
da Idade Média, Portugal perdia a 
guerra em toda a frente. E perdia-a 
sem que tivesse sofrido derrota mi-
litar suficientemente determinante 
que o obrigasse a tal. Fazia-o, então, 
porquê? Porque o príncipe D. João 
trocou todos os objectivos que ali-
ciariam os reis de Castela, por um 
único que lhe interessava a ele: o 
domínio absoluto do Atlântico, 
com a excepção das ilhas Canárias 
que, verdadeiramente, já não fa-
ziam falta ao seu projecto. A meu 
ver é este o verdadeiro sentido do 
Tratado das Alcáçovas, que traz ao 
reino uma enorme intensificação 
do movimento marítimo.

É inevitável que estas circuns-
tâncias não tivessem uma expres-
são visível no movimento do porto 

de Lisboa, fosse pelo crescente número de na-
vios, fosse pelo carácter exótico das mercado-
rias e gentes, fosse ainda, ou sobretudo, pelas 
conversas sobre o “mundo por descobrir”. A 
cidade, o porto e a corte eram certamente pa-
raísos de aventureiros, discutindo cada um 
ao nível da sua própria visão da descoberta. 
Homens simples do mar, que procuravam im-
pressionar os incautos com histórias mirabo-
lantes de terras nunca vistas e ilhas encantadas. 
Gente de negócios que lida com mercadorias 
impensáveis alguns anos antes, e que vêem 
crescer a sua fortuna como não imaginavam. 
Mas circulavam, também, cosmógrafos, cartó-
grafos, astrólogos, fabricantes de instrumentos, 
homens que sabiam latim e grego e que conhe-
ciam relatos e descrições fantásticas, gente que 
vendia livros, pessoas que frequentavam a cor-
te e que traziam para o rebuliço das tabernas 
as conversas dos seus sonhos sem limites. Foi 
esta a Lisboa que Colombo viu, e que não po-
dia deixar de o impressionar. A Ribeira, o Tejo, 
a Casa da Mina, as ruas de mercadores, as lojas 
de livros, as oficinas de cartógrafos e o conví-

Cristovão Colombo.
Óleo sobre madeira atribuido a Ridolfo Ghirlandaio – Séc. XVI.



vio com eruditos clérigos ou laicos que, no seu 
conjunto, compuseram a “babilónica universi-
dade”, onde estudou, pensou e desenvolveu 
a ideia de alcançar as Índias, navegando num 
sentido diferente daquele que seguiam as ex-
plorações portuguesas à ordem do 
novo rei D. João II.

Em 1477, cerca de um ano depois 
de chegado a Portugal, Colombo 
viajou até à Grã-Bretanha, deixando-
-nos, sobre essa expedição, um con-
junto de notas que não deixam de 
ser interessantes. Os portos ingleses 
constituíam um dos vértices de um 
triângulo que se completa com Por-
tugal e Itália, enquanto centros que 
sustentam as explorações dos ma-
res gelados do Atlântico Noroes te, 
com objectivos difusos, onde emer-
ge sempre a ideia de encontrar uma 
passagem para a Ásia. As viagens 
de Cabotto e dos Corte Reais são 
apenas exemplos tardios e visíveis 
de uma ideia decorrente das sagas 
vikings que levaram à formação de 
colónias na Groenlândia e na Terra 
Nova, alguns séculos antes. Em boa 
verdade, a memória dessas sagas permanece 
viva nas campanhas de pesca que levam os in-
gleses até às ilhas Faeroe, à Islândia e, talvez, 
até mais longe, suscitando uma curiosidade 
junto de países como Portugal, a despertar 
no século XV para a exploração do Atlântico. 
Apesar do facto nunca ter sido muito bem es-
tudado, há um conjunto de docu-
mentos que incluem uma troca de 
correspondência, e até a elaboração 
de uma carta náutica, comprovan-
do a realização de uma viagem luso-
-dinamarquesa à Groenlândia, no 
princípio do reinado de Afonso V. 
São factos que cito de forma avulsa, 
sem a preocupação de ser exausti-
vo ou de os dissecar com pormenor, 
pretendendo apenas realçar como o 
caminho da Inglaterra e Irlanda para 
o noroeste suscitou curiosidades que 
passaram por Portugal e pela Itália, 
enquanto centro do comércio me-
diterrânico, sempre na pista de no-
vas oportunidades. Não sabemos 
se Colombo soube desta expedição 
que envolveu os portugueses, mas 
é credível que se tenha interessado 
pelas rotas do noroeste, na medida 
em que delas dá notícia numa carta 
que escreveu aos Reis Católicos, em 
1495, e numas notas escritas à mar-
gem de um livro da sua biblioteca (as 
notas constantes dos seus livros são 
uma das mais importantes fontes de 
estudo para o que foi o pensamen-
to geográfico do Almirante). Diz ele 
aos soberanos, “yo navegue el año 
de cuatrocientos y setenta y siete, en el mês de 
Hebrero, ultra Tile isla cien léguas, cuya parte 
austral dista del equinocial setenta y tres gra-
dos, y no sesenta y tres, como algunos dizen”. 
Tile é uma ilha mais ou menos mítica (a Thule 

de Pytheas), frequentemente identificada com 
a Islândia. Segundo as suas palavras, portan-
to, navegou cerca de 100 léguas para além da 
mesma, verificando que o mar não estava ge-
lado e que “avia grandíssimas mareas, tanto 

que en algunas partes, dos vezes el dia subia 
veinte y cinco braças y desçendía otras tantas 
en altura”. Há um conjunto de evidências que 
nos levam a tomar como certo que efectuou 
uma viagem a Inglaterra – talvez a Bristol ou 
mesmo a Galway –, provavelmente em negó-
cios relacionados com os interesses dos seus 

patrões genoveses, para quem continuou a 
trabalhar em Lisboa, mas são óbvios os erros 
destas notas e da própria carta. A costa sul da 
Islândia está, efectivamente, em 63º N e não 
em 73 como ele quer corrigir e, como se sabe, 

em Fevereiro o mar está pejado de blocos de 
gelo ou mesmo gelado. Para além disso, não 
há marés de 25 braças em lado nenhum. As 
maiores marés que ali se conhecem ocorrem 
na zona do Canal da Mancha, na costa francesa 

ou inglesa, podendo, nalguns casos 
ultrapassar amplitudes de sete me-
tros, mas nunca de 25 braças. Espe-
cialmente na Islândia, não é vulgar 
que a amplitude de maré vá além de 
um metro ou um metro e pouco. Co-
lombo não viu – com toda a certeza 
– marés de 25 braças e, se o afirma 
de forma tão peremptória, é porque 
apenas ouviu contar histórias sobre 
as grandes marés do Canal. Os da-
dos que constam nos escritos que 
nos deixou sobre este assunto têm, 
portanto, um objectivo argumenta-
tivo, mas não correspondem a uma 
experiência pessoal que lhe teria 
fornecido outros dados. Apesar de 
tudo, a simples referência aos portos 
do norte e a inclusão destas descri-
ções, nalguns casos fantasiosas, no 
corpus argumentativo que apresen-

tou mais tarde aos Reis Católicos e aos seus 
cosmógrafos, permite-nos supor que o seu pro-
jecto de descobrimento contou com os já referi-
dos pressupostos das viagens de Cabotto, dos 
irmãos Corte Real e, provavelmente, de outros 
que, a partir da Inglaterra ou Irlanda buscaram 
os mares gelados do noroeste Atlântico.

Numa data imprecisa, que se supõe pouco 
depois de 1476 ou 77, Colombo ca-
sou com Filipa Moniz, filha de Barto-
lomeu Perestrelo, o primeiro capitão 
donatário da ilha do Porto Santo. O 
seu filho Hernando, na História del 
Almirante, diz que a sogra (viúva à 
data) “le dio los escritos y cartas de 
marear que le habían quedado de 
su marido”. Este facto foi contesta-
do por Henry Harrisse, com o ar-
gumento de que Perestrelo não era 
um navegador, mas um cavaleiro 
a quem foi dada uma capitania no 
tempo do infante D. Henrique. O 
argumento é de uma fragilidade gri-
tante, ao referir-se a uma época em 
que os “criados do Infante” serviram 
no mar e em terra, sem que saibamos 
com exactidão quais eram os conhe-
cimentos de navegação de cada um 
deles. Sendo capitão de Porto San-
to, parece-me natural que tenha fei-
to muitas viagens marítimas e que 
alguma coisa soubesse do mar e da 
condução dos navios. Mas isso pou-
co importa para a história de Colom-
bo. O que é relevante referir é que o 
mesmo viveu na ilha durante mui-
to tempo e isso tem sido, de algum 
modo, aproveitado para justificar os 

seus sonhos. É legítimo pensá-lo sob o ponto 
de vista do poder onírico que ancestralmente 
teve a visão do Oceano infindo e, sobretudo, 
da fugaz visão do pôr-do-sol que antecede as 
“trevas”. A mitologia mediterrânica (e não 
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Cidade de Génova numa gravura do Séc. XV.

Redacção das Capitulações de Santa Fé, na presença de Isabel a Católica.
Juan Manuel Núñez – 2004.



só) é riquíssima em imagens que associam o 
anoitecer quotidiano à escuridão eterna, des-
pertando um incontrolável desejo de ir atrás 
daquele sol que desaparece. São inúmeras as 
lendas que o realçam e (devemos admiti-lo) 
ainda hoje é difícil resistir à beleza de 
um pôr-do-sol, que se impõe com uma 
componente nostálgica, invocadora dos 
mais remotos mitos. E Colombo foi to-
cado pelo mesmo fascínio que está pre-
sente em lendas gregas, árabes ou portu-
guesas. Mas, a essa atracção inexplicável 
pelo sol poente, é preciso acrescentar a 
vivência que teve entre Lisboa e Porto 
Santo, tratando de negócios de açúcar 
para Génova, ou ouvindo histórias de 
marinheiros que iam e vinham da Gui-
né ou da Mina.

Estou em crer que a sua escola de mar 
– que me parece indiscutível – foi con-
solidada neste convívio com o comércio 
africano sendo certo que para lá viajou pelo 
menos uma vez. Tal como em tudo o que se 
refere a Cristóvão Colombo, também esta sua 
ida à Guiné está carregada de mistérios e ne-
blinas difíceis de aclarar. Ele afirma que lá foi, 
mas associa essa viagem a um conjunto de in-
formações com erros que não têm explicação. 
Começa por dizer que o Castelo de S. Jorge da 
Mina está “debaixo da equinocial” (carta aos 
Reis Católicos), quando está em 5º 10’ N, afir-
ma que, em viagens (várias) que fez de “Lisboa 
para o sul, até à Guiné”, observou 
a derrota e tomou a altura do sol 
“com o quadrante e outros instru-
mentos, muitas vezes”, achando 
que o grau terrestre concordava 
com Alfragano, ou seja, era de 56 
2/3 milhas, e com o que Mestre 
José Vizinho (físico e cosmógrafo 
de D. João II) também verificara 
em 1485, quando lá foi também. 
Não é possível que as suas milhas 
sejam as de Alfragano, nem que o 
grau terrestre tenha 56 2/3 milhas 
das que ele conhece. E não é pos-
sível porque dessa forma elas se-
riam superiores às actuais milhas 
náuticas (de que um grau tem 
60), valor absolutamente incom-
patível com as velocidades de 10, 
12, 13 e 14 milhas por hora (mais 
de 12, 13 e 14 nós) que diz ter fei-
to com a caravela «Niña» nos dias 
4, 6 e 7 de Fevereiro de 1493. Mas 
tudo isto são as incongruências a 
que se habitua quem quer que es-
tude os textos colombinos, sejam 
as suas notas e apostilas, sejam as 
cartas que escreve. Contudo, nas 
descrições que deixou sobre as ter-
ras que descobriu nas Antilhas, es-
tão presentes claras comparações 
com as terras africanas, com gran-
de lógica e coerência. É frequente dizer que as 
árvores são como as da Guiné, ou que os rios 
“não são como os rios da Guiné que são todos 
doentios”, e múltiplas outras comparações em 
que a paisagem ou os produtos africanos ser-

vem de modelo comparativo. Não creio que 
seja de duvidar da sua ida às feitorias portu-
guesas de África, nomeadamente a S. Jorge 
da Mina, e acho que observou muito bem a 
derrota dos navios nacionais, embora seja du-

vidoso que alguma vez tenha aprendido a de-
terminar a latitude com base na altura do sol. 
Se o soubesse não teria dito que a Mina esta-
va debaixo da equinocial. Aliás, na minha opi-
nião, comete este erro grosseiro, precisamente 
porque na Mina já não conseguia observar a 
Estrela Polar, única referência da latitude que 
demonstra conhecer, como se conclui de todos 
os seus registos.

Mas, como disse, tomou atenção à derrota 
dos navios portugueses, reparando que saíam 

da Mina e faziam uma volta larga pelo Atlân-
tico, para demandarem o porto de Lisboa. São 
conhecidas as razões desta volta larga, que po-
dia ir até ao Mar dos Sargaços, contornando os 
ventos contrários que sobram junto à costa e 

que impedem uma viagem fácil para o norte. 
Apercebeu-se portanto que existe um regime 
de ventos que sopram de norte ou nordeste, 
que permitem ir navegando para ocidente, 
ganhando um pouco de norte (de barlavento), 

até alcançar uma latitude onde sopram 
os ventos do oeste, que permitem o re-
gresso a Lisboa. E digo que se apercebeu 
deste regime de ventos, porque não me 
parece que alguém, no seu perfeito juízo, 
possa afastar-se de terra, seguindo um 
vento favorável, percorrendo distâncias 
significativas, sem ter uma informação 
(mesmo que vaga) de como vai regres-
sar a casa. Sem essa informação partiria 
para uma viagem que seria suicidária, 
e não conseguiria aliciar nem outras 
pessoas (muitas delas conhecedoras do 
mar e da navegação à vela, como eram 
os irmãos Pinzón e Juan de la Cosa), 
nem os favores e os financiamentos dos 

Reis Católicos e outros notáveis de Espanha. 
É importante entender que o facto de erronea-
mente supor ser possível alcançar a Ásia na-
vegando para ocidente, não implica que nada 
soubesse de mar ou de navios. O texto que nos 
chegou do Diário da 1ª Viagem é da autoria do 
padre Bartolomeu de Las Casas, cuja tentati-
va de reabilitação da memória do Almirante 
é sabida. Contudo, há longas transcrições do 
que escreveu o próprio Colombo, com dados 
importantes que revelam um saber específico 

de grande significado.
Antes disso, porém, é impor-

tante perceber quais os contor-
nos da proposta que apresentou 
a D. João II, por alturas de 1483 ou 
84. A ideia básica tinha anteceden-
tes importantes e de autoridade, 
em concepções geográficas que vi-
nham de há séculos. Fundamenta-
va-se, essencialmente, na hipótese 
de que o comprimento da terra co-
nhecida, medida em graus, desde 
a ponta mais ocidental da Europa 
até ao limite leste da Ásia aproxi-
mava-se suficientemente dos 360º 
para supor que avançando pelo 
Atlântico em direcção ao ociden-
te, rapidamente se alcançaria o 
outro extremo. Cristóvão Colom-
bo acreditava poder fazê-lo numas 
semanas e, provavelmente, tomou 
consciência disso em Portugal. 
A versão corrente não tem uma 
consistência absoluta, mas levan-
ta uma pista, como veremos. No 
meio de um dos livros da biblio-
teca colombina, hoje depositada 
em Sevilha, foi encontrada a có-
pia de uma carta que lhe foi en-
viada pelo cosmógrafo florentino 
Paolo del Pozo Toscanelli, onde se 
explica toda a ideia, referindo que 

a mesma tinha sido apresentada, alguns anos 
antes a D. Afonso V, através de um cónego da 
Sé de Lisboa, chamado Fernando Martins. Esta 
carta é, aparentemente, a resposta a uma ou-
tra que lhe enviara o Almirante, e, de acordo 
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Nau Sta. Maria – maqueta do Museu Naval de Madrid.

