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A ÚLTIMA VISITA
Em meados de Abril de 

2008, o Almirante An
drade e Silva visitou a 

fragata “D. Fernando II e Gló
ria”, acompanhado pela família 
e um grupo de amigos, entre os 
quais muitos mecenas daque
le navio. Um dos mais novos 
familiares, Tomás Andrade e 
Silva, seu neto, de dez anos de 
idade, tinha sido feito mecenas 
15 dias após ter nascido.

Alguns componentes da co
mitiva visitante recordavam 
os frequentes passeios no Mar 
da Palha, a bordo do “Vadio”, 
iate do Almirante, com passa
gem obrigatória junto à fragata. 
Mergulhados em profunda tris
teza, observavam aquele casco 
meio submerso, agonizante! O 
Almirante Andrade e Silva não 
se conformando com aquela si
tuação, que teimava prolongar
se indefinidamente,  em 1988, 
já nas funções de Chefe do Es
tadoMaior da Armada, con
victo que conseguiria vencer 
os inúmeros obstáculos que se 
adivinhavam, decidiu avançar 
no processo de recuperação da 
fragata. Decisão extremamen
te corajosa, contrastando com 
anteriores tentativas que nunca 
passaram de intenções. 

A intervenção  do  Almiran
te  foi  decisiva. Lançou mãos 
à obra, empenhandose na an
gariação de fundos que garan
tissem parte do financiamento 
da iniciativa junto de familia
res, amigos e responsáveis por 
empresas e instituições bancá
rias, tendo conseguido interes
sar um significativo número 
de mecenas que viria  a via
bilizar o projecto. A sua acção 
foi igualmente determinante 
enquanto Presidente da Co
missão Mista, acompanhan
do de alma e coração os traba
lhos de recuperação do navio. 
Após o lançamento à água nos 
estaleiros da Ria Marine, em 
Aveiro, a fragata foi rebocada 

para o Alfeite, onde seriam 
concluídos os fabricos, ten
do a família do Almirante 
feito parte da tripulação que 
acompanhou o navio nesta 
sua primeira viagem.

Na visita que agora descre
vo e que tive o privilégio de 
acompanhar, tudo foi passa
do em revista e necessaria
mente recordado o moroso 
processo de apetrechamento 
realizado. À medida que iam 
sendo percorridas as diferen
tes partes do navio, o Almi
rante descrevia, em porme
nor e com visível agrado, a 
proveniência de cada um 
dos objectos e a forma como 
os tinha conseguido obter. 
Muitas das peças, nomeada
mente as que se encontram 
na Câmara de Oficiais, na 
Camarinha e Camarote do 
Comandante, tinham sido 
oferecidas por familiares 
ou amigos muito chegados: 
eram os copos em cristal, os 
guardanapos e respectivas 
argolas em prata, as toalhas 
de linho bordadas, os livros 
antigos, o mobiliário. Tudo 
ou quase tudo lhe estava in
timamente ligado!

Ao terminar a visita, já no 
convés, abeirouse do mastro 
grande e chamando o neto 
Tomás disselhe: Tomás lê o 
que está escrito nesta placa. O 
Tomás passou a ler, pausada
mente: AO ALMIRANTE ANTÓ-
NIO MANUEL DE ANDRADE E 
SILVA - HOMENAGEM PELO SO-
NHO QUE TORNOU REALIDA-
DE NESTA FRAGATA RESTAU-
RADA - ABRIL 1998 – MARINHA 
DE GUERRA PORTUGUESA.

Foi a última viagem que o 
Almirante António Manuel 
da Cunha Esteves Andrade e 
Silva realizou à sua fragata.

J. A. Rocha e Abreu
CMG FZ

Comandante da Fragata 
“D. Fernando II e Glória”
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PONTO AO MEIO DIA

ESTRATÉGIA NACIONAL
Alguns parâmetros de caracterização

A estratégia de um Estado para agir 
nas relações internacionais - estra-
tégia nacional - pode ser definida 

como a ciência e a arte de edificar, estru-
turar e empregar todos os meios de coac-
ção num dado meio e tempo, para mate-
rializar os objectivos nacionais, superando 
problemas e explorando eventualidades 
em ambientes de desacordo. Este concei-
to torna claro que uma estratégia nacio-
nal se pode caracterizar por um conjunto 
de parâmetros que, entre outros, engloba: 
os objectivos nacionais estabelecidos pe-
los decisores políticos; a forma como os 
meios de coacção são preparados (edifica-
dos e estruturados) e empregues no meio 
e no tempo para superar problemas e ex-
plorar eventualidades; os efeitos básicos 
que a preparação e o emprego dos meios 
de coacção provoca em ambientes de de-
sacordo ligados a situações estratégicas e 
a determinadas áreas geográficas; o grau 
de dependência da estratégia nacional de 
apoios externos aliados e amigos.

Os objectivos nacionais não são estabe-
lecidos no contexto de situações abstrac-
tas, nem para atender a anseios sociais 
vagos, mas por imposição de conjunturas 
incontornáveis e dinâmicas, que ao longo 
do tempo são capazes de forçar mudanças 
nas opções estratégicas assumidas. Nes-
tas circunstâncias, a formulação de uma 
estratégia nacional adequada, exequível 
e aceitável, obriga os decisores políticos 
a considerar vários objectivos nacionais 

de diferente natureza, mas interdepen-
dentes, para diversas situações estratégi-
cas e áreas geográficas onde se verificam 
os problemas a superar e as eventualida-
des a explorar. Na maior parte das vezes, 
a materialização de tais objectivos, exige 

a preparação e o emprego de múltiplos 
meios de coacção, segundo expressões, 
concepções, procedimentos e instrumen-
tos diversos. Foi o que Portugal fez quan-
do, a partir de 1415, se lançou na expansão 
ultramarina. Estabeleceu como objectivos 
nacionais: obter e manter o monopólio co-
mercial com o noroeste africano, Guiné e 
Índia; alcançar e preservar a liberdade de 

acção no Atlântico e no Índico; desenvol-
ver e liderar a tecnologia necessária à su-
perioridade no mar; incrementar e consoli-
dar as relações diplomáticas com os povos 
nativos das áreas de exploração, por forma 
a conseguir equilíbrios favoráveis aos inte-
resses económicos portugueses; fomentar 
e concretizar entrelaçamentos dinásticos 
que levassem à união ibérica sob domí-
nio português. Estes objectivos visaram 
garantir a soberania nacional, aumentar a 
liberdade de acção política internacional e 
criar um espaço de afirmação extra penin-
sular, onde o país poderia captar os recur-
sos essenciais à sua viabilidade económica. 
Para isso, houve que desenvolver e aplicar 
intensa e extensamente o poder marítimo, 
em adequada coordenação com o poder 
diplomático, que fomentou a política de 
alianças e obteve da Santa Sé o reconhe-
cimento da legitimidade das conquistas e 
zonas de influência, acção onde D. João II 
foi figura maior.

Qualquer estratégia nacional caracteri-
za-se, também, pela forma como os meios 
de coacção são preparados e empregues 
no meio e no tempo, para superar proble-
mas e explorar eventualidades em diferen-
tes situações estratégicas e áreas geográfi-
cas. A título ilustrativo refere-se o caso de 
Portugal que, após a expulsão dos mouros 
do território nacional peninsular, focali-
zou a preparação e o emprego dos meios 
de coacção na neutralização de Castela, o 
que implicou contê-la em terra, pela dis-
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suasão resultante, entre outros factores, de 
uma aliança militar credível com Inglater-
ra, e batê-la no mar pelo desenvolvimento 
de uma estratégia marítima, que tornou 
o país economicamente viável e pujan-
te. Para isso, a preparação e o emprego 
dos meios de coacção visou, primeiro em 
África, depois na Índia e no Brasil, o con-
trolo de posições-chave ligadas por mar, 
essenciais para a captação dos recursos 
estratégicos que a sustentação económica 
do país carecia. Posteriormente, no Norte 
de África, as tentativas de domínio sobre 
populações numerosas e de controlo so-
bre vastas regiões, constituíram um desvio 
dos objectivos fundamentais da estratégia 
marítima nacional. 
Este, foi motivado 
pela obsessão na 
obtenção de prestí-
gio internacional de-
corrente da posse de 
extensos territórios, 
mas sem os necessá-
rios meios humanos 
para os obter e man-
ter. Foi assim que se 
chegou ao desastre 
de Alcácer-Quibir e 
à consequente união 
real com a Espanha, 
permanecendo, con-
tudo, parte essencial 
do império ultrama-
rino. Após a Restau-
ração, como Portu-
gal não dispunha de 
meios de coacção suficientes para neutra-
lizar a Espanha e manter o império cobi-
çado por diversas potências europeias, foi 
preciso recorrer à aliança com a Inglaterra 
para restabelecer relações de forças equili-
bradas na península e no ultramar.

O desenvolvimento das acções neces-
sárias à consecução harmoniosa dos dife-
rentes objectivos nacionais obedece a uma 
concepção fundamentalmente política, a 
qual determina e regula a estratégia na-
cional de um dado Estado em cada perío-
do histórico. Esta estratégia destina-se a 
preparar e empregar os meios de coacção 
que provocarão um leque amplo de efei-
tos básicos em certas situações estratégicas 
e em determinadas áreas geográficas, que 
podem variar entre: a destruição, o domí-
nio, ou o comando sobre populações; a ins-
tabilidade, a desintegração, ou o controlo 
sobre regiões geográficas; a transformação, 
a compatibilidade, ou a neutralização de 
outros actores internacionais. Obviamen-
te que as estratégias nacionais das grandes 
potências tendem a considerar, em dife-
rentes graus, a obtenção simultânea destes 
três efeitos básicos, em relação a distintas 
situações estratégicas e a diversas áreas 
geográficas, enquanto as estratégias nacio-
nais das médias e das pequenas potências 

podem, no máximo, aspirar ao controlo ou 
à neutralização de actores nas proximida-
des das suas fontes de poder. O Planisfério 
de Cantino ilustra notavelmente o caso de 
Portugal, que no século XV considerou a 
aplicação dos seus meios de coacção: em 
muitos territórios ultramarinos em ter-
mos de domínio; nos oceanos em termos 
de controlo; e relativamente a Castela em 
termos de neutralização do poder nacional 
do seu principal contendor. No reinado de 
D. João III, quando o país foi relegado para 
a categoria de potência de segunda ordem, 
passou a encarar o emprego dos meios de 
coacção orientado, basicamente, para a 
produção de efeitos conjunturais deseja-

dos em espaços cada vez mais limitados, 
até que, em 1975, se reduziu ao seu espa-
ço vital. De então para cá a aplicação dos 
meios de coacção do país tem sido espo-
rádica, muito limitada e quase sempre no 
quadro de esforços multinacionais, caben-
do à força militar, sobretudo, um papel de 
credibilização das acções diplomáticas.

Uma estratégia nacional também é carac-
terizada pelo seu grau de dependência dos 
apoios externos de aliados e amigos. Porém, 
como a decisão de participar numa coliga-
ção é tomada em função dos objectivos na-
cionais, não existe, para nenhum Estado, 
uma estratégia supranacional que prevale-
ça à sua estratégia nacional. Consequente-
mente, a estratégia que orienta o emprego 
de meios de coação coligados é meramen-
te uma amálgama de várias estratégias na-
cionais, naquilo em que são comuns. Esta 
realidade é evidenciada, por exemplo, pelo 
facto de nenhum Estado transferir, sem res-
trições, as respectivas forças militares para 
centros de decisão que estejam livres da sua 
influência política. Com efeito, os membros 
da NATO não permitem que as suas forças 
militares participem de um esforço bélico 
sob comando aliado, sem manterem com 
elas uma ligação directa e constante. Além 
disso, a nenhum comandante de uma força 

nacional empenhada numa operação alia-
da é negada a faculdade de apelar ao seu 
Governo. Isto não é mais do que uma prer-
rogativa soberana, bem evidenciada pelas 
26 bandeiras que adornam o símbolo da 
Aliança Atlântica.