Il trionfo di Colombo. 
Fresco de Francesco Gandolfi (1862) – Museu Strada Nuova em Génova.



com o texto, se juntava cópia da 
que fora escrita para Portugal com 
um mapa explicativo da teoria em 
causa. Ora, nós sabemos que a bi-
blioteca de Colombo começou a 
ser formada apenas depois da sua 
saída de Portugal, e que muitos 
dos escritos autógrafos foram redi-
gidos para fundamentar a insistên-
cia de que as terras encontradas a 
ocidente eram as ilhas de Cipango 
(Japão) e a terra de Cataio (China), 
por isso se duvida que alguma vez 
tenha havido uma real correspon-
dência entre os dois. Aliás, não se 
encontrou mais nenhum dos do-
cumentos referidos e do eventual 
mapa apenas existe uma recons-
trução posterior com base nos da-
dos ali escritos. Mas poderemos 
estar em face de um documento 
verdadeiro, pequena peça de um 
puzzle, que pressupõe uma troca 
de correspondência e um conjunto de noções 
que teriam a autoridade científica de Tosca-
nelli. Importa, no entanto saber se isso acon-
teceu antes ou depois da saída de Portugal. O 
documento que chegou até nós é posterior à 
sua migração para Castela, mas isso não quer 
dizer que Colombo não tivesse contactado com 
a ideia do cosmógrafo florentino antes disso. 
Quando apresentou a sua ideia a D. João II, 
deve tê-la fundamentado de alguma maneira, 
e não iria dizer que o caminho era mais curto 
navegando para ocidente, sem que lhe juntasse 
a autoridade de qualquer parecer credível.

Mais uma vez não será fácil encontrar uma 
solução para este problema, mas a lógica 
aponta-nos uma via possível: Colombo ouviu 
ou leu em qualquer lado que essa solução se-
ria possível e tal ideia era corrente em Lisboa, 
embora já não fosse aceite pelo saber oficial 
ligado à coroa, consubstanciado nos matemá-
ticos, físicos, astrónomos que circundavam o 
rei. Este conceito está presente na proposta 
que apresentou em Portugal, e a ela juntou, 
certamente, a convicção de que conseguiria 
fazer a viagem de ida e volta. O problema 
é que as explorações portuguesas estavam 
numa fase demasiado avançada para os seus 
projectos, e já se tinham vivido as experiên-
cias suficientes para não embarcar naquele 
projecto. O rei podia ter-lhe dito que fosse e 
que, quando viesse lhe daria os benefícios que 
já prometera a muitos outros, em circunstân-
cias semelhantes, mas não era nada disso que 
queria Colombo. Colombo queria honrarias 
e benesses que obteve com a assinatura das 
Capitulações de Santa Fé , mas que D. João II 
nunca poderia aceitar.

Importa, no entanto, compreender que no 
momento em que parte para Castela e vai 
apresentar o seu projecto aos Reis Católicos, 
leva consigo um conjunto de conhecimentos 
que foi acumulando ao longo da vida: uma 
experiência que trazia do Mediterrâneo, de 
muitos anos de comércio marítimo e, prova-
velmente, corso; um saber sobre a navegação 
atlântica e, sobretudo, do sistema de ventos 

que permitiam navegar para ocidente com 
os ventos alísios e regressar pela latitude dos 
Açores, aproveitando os gerais do oeste; e uma 
vaga noção cosmográfica – pouco consisten-
te em termos concretos, mas muito intensa 
na sua mente – de que o Oriente das riquezas 
que vinham pelo Mediterrâneo e que faziam 
a fortuna dos grandes da sua terra natal, podia 
estar a umas semanas de viagem, navegando 
em linha recta na direcção do ocidente.

Partiu de Palos de la Frontera a 3 de Agosto 
de 1492, ao comando de três navios (“Niña”, 
“Pinta” e “Santa Maria”), e tomando o rumo 
das ilhas Canárias, onde ficaria retido por cerca 
de um mês, por causa de uma avaria no leme 
da “Pinta”. A 6 de Setembro tomava o cami-
nho de oeste até alcançar a ilha de S. Salvador 
a 12 de Outubro desse mesmo ano. No diário 
que já referimos podem encontrar -se notas 
acerca da variação da declinação magnética 
(13 e 17SET); considerações sobre as guardas 
da Ursa menor e a contagem das horas noc-
turnas; recomendações de segurança para os 
navios; valores estimados do caminho percor-
rido; e ordens diversas, que revelam sentido 
marinheiro, conhecimento dos perigos, conhe-
cimento sobre como lidar com os ventos e cor-
rentes, extremo cuidado com baixos e escru-
pulosos procedimentos para se aproximar de 
terra. É interessante verificar que existe uma 
ânsia permanente de encontrar terra (compre-
ensível) manifesta na forma como se repetem 
registos do que tomam por sinais dela. São 
quase quotidianos. Há também um conjun-
to de informações de latitudes, cujos valores 
são tão disparatados que só podem resultar 
de erros de copista ou do próprio padre Las 
Casas, que refere explicitamente, no que diz 
respeito ao dia 30 de Outubro, “Na opinião do 
Almirante, estavam a quarenta e dois graus 
da linha equinoxial [absurdo] se o manuscri-
to de onde copiei isto não estiver alterado”., 
à chegada a S. Salvador, que estava. Se anali-
sarmos com atenção todo o diário, seguindo 
o caminho percorrido, verificamos que nun-
ca perdeu a noção da latitude, e à chegada a 

S. Salvador escreve que está “leste para oeste 
na mesma linha da ilha de Hierro”, o que não 
está muito longe da verdade. Da mesma for-
ma, quando decide regressar, toma claramente 
o rumo de nordeste até alcançar a latitude dos 
Açores, onde aportou em Fevereiro de 1493. 
Passou cinco meses no mar, alguns dos quais 
navegando pelo meio de ilhas desconhecidas, 
com todos os perigos que isso significava. É 
verdade que perdeu a “Santa Maria”, por um 
descuido de vigia que a deixou cair em cima 
de uns baixos, mas todos sabemos quanto 
uma viagem deste tipo exige, todos os dias, 
decisões rápidas que, se forem erradas, po-
dem conduzir à perda das gentes e dos na-
vios. O simples acaso da fortuna não explica 
tanto tempo no mar, escolhendo caminhos tão 
apropriados em circunstâncias tão difíceis de 
avaliar por um leigo.

Apesar de não ter alcançado os objectivos 
que se propunha, as suas viagens são o espe-
lho de um conhecimento náutico inegável. É 
possível que venha de uma experiência me-
diterrânica anterior a 1476, mas o essencial do 
saber que lhe permitiu atravessar o Atlântico 
colheu-o em Portugal, provavelmente, nas 
viagens à Guiné ou à Mina. É incontestável, 
também, que tentou acumular um conheci-
mento clássico patente na magnífica bibliote-
ca que começou a reunir por alturas de 1495, 
mas não creio que tenha absorvido tudo o que 
leu, nem que alguma tenha sido um erudito 
humanista do Renascimento. Faltou-lhe ain-
da a sensibilidade necessária para governar 
gentes e terras tão distantes do reino, mas foi, 
sem sombra de dúvida, um marinheiro notá-
vel, com uma intuição extraordinária. Na hora 
da morte caía-lhe em cima o opróbrio de um 
erro monumental sustentado até ao absurdo, 
e agravado por acusações de mau e despótico 
governo das Índias. Mas o andar dos séculos 
acabaria por devolver-lhe a dignidade de gran-
de descobridor do Novo Mundo.

J. Semedo de Matos
CFR FZ
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Atlântico Norte (Outubro). Cristovão Colombo aproveita os mesmos ventos da “Volta da Mina”.



ASSINATURA DO CONTRATO

No passado dia 1 de Novembro, na 
cidade de Haia, capital do Reino 
da Holanda, bem perto do Museu 

Mauritshuis, onde estão expostas obras 
dos mestres Rembrant, Rubens, 
Brueghel e Vermeer, como o ”A 
lição de anatomia” do Dr. Tulp 
e “A rapariga com brinco de pé-
rola”, decorreu a cerimónia de 
assinatura do contrato de aqui-
sição pela República Portugue-
sa ao Estado Holandês, de duas 
fragatas da classe “Karel Door-
man”, mais conhecidas na gíria 
naval por M-class frigates. 

O Ministro da Defesa Na-
cional, Professor Doutor Nuno 
Severiano Teixeira, na presença 
do Embaixador de Portugal, do 
Almirante CEMA, do vice-al-
mirante DGAED, do vice-almi-
rante Comandante da Marinha 
Holandesa, entre outras indivi-
dualidades, assinou o contrato 
em representação de Portugal, tendo a parte 
holandesa sido representada na cerimónia, 
pelo Secretário de Estado da Defesa, Senhor 
Cees van der Knaap. 

Com a cerimónia de assinatura do contra-
to, simples na forma, mas cheia de significa-
do e relevância para a Marinha Portuguesa, 
fica assim viabilizada a substi-
tuição das duas últimas fragatas 
contemporâneas do plano naval 
da década de 60, sendo o cul-
minar de um processo que nos 
últimos três anos ficou conheci-
do pelo programa de substitui-
ção das fragatas da classe “Co-
mandante João Belo”.

A aquisição destes excelentes 
navios representa, sem dúvida, 
um esforço financeiro para o 
nosso País; no entanto, em con-
junto com as fragatas da classe 
“Vasco da Gama” (VG), com os 
futuros submarinos da V esqua-
drilha e com o navio polivalen-
te logístico, serão nas próximas 
décadas o núcleo fundamental 
da esquadra e parte dos seus 
principais navios combatentes. 
Cabe-nos a todos nós, em par-
ticular aos oficiais, sargentos, 
praças e civis, directamente ligados à inte-
gração destes navios na Marinha, sem es-
quecer as futuras guarnições, assegurar que 
este investimento represente um estímulo 
e um valor acrescentado para a esquadra 
e para o país.

De acordo com o estipulado no contra-
to, o primeiro navio arvorará pavilhão por-
tuguês no último trimestre de 2008 e, o se-
gundo, um ano mais tarde, estando prevista 
a entrada nas águas do Tejo cerca de três 
meses depois.

AS FRAGATAS M-CLASS NA RNLN
As fragatas da classe “Karel Doorman” 

ou fragatas M, projectadas nos finais da 
década de 80 pela Marinha holandesa em 
estreita colaboração com o estaleiro Royal 
Schelde e a firma Signaal (actual Thales), o 

principal fornecedor do sistema de com-
bate, representam a evolução de anterio-
res fragatas de grande sucesso na Marinha 
Real Holandesa (RNLN), como as famosas 
S-class ou “Kortenaer”, que após um perío-
do ao serviço na marinha de origem, foram 

transferidas para outros países, onde conti-
nuam ao serviço, mas também das fragatas 
de defesa de área da classe “Jacob van He-
emskerck” ou L-class, entretando vendidas 
à Armada do Chile. 

As fragatas M constituem uma série de 
8 navios do tipo multipurpose 
(ASW, ASuW, AAW)1 projecta-
dos para operarem em todos os 
mares, em particular no Atlân-
tico Norte, tendo entrado ao 
serviço na RNLN entre 1991 e 
1995. Dos 8 navios, destacam -se 
os HNLMS2 “Van Nes” (1994) e 
“Van Galen” (1994) a transferir 
para a nossa Marinha.

A entrada ao serviço destes 
navios coincidiu com o início da 
exploração operacional das fra-
gatas da classe “Vasco da Gama” 
(1990/91), tendo ao longo dos 
últimos anos sido parceiros no 
treino operacional no Reino 
Unido ou na SNFL3, pelo que já 
estão “habituados” a operar em 
conjunto. Como veremos, as fra-

gatas da classe M possuem características se-
melhantes às das VG, embora incorporando 
tecnologia mais recente.

Ditado por alterações na política de defe-
sa, a RNLN está a sofrer uma profunda alte-
ração - o que tem levado à venda de alguns 
dos seus principais meios navais - mas tam-

bém à construção de importan-
tes navios, como é o caso de um 
segundo navio polivalente logís-
tico, com elevadas capacidades 
de comando e controlo.

Assim, em Março de 2004, 
a Marinha Chilena assinou um 
contrato para a aquisição de 
duas fragatas desta classe, tendo 
mostrado interesse na aquisição 
de mais duas. Posteriormente, 
em Dezembro de 2005, o Go-
verno Belga assinou um contrato 
para a aquisição de duas fragatas 
da mesma classe. Está previsto 
que a Holanda mantenha duas 
fragatas M no dispositivo até 
meados da década de 20. Des-
te modo, os navios desta classe 
passam a ser operados por qua-
tro marinhas.

OS NAVIOS
Ao longo deste artigo será apresentada 

uma explicação simples, utilizando termos 
técnicos, mas, julgamos nós, acessíveis a 
um leitor menos familiarizado com a ter-
minologia naval. Como termo de compa-

AS FRAGATAS HOLANDESAS DA CLASSE 
“KAREL DOORMAN” OU M-CLASS

AS FRAGATAS HOLANDESAS DA CLASSE 
“KAREL DOORMAN” OU M-CLASS
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Fragatas holandesas da classe “Karel Doorman”, HNLM’s “Van Nes” e “Van Galen”.

Assinatura do contrato.
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ração serão por vezes mencionadas algu-
mas das características das fragatas classe 
“Vasco da Gama”, permitindo assim uma 
melhor apreensão do potencial das “novas” 
fragatas. Assim, além da caracterização dos 
navios no texto que se segue, a leitura da 
tabela de comparação entre as fragatas M 
e VG permitirá uma comparação rápida e 
objectiva entre os navios pertencentes a es-
tas duas classes.

O estado geral das duas unidades a trans-
ferir pode ser considerado muito bom e, no 
geral, satisfazem os mesmos requisitos das 
VG, sendo possível afirmar que os princi-
pais sistemas se baseiam numa tecnologia 
idêntica, embora mais avançada e com 
maior capacidade em todas as áreas da 
guerra naval.

As condições de habitabilidade são boas, 
bem adaptadas ao estilo de vida das mari-
nhas europeias e cumprem o normativo em 
vigor na NATO: com camarotes individuais, 
duplos e triplos para oficiais, alojamentos 
também individuais, duplos e triplos para 
sargentos e cobertas com capacidade de 
6 a 9 praças, tendo uma capacidade total 
para 190 elementos. Todos os tipos de alo-
jamentos são adequados a militares femini-
nos. Os espaços de lazer são amplos e bem 
distribuídos pelo navio. Os projectistas da 
classe referem que seguiram o princípio de 
que o conhecimento humano é o activo 
mais valioso dos sistemas de automação, 
pelo que atribuíram especial atenção ao 
seu bem estar a bordo. A identificação dos 
compartimentos obedece a regras próprias 
da RNLN, tais como o código de cores de 
identificação de fluidos e gases, reflectindo-
-se no processamento de imagens (monitori-
zação) dos sistemas de comando e controlo 
da plataforma.  

O nível de redundância é elevado.
Com esta breve introdução aos navios, 

julgamos que estamos prontos para ini-
ciar uma descrição um pouco mais técni-
ca, mantendo no entanto a mesma forma 
simples e de comparação às VG. Para isso, 
o navio será desagregado em plataforma e 
sistemas de combate. Na plataforma, in-
cluímos os principais sistemas de suporte 
ao navio como geradores do potencial de 
combate e da sua sobrevivência em avaria. 
O sistema de combate inclui as armas, sen-
sores, comunicações e respectivos sistemas 
de comando e controlo (C2).

PLATAFORMA
O casco, de aço não magnético, opti-

mizado para o comportamento no mar 
relativamente a pitch and roll4, está com-
partimentado em 12 secções estanques. A 
construção do fundo compreende estrutura 
celular aberta e de duplo fundo.

O sistema propulsor é do tipo CODOG5. 
Os grupos propulsores de BB e EB são idên-
ticos, independentes e constituídos por um 
motor diesel Stork Werkspoor 12 SW 280 
(3600 hp), uma turbina a gás Rolls Royce 

Spey SM1A (16100 hp), uma caixa reduto-
ra com embraiagens e chumaceira de im-
pulso incorporadas e a respectiva linha de 
veios, com um hélice de passo controlável 
de 5 pás. O trabalho é transmitido aos dois 
hélices através da caixa redutora e das res-
pectivas linhas de veios, sendo a variação 
de velocidade e o sentido do impulso do 
hélice obtidos através da variação do passo. 
As turbinas a gás e os motores diesel estão 
instalados em compartimentos separados, 
estando a caixa redutora montada na casa 
dos motores principais.

Os sistemas da plataforma são controla-
dos através de um sistema de automação e 
controlo6 de geração posterior ao do sistema 
NAUTOS das VG, que no conjunto, recebe 
sinal de cerca de 6000 sensores ou pontos 
de medida, o que confere um elevado grau 
de monitorização nesta área. Este sistema, 
da empresa holandesa Imtech, permite tam-
bém controlar o sistema da propul-
são em diversos modos 
de operação, tendo 
sido projectado para 
operar com os es-
paços de máquinas 
desguarnecidos, pelo 
que também integra 
um circuito interno de TV 
para visualização à distância 
dos compartimentos vitais.

Sendo uma instalação CODOG, os 
motores diesel devem ser utilizados a bai-
xas potências e as turbinas reservadas às 
grandes velocidades. As potencialidades 
da instalação são as seguintes: a propulsão 
diesel permite atingir cerca de 20 nós e a 
propulsão com turbinas permite variar a ve-
locidade em toda a gama, ou seja de máxi-
mo a ré a máximo a vante, correspondendo 
a uma velocidade superior a 29 nós. Em ne-
nhuma situação podem, motores e turbinas, 
transmitir potência ao veio, simultaneamen-
te. Nesta classe de navios, ao contrário da 
classe VG, não é usual a propulsão cruzada, 
ou seja, um motor num veio e uma turbina 
no outro, de resto, as instalações são idên-
ticas, ainda que tenham capacidades dife-
rentes. No caso das fragatas M, existe um 
modo de propulsão em emergência, inde-
pendente de energia eléctrica.

O sistema de produção e de distribuição 
de energia é um sistema convencional, adap-
tado a um navio combatente, logo, com ele-
vada redundância e fiabilidade. É constituído 
por quatro grupos electrogéneos de 650 kW 
cada e um de emergência de 120 kW e, por 
dois quadros eléctricos principais indepen-
dentes. Os 400 hz necessários para as armas 
e sensores são assegurados por dois conver-
sores rotativos de 74 kW cada.

Os sistemas tradicionalmente chamados 
de auxiliares são os comuns aos navios do 
tipo fragata, conferindo um elevado nível 
de conforto à guarnição e respeitando as 
normas internacionais e a legislação mais 
actual, nomeadamente nos padrões de hi-
giene e segurança, mas também nas relati-

vas a normas ambientais, como nos fluidos 
frigorigéneos utilizados e no controlo das 
descargas para o exterior (líquidos e ga-
ses) e compactação de lixos sólidos, pelo 
que nenhum tipo de resíduo é lançado ao 
mar. Nos sistemas auxiliares, destacamos 
o de governo, pois introduz na Marinha o 
sistema ARSA – o sistema integrado de go-
verno e estabilização activo, onde os dois 
lemes, que fazem um ângulo de 20º com 
o plano vertical, actuam também como es-
tabilizadores.

Em termos de Limitação de Avarias (LA), 
o navio possui cidadela e está dividido 
em seis zonas verticais independentes 
e duas zonas de acção para LA, corres-
pondendo aos destacamentos LA AV e 
AR (as VG, têm 9 zonas verticais inde-
pendentes e duas zonas para acção LA, 
complementados pelo destacamen-

to da 
m á q u i -
na). A acção 
LA é controlada 
na casa de comando 
dos sistemas da plataforma, 
existindo dois destacamentos bem 
equipados e dotados de sistemas de co-
municações. O sistema de carregamento 
de reservatórios de ar respirável é assegu-
rado pelo circuito de ar de alta pressão do 
navio. O agente extintor dos sistemas fixos 
de extinção de incêndios é Halon 1301. O 
navio possui uma estação de descontami-
nação NBQ7.

O hangar tem capacidade para um heli-
cóptero Lynx, sendo o convés de voo amplo 
e equipado com grelha de aterragem para 
arpão, mas sem sistema de movimentação 
do helicóptero para o hangar. Apesar de não 
estar previsto adaptar o navio para a opera-
ção de helicópteros NH-90, esta adaptação 
é possível, envolvendo algumas alterações 
no hangar e no convés de voo.

Para concluir esta breve caracterização da 
plataforma, vamos incluir uma referência à 
Vulnerabilidade, característica que tem as-
sumido um papel cada vez mais relevante 
face às actuais ameaças. Assim, no projecto 
inicial foram incorporadas medidas visan-
do a redução da probabilidade de intercep-
ção, particularmente através da redução e 
atenua ção do ruído próprio, estrutural (as-
sinatura acústica), da redução das emissões 



na banda infra-vermelha, da redução da Ra-
dar Cross Section e da redução da assinatu-
ra magnética, bem como medidas visando 
o aumento da capacidade de sobrevivên-
cia em avaria, como por exemplo, a resis-
tência ao choque, a existência de cidadela 
e de zonamento estanque, e o isolamento 
contra interferências electromagnéticas de 
equipamentos e cablagem.

SISTEMA DE COMBATE
O SEWACO VII é o sistema de combate 

que confere a estes navios a sua caracterís-
tica multipurpose. O nível de integração de 
sistemas é elevado e o centro de operações 
apresenta uma disposição funcional, com 
consolas MOC8 de representação gráfica di-
gital a cores, o que constitui uma ferramenta 
essencial para a realização de um vasto le-
que de operações, designadamente, AAW, 
ASW, ASuW, EW9 e AASYW10, assim como 
outras de natureza não-combatente. 

SISTEMAS DE C4I 11

O sistema de gestão de combate compre-
ende três processadores principais – dados, 

voz e imagem – e um sub-siste-
ma integrado de comunica-
ções externas e internas. 

A tecnologia de proces-
samento baseia-se em com-
putadores SMR-4 e SMR-μ 

da Thales, também 
utilizados nas VG, 

embora nas 
fragatas 

M exista 
total redun-
dância em caso 
de avaria destes pro-
cessadores. Existem ainda 
computadores VAX que estão a ser 
substituídos por servidores comerciais 
actuais, os quais irão equipar os navios a 
transferir para a Marinha.

A interligação entre os vários compo-
nentes do SEWACO VII é efectuada por 
três bus:

- Bus de dados do Data Handling Compu-
ter, constituído por uma Ethernet tripla;

- Bus de dados de comunicações e voz, 
em fibra óptica;

- Bus de vídeo, que integra os componen-
tes do CCTV12.

Para a compilação da Recognized Mari-
time Picture, os navios utilizam o Link 11 
igual ao das VG, estando preparados para 
receber o sistema MCCIS13.

Encontra-se já em fase de projecto, pela 
Marinha, os Sistemas de Informação (SI) e 
respectiva infra-estrutura tecnológica de su-
porte (LANs, PCs, etc) que se prevê instalar 
durante a fase de manutenção na Holanda, 
por forma a que os navios possam adoptar 
as metodologias de gestão de informação 
em utilização nos nossos navios. Um dos 
maiores desafios deste projecto será a imple-
mentação do SINGRAR14, fundamental para 
a gestão da batalha interna e uma oportuni-
dade para publicitar este excelente produto 
da Marinha.

SENSORES
O navio possui os seguintes sensores que, 

em geral, são sub-sistemas autónomos com 
processadores próprios que permitem efec-
tuar a iniciação e o seguimento automáti-
co de alvos15.

Radares:
- LW08: aviso combinado de longo alcan-

ce, 2 D, banda D, incluindo IFF;
- SMART-S: aviso combinado de médio 

alcance, 3D, banda F;
- Goalkeeper: aviso aéreo de curto alcan-

ce 2D, banda I e integrado no sistema de 
gestão de combate;

- Kelvin Hughes: radar de navegação que 
substituirá o actual radar Decca;

- Scout FWCW: radar de navegação 
LPI16.

VESTA: transponder de VHF utilizado 
para facilitar a localização do helicóptero.

Sonares:
- PHS-36: sonar passivo e activo de cas-

co, de média frequência;
- TACTAS17 DSBV 61 (Anaconda): sonar 

passivo rebocado de longo alcance.
ESM18: Sub-sistema de detecção de 

emissões electromagnéticas que 
faz parte do sistema APECS II 

e que se encontra inte-
grado no SEWA-

CO VII.

ARMAS

Os sistemas de armas 
são também na sua maioria autónomos, 
com capacidade para efectuar engagements 
a vários alvos simultâneos. Os sistemas mais 
importantes são:

- Multipurpose Weapon Control System 
(MWCS), que consiste na direcção de tiro 
que comanda o sistema de lançamento 
vertical de mísseis Seasparrow (MK48 de 
16 células) e a peça de 76mm Oto Melara; 
a designação de alvos para os radares de 
seguimento STIR e a respectiva atribuição 
de armas são efectuadas automaticamente 

pelo MWCS.
- Sistema Harpoon, com capacidade de 

lançamento de 8 mísseis superfície-super-
fície;

- SRBOC19, com 4 lançadores MK36 de 
engodos anti-míssil IR e CHAFF;

- Close-In Weapon System Goalkeeper, 
sistema de defesa próxima anti-aérea, in-
tegrado no SEWACO VII que pode receber 
designações de alvos do sistema de comba-
te do navio ou actuar de forma totalmen-
te independente, disparando munições de 
30mm com uma cadência de 4200 tiros 
por minuto;

- Tubos lança torpedos MK32 Mod 9: 2 
tubos duplos para lançamento de torpedos 
MK-46 A(SW);

- ECM20: subsistema do APECS II respon-
sável pelas contramedidas electrónicas;

- 2 peças de .5’’ para defesa contra amea-
ças assimétricas.

O SEWACO VII pode assim ser considera-
do como a geração seguinte ao sistema de 
combate das VG, conferindo às fragatas M 
um maior grau de integração de sistemas, 
um interface homem-máquina de mais fá-
cil utilização e uma maior capacidade de 
combate.

Em complemento do actual sistema 
SEWACO VII, estão a ser preparadas ligei-
ras melhorias ao nível dos SI e da navega-
ção electrónica, incluindo, entre outros, a 
instalação dos MCCIS, SINGRAR, SICALN21 
e ECDIS/AIS22.

O PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA
No processo de transferência desenvol-

vem-se todas as acções de integração des-
tes navios na Marinha. Por isso, podemos 
dizer que começou no momento em que 
esta opção foi considerada e se irá prolon-
gar-se para lá da entrada do segundo navio 
nas águas do Tejo.

Antes da transferência para pavilhão por-
tuguês, existirá uma acção de manutenção 
planeada, a decorrer na Holanda, na qual 
os navios serão preparados para um período 
operacional de quatro anos. Em simultâneo, 
e de acordo com um plano de formação 
e treino, primeiro em Portugal, depois na 
Holanda, a guarnição será preparada para 
operar e manter o navio de acordo com os 
padrões em vigor na esquadra. Para isso 
serão também garantidas as necessárias 
condições no âmbito do apoio logístico, 
ou seja, nas áreas do abastecimento e da 
manutenção, sem esquecer a formação em 
níveis ainda a definir.

Um navio só estará pronto a enfrentar o 
Mar quando a sua guarnição formar uma 
equipa. Por isso, este será o elo mais forte 
de todo o processo de integração destes 
navios na Marinha, pelo que a proposta 
de lotação, ainda que provisória e a indi-
gitação da guarnição, são marcos funda-
mentais neste processo. Entrar com o pé 
direito pode ser um bom sinal. Um pouco 
de sorte também será por certo bem-vin-
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da. Por isso, em antecipação, desejamos 
boa sorte aos 164 homens e mulheres23 
das respectivas futuras primeiras guar-
nições. 

E NA MARINHA SERÃO 
A FUTURA CLASSE “?”

Todos os navios têm nome.
A marinha holandesa honrou o Almiran-

te Karel Doorman, dando o seu nome à 
classe. Karel Doorman era o comandante 
de uma força naval aliada que, em Feve-
reiro de 1942, no mar de Java, a bordo do 
HNLMS “De Ruiter”, perdeu a vida quando 
o seu navio foi afundado por um torpedo 
de um submarino japonês. Van Nes e Van 
Galen, ilustres navegadores holandeses do 
século XVII, que com toda a certeza se cru-
zaram com navios e marinheiros portugue-
ses, então com interesses diferentes e em 
lados opostos, disputando o controlo dos 
mares, são os actuais patronos dos nossos 
futuros navios.

Na Marinha, por tradição, os navios 
do tipo fragata têm recebido nomes de 
ilustres navegadores ou de figuras liga-
das à Marinha e ao Mar. Assim, ficamos 
na expectativa a aguardar quais as letras 
que será necessário mandar fundir para 
as placas do nome dos navios, os futuros 
N.R.P.’s “_______ e _______”.

(Colaboração da Direcção de Navios, GP-MFF)

Notas
1 ASW-Anti-submarine warfare; ASuW-Anti-surface 

warfare; AAW-Anti-air warfare.
2 HNLMS – Her Netherlands Majesty Ship
3 SNFL – STANAVFORLANT, actual SNMG1 - Stan-

ding Naval Maritime Group 1”.
4 Cabeceio e balanço.
5 CODOG – COmbined Diesel Or Gas
6 IMCS – Integrated Monitoring Control System
7 Nuclear, Biológica e Química.
8 Multi-Operation Console.
9 Electronic warfare
10 Anti-asymmetric warfare– Novo ambiente, causa-

do por uma ameaça não convencional que usa meios 
convencionais de valor inferior, explorando fraquezas 
de forma inesperada e provocando efeitos devastado-
res e de grande impacto.

11 Command and Control, Communications, Com-
puters  and Intelligence.

12 Close-Circuit TeleVision.
13 Maritime Command and Control Information 

System.
14 Sistema Integrado para a Gestão de prioridades 

de Reparação e Afectação de Recursos.
15 Característica que lhe confere boa capacidade de 

vigilância e controlo do espaço aéreo (frequentemente 
desempenha a função de AAW Commander em ope-
rações com a SNMG1);

16 Low Probability of Interception.
17 Tactical Towed Array Sonar.
18 Electronic Support Measures.
19 Super Rapid Bloom Off board Chaff.
20 Electronic Counter Measures.
21 Sistema de Informação de Configuração e Apoio 

Logístico dos Navios.
22 Electronic Chart Display Information System / Au-

tomatic Identification System.
23 Como termo de comparação, refere-se que a 

guarnição destes navios na RNLN é de 160 homens e 
mulheres. As FFGH classe Vasco da Gama têm uma 
guarnição de 166 militares.