Numa outra perspectiva, serve de exem-
plo a aliança de Portugal com a Inglaterra, 
que permitiu ao país dispor dos meios de 
coacção necessários para equilibrar a rela-
ção de forças com Espanha na península 
e garantir a soberania nas colónias, cobi-
çadas por diversas potências europeias. A 
Inglaterra aliou-se a Portugal, entre outras 
razões, para exercer um melhor controlo 
das posições estratégicas no Atlântico e 

nos acessos ao Me-
diterrâneo. A alian-
ça não teve qualquer 
valia sempre que os 
objectivos nacionais 
de Portugal e da In-
glaterra divergiram 
na Índia, no Brasil 
ou em África. Assim 
sendo, pode afir-
mar-se que, como 
toda a estratégia 
visa a produção de 
efeitos e resultados 
finais a serem senti-
dos e medidos pelos 
cidadãos, não have-
rá estratégia mais 
abrangente que a de 
cada Estado, porque 
nenhum participa 

num esforço comum, a não ser para a con-
secução, parcial ou total, dos seus objecti-
vos nacionais e estes, embora estabelecidos 
pelos decisores políticos, devem ser perce-
bidos, aceites e desejados pelo povo.

Nestas circunstâncias, a estratégia de 
uma coligação é sempre fruto de um com-
promisso, no qual cada actor vê a sua par-
ticipação no esforço coligado como parte 
da respectiva estratégia nacional e cada 
um deles conserva a prerrogativa de dis-
cordar das decisões referentes ao emprego 
do poder coligado. Em consequência, não 
é de estranhar a fragilidade da generalida-
de das estratégias coligadas, a que se tem 
assistido desde o fim da Guerra Fria. Al-
gumas vezes desfazem-se pela divergên-
cia de objectivos, resultante da disjunção 
de interesses e poderes nacionais. Outras, 
estiolam-se pela adopção de compromis-
sos que dificultam a consecução dos objec-
tivos políticos visados com o emprego de 
meios de coacção coligados. Outras, ainda, 
não resistem, nem mesmo à mudança dos 
responsáveis pelas decisões, ou à evolução 
das circunstâncias, como poderá aconte-
cer no Iraque.

António Silva Ribeiro
CALM
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ACADEMIA DE MARINHA
30º ANIVERSÁRIO

ACADEMIA DE MARINHA

Em cerimónia realizada no passado dia 
16 de Dezembro foram celebrados os 
30 anos da fundação da Academia de 

Marinha.
O evento teve lugar no Auditório da 

Academia com a presença do Almirante 
CEMA, que presidiu, tendo a mesa sido 
ocupada pelo VALM Ferraz Sacchetti, 
Presidente da Academia, e pelo Coman-
dante Serra Brandão.

O Presidente da Academia na sua alo-
cução deu as boas vindas aos presentes e 
expressou o seu reconhecimento a todos 
os que trabalham em prol da Academia 
pelo seu empenho e dedicação.

Seguiu-se a condecoração do Secre-
tário Geral da Academia, Comandante 
Cyrne de Castro com a medalha da Cruz 
Naval de 1ª classe que lhe foi imposta 
pelo Almirante CEMA.

Usou então da palavra o Comandan-
te Serra Brandão, um dos mais antigos 
membros da Academia de Marinha, cuja 
notável conferência se transcreve:

“Ao comemorar trinta anos de vida da 
Academia de Marinha, por mais que force 
a memória e a imaginação, não consigo dei-
xar de falar na sua génese e fazer o elogio dos 
fundadores. Lembro-me que já fiz a história 
e o louvor da Academia quando, em 1994, 
se comemorou os vinte e cinco anos do seu 
embrião, o Grupo de Estudos de História 
Marítima; já fiz em várias ocasiões o elogio 
do almirante Sarmento Rodrigues, designa-
damente quando se comemorou o centenário 
do seu nascimento; por duas vezes, oficial-
mente, fiz o elogio do almirante Teixeira da 
Mota quando, na Sociedade de Geografia, se 
lamentou a sua morte prematura e quando, 
na Academia, exprimimos a nossa saudade 
no vigésimo aniversário do seu desapareci-
mento. Grande parte da assistência é teste-
munha de que já fiz também elogios aos ou-
tros presidentes.

Ninguém gosta de se repetir, mas animei-
-me quando pensei que comemorar é exacta-
mente trazer à memória, fazer recordar, lem-
brar com alguma solenidade e circunstância. 
Assim, os académicos e os convidados terão 
de ouvir, mais uma vez, com alguma paciên-
cia e, presumo, com muita tolerância, as pa-
lavras habituais sobre o nascimento, o cres-
cimento, os objectivos atingidos e as glórias 
da nossa Academia. Ela merecia mais e, para 
isso, há outros oradores.

Como disse há catorze anos, a Academia de 
Marinha é uma das criações culturais mais 
originais e mais notáveis da Marinha Por-
tuguesa. Ela deve-se, na sua essência e como 
sabemos, à larga visão e às preocupações culturais 
do seu fundador, profusamente manifestadas ao 
longo da sua vida de marinheiro e de político. Tive 
o privilégio de com ele servir e com ele conviver em 

organizações culturais no País e no estrangeiro e, 
imagine-se, até fui seu professor no curso para almi-
rante. Aqui lhe deixo, uma vez mais, uma palavra 
de admiração e de saudade. Tudo o mais que poderia 

dizer já foi dito ou está na nossa memória.
Os objectivos explícitos da Academia eram, como 

se lembram, “promover e desenvolver os estudos e 
divulgar os conhecimentos relacionados com a His-

tória, as Ciências, as Letras, as Artes e tudo o mais 
que diga respeito ao mar e às actividades maríti-
mas”. A ideia era criar “um organismo essencial-
mente cultural, (…) de prestígio nacional e interna-

cional”. Nasceu assim, em fases sucessivas ao 
longo de trinta e nove anos, uma Academia à 
dimensão da tradição marítima do País e da 
herança cultural da Marinha.

Na promoção e transmissão dessa herança 
cultural, teve relevo uma plêiade de oficiais 
que hoje seriam, sem dúvida, membros emé-
ritos da nossa Academia. Volto a lembrar, en-
tre outros que antecederam a sua criação, os 
seguintes: Inácio Quintela e os seus quatro 
volumes dos Anais da Marinha Portuguesa, 
Hermenegildo Capelo e os seus estudos afri-
canos, Celestino Soares e os seus quadros na-
vais, Fontoura da Costa e os seus estudos de 
astronomia e navegação, Braz de Oliveira e as 
suas curiosas narrativas navais, Gago Cou-
tinho e as ciências da navegação marítima e 
aérea, Pinto Bastos e as suas suaves aguare-
las, Pereira de Matos e os seus trabalhos sobre 
marinha de comércio, Almeida d’Eça e a sua 
História Marítima, Quirino da Fonseca e as 
suas caravelas, Lopes de Mendonça e os seus 
versos imortais, Botelho de Sousa e as suas 
Armadas da Índia, Conceição Silva e o seu 
Observatório Astronómico, Carlos Testa e o 
seu Direito Internacional Marítimo.

Também na consolidação e transmissão 
desta mesma herança, não é possível esque-
cer o papel de relevo que tiveram os Anais 
do Clube Militar Naval, em cujas páginas 
colaboraram, desde meados do século XIX, 
centenas de oficiais talentosos e sabedores, 
com artigos, estudos, crónicas, notícias, lem-
branças e outros contributos de inegável valor 
científico, histórico e literário. 

De referir a contribuição da Revista da 
Armada que, de uma publicação basicamen-
te destinada às Câmaras e às Cobertas, se 
transformou num interessante instrumento 
informativo e cultural. Também não se pode 
esquecer o interesse da célebre Colecção de 
Documentos editada pelo nosso Ministério, 
as Edições Culturais da Marinha e as anti-
gas publicações como os Anais de Marinha, o 
Tridente, a Revista de Marinha e o Boletim da 
Junta Nacional da Marinha Mercante.

Noutra linha cultural muito diferente, 
seria injusto não mencionar o Museu de 
Marinha, a Biblioteca, o Aquário, o Pla-
netário, o Navio-Escola Sagres e a Fragata 
D. Fernando.

Foram as lições do passado, a análise dos 
esforços individualmente feitos, o inventário 
desses valores dispersos e avulsos, que leva-
ram Sarmento Rodrigues à criação de um 

Centro de Estudos, primeiro como Grupo de Estu-
dos de História Marítima, feito por medida para Tei-
xeira da Mota, que já não “cabia” nos navios. Um 
ano depois o Grupo foi alargado às Artes, às Letras 

Mesa da presidência

Aspecto da assistência.

O Presidente da Academia de Marinha, VALM Ferraz Sacchetti.

Condecoração do Comandante Cyrne de Castro.
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e às Ciências e, oito anos mais tarde, transformou-
se o Centro de Estudos de Marinha em Academia 
de Marinha.

Em 1960, nas Comemorações Henriquinas, a 
Escola Naval realizou no Mosteiro dos Jerónimos 
o V Colóquio Internacional sobre a História e a 
Economia do Navio, que congregou historiadores 
do mais alto nível internacional.

Foi então que Sarmento Rodrigues, consi-
derando o elevado número e o elevado nível 
dos especialistas portugueses, se lembrou de 
fundar o Grupo de Estudos de História Marí-
tima, que só veio a ser criado, por razões da sua 
vida profissional, em Março de 1969 pelo Mi-
nistro Pereira Crespo. Foram seus fundadores 
os ilustres historiadores que figuram no quadro 
agora descerrado e, passado pouco mais de um 
ano, foi fundado o Centro de Estudos de Ma-
rinha, sendo escolhidos para membros da nova 
Secção de Artes, Letras e Ciências, no dizer do 
anterior presidente, “doze distintas personali-
dades, das quais apenas dois estão vivos”. O 
almirante Max Guedes, primeiro membro es-
trangeiro desta Academia, lembrava a carta que 
lhe escreveu Sarmento Rodrigues, em 1970, 
comunicando-lhe a ideia da criação do Centro 
de Estudos de Marinha, que veio a ser inau-
gurado nesse mesmo ano com a presença do 
Ministro e do Embaixador do Brasil, tendo eu 
merecido a honra de ser escolhido para orador 
da sessão inaugural. E, em 1983, já nesta sala, 
dizia Max Guedes: “A Academia viria a tornar-se 
um dos mais operosos, dinâmicos e eficientes orga-
nismos culturais entre os muitos que conheço e com 
que intimamente convivo. (…) E, continuava Max 
Guedes, recordo os colóquios, simpósios e congressos 
realizados, o avultado número de sessões culturais 
que geraram importantes publicações, hoje indis-
pensáveis em qualquer biblioteca ligada a assuntos 
marítimos de qualquer natureza”. (fim de citação).

É agradável aos Académicos ouvir estas palavras 
de um membro estrangeiro, tão antigo e tão presti-
giado. Mas há mais!

Idêntica opinião seria manifestada pelo nosso 
confrade Veríssimo Ser-
rão, então presidente da 
Academia Portuguesa de 
História. E cito “A Aca-
demia de Marinha pode 
vangloriar-se da obra 
considerável que tem le-
gado à cultura portugue-
sa. Sendo a mais recente 
das academias nacionais, 
não hesito em reconhecer 
que é, porventura, pela 
assiduidade dos sues 
membros e pelo trabalho 
realizado, a mais promis-
sora e activa das institui-
ções homólogas que fun-
cionam no nosso País”. 

Continuava o profes-
sor, “penso (…) que esta 
dinâmica actuação a devemos todos a quem, há tan-
tos anos, está na ponte de comando da Academia de 
Marinha (…). O senhor almirante Rogério de Oli-
veira deu o melhor dele próprio, num esforço profí-
cuo e diário, (…) vivendo, hora a hora, a satisfação 

de conduzir o barco da Academia para novos e mais 
rasgados horizontes”. (fim de citação).

Ao lembrar o antigo presidente, aproveito para 
prestar homenagem a todas as personalidades es-
tranhas à Armada, académicos e convidados, que, 
com o seu talento, o seu saber, o seu currículo e a 
sua assiduidade, muito enriqueceram a Academia, 

contribuindo com a diversidade dos seus trabalhos e 
intervenções, para a sua valorização e projecção.

Entre os confrades que não pertencem à Arma-
da, refiro os actuais vice-presidentes, Raquel Soeiro 
de Brito e Francisco Contente Domingues, distin-
tos professores com notável currículo, obra reali-
zada e nomes bem firmados nas matérias das suas 
especialidades.

Voltando à história da Academia, relembro De-
zembro de 1978, quando o Chefe do Estado-Maior 
da Armada Sousa Leitão, considerando a notável 
acção desenvolvida pelo Centro, criou em seu lugar 
a Academia de Marinha. 