COMPARAÇÃO ENTRE FRAGATAS M E VASCO DA GAMA
FRAGATAS M VASCO DA GAMA

CARACTERÍSTICAS 
FUNDAMENTAIS DA 
CONSTRUÇÃO

Compartimentação do casco
- 12 secções estanques - 12 secções estanques

- Conceito modular 
(contentores)

DIMENSÕES

Comprimento PP
Boca
Calado
Deslocamento

- 122,5 m
- 14,4 m
- 6,4 m
- 3.320 t

- 115,9 m
- 14,8 m
- 6,8 m
- 3.167 t

GUARNIÇÃO

Guarnição na Marinha 
Comandante
Imediato
Oficiais
Sargentos
Praças

Provisória:
- 1
- 1
- 17
- 41
- 104
(+ destacamentos)

Actual:
- 1
- 1
- 17
- 40
- 106
(+ destacamentos)

SISTEMAS DE 
PROPULSÃO E 
DE PRODUÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA

Sistema propulsor
Linhas de veios
Motores diesel
Turbinas a gás

Velocidade máx
Vel. c/ motores diesel
Hélice
Sistema de produção e de 
distribuição de energia

Quadros eléctricos principais
Autonomia a 18 nós

- CODOG
- 2 independentes
- 2 Stork
- 2 Rolls Royce Spey 

SM1A
- 29 nós
- 19/20 nós
- Passo controlável; 
- 4 geradores de 650 kW 

cada e 1 de emergência 
120 kW

- 2 independentes
- 5.000 milhas

- CODOG
- 2 independentes
- 2 MTU
- 2 General Electric LM2500

- 32 nós
- 18/19 nós
- Passo controlável; 
- 4 geradores de 620 kW 
cada

- 2 independentes
- 5.500 milhas

MANOBRA

Diâmetro táctico vs velocidade 
máxima
Aceleração de parado à máxima 
velocidade
Extinção forçada de velocidade, de 
máxima a parado

- 650 m a 29 nós

- 120 s

- 4 comprimentos de 
navio

- 700 m a 31 nós

- 70 s

- 3 comprimentos de navio

SISTEMA DE C2 DA 
PLATAFORMA Modelo - IMCS (IMTECH) - NAUTOS (Siemens)

SENSORES

Radares
Aviso aéreo
Aviso combinado

Navegação
LPI

Sonares
Sonar activo de casco (busca e 
ataque de média frequência)
Towed Array, passivo de baixa 
frequência

Guerra Electrónica

- LW 08, Banda D
- SMART S, 3D, Banda F

- KH, Banda I
- SCOUT

- Thales PHS-36

- TACTAS  DSBV 61 
(Anaconda)

- APECS II (ESM)

- DA 08, Banda  F
- MW 08, 3D, Banda G

- KH 1007, Banda I

- SQS-510(V)

- APECS II (ESM)

CONTRA MEDIDAS

Anti-míssil
SRBOC

Electrónicas
Anti-torpédicas

- 4 lançadores MK36 (IR e 
CHAFF)

- APECS II (ECM)
- NIXIE SLQ 25

- 2 lançadores MK36 (IR e 
CHAFF)

- APECS II (ECM)
- NIXIE SLQ 25

ARMAMENTO

ASW
Tubos lança torpedos
Torpedos

ASuW:
Mísseis Anti-navio
Peça de artilharia

Armamento ligeiro
AAW

Mísseis SAM
Lançador mísseis
Iluminadores de CW
CIWS

- 2X2 MK32 Mod 9
- MK-46 ASW

- 8 Harpoon Blk 1C
- 76mm Oto-Melara,  até 

100 tiros/min a 16 km 
(sup.) e a 12 km (aéreo)

- 2 Browning .50 pol

- 16 RIM-7 Seasparrow
- Vertical MK48
- 2 MK73
- Goalkeeper, 30mm, 

4200 tiros/min

- 2X3 MK32 Mod 9
- MK-46 ASW

- 8 Harpoon Blk 1C
- 100 mm Mod 68 CADAM, 
até 80 tiros/min a 17 km 
(sup.) e a 8 km (aéreo)

- 2 Oerlikon 20mm 

- 8 RIM-7 Seasparrow
- Orientável MK29
- 2MK73
- Phalanx Blk 1B,  20mm, 
4500 tiros/min, c/ 
capacidade anti-sup.

C3

Sistema de combate

Direcção de Tiro
COMMS
SATCOM
RMP:

- SEWACO VII
- Consolas multi-

funcionais a cores
- MWCS, c/ 2 STIR
- SICC (EID)
- SHF
- Link 11 e MCCIS

- SEWACO 70PO
- Consolas tipo PPI 
monocromáticas

- DDWCS, c/ 2 STIR
- SINCOS (Thales)
- SHF
- Link 11 e MCCIS

LIMITAÇÃO DE 
AVARIAS

Zonas verticais indep.
Destacamentos LA
Sist. de carregam. de reserv. de ar 

respirável
Descontaminação NBQ

- 6
- 2 (AV e AR)
- Através do circuito de ar 

de alta pressão
- 1 estação

- 9
- 3 (AV, AR e MQ)
- Compressores autónomos
- 2 estações

FACILIDADES DE 
AVIAÇÃO

Equipado para operar 
helicópteros

- 1 Lynx MK95
- Possível alterar o convés 

de voo e hangar para 1 
NH90

- 2 Lynx MK 95



A MARINHA DE D. JOÃO III (18)

O Primeiro Cerco de Diu (1538)O Primeiro Cerco de Diu (1538)
O rei de Cambaia, Bahadur, na fase 

mais aguda do seu conflito com os 
mogoles (mogores) imaginou que 

conseguiria negociar o apoio dos portugue-
ses nessa guerra, e propôs a Nuno da Cunha 
ceder-lhe Baçaim, onde pudesse construir 
uma fortaleza. Lembremo-nos que 
esse local tinha sido atacado e arra-
sado em 1533, sem que fosse possí-
vel guarnecê-lo, mas era uma das 
posições estratégicas importantes 
no controlo do acesso ao golfo. Con-
tudo, o governador pôs condições 
para este acordo: uma delas era a de 
que as naus que habitualmente iam 
a Diu, passassem a ir a Baçaim para 
que pagassem o respectivo tributo; e 
outra era que, de imediato fossem li-
bertados os cativos portugueses, que 
detinha desde o início dos conflitos. 
Aparentemente, nenhuma das con-
dições portuguesas foi inicialmente 
aceite, mas a pressão da guerra e, so-
bretudo, as traições de que foi vítima, 
levaram a que Bahadur acabasse por 
fugir para Diu, com intenções de se 
refugiar em Meca, oferecendo esta 
posição aos portugueses, como for-
ma de garantir a sua própria sobre-
vivência, em termos imediatos. 

A notícia chegou ao governador 
pela mão de Diogo Pimentel, um 
dos portugueses cativos do rei de 
Cambaia, agora solto em sinal de 
boa vontade. Acontece, no entanto, 
que Pimentel passou por Chaul onde 
se encontrava a armada de Martim 
Afonso de Sousa, dando-lhe con-
ta do que sucedera, e da aflição em que se 
encontrava o rei, explicando-lhe a urgência 
de acorrer a Diu. Era uma situação que caía 
como ouro sobre azul, porque lhe permitia 
avançar para o local, antes mesmo do gover-
nador. Sabemos bem que ele contava suce-
der a Nuno da Cunha no governo da Índia, 
e que lhe desagradava particularmente ser-
vir sobre as suas ordens. Apesar de ter sido 
desaconselhado por diversos fidalgos do seu 
séquito, decidiu partir e chegou de facto, a 
tempo de receber ele próprio a incumbência 
de marcar o lugar da futura fortaleza de Diu. 
Conseguiu ainda que o rei mandasse uma 
carta a D. João III, que fez acompanhar de 
outras escritas por si, dando conta do suces-
so e, naturalmente, salientando que o tinha 
conseguido por sua arte e obra. Eram os con-
flitos do costume, na Índia. Não fora Mar-
tim Afonso de Sousa quem era, e Nuno da 
Cunha nunca lhe teria perdoado a ousadia, 
contudo, a proximidade das relações que sa-
bia ter com o rei de Portugal certamente que 
lhe recomendaram prudência.

O rei de Cambaia, que ficou a residir na 
povoação de mouros perto da ponta de Diu, 
via crescer a fortaleza portuguesa com um 
contido aperto na alma, e, sobretudo, doía-
-lhe que da parte portuguesa não lhe fosse 
dado o auxílio que pedira para combater os 

mogoles. As relações entre ele e os portugue-
ses degradavam-se com a mesma velocida-
de com que lhe iam chegando boas notícias 
do seu reino, entrevendo a possibilidade de 
quebrar, ele próprio, a aliança com os por-
tugueses, parecendo-lhe que já não necessi-
tava dela. Acontece que a desconfiança era 
mútua, e Nuno da Cunha, via nele uma per-
manente ameaça. Os relatos que temos dos 
acontecimentos que se seguiram são con-
fusos em muitos aspectos, mas tudo leva a 
crer que houve uma intenção do governador 
em prender o rei e trazê-lo para Goa. Acon-
tece, no entanto que, em Dezembro de 1536, 
quando se dispôs a isso, fê-lo de forma pre-
cipitada e indecisa, acabando por provocar 
uma escaramuça desordenada, onde viriam 
a perder a vida vários portugueses e mouros, 
incluindo o próprio rei. Algumas das cróni-
cas portuguesas dizem-nos que, nesta altura, 
Bahadur há muito que conspirava e prepara-
va um ataque à recém-construída fortaleza 
portuguesa, armazenando armas e abasteci-
mentos para o fazer, e tendo enviado um pe-

dido de ajuda ao Cairo. Segundo as mesmas, 
toda esta trama teria sido revelada por Coje 
Çafar, um veneziano convertido ao islão que 
o servia, e foi preso nesse mesmo dia. Foi ele 
que foi mostrar as velhas cisternas e subter-
râneos onde se acumulavam espingardas e 

pólvora, merecendo a confiança do 
governador que o nomeou capitão da 
vila (dos Rumes, como era chamada). 
Por pouco tempo duraria esta sua 
fidelidade aos portugueses, porque 
em 1538, voltou a fugir para se jun-
tar às tropas do novo rei de Cambaia 
que viriam atacar Diu, ajudadas pe-
los turcos do Cairo comandados por 
Suleimão Baxá.

Por toda a Índia se soube que uma 
esquadra imensa se preparava para 
atacar os portugueses, e as notícias 
correram também o Mediterrâneo 
chegando à corte de D. João III. Em 
Diu, entretanto, António da Silveira 
preparava-se para a defesa, com os 
escassos meios disponíveis, enquan-
to em Goa, Nuno da Cunha procu-
rava, também, reunir uma esquadra 
para o efeito. Preparava-se, talvez, 
para o combate de Diu que nunca 
conseguira travar e que fora incum-
bência do seu rei, e que mais uma vez 
lhe fugiria, agora porque chegava a 
D. Garcia de Noronha provido no 
cargo de Vice Rei da Índia. A 27 de 
Setembro chegavam 85 velas turcas, 
com 6000 homens de guerra e 10000 
remeiros e marinheiros. O primeiro 
baluarte a cair foi o de Francisco Pa-
checo que, já preso, escrevia ao capi-

tão com as propostas de rendição que ouvi-
ra: embarcados e levados a Goa, em troca de 
Diu. Mas a resposta de António Silveira não 
deu margem para dúvidas: lutarão enquanto 
houver homem vivo ou pedra para defender. 
E foram quase dois meses de combate desi-
gual e sem tréguas, até à retirada dos inimi-
gos. Quis o destino que os combates acabas-
sem por cessar por um estratagema de Coje 
Çafar, a quem aqueles dois meses de aliança 
turca fizeram perceber que, para Cambaia, 
era preferível Diu ficar nas mãos dos portu-
gueses do cair sob a alçada dos turcos. Foi ele 
que forjou uma notícia falsa da aproximação 
eminente da esquadra de reforço enviada 
por Garcia de Noronha, levando ao embar-
que das tropas de Suleimão. Quando isso 
aconteceu, Diu estava em ruínas, com pouco 
mais de quarenta homens capazes de com-
bater, sem pólvora, sem espingardas e sem 
lanças, mas permanecia vitoriosa.

J. Semedo de Matos
CFR FZ

Memória das Armadas – Armada de 1538.
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 No passado dia 29 de Setembro, 
no Gabinete do SSP, realizou-se a 
cerimónia de tomada de posse do 
novo Chefe do Serviço de Assistên-
cia Religiosa, o CTEN CAP Fernan-
des da Costa, conferida pelo SSP, 
VALM Ferreira Pires. Estiveram 
presentes os directores e chefes na 
directa dependência da SSP, diver-
sos oficiais, além do pessoal que 
presta serviço na Chefia do Serviço 
de Assis tência Religiosa.

No seu discurso, o VALM Ferrei-
ra Pires começou por elogiar o traba-
lho desempenhado pelo antigo titular do cargo, CMG CAP Gomes 
Beltrã o, com especial destaque para o entusiasmo e generosidade com 
que organizou, participou e acompanhou inúmeras actividades cul-
turais, sociais e religiosas, de que se destacam as peregrinações a Fáti-
ma e a Lourdes e a visita aos nossos Fuzileiros durante a missão em 
Timor, a par do acompanhamento, discreto e silencioso, dos doentes, 
presos e dependentes de substâncias psicotrópicas e do álcool.

Ao CTEN CAP Fernandes da Costa, o VALM Ferreira Pires for-
mulou os melhores votos “para que os caminhos a trilhar continuem 
a ser desbravados com o sentido de apostolado e de dedicação que 
lhe é reconhecido desde o seu ingresso na Marinha que, ao longo 

de já quase vinte anos, serve com 
devoção”.

Usando da palavra, o CTEN CAP 
Fernandes da Costa agradeceu o 
apoio, a confiança, o estímulo e o 
reconhecimento para com o Serviço 
de Assistência Religiosa, saudando 
todos os militares, militarizados e ci-
vis, e respectivas famílias, sublinhan-
do que o “Serviço de Assistência Re-
ligiosa está no meio de vós para vos 
servir. Se algum dia não for assim, 
não nos leveis a sério”.

CHEFIA DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

O Capelão José Ilídio Fernandes da Costa é natural de Aguçadoura, con-
celho da Póvoa de Varzim e concluiu o Curso Superior de Teologia no Semi-
nário de Braga, tendo sido ordenado sacerdote nesta Arquidiocese em 21 de 
Julho de 1985.

Nos primeiros dois anos de sacerdote trabalhou na “Equipa formadora” 
do Seminário e logo de seguida teve a seu cuidado o trabalho pastoral de 
três paróquias.

Em Setembro de 1987, frequentou o Curso de Capelães Militares, tendo sido 
colocado no G1EA onde permaneceu até destacar para a EN em 2004. Entre 
1998 e 2004, trabalhou no HM em acumulação de funções.

Foi agraciado com diversos louvores e condecorações.

TOMADAS DE POSSE

 No passado dia 28 de Setem-
bro, no Gabinete do Superinten-
dente dos Serviços do Pessoal 
(SSP), realizou-se a cerimónia de 
tomada de posse do novo Direc-
tor de Apoio Social, o CMG Lu-
crécio Chambel, conferida pelo 
SSP, VALM Ferreira Pires. Esti-
veram presentes os directores e 
chefes na directa dependência 
da SSP, diversos oficiais, além do 
pessoal que presta serviço na Di-
recção de Apoio Social (DAS).

No seu discurso, o VALM Fer-
reira Pires começou por revisitar 
o período em que o Cte Rocha Carrilho exerceu o cargo, elogiando o 
seu desempenho, com especial destaque para a preparação da legis-
lação complementar que permitirá o regular funcionamento do novo 
subsistema de Saúde que constitui a ADM.

Quanto às linhas de orientação para o novo director, o SSP traçou 
algumas metas que pretende ver atingidas a curto/médio prazo, de-
signadamente:

- Completar a integração dos processos da ex-ADMA no novo 
subsistema ADM, nomeadamente no que diz respeito à compatibi-
lização e eventual migração de dados do Sistema Informático actual 
para o novo Sistema em desenvolvimento pelo IASFA, como entida-
de gestora da ADM;

- Estudar e propor inovadoras modalidades de apoio à maternidade 
e à paternidade, particularmente para o pessoal embarcado;

- Estudar e propor novas modalidades de protocolos em áreas como a 
cultura, o turismo e a educação pré-primária, de modo a alargar o leque 
de benefícios para o pessoal da Marinha e seus agregados familiares;

- Estudar e propor um novo conceito de utilização para a Casa 
do Militar da Armada, adequado ao tempo e ao modelo de vida 

dos que servem actualmente a 
Marinha.

Usando da palavra, o CMG 
Lucrécio Chambel agradeceu a 
confiança nele depositada, rea-
firmando a sua lealdade, dispo-
nibilidade e determinação para 
o desempenho do cargo de di-
rector, na linha dos seus ante-
cessores, que procurará honrar 
e prestigiar.

DIRECTOR DE APOIO SOCIAL

O CMG Guilherme José Lucrécio 
Chambel frequentou o curso de Marinha da EN e foi promovido a G/M em 
OUT76, foi de Chefe do Serviço de Navegação a bordo da corveta “Gen. Pe-
reira d’Eça”.

Frequentou o curso de especialização em Electrotecnia e exerceu as funções 
de Chefe dos Serviços de Comunicações e de Electrotecnia no NRP “António 
Enes” e foi Chefe dos Serviços de Informações em Combate e de Electrotec-
nia no NRP “Cte João Belo”.

Ensinou electrónica na Escola de Electrotecnia, no G1EA. Em SET86 coman-
dou o NRP “Rovuma” e depois o NRP “Zambeze”.

Frequentou o CGNG e prestou serviço na DGMN-GE, estando envolvido 
no programa das fragatas da classe “Vasco da Gama”. Em 18JAN90 ingressou 
na primeira guarnição da fragata “Vasco da Gama”, onde, exerceu as funções 
de chefe do Departamento de Armas e Electrónica.

De JUL/SET94 chefiou a Divisão de Detecção Electromagnética da DN. Em 
SET94 comandou o NRP “António Enes”, tendo depois passado a servir na 
Divisão de Logística do Material do EMA.

Em OUT04 iniciou uma comissão no RHQ EASTLAND, UK, onde, exerceu 
as funções de staff officer na Training and Exercise Division, funções que acumu-
lou com o cargo de Staff Training Officer daquele comando.

Foi assessor do SSM. Em SET04/05 chefiou a Divisão de Logística do Ma-
terial do EMA, para posteriormente iniciar a frequência do Curso de Promo-
ção a Oficial General.

Possui vários louvores e condecorações. 
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ACADEMIA DE MARINHA

No passado dia 17 de Ou-
tubro, teve lugar a aber-
tura da 9ª Exposição de 

Artes Plásticas sobre o tema ge-
nérico “O Mar e Motivos Marí-
timos” organizada bienalmente 
pela Academia de Marinha, e que 
este ano, pela primeira vez, se rea-
lizou nas instalações do Museu 
de Marinha.

Presidiu à cerimónia de abertura 
o Almirante Melo Gomes, Chefe do 
Estado-Maior da Armada, acompa-
nhado do Presidente da Academia, 
Vice-almirante Ferraz Sacchett i, 
da Vice-Presidente da Academia 
(class e de Artes, Letras e Ciências) 
Professora Doutora Raquel Soeiro 
de Brito, do Dr. João Manuel Cout o 
por parte da empresa “Tintas Hem-
pel” (Portugal), patrocinadora da 
Exposição, juntamente com a Com-
panhia de Seguros Lusitânia, e do 
Director do Museu, Comandante 
Rodrigues Pereira.

O Presidente da Academia abriu 
a sessão agradecendo, em primei-
ro lugar, a presença do Almirante 
CEMA, referindo-se, em seguida, 
ao facto de a galeria da Academia 
se ter tornado “insuficiente para 
expor todas as obras de arte concor-
rentes” agradecendo ao Museu de 
Marinha o apoio em proporcionar 
tão boas instalações, tornando ain-
da os seus agradecimentos exten-

sivos, quer às diversas persona-
lidades que constituíam os júris 
com “a sempre delicada responsabi-
lidade de escolher a obra de cada uma 
das modalidades merecedoras dos pré-
mios a atribuir”, quer ainda aos ar-
tistas que “com tanto empenho aderi-
ram a esta nossa iniciativa”,

Seguidamente, a Professora 
Doutora Raquel Soeiro de Brito, 
organizadora da Exposição, apre-
sentou uma síntese do conjunto 
dos trabalhos expostos que este 
ano incluiu obras de escultura.

Quanto ao trabalho de aprecia-
ção e selecção dos júris, esclare-
ceu não ter sido atribuído prémio 
na modalidade de escultura. Em 
seguida, valorizou o facto de se 
verificar um maior concurso de 
obras do que nos anos anteriores, 
que, em sua opinião, constituía 
uma expressiva manifestação do 
interesse dos artistas em estarem 
presentes nesta exposição.

Seguiu-se a leitura da portaria 
e a imposição da condecoração à 
Professora Doutora Raquel Soei-
ro de Brito com a Cruz Naval de 
1ª Classe, pelo Almirante CEMA, 
perante a cerca de centena e meia 
de convidados.

Foram chamados os artistas pre-
miados nas modalidades de pin-
tura e modelismo naval, ao que 
se seguiu uma visita à exposição, 
pelo Almirante CEMA e público 
presente, que dispondo do catá-
logo da exposição apreciaram as 
obras expostas.

Concorreram 66 pintores, 1 es-
cultor e 7 modelistas navais, veri-
ficando-se no catálogo que, além 
das obras seleccionadas, figuravam 
também – o que é inédito – todas as 
outras concorrentes, tudo isto ex-
posto nas salas “Maufroy de Seixas” 
e “D. Luís” do Museu de Marinha, 
até 19 de Novembro, o que repre-
senta o dobro do tempo de abertura 
da exposição, comparado com o que 
até aqui vinha a ser praticado.

A sessão encerrou com um bebe-
rete aos convidados.

(Colaboração da Academia de Marinha) 

9ª Exposição de Artes Plásticas 
– O Mar e Motivos Marítimos –

Pintura, Modelismo Naval e Escultura

9ª Exposição de Artes Plásticas 
– O Mar e Motivos Marítimos –

Condecoração da Profª. Doutora Raquel Soeiro de Brito.

Prémio de Pintura.

Prémio de Modelismo.

Aspecto geral da exposição.

PRÉMIOS

Prémio António Pereira Cardoso 
(Pintura)
- “Brisa da Manhã” de Luisa Marinho

Prémio Henrique Maufroy de Seixas 
(Modelisno Naval)
- “La Floire” de Silvério Castanheira

Menções Honrosas (Pintura)
-  “Moiras encantadas” de Manuela 

Marques
- “Rabelos do Douro” de José Lucena

Menções Honrosas (Modelismo Naval)
-  “Fragata D. Fernando II e Glória” 

de Rui Figueiredo
-  “Barco moliceiro” - Ria de Aveiro de 

Marcelino Gouveia Marques
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Afamília Cutilei-
ro doou à Banda 
da Armada o pri-

meiro disco gravado em 
Portugal. O disco unifa-
ce de 78 rpm terá sido 
ofertado pelo Regente 
da Banda dos Marinhei-
ros da Armada ao Rei 
D. Carlos, que anotou a 
oferta num cartão braso-
nado colado na parte de 
trás do disco.

Este facto valoriza 
ainda mais o objecto, 
se tal é possível, quan-
do falamos do primei-
ro registo fonográfico 
da História da Música 
Portuguesa. É, assim, 
enorme a responsabilidade, que nos foi in-
cumbida de preservar e valorizar este patri-
mónio que agora pertence à Marinha. 

Na cerimónia de doação estiveram pre-
sentes, além de Carlos Alberto Alves da 
Cunha Cutileiro em representação da famí-
lia Cutileiro, o CALM José Joaquim  Conde 
Baguinho Chefe do Gabinete do Almirante 
CEMA, e CALM  Eurico Fernando Correia 
Gonçalves Director do Serviço de Pessoal. 
Depois de algumas palavras de apresenta-
ção e boas vindas proferidas pelo Chefe da 
Banda, tomaram a palavra Carlos Cutileiro e 
o CALM Conde Baguinho. A cerimónia ter-
minou com a Banda da Armada a interpretar 
a obra registada no disco, primeiramente na 

sua versão original 
para 25 músicos, 
seguida de uma 
versão para a 
actual estrutura 
da Banda, com 
todos os seus 
elementos e com 
uma nova lingua-
gem e estética mu-
sical criada pelo ar-
ranjo do 1SAR B Jorge 
Salgueiro. Uma forma in-
teressante de viajar no tempo 
e observar a evolução das estruturas e do 
pensamento musical.

O grande público po-
derá ouvir o som des-
se disco nos arquivos 
da EMI em Londres e 
foi confirmada a data 
das gravações por um 
dos maiores especialis-
ta mundiais em fono-
gramas antigos, Frank 
Andrews da City of 
London Phonograph & 
Gramophone Society 
Ltd. Juntamente com a 
matriz deste disco fo-
ram também encontra-
das mais 25 matrizes 
com obras gravadas 
pela Banda dos Ma-
rinheiros da Armada, 
sob a direcção do seu 
maestro António Ma-
ria Chéu, nas mesmas 
sessões de grava-
ção de 1903. Pode-
mos ouvir Obras de 
Concerto, Marchas, 
Obras do Cerimo-
nial Militar (entre as 

quais a Marcha de 
Guerra que ainda hoje 

se mantém) e o “Hymno 
Portuguez” (da Carta) en-

tão vigente. É um documento 
único, cuja digitalização já se en-

contra entre nós e que continua a aguardar 
edição para ficar acessível a todos.

O 1º disco gravado em Portugal  
oferecido à Marinha

O 1º disco gravado em Portugal  
oferecido à Marinha

Integrado no V Simpósio do Clero de Por-
tugal que se realizou em Fátima no perí-
odo de 05 a 08 de Setembro de 2006, a 

Banda da Armada realizou um concerto no 
Auditório Paulo VI às 21.30 horas do dia 06 
do referido mês, constituindo a parte cultu-
ral do Simpósio. 

A este concerto assistiram os cerca de 25 
Bispos e Arcebispos e 400 Sacerdotes das 
paróquias de todo o país, que participaram 
no Simpósio, incluindo Sua Excelência Re-
verendíssima o Bispo das Forças Armadas 
e de Segurança, o Vigário Geral Castrense 
e vários Capelães das Forças Armadas, as-
sim como muitas pessoas locais e peregri-
nos de passagem.

A Banda foi apresentada ao auditório 
por Sua Excelência Reverendíssima o Bis-
po D. Januá rio Torgal Ferreira, Bispo das 
Forças Armadas e de Segurança, que te-

ceu grandes elogios 
à Marinha e à sua 
componente cultu-
ral, através da Banda 
da Armada.

Seguiu-se o con-
certo, sob a Direcção 
do Capitão de Fraga-
ta Musico Chefe da 
Banda, Carlos da Sil-
va Ribeiro num pro-
grama ecléctico, que 
incluiu obras desde 
a música erudita à 
popular portuguesa, 
criando -se um ambiente de grande empatia 
com o público, de tal forma que no final e 
após subir ao palco em nome da organiza-
ção Sua Excelência Reverendíssima o Bispo 
Auxiliar de Braga D. António Francisco dos 

Santos, Presidente da Comissão Episcopal, 
fez referências de grande reconhecimento à 
Banda da Armada e à Marinha de uma for-
ma absolutamente emocionada. 

A Banda da Armada em FátimaA Banda da Armada em Fátima
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Neste fim de tarde, a bordo de um navio 
da Marinha Portuguesa, presenciamos 
um acto histórico. Assistimos ao lança-

mento público do último volume da obra or-
nitológica de D. Carlos de Bragança, intitulada 
“Catálogo Ilustrado das Aves de Portugal”.

Trata-se de uma obra notável 
no seu tempo, que continua a ser 
importante nos dias de hoje. Para 
nos apercebermos do verdadeiro 
si gnificado deste trabalho monu-
mental temos de fazer uma viagem 
no tempo, recuando mais de cento 
e vinte anos na história do mundo e 
do nosso país.

Fruto da primeira Revolução In-
dustrial, a segunda metade do sé-
culo XIX trouxera uma vaga profun-
da de inovação e de mudança, sem 
precedentes na história recente da 
Humanidade. Sucediam-se os no-
vos inventos, que transformavam 
radicalmente hábitos ancestrais. Nas 
fábricas dos países industrializados, 
as máquinas a vapor trabalhavam 
incessantemente, produziam com 
abundância bens de consumo, en-
riqueciam uma elite, mas condena-
vam a nova escravatura populações 
operárias que ali acorriam a traba-
lhar, em grande parte abandonando 
as comunidades rurais.

Os novos meios de transporte fa-
cilitavam a deslocação de pessoas e 
bens, permitiam aceder a paragens 
remotas. O caminho de ferro, nos 
continentes, e os navios a vapor nos oceanos 
encurtavam distâncias, tornavam acessíveis 
destinos longínquos. A descoberta da luz eléc-
trica facilitava hábitos de leitura, multiplicava 
horários de trabalho. O telégrafo e o telefone 
possibilitavam o envio rápido de notícias a 
grandes distâncias, alimentavam a publica-
ção de jornais. Surgia uma nova elite, instruída, 
com posses, que lia e viajava.

Novas técnicas de construção permitem 
criar estruturas mais funcionais. Surgem pon-
tes metálicas, fortes e elegantes, a par dos no-
vos edifícios, amplos e luminosos, feitos de fer-
ro e cristal. Colocadas ao serviço do novo meio 
de transporte, as estações de caminho de ferro 

têm dimensões generosas e possuem formas 
arejadas, são as novas catedrais.

A Engenharia triunfa. O Canal do Suez rom-
pe as areias do deserto do Egipto, facilita as via-
gens dos Europeus, aproxima parcelas longín-
quas dos seus impérios coloniais.

Em Paris, a Exposição Universal de 1889 
tem como símbolo uma torre metálica ergui-
da ao céu, com 300 metros de altura. O edifí-

cio mais alto do Mundo, construído para gló-
ria da França, da Engenharia e do génio de 
Gustave Eiffel.       

No campo das ciências naturais também há 
descobertas importantes. As observações rea-
lizadas por dois naturalistas britânicos, Char-

les Darwin embarcado a bordo do 
“Beagle” e Alfred Russel Wallace, 
explorador do Arquipélago Malaio, 
tinham desvendado os mecanismos 
da origem das espécies e da sua evo-
lução, através da selecção natural. O 
Homem toma por fim consciência 
da sua verdadeira posição no mun-
do vivo, uma espécie entre as outras 
espécies, já não era um ser à parte, 
criado por Deus à Sua imagem e se-
melhança. Na Inglaterra Vitoriana, 
alguns ficaram chocados, mas havia 
provas irrefutáveis. Os dogmas de fé 
caíam e a Ciência avançava.

Os estudos geológicos também 
revelam factos interessantes, que 
confirmam as teorias evolucionis-
tas. Desde logo, mostravam que a 
Terra era um planeta antigo, com 
uma idade de muitos milhões de 
anos, muito mais que nos relatos 
da Bíblia. Por análise dos fósseis, a 
Pa leontologia demonstrava que ti-
nham existido em épocas recuadas 
plantas e animais de muitas espé-
cies, diferentes das actuais, que já 
se tinham extinguido.

Neste mundo em mudança,  
D. Carlos nasceu, Príncipe Herdeiro 

da coroa, filho estimado dos Reis de Portugal.
Por nascimento, teve acesso a uma educa-

ção esmerada, pôde estudar, aprender com os 
melhores mestres. Por mérito próprio, estudou 
e aprendeu o que lhe ensinavam, cultivou-se, 
tornou-se um português ilustrado. Desta forma, 
D. Carlos de Bragança depressa se apercebeu 
que havia mais mundo para além do Paço das 
Necessidades.