Sarmento Rodrigues foi o seu primeiro presiden-
te, mas não quis o destino que ele engrandecesse a 
Academia de Marinha ao nível do seu sonho, nível 
coerente com a superior e nobre missão que lhe des-
tinara. O almirante veio a morrer sete meses depois. 

Sucedeu-lhe na presidência Teixeira da Mota que, 
desafortunada e inesperadamente, morreu em Abril 
de 1982. A sua morte criou um vazio crucial e grave 
crise de provimento do cargo e da própria sobrevi-
vência da Academia.

Esse vazio, já foi aqui dito, “paralisou a já ténue 
actividade da Academia e gerou alguma desorien-

tação entre os seus membros” (fim de citação). 
Foi muito importante nessa altura o trabalho do 
secretário-geral eng.º Viriato Tadeu até a crise 
ser resolvida quando o prof. Arantes e Oliveira 
aceitou ser eleito presidente.

Em 1986 foi eleito formalmente o almirante 
Rogério de Oliveira e em 2004 assumiu a pre-
sidência o almirante António Sacchetti, com a 
difícil, honrosa e bem sucedida missão de dar 
continuidade à obra dos seus antecessores.

Sob a sua presidência, os trabalhos têm 
mantido o interesse, a variedade, a frequência 
e o nível científico e cultural a que estávamos 
habituados.

Não posso deixar passar em branco a satis-
fação da Academia de Marinha com a recente 
admissão na Academia de Ciências de Lisboa 
dos nossos confrades António Sacchetti e Nuno 
Vieira Matias. Foram notáveis as suas primei-
ras comunicações àquela Academia sobre o 
Mar e em defesa do Mar Português. 

Parece despropositado, mas merece refe-
rência o muito interessante e original Livro 
do Curso D. Lourenço de Almeida, agora 

publicado, onde se reconhece a colaboração de 
distintos membros da nossa Academia.

Todos nos lembramos das palavras com que Sar-
mento Rodrigues visionou a criação da Academia: 
(cito) “Dificilmente se compreende que numa na-
ção cuja principal grandeza teve origem no Mar, 
que no Mar recolheu as suas maiores glórias e que 
ainda depende grandemente do Mar, não exista um 
organismo de cultura que ao Mar seja especialmen-
te dedicado”.

E se era assim no tempo do Almirante, nestes 
novos tempos de mudança em que, no interes-
se comum, acordámos subtrair poder aos Estados 

Europeus limitando as 
soberanias, mais se refor-
ça a necessidade de con-
tribuir para a afirmação 
dos valores que projecta-
ram a Nação Portuguesa 
e foram determinantes na 
sua consolidação, inde-
pendência e economia. E 
aproveito para citar, resu-
midamente, o que disse a 
este respeito, com a maior 
oportunidade há cin-
co anos, o então CEMA 
Nuno Vieira Matias no 
encerramento de um co-
lóquio nesta Academia: 
“Temos de encontrar 
formas de compensar os 
efeitos negativos dessas 

limitações, e espero que a Academia de Marinha 
contribua para aclarar os espíritos sobre a impor-
tância da nossa maritimidade (…) e para a necessi-
dade de uma estratégia nacional para os oceanos”. 
(fim de citação).

Comandante Serra Brandão.

Prof. Doutor Contente Domingues. CALM Leiria Pinto.



Ainda nesta linha, não quero deixar de citar 
também o que escreveu recentemente o coman-
dante Dias Correia num brilhante artigo sobre 
o regresso dos Portugueses a África: “Portugal 
sempre foi um cais de partida para o Mar Oceano. 
A viagem que durante cinco séculos encetámos 
pelos mares, além do mar, e, depois, através das 
selvas e sertões, tornou-nos cidadãos do 
mundo, vagabundos de um sonho uni-
versal. Basta tão-só que não se perca o 
pragmatismo da aventura e o realismo 
do sonho”. (fim de citação). É um pará-
grafo de antologia que suscita a ajuda da 
nossa Academia numa perspectiva in-
formativa, estratégica e sonhadora.

Julgo que poderia ainda a Academia 
lembrar aos nossos marinheiros e aos 
portugueses em geral que a Marinha 
foi em Portugal pioneira do ordena-
mento dos territórios de além-mar, dos 
levantamentos hidrográficos e da me-
teorologia, das radiocomunicações e da 
farolagem, do direito internacional ma-
rítimo, da oceanografia e da navegação 
aérea transoceânica.

Insisto, mais uma vez, em que a Marinha não 
pode ser só navios, marinheiros e infra-estru-
turas navais. Ao longo dos séculos a Marinha 
tem sido também Ciência, também Tecnologia, 
também Escola, também Diplomacia e também 
Cultura. Neste último aspecto, lembro com sa-
tisfação que não escaparam à Academia os dois 
acontecimentos mais relevantes da vida euro-
peia contemporânea: primeiro, o vendaval que 
varreu o Continente, derrubando muros, deslo-
cando fronteiras, removendo exércitos apeando 

ditadores, rasgando pactos e desfazendo ilusões; 
depois, as últimas e importantes singraduras 
da União na controversa rota do alargamento 
e da integração.

E termino citando-me a mim próprio – à falta 
de melhor – para mostrar que já tinha razão quan-
do aqui falei há catorze anos, dizendo, por outras 

palavras, o que mais tarde vieram dizer Veríssi-
mo Serrão e Max Guedes, com mais brilho, mais 
autoridade e mais independência.

Nesta fase da sua existência, verificamos com 
regozijo e com orgulho que a Academia de Ma-
rinha cumpriu. Não tem a tradição, não tem o 
peso cultural, nem a riqueza nem a história das 
instalações das suas congéneres, mas alinha com 
elas sem complexos nem constrangimentos. Cum-
priu os objectivos para que foi criada e respondeu, 
com modéstia mas com dignidade, com dificulda-

des mas com eficiência, sem grandes formalismos 
mas com estilo, aos ambiciosos desafios que foram 
lançados pelos seus fundadores.

Passados tantos anos de profícua actividade, a 
Academia é já credora da Marinha, do País e da 
Cultura. A Academia de Marinha não tem o ex-
clusivo, como disse, mas apresenta-se como um in-

teressante alfobre e um valioso repositório 
da cultura naval contemporânea.”

Após esta conferência, o Almi-
rante CEMA acompanhado pelo 
Presidente da Academia de Mari-
nha, descerrou no hall do Auditório 
a placa evocativa com os nomes dos 
membros fundadores do Grupo de 
Estudos de História Marítima.

A sessão continuou com a con-
ferência do Prof. Doutor Francisco 
Contente Domingues que traçou 
uma breve análise da génese da 
formação do Grupo de Estudos de 
História Marítima (1969), que deu 
origem ao Centro de Estudos de 
Marinha (1970) e posteriormente à 
actual Academia de Marinha.

O CALM Leiria Pinto dissertou na sua con-
ferência sobre a figura do Comandante Antó-
nio Marques Esparteiro e do seu papel como 
marinheiro, historiador e cronista naval, cuja 
obra foi objecto dum artigo da sua autoria pu-
blicado na R.A. de Janeiro deste ano.

Por fim o Presidente da Academia deu por 
terminada a sessão solene convidando todos 
os presentes para um porto de honra.

Fotos Reinaldo Carvalho
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Placa evocativa.

“Os naufrágiOs pOrtugueses e espanhóis nO arquipélagO dOs açOres”
SIMPÓSIO

Decorreu no auditório da Acade-
mia de Marinha, no período de 
4 a 7 de Novembro passado um 

Simpósio dedicado ao tema em título.
A organização do evento esteve a car-

go da Fundação Ibero-Americana para 
o Fomento da Cultura e das Ciências 
do Mar (S.G. FOMAR)) e da Academia 
de Marinha.

A sessão inaugural foi presidida pelo 
VALM Ferraz Sacchetti, Presidente da Aca-
demia de Marinha, que na mesa da presi-
dência estava ladeado pelo Comandante  Le-
chuga de Serantes, representando a FOMAR, 

pelo Prof. Doutor Francisco Contente Domin-
gues, Vice -Presidente da Academia e pelos 
Comandantes Cyrne de Castro e Wandsnei-
der de Mesquita do Comité Organizador.

O programa de actividades consta do 
quadro-resumo seguinte e contou com 
a presença de muitas individualidades 
ligadas ao sector do mar, do ponto de 
vista tecnológico, de arqueologia sub-
marina, da história e cultura naval e da 
protecção jurídica internacional.

No último dia do Simpósio decorreu, 
pela manhã, um amplo e interessante 
debate sobre os temas expostos, tendo 

da parte da tarde sido realizada a sessão de 
encerramento.

(Colaboração da ACADEMIA DE MARINHA)

PROGRAMA
Abertura:
- Dr. Paulo Monteiro
- Cor. Inf. Aragon Fontela

Açores: Refúgio de navegantes e regalo 
de malfeitores na época moderna
- Prof. Doutor Teodoro de Matos

Metodologia em arqueologia submarina
- Dr. Carlos Leon Amores

- Debate

Mesa:
- Dr. Carlos Leon Amores
- Prof. Doutor Teodoro de Matos

Naufrágios nas águas portuguesas, em 
especial na área dos Açores
- Dr. Paulo Monteiro

Naufrágios espanõles en la carrera de 
Índias
- Cor. Inf. Aragon Fontela

- Debate

Mesa:
- Com. Ventura Soares
- Prof. Rey Salgado

A legislação internacional e nacional sobre 
o património arqueológico e subaquático
- Com. Neves Correia

La proteccion juridica internacional del 
patrimonio cultural subaquático
- Prof. Doutor Aznar Gomez

- Debate

Mesa:
- Prof. Doutor Aznar Gomez
- Com. Neves Correia

Técnicas de exploracion submarina
- Prof. Rey Salgado

A tecnologia ao serviço da 
arqueologia submarina
- Com. Ventura Soares

- Debate

- Encerramento





Mesa da presidência na sessão de abertura.
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OS DISTEX’S

Os exercícios de assistência humanitá-
ria não são uma novidade na nossa 
Marinha. Realizamo-los no 

âmbito do aprontamento das fraga-
tas, quer durante a fase de treino na-
cional, quer durante o Operational 
Sea Training (OST) em Plymouth, no 
Reino Unido; a capacidade de res-
posta a situações de catástrofe natu-
ral faz também parte dos padrões de 
prontidão das corvetas, integrando os 
respectivos planos de treino: são os 
chamados DISTEX. 

A organização dos navios para 
o DISTEX será, porventura, um dos 
melhores exemplos do conceito de 
“Marinha de Duplo Uso”. De facto, 
tendo surgido como a necessidade 
de resposta a um desafio quando as 
fragatas da classe “Vasco da Gama” começa-
ram a frequentar o OST (1991), depressa foi 
validado como um requisito operacional. Pri-
meiro, no plano dos empenhos operacionais 
das unidades combatentes (FFGH); de seguida, 
como inerente às missões de natureza não mi-
litar, reconhecendo-se a descontinuidade terri-
torial de Portugal e a vulnerabilidade dos arqui-
pélagos dos Açores e da Madeira a acidentes 
naturais, muito em particular pela sua natureza 
vulcânica. Isto levou a que os ensinamentos, 
estrutura, doutrina e procedimentos 
próprios das fragatas, fossem adapta-
dos de maneira a puderem ser explo-
rados à dimensão das corvetas. Esta 
lógica não é mais do que a simples 
materialização do conceito a que 
atrás se aludiu, segundo o qual a or-
ganização:

- valida e implementa os mesmos 
princípios doutrinários;

- assegura que o pessoal desen-
volve um leque de competências 
comuns;

- utiliza um mesmo conjunto de 
infra-estruturas (planeamento, forma-
ção, treino), e;

- tira partido da polivalência dos 
meios para promover as sinergias entre verten-
tes distintas da sua actividade, maximizando 
os resultados da sua acção (que conhecemos 
como “produto operacional”).

Qual foi então a particularidade deste exer-
cício que o torna diferente e de especial inte-
resse e referência? Se pensarmos no que tem 
sido a prática corrente, verificamos que os 
exercícios da série DISTEX se desenrolam, es-
sencialmente, no plano individual das unida-
des, visando a edificação dos seus padrões de 

prontidão (posto de forma simples, os padrões 
indicam-nos o que cada tipo de unidade tem 
de ser capaz de fazer). O que se pretendeu, 
desta vez, foi integrar várias valências (fraga-

ta, corvetas, fuzileiros, apoio médico sanitá-
rio, etc.) sob um mesmo comando, aumen-
tando a quantidade de recursos que podem 
ser projectados para terra, e desta forma con-
duzir um exercício de assistência humanitá-
ria em “larga escala”. Ou seja, pela primeira 
vez - num universo restrito a meios apenas 
da Marinha, pois já houve experiências an-
teriores com as fragatas integradas em forças 
internacionais – realizou-se um DISTEX no 
âmbito de força naval.