No passado dia 12 de Outubro, a 
bordo do NRP “D. Carlos I” atra-
cado no cais de Stª. Apolónia, teve 

lugar o lançamento do Volume III da obra 
Aves de Portugal, da autoria de Dom Car-
los de Bragança.

A cerimónia foi presidida pelo VALM Me-
deiros Alves em representação do Almirante 
Chefe de Estado-Maior da Armada estando 
presentes várias entidades que têm uma es-
treita ligação com o tema ou com o Aquário 

Vasco da Gama, destacando-se a presença 
do Dr. Ricardo Salgado do Banco Espírito 
Santo que patrocinou a edição deste volume 
numa tiragem de 2000 exemplares editados 
pela Tribuna da História.

No evento tomaram a palavra o Director do 
Aquário Vasco da Gama, CMG Felícia Morei-
ra, o editor Dr. Pedro Avilez e o Dr. António 
Teixeira, biólogo do Instituto de Conservação 
da Natureza, coordenador científico da obra, 
que fez a apresentação deste volume.

O livro é uma síntese da informação que 
foi recolhida por D. Carlos I durante mais 
de vinte anos dedicados ao estudo da orni-
tologia e foi composto a partir de aguarelas 
pintadas por Henrique Casanova sob orien-
tação de D. Carlos e por anotações inéditas 
do autor representadas em cadernos manus-
critos que fazem parte, juntamente com as 
gravuras, do acervo documental do Aquário 
Vasco da Gama.

Aves de Portugal 
Volume III

Aves de Portugal

UM ACTO HISTÓRICOUM ACTO HISTÓRICO
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Personalidade culta e erudita, praticava 
desportos de ar livre, gostava do contacto 
com a natureza, tinha pela caça uma verda-
deira paixão. Encorajado pelo espírito natu-
ralista da época, depressa juntou ao seu gos-
to pela pintura e pelo desenho, o desejo de 
estudar e divulgar os exemplares que, com 
grande facilidade, caçava. 

Recordamos a propósito o testemunho ri-
goroso do engenheiro Alberto Gi-
rard, que durante quinze anos foi 
companheiro de trabalho de D. Carlos 
de Bragança (numa frase do próprio 
Rei) e que nestes termos se lhe refe-
re, por altura do Elogio Academico de 
Sua Majestade El-Rei o Senhor D. Car-
los I, proferido em sessão pública 
na Academia Real das Sciencias de 
Lisboa, em 20 de Junho de 1909:

“É porque D. Carlos tinha a me-
mória da vista: fórma, cor, tom, 
tudo apprehendia rapidamente e 
para sempre fixava com a Sua inex-
cedível memória, continuando 
como que uma tradição de famí-
lia, e a memória, se não é a base da 
intelligencia, é, incontestavelmen-
te, a base do saber na sciencia e na 
arte a da feição do artista.

Essa intuição do colorido era na-
tural que muito cedo o fizesse tam-
bem amante da ornithologia.

Esta sciencia é incontestavel-
mente entre as do estudo da na-
tureza uma das que mais attrae, 
pela belleza da fórma viva, pela 
variedade do seu colorido e pela 
feição sympathica dos costumes; e, 
se a isso juntarmos que D. Carlos 
era um eximio atirador, não é para 
extranhar que, já aos treze annos, 
remettesse as Suas colheitas ao 
Museu de Lisboa e que pouco depois fosse 
organisando um Museu ornithologico.

Aos vinte e quatro annos escrevia uma 
ornithologia de Portugal; mas com aquella 
probidade scientifica, que sempre Lhe co-
nheci, ia continuamente refundindo a obra, 
e só muito mais tarde, em 1893, é que se re-
solveu a publica-la, com o simples titulo de 
Catalogo illustrado das aves de Portugal.

N’esta obra bem se affirma a Sua modés-
tia!  Bem sabia, é verdade, que Bocage, Albi-
no Giraldes, Tait e Paulino de Oliveira, sem 
falar de outros, tinham desbravado o terreno 
ornithologico, mas é bello ver-se como, fran-
queando o Seu museu, tinha deixado Pau-
lino de Oliveira citar espécies novas para a 
fauna portugueza, só existentes no Museu 
das Necessidades, sem as ter conservado 
como novidades para o seu trabalho mono-
graphico, que havia tanto tempo projectara, 
e limitar-se por fim a uma obra simples, sem 
desenvolvimentos inúteis, mas obra de va-
lor incontestavel, verdadeiro monumento da 
ornithologia portugueza, que mereceria ser 
concluído, tanto mais que abundantes ele-
mentos deixou do Seu proprio punho para 
a sua completa redacção.”

Por motivos vários, decorreu quase um sé-
culo antes que fosse possível concretizar o voto 
expresso de forma tão eloquente por Alberto 
Girard. Desejo que hoje vemos finalmente 
cumprido, com a participação notável da Ma-
rinha Portuguesa.

Desde logo, cumpre destacar a participação 
fundamental do Aquário Vasco da Gama, que 
se tem distinguido pelo trabalho de conserva-

ção e divulgação das colecções resultantes do 
trabalho oceanográfico pioneiro de D. Carlos 
de Bragança. Foi também aquela instituição 
que desenvolveu, com perseverança, os es-
forços necessários para que fosse publicada 
a parte inédita do “Catalogo illustrado das aves 
de Portugal” divulgando desta forma valioso 
património cultural da nação, que recebera 
em 1985. 

Ao Volume II, editado em 2002, vem jun-
tar-se agora o Volume III da notável obra or-
nitológica de D. Carlos de Bragança, editado 
pela Tribuna da História, com o patrocínio do 
Banco Espírito Santo.

Este livro inclui principalmente aves aquá-
ticas. Algumas espécies vivem nos terrenos 
alagadiços do interior, outras preferem os es-
tuários e lagunas do litoral. Muitas formam 
grandes bandos e todos os anos realizam lon-
gas migrações, que constituem um dos gran-
des espectáculos da Natureza.

As zonas húmidas distinguem-se pela rique-
za das comunidades biológicas que suportam. 
Infelizmente, isso não tem bastado para suster 
a sua destruição, que remonta a tempos anti-
gos, em grande parte causada pelo Homem. 
Acossadas pela degradação progressiva do seu 

habitat natural, algumas espécies têm sofrido 
importante regressão geográfica no decurso 
dos últimos séculos, comprovada pelo registo 
histórico das observações antigas. 

O Grou-comum, espécie incluída neste vo-
lume, com o número 233, constitui um bom 
exemplo da referida situação. Aves esguias, 
semelhantes a cegonhas, os grous distinguem-
-se facilmente pela cor cinzenta da pluma-

gem. Conhecemo-los bem, através 
da sua representação estilizada no 
logotipo da companhia aérea ale-
mã - Lufthansa. Nidificam em ra-
ros locais situados nas margens do 
Báltico e daí para leste, em habitat 
adequado. São aves migradoras, 
que surgem na Península Ibérica 
na estação fria, frequentando ex-
tensas planícies e azinhais. Porém, 
nos finais do século XIX a situação 
era muito diferente. Esta espécie 
nidificava em Portugal, próximo 
de Alcochete e também no Baixo 
Guadiana, como refere D. Carlos 
de Bragança nas suas notas orni-
tológicas até agora inéditas. Estas 
observações convergem com ou-
tras, da mesma época, realizadas 
por ornitólogos ingleses no sul de 
Espanha.

Este volume também inclui di-
versas espécies de aves marinhas. 
Umas são características do litoral 
enquanto outras vivem no mar 
aberto, pertencem ao domínio pe-
lágico. Habitam os oceanos e pos-
suem adaptações extraordinárias. 
Consomem organismos marinhos, 
bebem água salgada e podem pas-
sar vários anos sem pisar terra fir-
me. Geralmente fazem-no apenas 
na época da postura, quando vêm 

incubar o ovo (em geral único) e criar o juve-
nil nas primeiras semanas de vida. De segui-
da, voltam para o mar. Muito vulneráveis em 
terra, escolhem locais que as protegem dos 
predadores, as ilhas oceânicas e falésias do 
litoral. Estes refúgios são vitais para a sua so-
brevivência.

Arquipélagos oceânicos portugueses, os 
Açores e a Madeira, com as Desertas e as Sel-
vagens, e outrora também Cabo Verde, são lo-
cais de nidificação muito utilizados por algu-
mas espécies de aves pelágicas que percorrem 
vastas regiões do Atlântico. Mais próximo da 
nossa costa continental, o arquipélago das Ber-
lengas é um importante local de nidificação de 
aves marinhas e começou a ser estudado nos 
finais do século XIX.

Situado no extremo ocidental da Europa, o 
território Português constitui um eixo estraté-
gico para estudar as migrações das aves que 
se deslocam anualmente entre os continentes 
Europeu e Africano. Assim o compreendeu 
William C. Tait, ornitólogo britânico residente 
na cidade do Porto, que sobre este tema publi-
cou interessantes notas técnicas, quase todas 
escritas em Inglês.

Nessa época o estudo científico das migra-
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ções progredia a bom ritmo, impulsionado 
pelo trabalho de observadores competentes 
e pela nova ferramenta, que viria a revelar-se 
decisiva – a técnica da anilhagem, introduzida 
por H. Ch. Mortensen em 1890, na cidade de 
Viborg, na Dinamarca. 

Na Península Ibérica, a riqueza da avifau-
na contrastava drasticamente com a escassez 
de ornitólogos capazes de a estudar. Em Por-
tugal, o Doutor Manoel Paulino de Oliveira, 
insigne director do Museu Zoológico da Uni-
versidade de Coimbra, publicou em 1896 um 
livro destinado a auxiliar os estudantes na 
determinação das várias espécies. Foi um tra-
balho muito importante no seu tempo, para 
o qual escolheu um nome hoje impensável: 
“Aves da Península Ibérica e especialmente 
de Portugal”.

É fácil percebermos a razão daquele título. 
Portugal tinha poucos ornitólogos, menos 
de dez seguramente, incluindo já o próprio 
D. Carlos de Bragança. Mas no país vizinho 
a situação era bem pior. Desta época, os no-
mes que ficaram para a história da ornitologia 
Espanhola pertencem a Ingleses expedicioná-
rios, como Howard Saunders e Lord Lilford, 
que visitavam os mercados de Sevilha e de 
Barcelona para se abastecerem dos espécimes 
ali postos à venda pelos cazadores, quando não 
eram eles próprios que efectuavam colhei-
tas, auxiliados por batedores locais. Outros 
residiam no território, a exemplo do Coronel 
Irby, excelente observador, que estudou deta-

lhadamente os movimentos migratórios das 
aves enquanto servia como militar britânico 
na guarnição de Gibraltar.

Com o seu “Catalogo illustrado das aves de 
Portugal” D. Carlos de Bragança procurava 
sistematizar informação inédita que possuía 
sobre a avifauna do país, queria divulgar a 
prática do seu estudo, talvez suscitar novas 
vocações capazes de continuar o seu trabalho, 
fazer avançar a ciência, promover e dignificar 
o nome de Portugal.    

Para quem ainda duvide da utilidade práti-
ca deste tipo de trabalhos, ignorando tratar-se 
de verdadeiro investimento estratégico, recorda-
mos algumas palavras sábias da época:

“As conquistas do progresso e da civilização 
interessavam-no, apaixonavam-no. Era uma 
perfeita e completa organização moderna de 
várias aptidões brilhantemente exercitadas. 
O estrangeiro viu-o bem, acolheu-o jubilosa-
mente, festejou-o em academias, em torneios, 
em certames, em exposições, na imprensa e 
nos parlamentos. Na mente de todos estão as 
viagens de El-Rei pela Europa, que signalam 
verdadeiros triumphos para a causa da nação. 
O estrangeiro julgou melhor, começou de fa-
zêr mais justiça ao povo do Rei que tão viva-
mente o impressionava.” (Cónego Bernardo 
Chouzal, in El-Rei D. Carlos I e Príncipe Real, 
D. Luiz Filippe.)

Por fim, quero expressar um sentimento 
muito pessoal.

Estamos a bordo de um navio da Marinha 

Portuguesa, baptizado com o nome do penúl-
timo Rei de Portugal. Mas não vemos canhões, 
nem torpedos, nem sistemas de mísseis. Pelo 
contrário, existe aparelhagem científica, técni-
cos que sabem utilizar esses instrumentos e 
que ensinam outros técnicos, para que um dia 
também eles possam trabalhar no seu lugar. 
Existe ainda uma tripulação e um comando, 
que fazem funcionar esta plataforma, que le-
vam todo este potencial científico até onde seja 
necessário para cumprir a sua missão. Navios 
como este têm uma força tremenda. Constro-
em conhecimento no presente, formam recur-
sos humanos para o dia de amanhã, projectam 
o país no Futuro.

É talvez desta forma que podemos pres-
tar a nossa melhor homenagem ao trabalho 
pioneiro de D. Carlos de Bragança, fazendo 
avançar o conhecimento científico dos mares, 
divulgando o resultado desses estudos, contri-
buindo para concretizar aquele desígnio que 
lhe era tão caro e que podemos resumir numa 
frase da época:

“Sentar Portugal à mesa dos países civili-
zados”

António M. Teixeira
-Biólogo-

Genérico do discurso proferido na sessão de lança-
mento do Volume III da obra de D. Carlos de Bragança 
“Catálogo Ilustrado das Aves de Portugal” realizada no 
dia 12 de Outubro de 2006, pelas 18:30 h, a bordo do Na-
vio Hidrográfico da Marinha Portuguesa “D. Carlos I”.

Realizou-se no dia 14 de Outu-
bro de 2006 na FNAC-Chiado, 
o lançamento do livro “Francis-

ca” da autoria do 1º Tenente César Ma-
garreiro. A este romance foi atribuído 
o premio Novo talento escritor FNAC/
Teorema 2006. 

O prémio Literário FNAC/Teorema 
2006 foi atribuído por deliberação do 
júri composto por Dóris Graça Dias 
(Professora Universitária), Helena Bar-
bas (jornalista do Expresso), Nuno Jú-
dice (poeta), Rui Zink (escritor) e Carlos 
da Veiga Ferreira (editor), que se reuniu 
no dia 31 de Maio para deliberar o re-
sultado da análise das 91 obras que se apre-
sentaram a concurso.

No lançamento do livro estiveram presentes 
representantes do Júri, da FNAC, da Teorema, 
o representante do Almirante CEMA, CALM 
Roque Martins, anónimos, familiares e ami-
gos do escritor. 

Fizeram uso da palavra, o autor do livro Cé-
sar Magarreiro, Jorge Guerra e Paz como repre-
sentante da FNAC, Carlos da Veiga Ferreira da 
editorial Teorema e Dóris Graça Dias como re-
presentante do júri que atribuiu o prémio.

A obra é uma versão romanceada, adaptada 
em tempo e circunstâncias da vida da escrava 
Marcelina Maria (no romance é representada 

pela personagem Francisca), 
que foi presa e julgada pelo 
Santo Ofício, no Século XVIII. 
A acção do romance tem lugar 
em Lisboa, e enquadra-se num 
período temporal que vai des-
de o dia do terramoto de 1 de 
Novembro de 1755, até ao dia 
21 de Setembro de 1761, data 
associada ao último auto de fé 
com queima de pessoas, ocorrido em Portugal 
(aquele em que se executou o Padre Jesuíta Ga-
briel Malagrida).

Tendo por pano de fundo, seis anos que re-
presentaram um tempo profícuo em aconteci-

mentos históricos, a saber: o terramoto 
de 1755, a revolta do vinho do porto, 
o processo dos Távoras, a expulsão 
dos jesuítas, a abolição da escravatu-
ra na metrópole, entre outros impor-
tantes factos históricos, César Magar-
reiro, concebe um romance no qual 
Francisca, cansada dos maus tratos e 
humilhações impostos por sua ama 
Josefa, procura pelas ruas da cidade, 
os trabalhos das feiticeiras de modo a 

que estas, caso saibam como 
o fazer, lhe preparem remédios 
de obrigar as vontades.

“Francisca”, é o primeiro ro-
mance publicado pelo Tenente 
César Magarreiro, que exerce 
actualmente funções de En-
carregado do pólo CCM-Mon-
santo e Chefe de Serviço de 
Manutenção de Sistemas no 
Centro de Comunicações de 
Dados e Cifra da Marinha.

O 1º Tenente SEE César Ma-
garreiro foi recebido em audiên-

cia pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, Al-
mirante Melo Gomes, no dia 12 de Outubro, 
o qual lhe transmitiu pessoalmente os votos de 
parabéns enquanto o autor lhe ofereceu um 
exemplar da sua obra “Francisca”.

Novo talento FNAC Literatura 2006Novo talento FNAC Literatura 2006
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CONVÍVIOS

Realizou-se no passado dia 15SET06 em Alfarim, a segunda edição 
do jantar do equinócio da câmara de oficiais da vedeta do Barreiro que, 
apesar de ter sido antecipado, contou com a presença de 18 convivas. 
Esta segunda confraternização surgiu como consequência da adesão 
e sucesso que teve a primeira, realizada em Março de 2006 na Quinta 
do Anjo - Palmela. Estes eventos têm visado, o estreitar dos laços de sã 
camaradagem que tem existido ao longo de décadas entre as gerações 
de oficiais que têm frequentado este meio de transporte, assim como, 
o recordar nostalgicamente muitas das situações vividas a bordo. Nas 

últimas décadas, contam-se 
para cima de meia centena, 
o número de oficias que as-
siduamente frequentaram 
e frequentam este meio de 
transporte que une a BNL ao 
Barreiro. A organização pro-
põe-se conseguir os 25 convi-
vas na próxima edição.

2º JANTAR DO EQUINÓCIO

 Os “Filhos da Escola” de Outubro de 1971 celebraram no pas-
sado dia 7 o seu 35º aniversário no Pavilhão Multiusos da fre-
guesia de Vila Boim, concelho de Elvas.

Os interessados a participar no próximo convívio devem con-
tactar: Silvestre Lopes TM: 96 52 51 007.

“FILHOS DA ESCOLA” OUT 71
CONVÍVIO ANUAL

VISITA COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DE ENTRADA NA ESCOLA NAVAL 
DO CURSO “PEDRO NUNES”

No dia 10 de Outubro, a Escola Naval foi contemplada com a visita 
dos outrora cadetes do curso “Pedro Nunes”, a fim de comemoraram 
o quinquagésimo aniversário da sua entrada na casa que os uniu. Este 
tipo de acontecimento é frequente e visa assinalar o ingresso na EN e o 
convívio entre os camaradas. 

A visita comemorativa iniciou-
se com a apresentação de cumpri-
mentos dos elementos do curso ao 
Comandante da EN, CALM Sal-
danha Junceiro, tendo este retri-
buído com palavras de boas vin-
das, salientado o significado desta 
efeméride para os actuais alunos. 
Seguidamente, assinaram o livro 
de honra e dirigiram-se para a es-
cadaria principal do edifício onde 
se efectuou a tradicional fotogra-
fia de curso. 

Após este momento, teve lugar 
a celebração de uma missa na Ca-
pela e finda esta cerimónia religiosa, o curso efectuou uma visita a 
algumas instalações, tais como a biblioteca, o internato novo e a sala 
Pedro Nunes. 

No átrio do Corpo de Alunos, o chefe do curso “Pedro Nunes”, 
CALM Balcão Reis, descerrou a placa comemorativa dos 50 anos da 
entrada na EN e proferiu algumas palavras de evocação à passagem 
pela Escola que tanto os orgulha. 

Depois deste acto, os membros do curso deslocaram-se até ao átrio 
junto do gabinete do Oficial de Dia e, com o Batalhão Escolar formado 

na parada, o chefe do curso dirigiu algumas palavras aos cadetes. “E 
que nos fará aqui voltar e aceitar dizer duas palavras aos cadetes nossos suces-
sores?”, questionou e respondeu: “Estamos aqui respondendo a um forte 
apelo emocional, dos anos aqui passados, em que construímos entre nós pon-

tes que perduraram pelo tempo e ajuda-
ram a atravessar momentos mais difíceis. 
Procelas do mar e procelas da vida, guer-
ras ultramarinas e revoluções. Feliz curso 
que a tudo resistiu incólume, sem divisões 
nem antagonismos. Aqui forjamos muito 
do que somos, aqui nos incutiram sóli-

dos princípios 
cívicos e morais, 
aqui nos infor-
maram e forma-
ram nos perenes 
valores milita-
res. Aos mestres 
aqui presentes, e 
a muitos outros 

que a lei da vida nos foi levando, devemos momentos difíceis, noitadas de 
pesadelo perante a expectativa de dever fazer prova do saber adquirido, mas 
devemos sobretudo lições de vida e exemplos de rectidão de procedimentos. 
Aqui nos ensinaram a ter orgulho de ser marinheiros.” (…)

Os elementos do curso “Pedro Nunes” assistiram depois ao desfile 
do Batalhão Escolar e a visita comemorativa encerrou com um almo-
ço de confraternização na camarinha do Comandante da EN e aqui 
foram relembradas várias histórias e experiências vividas durante o 
tempo de cadete, que jamais se apagarão da sua memória.

 Realizou-se no passado dia 1 de Outubro a comemoração do 40º 
aniversário da entrada para a Marinha dos “Filhos da Escola” de 66. O 
convívio, com encontro marcado no Museu de Marinha, contou com 
um almoço na Quinta das Laranjeiras, em Fernão Ferro, onde se revi-
veram os saudo-
sos anos passados 
na Marinha. Esti-
veram presentes 
mais de uma cen-
tena de “Filhos da 
Escola” e familia-
res que não quise-
ram deixar de estar 
presentes.

“FILHOS DA ESCOLA” 1966
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DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (19)

EmbaraçosEmbaraços
Nos filmes americanos em que, a deter-

minada altura do enredo, alguma das 
personagens recebe voz de prisão de 

um agente da autoridade é frequente ouvir-
mos a expressão “tem o direito de permane-
cer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser 
usado contra si”. Porém, se muitos conhecem 
de cor tal fraseado poucos são os que dele se 
lembram no momento certo, perdendo, deste 
modo, excelentes oportunidades de ficarem 
calados! Lá diz o povinho luso que “pela boca 
morre o peixe” e que 
“quem muito fala 
pouco acerta” mas ai 
de nós se nos tiram 
o pio! Na verdade, 
sentimo-nos compe-
lidos a “botar senten-
ça” perante as mais 
diversas situações 
com que nos depara-
mos e somos percor-
ridos por um intenso 
“formigueiro” cada 
vez que sentimos o 
perigo de ver esca-
par-se uma ocasião 
de fazer o comentá-
rio da ordem.

Opinar faz parte 
da nossa mais inata 
e intrínseca nature-
za e não há por esse 
país fora “bicho-ca-
reto” que não opine 
sobre qualquer coi-
sa, seja na televi-
são, nos jornais ou 
no mais banal quotidiano de rua. O proble-
ma é que se vê frequentemente sair asneira 
da grossa! Muitas vezes o seu autor nem se 
apercebe e continua a “disparar bojardas” 
perante a estupefacção dos seus ouvintes. 
Mas quando é apanhado em falso pode ver-
-se em situações de tal modo embaraçosas 
que só tem vontade de procurar um buraco 
onde se enfiar e desaparecer da vista dos 
seus pares por um período proporcional à 
profundidade do refúgio imaginado.

Muito injustamente tais calinadas po-
dem suceder a pessoas tradicionalmente 
comedidas, como é o caso de um velho 
conhecido meu que nas suas parcas horas 
de ócio se entretém a redigir umas cróni-
cas de gosto duvidoso e baixíssima qualida-
de literária intituladas “Divagações de um 
Marujo”. Isto sem falar naqueles desgraça-
dos que têm tendência para se espalharem 
ao comprido cada vez que abrem a boca e 
fazem vibrar as respectivas cordas vocais, 
sendo, por isso, presença assídua nos livros 

“de bostadas e argoladas”, cujas culpas, ao 
contrário das que são lavradas noutro tipo 
de livros de registo, podem ser resgatadas 
com recurso a despesas de bar, sem deixar 
mácula no processo individual da vítima 
mas obrigando-a a abrir os cordões da sua 
mal provida bolsa.

Mas passemos a descrever uma situação 
vivida por este que vos fala, que, não sendo 
um caso extremo, tem a sua quota-parte de 
intervenções infelizes:

Há quase quinze anos, era eu ainda um 
verdinho Aspirante, foi lançado pela Mari-
nha um concurso literário destinado a en-
contrar uma letra para o hino da Corpora-
ção. Entusiasmado, “meti-me à estrada” e, 
felizmente sem grande esforço, tive a for-
tuna de ver seleccionado pelo Júri o traba-
lho por mim apresentado. Na altura em que 
foram publicados os resultados da competi-
ção, tive de me deslocar à Escola Naval para 
apresentar o primeiro rascunho da minha 
memória de fim de curso e calhei a dar de 
caras com o nosso Comandante do Corpo 
de Alunos, que estava acompanhado por 
um dos seus oficiais subalternos. Ao ver-me 
cumprimentou-me efusivamente e felicitou-
me pelo meu recente sucesso.

- Ora… Não foi nada! – Retorqui com 
falsa modéstia. - A concorrência não foi 
grande coisa.

- A sério?! - Exclamou ele, divertido e fa-
zendo uma breve pausa, como que a me-
dir o impacto do que ia dizer em seguida. 

- É que aqui o Sr. Tenente F. de T. também 
concorreu!...

Os boquiabertos leitores estão, decerto, a 
imaginar o embaraço deste vosso camarada, 
que se sentiu encolher até uma dimensão 
microscópica...!?

Muito atabalhoadamente, lá me justifi-
quei, gaguejando:

- Ó Sr. Comandante, – e espreitava pelo 
canto do olho a reacção do outro oficial, 
que, muito polidamente, mantinha uma 

discreta inexpressividade. – referia-me, na-
turalmente, à quantidade de concorrentes, 
não à sua qualidade!

E com esta lá consegui sair mais ou me-
nos airosamente da rascada, embora me 
pareça não ter sido suficientemente con-
vincente. Quanto ao Sr. Tenente F. de T., 
teve a elegância de ignorar o comentário 
depreciativo que incluía a sua pessoa, aca-
bando por mostrar o seu valor literário em 
várias ocasiões posteriores, o que, modés-
tia à parte, só honra quem naquela altura 
foi suficientemente feliz para se sobrepor a 
tão ilustre concorrente.

Gostaria de deixar bem claro que a moral 
inclusa nesta historieta não se quer inibidora 
da saudável e fluente verborreia que tradi-
cionalmente anima a convivência dentro da 
comunidade naval portuguesa. Sirva, porém, 
para alertar alguns incautos sobre as poten-
ciais consequências de palavras irreflectidas. 
E este cuidado deve ser redobrado quando 
se tem pela frente alguém com especial vo-
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cação para nos enredar em esparrelas, como 
certo professor que eu tive na Escola Naval, 
perito em “dar trela” aos seus alunos para de-

pois os fazer esbarrar à velocidade máxima. 
Mas antes que eu me entusiasme, vamos re-
duzir as rotações e concluir inevitavelmente 

que esta já será uma outra história…
J. Moreira Silva

CTEN

Nos passados dias 20 e 21 de Maio, o Núcleo de 
Radioamadores da Armada (NRA) levou a 
cabo o Concurso Dia da Marinha.

Com a Estação Especial CQ5MGP instalada no Mu-
seu de Marinha iniciou-se o Concurso às 201500 UTC, 
verificando-se desde logo, em todas as bandas, as fracas 

condições de propagação a que teríamos de nos sujeitar, como de resto 
se veio a confirmar. Lastima-se o facto já que este Concurso possui tra-
dicionalmente um excelente nível de participação para o qual, salien-
te-se, bastante contribui não só a novidade como a particularidade das 
suas características. Contámos com operadores em todas as bandas e 
modalidades, um parque de antenas enriquecido com uma Spiderbeam  
multibanda, mas nem por 
isso a adversidade ionos-
férica foi superada. 

Inserido ainda nas co-
memorações do Dia da 
Marinha mas fora do âm-
bito do Concurso, e com o 
apoio incondicional da As-
sociação de Radioamado-

res do Litoral Alente-
jano – ARLA, o NRA 
participou numa ac-
tividade meramente 
representativa e de ín-
dole cultural, no Cas-
telo de Sines nos dias 
19 e 20 de Maio, onde 
para gáudio de todos 

a estação foi alvo de grande número de visitas, particularmente jovens 
que manifestaram a sua curiosidade acerca do radioamadorismo.

Por fim, durante um almoço de confraternização, que se realizou em 
30 de Setembro num restaurante da Margem Sul, foi feita a entrega dos 
prémios relativos a este Concurso, evento que encerrou a participação 
do NRA nas cerimónias do Dia da Marinha – 2006.

António Gamito
SCH CT1CZT 

DIA DA MARINHA 2006

Concurso de 
Radioamadorismo

Concurso de 
Radioamadorismo

CARTA

SAIBAM TODOS
Desde o dia 2 de Outubro, entre as 9.00 e as 10.00h às 2a, 

3a e 5a feiras, nas instalações dos serviços de saúde da UAI-
CM e da DSP/DAG efectuam-se colheitas para análises clí-
nicas ao pessoal militar e militarizado do activo, da reserva e 
da reforma, a exemplo do que já acontece no Centro de Me-
dicina Naval.

CORRECÇÕES
 Por lapso na RA nº 402 NOV06 no artigo da Pág. 5, Abertura do Ano Ope-

racional, onde se lê “a Banda da Armada e a fanfarra sob direcção do CFR 
MUS Araújo Pereira; deve ler-se “a Banda da Armada e a fanfarra sob di-
recção do CFR MUS Carlos Ribeiro”.

 Na pág. 34, Notícias Pessoais – Comandos e Cargos – Nomeações deve 
ler-se 1TEN João José Laranjeira Brito Afonso, nomeado Comandante do 
NRP “Auriga” e 1TEN António Carlos Marques Peiriço, nomeado Coman-
dante do NRP “Andrómeda”.

QUARTO DE FOLGA

HORIZONTAIS: 1 – Catre; tatua. 2 – Amais; arrio. 3 – Rotatorio. 4 – Aru; rastadt. 
5 – Sa; cosem; aa. 6 – Conicas. 7 – Ai; acate; hf. 8 – Malsino; oau. 9 – Emaomervl. 
10 – Ruman; irara. 11 – Arara; agres. 

VERTICAIS: 1 – Caras; amura. 2 – Amora; ia; ur. 3 – Tatu; lema. 4 – Ria; coasmar. 
5 – Estronciana. 6 – Oasiano. 7 – Tarsectomia. 8 – Aritmae; erg. 9 – Troa; orar. 10 
– Ui; da; havre. 11 – Aorta; fulas.

Carmo Pinto
1TEN REF

SOLUÇÕES  
PALAVRAS CRUZADAS Nº 373



Rohde & Schwarz - na vanguarda da tecnologia
Temos as melhores soluções para si

A qualidade é a nossa imagem de marca

A Rohde & Schwarz é um fabricante independente e um dos 

maiores fornecedores de equipamentos e sistemas electrónicos 

da Europa. Ao longo de 70 anos temos vindo a desenvolver, pro-

duzir e comercializar instrumentos e sistemas nas áreas de teste 

e medida, radiocomunicações, broadcasting, radiomonitorização 

e radiolocalização, segurança IT. Os nossos principais objectivos 

são a alta precisão, máxima qualidade, produtos e serviços de 

extrema confiança.

Presença local e global

A chave do nosso sucesso é o desenvolvimento de sistemas de 

comunicação e medida em parceria com os nossos clientes. 