A FORÇA-TAREFA NAVAL 
PERMANENTE (PO TG)

Mas o exercício a que nos referimos foi ain-
da mais do que isso: foi despoletado com o 
objectivo de testar a prontidão da força-tarefa 
naval permanente (PO TG) e dos mecanismos 
de suporte que lhe estão associados. 

A PO TG é uma força constituída por uni-
dades navais – fragatas, corvetas, o reabaste-
cedor de esquadra (“Bérrio”) e um submarino 

–, unidades de fuzileiros – que incluem ele-
mentos do destacamento de acções especiais 
(DAE), do pelotão de abordagem (PELBORD) 
e unidades de manobra e de apoio e serviços 

dos batalhões operacionais – e desta-
camentos de mergulhadores sapado-
res, além de outras valências – como 
equipas médico cirúrgicas e equipa-
mentos CIS (Communication and In-
formation Systems) de campo – que 
podem ser activadas e integradas de 
forma modular. 

A força-tarefa naval permanen-
te deve ser capaz de manter uma 
prontidão de quarenta e oito horas, 
período que decorre desde a ordem 
de activação até ao momento da lar-
gada. É o instrumento que permite à 
Marinha manter uma adequada ca-
pacidade para responder a situações 
inopinadas e de contingência. 

O EXERCÍCIO “PRIMEIROS ALVORES”
Reportando-nos ao exercício, este foi inicia-

do em 8 de Dezembro por uma mensagem que 
relatava uma situação de calamidade pública 
originada por um terramoto de grande inten-
sidade num país fictício (PANTROIEX). O ce-
nário foi sendo alimentado através de outros 
comunicados de INTEL, permitindo inferir, 
muito embora não tenha havido qualquer avi-
so prévio, que a resposta da Marinha se mate-

rializaria no envio da PO TG para a 
área do sinistro.

Logo na manhã do dia nove rea-
lizou-se uma reunião com os co-
mandos e o estado-maior, onde o co-
mandante da força (CTG), CMG Luís 
Carlos de Sousa Pereira, deu a conhe-
cer os objectivos, as prioridades e as 
linhas de acção segundo as quais se 
deveriam orientar o planeamento e 
a execução da missão. A intenção foi 
dar a conhecer o pensamento do co-
mandante, para que todos os envol-
vidos soubessem exactamente qual o 
espírito da missão e pudessem direc-
cionar as suas próprias vontades em 
conformidade. Nessa mesma manhã 

foram igualmente decididas a dimensão e a 
composição dos elementos a agregar (fuzilei-
ros e mergulhadores) e os quantitativos e o tipo 
de material a embarcar. Das reuniões sectoriais 
que se seguiram nasceu o plano de operações 
a que adiante nos referiremos. 

A força foi constituída por uma fragata, o 
N.R.P. “Corte-Real” (navio-chefe), duas corve-
tas, os N.R.P.’s “João Roby” e “António Enes”, 
um destacamento de fuzileiros, um destaca-
mento de mergulhadores sapadores (DMS), o 

EMPREGO DE UMA FORÇA NAVAL NUM 
EXERCÍCIO DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

Teste de prontidão da PO TG 

EMPREGO DE UMA FORÇA NAVAL NUM 
EXERCÍCIO DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA
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Posto Avançado de Saúde (PAS), uma equipa 
médico-cirúrgica e uma equipa de psicólo-
gos. A largada para o teatro de operações, na 
circunstância o Ponto de Apoio Naval de Tróia 
(PANTROIA), aconteceu na noite do dia 10 de 
Dezembro, cerca de trinta horas depois da or-
dem de activação.

A PREPARAÇÃO
Em primeiro lugar, importa referir o gran-

de envolvimento que se conseguiu no seio do 
Comando Naval, o que permitiu que todos os 
meios de natureza operacional fossem rapida-
mente reunidos e disponibilizados 
ao comandante da força. Deve ser 
também feita justiça à forma como as 
outras áreas funcionais se disponibili-
zaram para apoiar o exercício, pese 
embora se tivessem de assumir alguns 
artificialismos para não prejudicar as 
actividades normais das unidades, ou 
para evitar gastos desnecessários com, 
por exemplo, a utilização de material 
com prazos de validade limitados.

No que se refere ao plano, abordan-
do-o apenas em traços muito gerais, a 
intenção foi a de garantir a chegada ao 
largo de Tróia na madrugada do dia 
onze, para as tarefas preparatórias se 
pudessem desenrolar com os navios 
fundeados. A linha de acção prioritária previa 
que as corvetas atracassem depois ao cais, e que 
as acções subsequentes se desenvolvessem a 
partir de um PCT a bordo, posto esse que seria 
transferido para terra logo que criadas as con-
dições necessárias para o suportar. Veja-se que 
esta opção procurou, logo de início, explorar a 
grande mais-valia de dispor de duas unidades 
com alguma capacidade junto à área sinistrada, 
alternativa que difere da forma como normal-
mente treinamos nestas situações (tanto no OST 
como no treino nacional o navio fica 
normalmente atracado, logo afastado 
da área de exercício). 

Ao nível do apoio médico de emer-
gência procurou-se que, até que o 
Posto Avançado de Saúde estivesse 
completamente operacional, o navio-
-chefe mantivesse uma capacidade 
de intervenção, para onde seriam 
evacua dos os casos muito urgentes.  

Procurando manter as acções tão 
perto da realidade quanto possível, 
importava igualmente garantir que os 
acessos ao local de atracação estariam 
desimpedidos (tarefas a executar pelo 
DMS e através de um levantamento 
hidrográfico expedito pela equipa de 
navegação da Corte Real), e assegurar a inspec-
ção prévia e a segurança do cais no momento 
da atracação (acções a cargo de uma secção de 
fuzileiros a desembarcar em antecipação). Para 
o efeito, o DMS, a secção de botes, e o grosso 
da companhia de fuzileiros foram embarcados 
nas duas corvetas. 

Os equipamentos mais volumosos e pesados, 
como o PAS e as tendas insufláveis cujo desem-
barque é prioritário, ficaram também a bordo 
das corvetas, com o intuito de serem transferidos 

para terra pelos respectivos aparelhos de força. 
Todavia, mantendo o propósito de manter as 
opções flexíveis, o acondicionamento daquele 
material levou em linha de conta a eventualida-
de de poder ter de vir a ser transferido por heli-
cóptero (carga suspensa) mantendo-se liberta a 
passagem e a capacidade de operar a partir dos 
parques de VERTREP. 

Reconhecendo que a maior parte das vezes 
teremos de contar apenas com os meios pró-
prios, um dos aspectos que o CTG pretendeu 
ensaiar foi o movimento de material e de pesso-
al dentro da força. Procurava-se tirar partido da 

maior proximidade de algumas unidades relati-
vamente ao local da acção, para tornar mais ex-
pedito o desembarque, e ajuizar a adequabilida-
de do transporte em botes e semi-rígidas numa 
óptica tempo-espaço, testar os procedimentos 
de controlo e os mecanismos de coordenação. 
Assim, o pessoal e grande parte do material de 
apoio (moto-bombas, geradores portáteis, extin-
tores, ferramentas, etc.) manteve-se na “Corte-
-Real” e foi apenas transferido com a força fun-
deada ao largo de Tróia.

Os meios de movimentação de carga, como 
as moto-quatro e os atrelados, foram transpor-
tados para terra através de VERTREP.

Outro dos objectivos declarados era o de pro-
var que a organização para o DISTEX dos dife-
rentes navios assenta numa lógica transversal 
(mesmos princípios, mesma arquitectura, mes-
mo conjunto de procedimentos, como já refe-
rido), possibilitando a interoperabilidade entre 
equipas e uma fácil e eficiente abordagem ao 
nível de força. 

De acordo com esta ideia, as capacidades 
nucleares – posto de comando em terra (PCT), 
equipas de reconhecimento e equipas SAR – 
foram constituídas tendo por base a estrutura e 
elementos do navio-chefe, cometendo às cor-
vetas complementar as valências no terreno 
através de grupos dedicados: equipas SAR adi-
cionais, atenta a dimensão da população afec-
tada e o número de feridos esperado, e mais 
equipas técnicas (electricidade, mecânica, li-
mitação de avarias), a ser utilizadas a pedido de 
acordo com o desenrolar do cenário. As equi-
pas de segurança, para o perímetro do cais e 

para a zona verde, foram constituídas 
por elementos dos fuzileiros. 

Esta diversidade de recursos veio 
a revelar-se bastante útil por permitir 
uma gestão equilibrada dos militares 
envolvidos e uma adequada atribui-
ção de prioridades nas respostas.

A sustentação constitui outros dos 
grandes desafios numa acção deste 
tipo. Não só teremos de ser capazes 
de fornecer auxílio à comunidade si-
nistrada, como garantir a capacidade 
de manter as equipas dos navios no 
terreno durante períodos de tempo 
bastante alargados. Pese embora o 
Corpo de Fuzileiros disponha de uma 
cozinha de campanha para suportar 

as suas forças nos teatros de operações – que 
pode ser utilizada para aqueles efeitos – a pre-
sença das corvetas permitiu-nos abraçar uma 
solução diferente. Foi assim atribuída a estas 
unidades a responsabilidade de apoio logístico 
para toda a força de desembarque, bem assim 
como o fornecimento de refeições quentes à 
população que nos propunhamos socorrer.

A EXECUÇÃO
O propósito primário de qualquer acção de 

assistência humanitária é salvar vi-
das. O mindset (sistematização do 
pensamento) para este tipo de opera-
ções segue uma lógica bem definida 
que serve para congregar esforços, e 
à qual todos, desde o individuo sin-
gular até às equipas mais complexas, 
devem aderir: 

Localizar – Resgatar – Assistir – 
Transferir – Confortar.

Quando nos deslocamos numa 
área que desconhecemos, o factor 
“localizar” exige, antes de mais, que 
nos saibamos orientar a nós próprios. 
Daí que as primeiras equipas a co-
locar em terra sejam as que fazem 
o reconhecimento do terreno. A sua 

tarefa é fazer um mapa do local, identificando 
perigos e obstáculos, e guiar e situar as equipas 
de Busca e Salvamento (SAR) que as deverão 
seguir. Qualquer dispersão das equipas de re-
conhecimento, por descoordenação, apelos 
ou pedidos de assistência, pode pôr em causa 
toda a operação, pois invalida a capacidade de 
comando e controlo fazendo com que o PCT 
deixe de ter um panorama esclarecido.

O primeiro impacte é sempre o mais com-
plicado de gerir: logo que desembarcam, os 
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elementos da força co-
meçam invariavelmente 
a ser assediados por um 
sem número de pesso-
as que reclamam auxí-
lio. Alguns pedem para 
si, outros que os ajude-
mos a encontrar entes 
queridos, e outros ain-
da, tentam literalmente 
arrastar-nos para locais 
desconhecidos onde sa-
bem estar alguém numa situação de perigo.

Perante situações de desespero e de grande 
carência, a nossa capacidade de intervir está 
muito relacionada com o modo como essas 
pessoas nos vêem e aceitam. Tal implica que, 
logo desde os primeiros contactos, deva existir 
uma grande preocupação em promover um cli-
ma de confiança e um estreito relacionamento 
com as populações afectadas. Mas atente-se 
que nem sempre é fácil saber como agir: pe-
rante a pressão de um grupo de residentes que 
procura romper um cordão de segurança para 
aceder aos navios na esperança de obter aju-
da, e o imperativo de os manter à distância até 
que estejam garantidas condições de seguran-
ça em torno do local de atracação, geraram-se 
situações de alguma tensão. 

Vistas à distância estas situações podem ser 
obviadas se os elementos da equipa de segu-
rança tiverem alguns bens de primeira neces-
sidade para distribuir, e se procurarem repartir 
a sua atenção entre reconfortar os habitantes 
locais e estabelecer o perímetro. As priorida-
des da nossa acção devem, por isso, reger-se 
segundo duas linhas 
mestras: a de manter 
a iniciativa, como res-
posta à insistência e 
aos apelos dos indiví-
duos necessitados, não 
os deixando vaguear 
pela área sem que lhes 
tenha sido assegurado 
qualquer tipo de auxí-
lio, e a de levantar as 
infra-estruturas essen-
ciais para que se possa 
prestar o socorro, a as-
sistência e até protec-
ção de forma mais consistente e sustentada. 

Se queremos manter as equipas focadas no 
essencial temos de garantir que nunca se per-
de o mote da missão (Command Aim), o que 
exige grandes qualidades de liderança aos di-
ferentes escalões de comando, e grande capa-
cidade de gestão por parte do PCT, dado que 
é ao seu comandante que incumbe atribuir re-
cursos e definir precedências. Repare o leitor 
que, relativamente às pessoas que nos recebem 
quando chegamos ao local do acidente, os pas-
sos “localizar” e “resgatar” do mindset que an-
teriormente revelámos, estão já ultrapassados. 
A prioridade passa assim a ser “assistir” (que se 
pode traduzir imediatamente em “transferir” e 
“confortar”). Ao não se respeitar esta lógica – 
mandando, por exemplo, as pessoas esperar, 
ou afastando-as, ainda que momentaneamente 

– o propósito da nossa acção pode ser questio-
nado, o que resulta em manifesto prejuízo do 
sentimento de confiança que temos de ser ca-
pazes de promover. Daí que considere muito 
importante que cada um interiorize, respeite e 
aplique como código de conduta a sistemati-
zação antecedente: localizar – resgatar – assis-
tir – transferir – confortar.

Encontrados os feridos e os doentes, algumas 
acções desenrolam-se logo no próprio local do 
acidente através da prestação de cuidados de 
emergência médica, com o objectivo de esta-
bilizar o paciente até que este possa ser trans-
ferido para um local com mais condições. A 
intervenção das brigadas de intervenção rápida 
e das equipas técnicas constitui uma mais-valia 
importante nesta fase, possibilitando o resgate 
de pessoas em locais de difícil acesso ou encar-
ceradas devido a um qualquer incidente. 

O Posto Avançado de Saúde (PAS) consti-
tui o local de excelência para abrigar e tratar 
os casos mais graves. Possui capacidade para 
a realização de intervenções cirúrgicas e para 
o internamento de doentes. Foi montado junto 

ao local de atracação e foi para aí que foram 
sendo evacuados os elementos da população 
que estavam necessitados de maiores cuidados. 
Em complemento erigiram-se ainda mais duas 
tendas, onde foi prestado auxílio psicológico e 
se estabeleceu um abrigo provisório.

Em paralelo com aquelas acções procedeu-
-se ao recenseamento da população (quem é, 
em que estado está, qual a profissão que exer-
cia, que religião professa, etc.). É importante 
acrescentar que, por norma, sempre que exis-
tam elementos da comunidade local em condi-
ções de nos ajudar, a sua colaboração deve ser 
encorajada. Essas pessoas conhecem melhor a 
área, falam a língua, e são elementos que nos 
podem ajudar a estabelecer contactos mais es-
treitos. A fase de recenseamento é importante 
para identificar esses elementos-chave.

Mas esta fase serve 
também para reunir fa-
mílias, amigos e conhe-
cidos, o que pode ser 
um importante factor de 
conforto e de motivação 
para aqueles que se re-
encontram. Permite-nos 
igualmente gerir ansie-
dades e direccionar o 
trabalho de apoio psi-
cológico para os casos 

mais sensíveis. 

O OCASO
A componente terrestre do exercício desen-

rolou-se ao longo de mais de seis horas, du-
rante as quais foram localizados, resgatados, e 
auxiliados cerca de cinquenta figurantes, que 
simulavam uma população de duzentas pes-
soas. Todos eles foram identificados e trans-
feridos para locais abrigados e seguros onde 
lhes foi prestado conforto no plano psicoló-
gico e apoio no plano material (refeições, co-
bertores, etc.).

Tal como aconteceria numa situação real, as 
acções de assistência humanitária destinam-se a 
levar auxílio imediato e urgente, mas não podem 
prolongar-se no tempo. À medida que se vão 
desenrolando, caberá à estrutura de comando 
procurar identificar quais as organizações (go-
vernamentais ou não - ONG) a quem compete, 
ou que poderá, garantir as acções de apoio sus-
tentado subsequentes. A transferência de respon-
sabilidades ocorrerá num prazo que não deve 
exceder as setenta e duas horas. No caso em 

apreço – PANTROIEX – 
as “autoridades locais” 
conseguiram fazer uso 
das vias de comunica-
ção terrestre e toma-
ram conta da situação 
a partir das quinze e 
trinta do dia onze, al-
tura em que a TG ficou 
liberta das suas respon-
sabilidades. 

Após ter sido reem-
barcado todo o mate-
rial, a força regressou 
à BNL onde atracou na 

madrugada do dia doze de Dezembro. 
Participaram na missão 450 militares, dividi-

dos pelo CTG e estado-maior, guarnições dos 
navios, destacamentos de fuzileiros e de mer-
gulhadores, pessoal médico e figurantes.

Embora com a noção de que a TG teria tido 
uma boa prestação, é essencial reconhecer que 
existem ainda alguns aspectos a melhorar. O 
que só pode deixar-nos satisfeitos e nos leva a 
considerar o PO TG 08 (PANTROIEX) como 
um sucesso, pois a identificação de fragilidades 
e a procura de soluções com vista a melhorar o 
nosso desempenho é, precisamente, uma das 
razões porque conduzimos exercícios.

Luís Carlos de Sousa Pereira
CMG

COM POTG
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SISTEMA DE ALERTA PARA PROTECÇÃO 
DOS NAVIOS MERCANTES

SISTEMA DE ALERTA PARA PROTECÇÃO 
DOS NAVIOS MERCANTES

Introdução

entre muitas medidas tendentes a diminuir 
o risco associado à navegação mercante 
numa perspectiva security, o Código ISPS 

apresentou-se como a resposta do mundo ma-
rítimo às novas ameaças terroristas que também 
poderiam afectar o transporte marítimo e os por-
tos e que, por isso, era necessário 
encontrar uma forma de as evitar 
ou minimizar.

Das disposições criadas no âm-
bito daquele Código da Organiza-
ção Marítima Internacional (OMI), 
que estão a ser implementadas em 
todo o mundo, com mais ou me-
nos sucesso, há uma, porventura 
das mais importantes, cujo alcan-
ce não terá ainda sido cabalmente 
entendida pela comunidade ma-
rítima, nem pelas entidades que 
poderão/deverão colaborar neste 
âmbito. Trata-se da obrigatoriedade 
de certos navios possuírem um sistema de alerta 
para ser accionado quando o navio se encontre 
sob um qualquer tipo de ameaça: o sistema de 
alerta de protecção, ou, em inglês, ship security 
alert system (SSAS).

Nesta breve abordagem a esta questão, tra-
çam-se as linhas que se consideram mais impor-
tantes a este respeito, deixando algumas ideias 
de como deve entender-se a existência deste sis-
tema de alerta, e ainda de como poderá actuar-
-se quando o mesmo for accionado por navios 
de bandeira portuguesa ou por outros navios 
quando a navegar em espaços marítimos sob 
jurisdição nacional

AmeAçAs Ao trAnsporte 
mArítImo: terrorIsmo 
e pIrAtArIA

Estas duas ameaças, reais, ao trans-
porte marítimo, são hoje encaradas com 
grande seriedade atendendo às propor-
ções que têm assumido e que poderão 
assumir no futuro, afectando de forma 
indelével o meio de transporte de mer-
cadorias mais importante a nível global. 
No primeiro caso, várias, e muito divul-
gadas, são as situações mais recentes 
que causaram preocupação neste con-
texto (ver Revista da Armada nº 383, de 
FEV2005), tendo dado origem a diversas 
medidas internacionais para minimizar o 
problema e tentar evitar os potenciais danos que 
possam causar no sector marítimo-portuário. 
São preocupações que se fazem sentir ao nível 
da sensibilização de todos para a questão, mas 
também no que respeita aos acessos e saídas de 
pessoal de bordo, ao conhecimento das cargas, 
ao conhecimento das rotas dos navios e ao seu 

acompanhamento permanente – recorde-se que 
é isso que se pretende com o long range identi-
fication and tracking of ships (LRIT), que entrou 
em funcionamento, embora com muitas limita-
ções, em 31DEZ2008 -, mas também nas ope-
rações portuárias e na segurança dos espaços 
onde os navios interagem com terra (terminais, 
fundeadouros, etc).

No caso da pirataria, e sendo que esta ac-
tividade ilícita tem perdurado por séculos na 
história do transporte marítimo, as proporções 
assumidas no passado recente, têm alarmado 
verdadeiramente a comunidade marítima inter-
nacional levando mesmo empresas a cancelar 
determinadas rotas praticadas pelos respectivos 
navios a fim de proteger os seus interesses. Por 
pressão da OMI, em representação da comu-
nidade marítima internacional, as Resoluções 
1814, 1816 e 1838 do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, de 15MAI08, 2JUN08 e 
7OUT08, respectivamente, vêm apelar ao esfor-

ço conjunto de todos os Estados com interesse 
na matéria no sentido de se providenciar uma 
solução para o problema, especialmente ao lar-
go da Somália. Também por parte das Marinhas 
e de outras organizações de cariz militar ou po-
licial se tem manifestado uma vontade em aju-
dar a proteger a navegação mercante naquela 

zona do globo. Refira-se o esforço europeu em 
enviar uma força militar naval tal como decidi-
do na Council Joint Action 2008/851/CFSP, de 
10NOV, com a missão de dar apoio ao cum-
primento daquelas Resoluções, chamada ATA-
LANTA. A questão está em como monitorizar 
centenas de milhar de milhas quadradas com os 
parcos meios disponibilizados para este fim.

o sIstemA de AlertA 
de protecção

Foi no âmbito do Código ISPS 
que surgiu a obrigatoriedade de 
alguns navios possuírem um siste-
ma que permitisse ao comandante 
emitir um sinal para terra alertan-
do para o facto de se encontrar sob 
uma qualquer ameaça ou tendo já 
sido alvo de uma qualquer acção 
hostil. De acordo com a Regra 6 
do Código ISPS, esta medida apli-
ca-se a todos os navios de passa-

geiros, incluindo embarcações de passageiros 
de alta velocidade, a navios petroleiros, navios-
tanque químicos, navios de transporte de gás, 
navios graneleiros e embarcações de carga de 
alta velocidade de arqueação bruta igual ou su-
perior a 500 tons, a outros navios de carga de 
arqueação bruta igual ou superior a 500 tons 
e a unidades móveis de perfuração ao largo. 
Este sistema deve inicializar e transmitir para 
uma autoridade competente, designada para o 
efeito, um alerta de protecção que identifique 
o navio e indique a sua posição. Não deve ser 
transmitido a qualquer outro navio bem como 

não deve desencadear qualquer alarme 
a bordo. Deve ainda continuar a emitir o 
alerta até ser desactivado e/ou reposto na 
posição inicial. O sistema poderá ser acti-
vado a partir da ponte do navio e de, pelo 
menos, um outro local do navio.

Em complemento a estas disposições, 
a OMI elaborou duas Circulares do Mari-
time Safety Committee, a 1072 e a 1073, 
de 26 e de 10 de Junho de 2003, respec-
tivamente, de modo a clarificar alguns as-
pectos relacionados com a recepção do 
sinal de alerta. Estabelece, por exemplo, 
e entre outras, algumas das responsabi-
lidades atribuíveis aos MRCC neste con-
texto, por se afigurarem como o ponto 
contacto por excelência para este fim. 
Apesar de se considerar que o sistema 
é de grande utilidade, são-lhe frequen-

temente apontados defeitos ou limitações que, 
em muitas situações, o tornam pouco eficaz. 
Há quem defenda que deveria aplicar-se a um 
universo mais abrangente de navios, enquan-
to outros criticam o facto da emissão do sinal 
nem sempre ter o efeito desejado em termos de 
apoio de terra.

Piratas em acção.