Esforçamos-nos para entender ao pormenor as necessidades dos 

nossos clientes, e depois desenhar soluções rentáveis. Como 

empresa independente, mantemos um contacto próximo com os 

nossos clientes através de uma rede de mais de 70 representa-

ções mundiais.

Equipa especializada e inovadora

O nome Rohde & Schwarz é sinónimo de inovação, precisão, fiabi-

lidade e qualidade. Esperamos o melhor, não apenas dos nossos 

produtos mas também da nossa equipa. Fazemos todos os pos-

síveis para desenvolver e promover as aptidões dos nossos cola-

boradores, pois o nosso sucesso como empresa está directa-

mente ligado ao desempenho, motivação e criatividade de todos 

eles. Esta é a nossa formula para atingirmos a satisfação do cli-

ente e para sermos os melhores na nossa área de negócios.

Descubra mais:

www.rohde-schwarz.pt

Rohde&Schwarz Portugal, Lda  · Alameda António Sérgio, 7 - R/C - A · 2795-023 Linda-a-Velha

Tel. 21 415 57 00 · Fax 21 415 57 10 · e-mail: info@rspt.rohde-schwarz.com
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QUARTO DE FOLGA
PALAVRAS CRUZADAS

(Problema Nº 374)

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS: 1 – Comércio de escravos. 2 – Cura; Semelhante. 3 – O mesmo que 
três; Serviço militar obrigatório (sigla), na confusão; Dignidade militar entre os turcos. 
4 – Grito de dor; Seara em estado de se ceifar; O que se respira. 5 – Estátua enorme. 6 
– Vinho considerado como excipiente medicinal; Almofariz. 7 – Brotarias. 8 – Extra-ter-
restre; Estar na confusão; Partícula que, no dialecto provençal significava sim. 9 – Colo-
rido; Designativas de surpresa, admiração, repugnância ou dores; Unidade de medida 
agrária. 10 – Feito de bronze ou de cobre; Rezar. 11 – Estudo das línguas românticas.

VERTICAIS: 1 – Instituir. 2 – Peça do vestuário feminino indiano em forma de lençol, 
que se enrola em torno do corpo; Cidade espanhola a este de zamora, na margem do 
rio Douro. 3 – Acredita; Mealheiro; Víscera dupla. 4 – O sol entre os egípcios; Bolos 
de farinha de grãos de trigo torrado, usado nos sacrifícios da antiga Roma; Nota musi-
cal. 5 – Doçura; O mesmo que pau-ferro. 6 – Fabricante ou vendedor de vassouras. 7 
– No princípio de osso; Andavas. 8 – Basta; Careta de escárnio; O sono das crianças. 
9 – Cidade da Rússia, capital da república autónoma da Basquíria; Letra grega ro (no 
plural), na confusão; Tumor que se forma na boca dos solípedes e dos suínos (inv). 10 
– Cidade da Letónia; Rezai. 11 – Empalidecer.

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
(Problema nº 91)

N-S vuln. S abre em 1ST e N marca 2♣ (convenção Stayman) para pesquisar se o par-
ceiro tem 4 cartas de ♥, mas como ele marca 2♠, o que nega ♥, fecha o contrato em 
3ST. S recebe a saída a ♥5, joga 2 no morto, E faz de V e continua com ♥D que W dei-
xa seguir para o R, para impedir que o 10 seja também feito. Como deverá jogar S para 
fazer mais 10 vazas neste contrato? Estude bem as 4 mãos e vai ver que não é difícil.

(Solução neste número)

D
6
5
4

D
V

R
9
8

V
10
9
5

Este (E):

10
3
2

A
9
8
5
3

10
7
2

6
4

Oeste (W):

R
8

R
10
7
2

D
5
4
3

D
7
2

Norte (N):

A
V
9
7

6
4

A
V
6

A
R
8
3

Sul (S):

SOLUÇÕES 
PROBLEMA Nº 91

Analisando as 4 mãos, e tal como as cartas estão, verificamos que S fará facilmente 8 vazas 
com 3♠+2♦+3♣, e como os ♦ estão 3-3 ainda vai fazer mais uma vaza no 4º ♦. Será pre-
cisamente o naipe de ♦ que S deverá jogar depois das duas primeiras vazas de ♥, e repare 
que na jogada do tal ♦ apurado vai squeezar E em ♠ e ♣, baldando na mão conforme a 
balda que ele fizer. Deste modo vai fazer as 11 vazas em 4ou3♠+1♥+3♦+3ou4♣.

Nunes Marques
CALM AN               

BANDA DESENHADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NOTÍCIAS PESSOAIS
COMANDOS E CARGOS

NOMEAÇÕES

CMG Aniceto Garcia Esteves, nomeado Director do Instituto de Socor-
ros a Náufragos CMG Bento Manuel Almeida Gonçalves, nomeado re-
presentante nacional, junto do Quartel General do Comando Supremo das 
Forças Aliadas na Europa em Mons (Bélgica) CMG Carlos Nelson Lopes 
da Costa, nomeado Adido de Defesa junto da embaixada de Portugal em 
Washington acumulando funções em Otava CMG José Alfredo Mon-
teiro Montenegro, nomeado Chefe da Divisão de Informações do EMA 
CMG João Francisco Franco Facada, nomeado Adido de Defesa junto da 
Embaixada de Portugal em S. Tomé e Príncipe acumulando com idênti-
cas funções em Libreville República do Gabão CFR SEC Manuel Pratas 
Freitas, nomeado para o cargo de C/0923 Staff Officer Joint Education and 
Training no HQACT em Bruxelas CFR Nuno Jorge de Melo Canelas So-
bral Domingos, nomeado representante nacional na Célula Permanente da 
Euromarfor em Rota – Espanha CFR Mário Francisco da Silva Gouveia 
nomeado para OMWUX0020 Staff Officer anti-submarine Warfare no CC 
MAR HQ em Northood (Reino Unido) CFR António Manuel Henrique 
Gomes, nomeado Chefe de Divisão de Pessoal e Organização do EMA 
CFR António Pedro Ferreira Moreira, nomeado Chefe de Repartição de 
Operações do Comando Operacional dos Açores CFR Carlos Manuel 
Parreira Costa Oliveira Silva, nomeado para o cargo OSCPMY0030 Staff 
Officer no quartel General do Comando Supremo das Forças Aliadas na 
Europa (Shape) em Mons (Bélgica) CTEN CAP José Ilídio Fernandes 
da Costa, nomeado Chefe do Serviço de Assistência Religiosa CTEN 
António Manuel Neves Rodrigues, nomeado para o cargo de Staff Comu-
nication Electronic Warfare no Comando da Força Naval Permanente do 
Atlântico CTEN FZ Artur José Figueiredo Mariano Alves nomeado para 
o cargo de OMSPLX0030 Staff Officer Force Operations no CCMARHQ 

FALECIMENTOS

CTEN SG REF Júlio Veríssimo de Almeida SMOR M REF Joa-
quim Serrano SAJ B REF José Rodrigues de Almeida SAJ CE REF 
Francisco Caçador Durão SAJ M REF João Francisco Horta SAJ L 
REF Joaquim Salvado Velez SAJ H REF Alfredo de Matos Branco 
SAJ M REF Manuel Severino da Rosa CAB FZ REF António Pereira 
da Silva CAB FZ REF José de Oliveira Fernandes CAB CM REF 
Jorge Santos da Fonseca Farol 1a CL REF Adelino Penin dos Reis 
PATRÂO_MOR REF José Guerreiro SUB_CHEFE PEM REF Sérgio 
Santos Paiva AG 1a CL REF José António Baptista.

REFORMA

CTEN OTS António Miguel Loureiro Patrão

Napoles (Itália) CTEN Fernando Carlos da Rocha Pacheco, nomeado 
capitão do Porto de Vila Real de Santo António e de Tavira.

RESERVA
CMG AN Manuel Luís Longo Alves Dinis CTEN OT Sebastião Lo-

pes Ramalho SMOR CE José Manuel Albuquerque SMOR CM An-
tónio Luís Michano Palmas SMOR H José Manuel da Silva SAJ CM 
António Manuel Gaspar dos Reis SAJ CM Álvaro Mestre de Sousa 
SAJ FZ Fernando José da Silva Antunes Barreira SAJ FZ Herculano de 
Sousa Pereira SAJ H Fernando de Magalhães Fernandes 1SAR CM 
Carlos Lopes Godinho Mourão 1SAR CM Emídio Catarino Galvão 

1SAR H João Manuel Domingues da Fonseca 1SAR SE Victor Ma-
nuel Gomes Marques CAB A Eurico José da Cunha Andrade CAB 
L Nuno Manuel Sousa Rego CAB M António dos Santos Rodrigues.



Vamos consagrar este episódio à nomenclatura e cabos relacionados 
com o pano redondo, sendo de assinalar que os segundos, para mais fá-
cil percepção da respectiva função, aparecem na imagem anexa em duas 
cores distintas: em azul (–), os cabos utilizados para içar/caçar a vela, e 
a rosa (–), os cabos com que se entra quando o objectivo é carregar ou 
rizar o pano. Por outro lado, aqueles que se encontram por ante a ré da 
vela, logo invisíveis na perspectiva que ilustra este artigo, optámos por 
os representar mais esbatidos. De notar ainda que em certos veleiros al-
guns destes cabos trabalham de forma diversa, apresentando-se aqui as 
aplicações mais comuns.

Adriça (1) – Cabo que serve para içar uma verga, recebendo o respec-
tivo nome (e.g. adriça do joanete de proa). A manobra de arriar e feita 
com este cabo sob volta.

Aluamento – Curva mais ou menos reentrante na esteira, entre os pu-
nhos das escotas. A sua existência dá passagem ao vento para as velas 
que se situam a vante, nomeadamente quando se navega com o vento 
nos sectores da popa.

Amura (2) – Cabo que caça para vante o punho de barlavento dos papa-
figos, de forma a optimizar o comportamento desta vela, sendo que para 
ré se ala pela escota de sotavento. Nos papa-figos ambos os cabos são 
conhecidos como escotas de arrastar.

Apaga (3) – Cabo de laborar cuja finalidade é carregar a parte inferior 
da testa da vela do papa-figo de maneira que esta se prolongue com o res-
pectivo gurutil, facilitando assim a posterior manobra de ferrar. Desempe-
nha função análoga à das sergideiras existentes no restante pano redondo. 
O mesmo que apaga-penóis ou apaga-fenóis.

Bicha – Pequeno pedaço de gacheta que cosido no vergueiro do pano 
serve para amarrar a vela para a verga aquando da manobra de ferrar

Briol – Cabo vertical que cosido na esteira da vela serve para a carregar 
de encontro à verga. Os brióis de fora (4), mais comuns, passam por ante 
a vante da vela, enquanto que os brióis de dentro (5) trabalham por ante 
a ré. O designado briol do meio (6), ou do centro, é aquele que, sendo o 
número total ímpar, actua no ponto de maior aluamento. Nalgumas velas 
os brióis podem passar por um ponto na testa da vela (7), dispensando-se 
a existência da sergideira

Caçar – Entrar com as escotas e amuras com o objectivo de bem ma-
rear a vela.

Carregar – Acção de abafar o pano para a verga. Para tal entra-se com 
brióis, estingues, apagas, talhas de lais e sergideiras, conforme aplicável, 
depois de folgadas escotas e amuras.

Envergar – Operação que consiste em amarrar o gurutil à verga, por 
intermédio de pequenos cabos denominados envergues (8).

Escota (9) – Cabo que serve para caçar o pano, em função da intensi-
dade e marcação do vento.

Estingue – Cabo que fixo no punho da escota tem a finalidade de o 
levar ao terço (10), nalguns casos ao lais (11), com o intuito de facilitar 
a manobra de ferrar a vela. Também utilizadas as designações estinque 
e ostingue.

Ferrar – Operação que visa amarrar a vela à verga depois de carregada, 
contanto que esta fique devidamente abafada dentro da respectiva camisa. 
Utiliza-se a expressão «ferrar a preceito» para caracterizar a forma espe-
cialmente cuidada de ferrar uma vela.

Forra de brióis (12) – Reforço de lona ou tecido sintético cozido na 
faixa da vela que recebe os ilhoses que albergam os sapatilhos (13) por 
onde correm os brióis.

Forra de rizes – Reforço de lona ou tecido sintético colocado na faixa 
da vela que recebe os ilhoses (14) por onde enfiam os rizes. Caso a vela 
possua mais do que uma linha de rizes, estas são numeradas, de baixo 
para cima, por ordem numérica, como primeira forra de rizes (15) e se-
gunda forra de rizes (16), etc. O mesmo que percinta.

Gávea – Segunda verga a contar de baixo num mastro redondo. Exis-
tindo gáveas partidas ou dobradas, estas designar-se-ão, respectivamente, 
gávea baixa (17) e gávea alta (18).

Lados da vela – gurutil (19) – lado superior –, esteira (20) – lado infe-
rior –, e testas (21) – lados verticais, sendo uma de barlavento e outra de 
sotavento.

Largar pano – Acção que visa efeito contrário ao ferrar.

Ostaga (1) – Nome dado às adriças utilizadas para içar as vergas das 
gáveas altas. A manobra de arriar é feita com este cabo sob volta.

Papa-figo (22) – Denominação da verga inferior de um mastro redondo, 
sendo que a respectiva vela recebe igual designação, seguida do nome do 
mastro respectivo (e.g. papa-figo do traquete, papa-figo do grande, etc.). 
O designado papa-figo de correr, identifica uma pequena vela que aí se 
enverga para navegar debaixo de mau tempo.

Punho – Nome atribuído a cada um dos cantos de uma vela, surgindo 
a sua denominação dependente da posição e/ou função concretas – pu-
nho da escota (23) e punho do gurutil (24).

Rizar – Acção cujo objectivo é reduzir a superfície de uma vela ex-
posta ao vento, regra geral quando entra mau tempo. Com igual signi-
ficado podem ouvir-se os termos enrizar, tomar rizes ou meter nos ri-
zes. A operação inversa designa-se por deitar fora dos rizes, largar os 
rizes ou desrizar.

Rizes (25) – Pequenos cabos que existem passados nos ilhoses das forras 
com o mesmo nome. Servem para amarrar contra a verga o bolso que se 
forma na operação de rizar a vela. Ao conjunto destes cabos existentes na 
mesma forra dá-se o nome de linha de rizes. O mesmo que rizos.

Sergideira (26) – Cabo fixo na testa das gáveas, joanetes ou sobres, cuja 
função é levar este lado da vela a prolongar-se com o gurutil quando se 
pretende carregar o pano. Surgem ainda como corruptelas os termos ser-
zideira ou sirgideira.

Talha do lais – Cabo cuja função é carregar para o terço a testa (27), 
podendo também ser aquele que traz o garruncho da testa da vela ao lais 
da verga (28) quando se pretende rizar o pano.

Tralha – Nome dado ao cabo que cosido na vela reforça a respectiva 
orla, tomando o nome do lado onde se encontra fixado – tralha do guru-
til, tralha da esteira e tralha da testa.

Verga – Peça em madeira ou metal, diminuindo a sua secção do ter-
ço para os respectivos laises. Pode ser fixa (29), ou de içar (30) se o ca-
çar da correspondente vela obrigar ao seu movimento na vertical, para 
posição superior.

Vergueiro do pano (31) – Delgado varão em ferro enfiado em olhais 
situados por ante a vante da parte superior da verga, onde pelo gurutil é 
envergada a vela. Por ante a ré e paralelo a este corre um outro verguei-
ro (32), cuja denominação desconhecemos. É nele que os marinheiros se 
prendem com as mãos e/ou cinto próprio, quer no movimento ao longo 
dos estribos (33) quer durante as manobras de ferrar e largar pano.

António Manuel Gonçalves
CTEN

am.sailing@hotmail.com

8. PANO REDONDO

Setting SailSetting Sail
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