Localização dos locais onde foi accionado o alerta de protecção de 
navios de bandeira portuguesa e de navios estrangeiros em águas 
portuguesas entre 01JAN-23OUT2008
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sItuAção em portugAl

Em Portugal, o Código ISPS foi introduzido 
no ordenamento jurídico interno pelo Decreto-
Lei nº 226/2006, de 15NOV. No artº 17 deste 
diploma legal estabelece-se que os planos de 
protecção da instalação portuária devem conter 
os procedimentos de resposta em caso de acti-
vação do SSAS quando um navio se encontre 
nessa instalação portuária. O artº 22 estatui que 
o plano de protecção do navio deve estabelecer 
os locais a bordo onde se situam os co-
mandos de activação do SSAS (alínea 
h) do nº 4) e os procedimentos, orien-
tações e instruções para uma correcta 
utilização deste sistema (alínea i)). O 
artº 37º, alínea g), do nº 1, estabele-
ce que a não existência do SSAS nos 
termos previstos, indicia uma contra-
-ordenação tipificada como infracção 
grave, cuja sanção varia de 2200 a 
3700 euros. No artº 42º deste mesmo 
diploma, é ainda referido, relativamen-
te aos navios de bandeira portuguesa, 
que o sinal de alerta é transmitido, a 
título transitório, e até à instalação de-
finitiva do Sistema de Controlo de Trá-
fego Marítimo, para o MRCC – tendo-se optado 
pelo MRCC Lisboa. Desde a implementação 
desta nova regulamentação, o sistema de aler-
ta de protecção foi activado por parte de navios 
de bandeira portuguesa em algumas dezenas de 
vezes, tendo sido apenas, e felizmente, uma vez 
numa situação real. Nas restantes tratava-se de 
testes ou de alertas falsos. 

No caso real, tratou-se de um ataque – re-
plicado durante o mesmo dia por um segundo 
grupo de piratas -, de piratas ao navio Herkules, 
em 24 de Julho de 2008, quando se encontrava 
a navegar a cerca de 15 milhas náuticas a sul da 
bóia de entrada em Port Harcourt, no Golfo da 
Guiné, provindo daquele porto. Foi abordado 
por uma embarcação com cerca de 20 homens 
armados que depois de algumas manobras eva-
sivas por parte do capitão do navio consegui-
ram entrar a bordo e conduzir o navio para um 
fundeadouro próximo da costa. Depois de estes 
piratas terem saído de bordo, uma outra embar-
cação com oito homens armados acercou-se do 
navio com o mesmo intuito. O sinal foi recebi-
do no MRCC Lisboa e transmitido à Autorida-
de Competente para a Protecção do Transporte 
Marítimo e dos Portos (ACPTMP). 

o que fAzer perAnte um ssAs

Como já referido, a recepção do SSAS de 
um navio português é feita no MRCC Lisboa 
que encaminha a informação para a ACPTMP 
e para a Direcção-Geral da Autoridade Maríti-
ma. Este modelo segue, aliás, o que sucede em 
muitos Estados costeiros, no seguimento da re-
ferida MSC Circular nº 1073, de 10JUN2003, 
sobre o envolvimento dos MRCC nas questões 
atinentes à segurança marítima no âmbito secu-
rity. Uma vez assim recebido o sinal de alerta, 
há que ter presente o que fazer e da forma mais 
célere possível. Nas figuras seguintes apresenta-
-se o que poderia ser o fluxo de informação re-

lativamente às duas situações possíveis: navios 
de bandeira portuguesa a navegar em qualquer 
parte do mundo; e navios de outras bandeiras a 
navegar em águas portuguesas.

Nestes casos, é importante criar mecanismos 
de apoio aos navios que poderão passar pela 
aproximação a outras entidades que tenham o 
mesmo problema e tentar que, em parceria com 
Marinhas e/ou Guardas Costeiras de outros paí-
ses se salvaguarde a segurança dos marítimos 
dos navios de bandeira portuguesa, não esque-

cendo, contudo, o necessário envolvimento do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Nestas situações, que deverão, presumível e 
desejavelmente, ser menos frequentes, haverá 
que acautelar outro tipo de interesses atenden-
do à proximidade de território nacional e ainda 
mais se se tratar de navios que pretendam de-
mandar portos portugueses.

Aqui a informação deverá ser analisada de 
modo a permitir a acção da Marinha com os 
seus meios próprios, ou em cooperação com 
outras entidades entendidas como adequadas 
em função de cada caso.

consIderAções fInAIs

Tentando acautelar os interesses do sector 
marítimo-portuário no âmbito do terrorismo 
e pirataria, a OMI aprovou o Código ISPS que 

contém, entre muitas medidas ten-
dentes a minimizar os riscos associa-
dos a este tipo de transporte, a obriga-
toriedade dos navios possuírem um 
sistema de alerta para ser acciona-
do quando estejam sob ameaça ou 
tenham sofrido um ataque daque-
la natureza. O sinal dos navios que 
arvoram bandeira portuguesa tem 
sido recebido no MRCC Lisboa, por 
entendimento nesse sentido com a 
Administração Marítima, mas não 
foram, até agora, estabelecidos pro-
cedimentos de resposta e de apoio 
neste tipo de situações.

Desta forma, é necessário que se 
pense na melhor forma de poder responder 
a este tipo de ameaças recorrendo a meca-
nismos de cooperação institucional - ao nível 
das autoridades portuguesas -, ou mesmo in-
ternacional, à semelhança do que outros paí-
ses estão a fazer, numa base de cooperação 
com as autoridades competentes dos Estados 
costeiros situados perto das rotas dos seus na-
vios. Atento o modelo institucional português, 
cabe à Administração Marítima e à Marinha/
AMN reflectir sobre esta questão, e sobre os 
potenciais impactes a vários níveis, de modo 
a encontrar uma forma de responder, de forma 
eficaz, aos problemas que possam surgir neste 
âmbito, especialmente nos locais onde existem 
interesses para a navegação portuguesa.

Deve ter-se presente que qualquer atraso na 
resposta pode ser determinante no futuro do 
navio e da sua tripulação. Para que a resposta 
seja rápida e eficaz é imperioso que os pro-
cedimentos a adoptar estejam perfeitamente 
estabelecidos e que as autoridades nacionais 
conheçam a forma de actuar em cada situa-
ção. Defende-se, assim, a elaboração de um 
plano de resposta que contemple as diferen-
tes modalidades de actuação em função do 
navio e do local do ataque ou da ameaça 
que envolva a Marinha/AMN e a Administra-
ção Marítima.

J. Velho Gouveia
CTEN DGAM

Notas:
CC VTS/AIS – Centro Costeiro do VTS/AIS
CNCM – Centro Nacional Coordenador Marítimo
COMAR – Centro de Operações da Marinha
OPC – Oficial de Protecção da Companhia

Referências:
Código ISPS
IMO MSC Circular nº 1072, de 26JUN2003
IMO MSC Circular nº 1073, de 10JUN2003
DL nº 226/2006, de 15NOV
Revista Safety at Sea, nº 476, OUT2008, pp. 12-18

Local onde o navio Hércules foi alvo de dois ataques de pirataria

Fluxo de informação do SSAS de navios estrangei-
ros a navegar em espaços marítimos sob jurisdição 
portuguesa.

Fluxo de informação do SSAS de navios portugueses 
a navegar em qualquer parte do mundo.
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D. Francisco Manuel de Melo
No IV centenário do seu nascimento

D. Francisco Manuel de Melo

Há 400 anos, em 23 de Novembro 1608, 
nasceu em Lisboa D. Francisco Ma-
nuel de Melo, notável escritor portu-

guês do Sec. XVII, que deixou vasta bibliografia 
nos mais variados géneros literários. Estranha-
mente, a efeméride passou quase despercebi-
da, pouco ou nada se tendo falado da pessoa e 
da obra, numa altura em que seria  de esperar 
que ambas fossem recordadas.

Como é natural, esta Revista está mais vo-
cacionada  para  assuntos relativos ao mar e à 
Marinha do que para a literatura; mas tal não 
impede que dê resposta ao desejo de leitores  
interessados em ampliar os seus conhecimen-
tos e fortalecer a sua cultura geral. Por isso, 
face ao silêncio que rodeou este Centenário, 
parecem oportunas e espera-se que se-
jam bem aceites estas linhas relativas à 
figura do escritor e à herança literária 
que nos deixou. 

De qualquer modo, seria sempre opor-
tuno lembrá-lo pois, como marinheiro, 
ele próprio andou embarcado em navios 
de guerra e combateu no mar, tendo in-
tervenção  pessoal  em importantes even-
tos marítimos do Sec. XVII, como aquele 
que ocorreu em Janeiro de 1628 e a que 
adiante se faz referência. 

Não é, portanto, desajustado recordá-
lo aqui, evocando os factos como elos de 
ligação virtual com os marinheiros de 
hoje que, deste modo, prestam homena-
gem à sua memória. 

Quando D. Francisco Manuel de Melo nas-
ceu, Portugal encontrava-se há já 28 anos sob 
o domínio de Espanha. Aos 7 anos  perdeu o 
pai; mas, pertencendo a uma família da no-
breza, veio a receber a educação normal para 
rapazes da sua estirpe, estudando no colégio 
jesuíta de Santo Antão. Foi depois nomeado 
moço fidalgo e seguiu a vida militar, prestan-
do serviço na armada espanhola, na Flandres 
e na Catalunha. 

A sua vida foi agitadíssima e cheia de sobres-
saltos, o que no entanto não impediu que, nas 
Letras, atingisse a excelência e viesse a ser con-
siderado, quer em Portugal quer em Espanha, 
como um dos maiores escritores portugueses 
do Séc. XVII 1: D. Francisco Manuel escreveu 
primorosamente em qualquer das línguas, 
pelo que é considerado tanto escritor portu-
guês como espanhol.

Como prosador e poeta, deixou, entre mui-
tas outras obras, as bem conhecidas “Carta 
de Guia de Casados”, “Apólogos Dialogais” 
(“Relógios Falantes”, “Escri tório Avarento”, 
“Visita das Fontes” e “Hospital das Letras”), 
nas quais admiravelmente cri tica a socieda-
de e as letras. 2

Como marinheiro, participou em diversos 
acontecimentos dignos de nota, nomeadamente 
os que descreveu nas Epanáforas Bélica e Trá-
gica: a primeira refere-se à Batalha das Dunas, 

travada em 1639 entre as armadas holandesa e 
espanhola, e que se saldou pela derrota desta 
última. D. Francisco Manuel estava embarcado 
num dos navios espanhóis. Na segunda, relata 
um acontecimento hoje em dia quase esqueci-
do - o naufrágio de uma esquadra portuguesa 
em águas do Cabo Finisterra (Costa de S. Jean 
de Luz e Arcachon), ocorrido em Janeiro de 
1628, que passamos  a descrever  com algum 
detalhe, e que se refere directamente a factos 
relacionados com a Marinha Portuguesa 3, que 
nele sofreu uma das maiores perdas de vidas e 
de  navios  de toda a sua historia.

Em 1627, D. Francisco Manuel de Melo esta-
va embarcado no galeão “S. António, S. Diogo e 
S. Vicente”. O navio era comandado por D. Ma-

nuel de Menezes que, em 1625, comandara a es-
quadra que forçou os Holandeses a abandonar 
a  Baía. Depois dessa vitória, D. Manuel de Me-
nezes regressara à Europa, e  encontrava-se em 
Espanha quando recebeu ordem para preparar 
outra esquadra, que deveria  esperar, e depois 
escoltar até Lisboa, duas naus 4 que vinham da 
India carregadas de preciosidades, e seguir de-
pois com reforços para a Flandres. 

O encontro das naus com a sua escolta de-
veria ter  lugar na Corunha, porto onde aque-
las chegaram em Outubro, depois de uma 
escala nos Açores. O “S. António, S. Diogo e 
S. Vicente” entrou também na Corunha; mas, 
tendo fundeado num local perigoso, acabou 
por  suspender e  seguir para o Ferrol, que era 
um fundeadouro mais seguro e abrigado. De-
corrido algum tempo, entraram naquele por-
to  os restantes navios da esquadra, sob o co-
mando de António Moniz Barreto. Eram estes 
o “Santiago”, o “São José”, o “Santa Isabel”, o 
“São João” e o “São Filipe”. O tempo estava 
mau, com vento forte dos quadrantes de SW e 
W, embora com algumas abertas ocasionais. A 
intenção de D. Manuel de Menezes era reunir 
todos os navios da escolta e as naus no Ferrol, 
e aí esperar por uma sota para seguirem, em  
conjunto e com segurança, para Lisboa.

Em 21 de Dezembro, as naus e os navios 
de escolta suspenderam, aproveitando um 

vento S que lhes permitiu sair da Corunha 
e dirigir -se ao Ferrol, para se juntarem ao 
“S. António, S. Diogo e S. Vicente”, dando as-
sim cumprimento ao plano acima referido. 
No entanto, inexplicavelmente,  em vez de fa-
zerem o que estava previsto e fora planea do, 
continuaram a navegar para W, em direcção 
ao mar, com o intento de seguire m directa-
mente para Lisboa, sem esperar pelo galeão.

Quando teve conhecimento do que estava  a 
acontecer, D. Manuel de Menezes deslocou-se  
ao Monte Ventoso 5, para daí  ver o que  se pas-
sava. Constatou que os navios continuavam a 
navegar para W, rumo ao mar alto, e de imedia-
to se apercebeu do perigo que corriam, pois o 
vento S era apenas o prenúncio do temporal de 

SW que se avizinhava e que, certamente,  
os impediria quer de demandar Lisboa,6 
quer  de voltar a entrar na Corunha, pois 
iriam ser  arrastados para N logo que pas-
sassem o Cabo Priorino, devido ao vento 
e à corrente. Concluiu, portanto, que os 
galeões  e as naus estavam irremediavel-
mente condenados e que  nada se podia 
fazer para os salvar. 

A decisão que D. Manuel de Me nezes 
então tomou revela o seu  excepcional 
sentido de dever: regressou ao “S. Antó-
nio, S. Diogo e S. Vicente” e ordenou  a 
sua imediata saída para o mar, para se 
juntar à esquadra pela  qual era respon-
sável, embora sabendo que essa esqua-
dra estava condenada e que todos os 

navios acabariam por se perder, como efec-
tivamente sucedeu. Enviou um emissário a 
Madrid para comunicar a sua decisão ao Rei 
de Espanha e, no dia de Natal, rebocado por 
22 embarcações de pesca, a remos, o “S. Antó-
nio, S. Diogo e S. Vicente” saiu do Ferrol, rumo 
ao mar alto. 

Entretanto, o tempo piorara, transformando-
-se num temporal de SW que, como D. Manuel 
de Menezes calculara, arrastou todos os navios 
para N do Cabo Finisterra. 

Passada a latitude deste Cabo, os navios fo-
ram-se internando cada vez mais para dentro 
da  Baía da Biscaia, donde, como é evidente, 
não conseguiriam sair salvo radical mudança 
da direcção do vento ; mas este manteve-se nos 
quadrantes de W, sempre a refrescar, até atingir 
a força de temporal desfeito. À medida que o 
vento ia rondando para NW, os navios abatiam 
cada vez mais  para E e SE, começando a apro-
ximar-se perigosamente da Costa Norte de Es-
panha, da qual, no entanto, conseguiam ainda 
manter alguma distância. Mas era inevitável a 
catástrofe, pois  a costa espanhola desenvolve-
se na direcção W - E , até Pasajes , mas de S. Jean 
de Luz até Sables d` Ollone a costa francesa 
desenvolve-se na direcção S - N, e inflecte de-
pois  para NW até Brest. Tudo isto torna a Bis-
caia uma área perigosíssima para navios com 
pouca capacidade de bolina que, com ventos 

Rias do Ferrol e da Corunha.
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de NW, aí podem ficar ensacados. 7
Assim veio a acontecer. Incapazes de ven-

cer o temporal que os empurrava para a costa, 
todos foram encalhando ao longo dos dias 12, 
13 e 14 de Janeiro, desfazendo-se nas rochas 
com enormes perdas de vidas humanas (cerca 
de dois mil mortos, e apenas 300 sobreviven-
tes). Muitas páginas seriam precisas para des-
crever pormenorizadamente tudo o que então 
se passou! 8

D. Manuel de Menezes sobreviveu, e D. Fran-
cisco Manuel de Melo também. Teve  por  últi-
ma missão supervisar o adequado enterramen-
to das muitas centenas de mortos que juncavam 
a costa, e que se encontravam espalhados ao 
longo das praias e dos rochedos.

O desastre constituiu um rude golpe 
para Portugal e para a Marinha Portugue-
sa, chegando a ser comparado, por alguns 
autores, ao de Alcácer Quibir, face às perdas 
de homens e de navios e às consequências 
que dele advieram, das quais só muito mais 
tarde o País se recompôs.

D. Francisco Manuel de Melo continuou  
a prestar serviço militar a Espanha: dois anos 
depois do naufrágio, interveio num comba-
te com corsários turcos no Mediterrâneo, e 
foi armado cavaleiro. Em 1631, Filipe IV de 
Espanha concedeu-lhe a Ordem de Cristo, 
passando a  sua presença na corte de Madrid 
a ser   mais frequente, e vivendo ora  em Lis-
boa, ora em Madrid.  Em 1637, interveio na 
pacificação da revolta de Évora, aconteci-
mento que precedeu a independência portu-
guesa; mas acabou por ser preso no Castelo 
de S. Jorge, por motivos mal esclarecidos. Em  
1638, foi nova mente preso, agora  na Torre de 
Belém, mas mais tarde voltou a prestar ser-
viços militares de importância, chegando  a 
ser Governador de Ostende.

Declarada a Independência de Portugal, a 
Coroa espanhola mandou-o  prender, por sus-
peitar do seu envolvimento na revolução. Mas 
acabou por  ser solto e autorizado deslocar-se 
para a Flandres. Sabe-se que esteve em França 
em 1641, e que daí pas sou a Londres. Em 10 de 
Setembro de 1641, entrou no Tejo uma  armada 
holandesa com  vinte navios sob o comando do 
almirante Adriano Gysels. Nessa  força naval, 
que incluía dezoito transportes, vinham 200 
soldados portugueses dos terços espanhóis da 
Flandres, sob o comando de D. Francisco Ma-
nuel de Melo, que fixou residência em Lisboa. 
Em 1644 foi mais uma vez preso e condenado 
a degredo perpétuo em África, desta vez como 
suposto insti gador dum crime de homicídio. 9 
Mais tarde, o local do degredo veio a ser alte-
rado para o Brasil , mas só em 1655, isto é, 11 
anos depois da prisão, é que partiu para o seu 
destino, vivendo  então, por três anos, na Baía. 
Enquanto esteve na prisão e, mais tarde, du-
rante a permanência na Baía, escreveu várias 
das suas mais celebradas obras.

 Em 1658, morto D. João IV, regressou a Por-
tugal e foi viver para o norte do País (1659).  Vol-
tou mais tarde  para  Lisboa, onde se assinala 
a sua presença em sessões da “Academia dos 
Generosos”, agremiação de carácter literário. 
O novo rei, D. Afonso VI, voltou a demons-

trar-lhe confiança, e encarregou-o de missões 
diplomáticas, tendo sido nomeado deputado 
da Junta dos Três Estados em 1666, ano em que 
veio a falecer.

Comandante G. Conceição Silva

Notas
1 Com António Vieira, Manuel Bernardes e outros.
2 Referindo somente as obras em português, deixou 

“As Segundas Três Musas do Melodino”, (100 sone tos, 
3 éclogas, 14 cartas à maneira de Sá de Miranda, oitavas, 
tercetos, odes, silvas, uma oração, as Ânsias de Daliso, um 
elogio, uma loa, motes  e glosas, quintilhas, coplas anti gas, 
trovas, décimas, romances e epigramas), a farsa “O Fidal-
go Aprendiz” e várias orações (prosa), que pronunciou na 
presidência da Academia dos Generosos. Para além destas 
produções, são-lhe ainda devidas as “Epanáforas de Vá-

ria História Portuguesa” (Epanáforas Amo rosa, Política, 
Triunfante, Bélica e Trágica), que D. Francisco Manuel de 
Melo cultivou como género literário, descrevendo em cada 
uma factos e acontecimentos importantes que testemu-
nhou ou de que teve conhecimento directo. D. Francisco 
Manuel de Melo escreveu também sobre assuntos de na-
tureza militar: o seu trabalho mais conhecido é a “Historia 
de los Movimientos, Separacion y Guerra de Cataluna en 
Tiempo de Felipe IV” (que publicou sob o pseudónimo 
“Clemente Libertino”); mas há vários outros, entre os quais 
se destaca a “Política Militar em Avisos de Generais”, um 
opúsculo que revela os seus profundos conhecimentos de 
estratégia e da arte militar do seu tempo. (Uma tradução 
desta obra, com comentário e estudo de Reis Brasil, foi pu-
blicada em Separata da Revista CNA (Orgão dos Colégios 
Nun’ Álvares, Tomar), em 1971).

3 Quem quiser aprofundar conhecimentos sobre este 
assunto vai enfrentar dificuldades  no acesso a fontes de 
informação, pois actualmente (2009) não há, nas livra-
rias de Lisboa, nenhuma edição portuguesa das obras 
de D. Francisco Manuel de Melo que inclua a Epanáfora 
Trágica, estando há muito esgotadas as edições antigas que 
a continham. Daí que o único caminho a seguir consista 
na sua consulta em Bibliotecas, ou na procura em livros 
estrangeiros, como neste caso se fez: este texto baseia-se  
em notas recolhidas  na obra “Le Naufrage des Portugais 
(1627)”, de Jean-Yves Blot e Patrick Lizé, com relações tra-
duzidas por Georges Boisvert (Collection Magellane - Edi-
tions Chandaigne - Librairie Portugiaise - 10 Rue Tourne-
fort - 75005 - Paris). Trata-se de uma obra imprescindível 
para quem pretenda estudar melhor o que se passou, pois 
o acontecimento é nela analisado sob todos os aspectos – 
incluindo o do destino dos salvados (especialmente os das 
naus da India, de valor incalculável) e das controvérsias 
a que deu origem.

No que respeita à Bibliografia de D. Francisco Manuel 
de Melo, a Separata referida na Nota anterior apresenta 

(a Fls. 117 e seg.) uma listagem  do seu “espólio literário”, 
identificando 24 obras que foram publicadas e 102 que se 
encontravam inéditas em 1971.

4 A “Santa Helena” e a “São Bartolomeu”.
5 Situado junto à costa, a cerca de 4 milhas W do Ferrol , 

num ponto donde se podia ver  toda a zona compreendida 
entre o Cabo Priorino  e o farol da Corunha. 

6 Leitores que estivessem a bordo da 1ª Sagres  na Re-
gata Torbay - Lisboa (nos anos 50) talvez recordem que o 
navio, que na Biscaia ia a fazer 14 nós  com vento  de NW, 
depois de passar o Cabo Finisterra, soltou rumo para Lis-
boa. Mas o vento começou a cair e a rondar, acabando 
por se fixar no SW, que por largo tempo impediu o aces-
so a Lisboa, que só foi possível quando, dias mais tarde, o 
vento rondou para W.  

7 Leitores que estivessem a bordo da 2ª Sagres  numa 
viagem em que se escalou Pasajes, nos anos 60, lembrarão 
talvez um violento temporal então suportado, a forma re-
pentina como se desencadeou e o perigo potencial que re-
presentava a proximidade da costa a sotavento.

8 Jacinto Octavio Picon,  na Introdução à “Historia de 
los Movimientos, Separacion y Guerra de Cataluna en 
Tiempo de Felipe IV”, de D. Francisco Manuel e Melo 
(p. XXI e seg.), refere um curioso episódio descrito por 
D. Francisco Manuel de Melo,  ocorrido a bordo desta 
nau na iminência de dar à costa arrastada pela tempes-
tade: “Naufragó la escuadra en aguas de San Juan de Luz; 
la catástrofe fué horrorosa, y de ella cuenta Melo, que iba em-
barcado con el almirante en la capitana, el epi sodio siguiente:  
Asistí - dice - con Don Manuel casi toda la noche de aquela 
tribulacion porque le debía amor y doctrina: y queriéndo-se 
él mudar el traje, como todos á su ejemplo hicimos, ornándo-
-se cada cual con lo mejor que tenía, porque muriendo como 
esperaba fuese la vistosa mortaja recomenda ción para una 
honrada sepultura, en medío de esta obra y consideración á 
que ella excitaba, sacó Don Manuel los papeles que consigo 
Ilevaba, de entre los cuales abrió uno, y volviéndose hacia mí 
(que ya daba muestras de ser aficionado al estudio poético) 
me dijo sosegadamente: Este es un soneto de Lope de Vega, 
que él mismo me dió cuando vine ahora de la Corte: alaba en 
él al Cardenal Barbarino, lega do á látere del Sumo Pontífice 
Urbano VIII.» Á estas palabras siguió la lectura de él, y luego 
su juicio como silo estuviera examinando en una serena aca-
demia, tanto que, por razón de cierto verso que pare cia ocio-
so en aquel breve poema, discurrió ensenán do-me lo que era 
“pleonasmo” y “acirologia”, y en lo que se diferencian, con tal 
sosíego y magisterio que siempre me quedó vivo el recuerdo de 

aquella acción como cosa muy notable, siendo todo explicado con 
tan buena sombra, que infundió en mí grau olvido”.

9 Não se conhecem com rigor os motivos por que foi 
preso: enquanto alguns referem um móbil político, outros 
defendem que se tratou de um caso passional. Jacinto Oc-
tavio Picon,  na Introdução à “Historia de los Movimien-
tos, Separacion y Guerra de Cataluna en Tiempo de Felipe 
IV”, de D. Francisco Manuel e Melo (p. xxi e seg.), adianta 
uma explicação para este complicado assunto: a sua ori-
gem estaria no facto de D. Francisco e D. João  IV terem, 
ambos, uma relação amorosa com a mesma  senhora, por 
sinal casada. Daí resultaram episódios rocambolescos e 
dramáticos, nomeadamente a morte de uma pessoa, fac-
to que, injustamente, foi atribuído a D. Francisco. A má 
vontade contra ele demonstrada por D. João IV teria a sua 
origem nesta intriga.

Bibliografia consultada
D. Francisco Manuel de Melo -Tácito Português – Clás-

sicos Sá da Costa – Raul Rêgo
Jacinto Octavio Picon - Introdução à “Historia de los 

Movimientos, Separacion y Guerra de Cataluna en Tiem-
po de Felipe IV”

Jean-Yves Blot e Patrick Lizé - “Le Naufrage des Portu-
gais (1627) (Collection Magellane - Editions Chandaigne - 
Librairie Portugiaise - 10 Rue Tournefort - 75005 - Paris).

D. Francisco Manuel de Melo - “Política Militar em Avi-
sos de Generais” - Comentário e estudo de Reis Brasil, pu-
blicada em Separata da Revista CNA (Orgão dos Colégios 
Nun’ Álvares, Tomar), em 1971. “Política Militar em Avisos 
de Generais”, um opúsculo que revela os seus profundos 
conhecimentos de estratégia e da arte militar do seu tem-
po. Uma tradução, com comentário e estudo de Reis Bra-
sil, foi publicada em Separata da Revista CNA (Orgão dos 
Colégios Nun’ Álvares, Tomar), em 1971.

Internet - Vários sites
Wikipédia - “D. Francisco Manuel de Melo”

Golfo da Biscaia.
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INTRODUÇÃO

No passado mês de Dezembro de 2008 
o Instituto Hidrográfico (IH) acrescen-
tou ao actual parque de equipamentos 

um novo ROV (Remotely Operated Vehicle) da 
classe de observação. A aquisição deste ROV, 
um Sub-Atlantic “Navajo”, teve como princi-
pal objectivo suprir as limitações encontradas 
no antigo ROV Deep Ocean Engine-
ering “Phantom S2”, já com cerca de 
15 anos e no fim da sua vida útil, e 
dotar a Marinha de um sistema capaz 
de efectuar a detecção, inspecção e 
identificação de objectos e estruturas 
submersas,. No entanto as suas po-
tencialidades não se esgotam nestas 
tarefas, e tal como o antigo ROV, ac-
tualmente em manutenção, poderá 
também vir a realizar trabalhos em 
cenários de busca e apoio ao salva-
mento, bem como trabalhos de cariz 
técnico e científico. 

O ROV
Um ROV é, por definição, uma 

plataforma submersível motorizada, 
ligada à superfície por um cabo umbilical, onde 
podem ser acoplados diversos tipos de sensores. 
Um ROV pode ser operado a partir de um na-
vio, ou de qualquer outra plataforma existente 
à superfície (pontes, cais, etc.) desde que este-
ja disponível energia para alimentar o sistema. 
Existem diversos tipos de ROV que variam na 
potência dos seus motores, portabilidade e ca-
pacidade para realizar trabalho.

Ao longo dos anos verificou-se que a maior 
parte dos cenários de operação de-
corre em zonas estuarinas, com for-
tes correntes e visibilidade reduzida. 
A necessidade de adquirir um sistema 
que permitisse obter resultados positi-
vos nesse tipo de cenários resultou na 
escolha do ROV Sub-Atlantic “Nava-
jo”. O ROV “Navajo” que o IH adqui-
riu recentemente é um ROV de Classe 
II, ou seja, trata-se de um ROV de ob-
servação (reconhecimento de alvos e 
inspecção de estruturas) com alguma 
capacidade de realizar trabalho gra-
ças ao seu payload e manipulador. É 
composto por uma unidade submer-
sível, uma unidade de superfície com 
comando PS2 e por dois pandeiros de 
cabo umbilical, um de 100 m e outro 
de 350 m, que ligam as duas unidades.

O “Navajo” é um ROV com uma relação 
peso/potência bastante boa; o seu peso ronda 
os 42kg, com capacidade para mais 10kg em 
sensores externos, e consegue atingir 5 nós de 
velocidade, pelo que se torna um instrumento 
ideal para operar nos cenários onde se fazem 
sentir correntes. Adicionalmente, pode ser facil-
mente transportado e operado a partir de peque-
nas embarcações dadas as dimensões de todo 

o sistema (veículo e unidades de superfície). A 
incorporação de uma câmara acústica de 900 
kHz e de um sonar de varrimento circular de 
dupla-frequência (300-670kHz) permite ope-
rar em situações em que existem partículas em 
suspensão, as quais diminuem drasticamente 
a visibilidade.

Para além das características já referidas, que 
tornam o “Navajo” um precioso instrumento 

para navegação em cenários estuarinos e flu-
viais, este incorpora ainda duas câmaras vídeo 
CCD; uma a cores e outra monocromática de 
alta sensibilidade (capacidade de observação 
em locais de muito baixa luminosidade). Como 
meio de propulsão este ROV possui dois mo-
tores horizontais, um motor vertical e um mo-
tor lateral. Possui ainda um manipulador, luzes 
frontais e laterais, uma bússola digital, um sen-
sor de pressão, um sensor de altitude e um al-

tímetro. O sistema foi desenvolvido no sentido 
de permitir manter o controlo automático de 
rumo, altitude e profundidade. A profundidade 
de operação limite é de 200m.

O ”Navajo” inclui ainda um beacon operá-
vel em modo transponder para que seja possí-
vel posicioná-lo acusticamente. Aliás, graças ao 
sistema de posicionamento acústico de linhas 
de base ultra-curtas (USBL, acrónimo para Ul-
tra Short Base Line) Ixsea GAPS, adquirido pelo 

IH, também em 2008, é possível posicionar de 
modo absoluto o veículo. Este sistema de posi-
cionamento de última geração tem como fun-
ção fornecer a posição absoluta dos equipa-
mentos em que se encontra instalado, através de 
uma combinação entre o sistema de navegação 
inercial, posicionamento por satélite e por meio 
acústico. Deste modo, é possível navegar com 
o ROV sobre uma carta electrónica de navega-

ção ou sobre um mosaico de sonar de 
varrimento lateral.

A EQUIPA
Idealmente uma equipa de ROV 

deverá ser constituída por quatro ele-
mentos, considerando que todos es-
tão aptos a intervencionar o ROV em 
caso de avaria: (1) O Supervisor con-
trola e dirige as operações de nave-
gação e regista os eventos a assinalar 
no decorrer do trabalho;(2) o Piloto 
navega o ROV controlando-o exclu-
sivamente através da imagem vídeo; 
(3) o Co-Piloto integra a informação 
fornecida pelos diversos sensores e 
transmite as instruções de navegação 
ao piloto; (4) a equipa deve contar ain-

da com um elemento auxiliar para coordenar 
o sistema de lançamento e recolha do ROV e 
controlar o cabo umbilical. O Piloto e Co-pilo-
to deverão estar aptos a trocar de posições caso 
seja necessário.

A necessidade de manter este sistema em 
condições de operar em cenários de emergên-
cia, muitas vezes em condições adversas e de 
grande risco para a vida humana, levou o IH a 
apostar fortemente na formação de uma equi-

pa de pilotos certificada pela IMCA 
(International Maritime Contractor 
Association). Esta equipa, para além 
de ter previsto um plano de treinos 
com cerca de 200 horas/ano, tem a 
seu cargo a tarefa de definir e produ-
zir documentação técnica que regula-
mente os procedimentos de operação 
para cada cenário de intervenção, e 
de formar internamente novos ope-
radores.

Os dois pilotos, o TS2 António Ba-
dagola e a STEN TSN Catarina Fradi-
que, tiveram a sua formação em Fe-
vereiro/Março e Abril/Maio de 2008, 
respectivamente, no “The Underwa-
ter Centre” em Fort William (Escócia), 
durante um período de três semanas 

cada. A frequência deste curso concedeu-lhes 
o diploma de pilotos de ROV de 2.ª classe, ha-
bilitando-os a operar ROVs de observação, de 
classe I e II, e ROVs de trabalho, classe III e IV, 
exercendo as funções de piloto e co-piloto.

O programa do curso incluiu uma compo-
nente teórica e uma componente prática. O 
conteúdo programático do curso teórico versou 
os seguintes aspectos: (1) regras de segurança e 
cuidados a ter quando em operação com este 

ROV “Navajo” no paiol das Instalações Navais da Azinheira (INAZ), no Seixal.

Pilotagem do ROV a partir da consola de superfície e do controlador manual.

O novo ROV do Instituto HidrográficoO novo ROV do Instituto Hidrográfico



Revista da aRmada • FEVEREIRo 2009  17

tipo de sistemas; (2) estudo das diversas partes 
constituintes de um ROV; (3) diversas tipologias 
de operação; e (4) noções gerais de electrónica 
e hidráulica aplicadas aos sistemas ROV.

Para as aulas práticas de pilotagem e navega-
ção foram disponibilizados dois ROV “Falcon” 
da SAAB Seaeye. As aulas decorreram em am-
biente controlado, no Loch Linnhe, a partir de 
uma unidade contentorizada e de um sistema 
de lançamento e recolha (LARS, acrónimo para 
Launch And Recovery System), nomeadamente 
uma grua e um pequeno pórtico.

TRABALHOS EM CURSO
Desde a recepção do “Navajo”, em Dezem-

bro de 2008, que se estão a efectuar treinos 
de pilotagem e, simultaneamente, estão a ser 
ensaiados diferentes tipos de missões e meto-
dologias de lançamento/recuperação veículo, 
a partir das plataformas navais normalmente 
operadas pelo IH, designadamente os navios 
hidrográficos.

Paralelamente, e com base no que foi apren-
dido no curso de formação de pilotagem veri-
ficou-se a necessidade de adaptar à realidade 
da Marinha algumas das estruturas normalmen-

te utilizadas na pilotagem de ROVs. Para tal, o 
IH construiu uma estrutura em box (designada 
por gaiola ou garagem), que permite lançar e 
recolher o veículo em segurança, a partir de 
um pórtico ou grua de um navio. Essa estrutura 
inclui ainda um suporte para fixação do posi-
cionamento acústico .

O plano de treinos, a aplicar também ao ROV 
“Phantom S2”, tem como objectivo principal a 
elaboração de manuais de operação e manu-
tenção dos sistemas ROV pertencentes ao IH, 
para além servir como treino de pilotagem para 
a toda a equipa.

CONCLUSÕES
A aquisição do ROV “Navajo”, veio enrique-

cer o parque de equipamentos do Instituto Hi-
drográfico, na medida em que este é um sistema 
com capacidade superior ao antigo ROV “Phan-
tom S2”, no que respeita a trabalhos em zonas 
estuarinas e fluviais. A incorporação de uma câ-
mara acústica que fornece imagens de grande 
qualidade, e de um sonar de varrimento circular 
de alta definição, permite a utilização deste ROV 
em zonas onde a visibilidade é muito reduzida. 
Por outro lado, a sua portabilidade e potência per-

mitem a sua operação em zonas com correntes 
significativas. Com estas ferramentas este sistema 
está apto a efectuar operações de detecção, ins-
pecção e identificação em situações de dificulda-
de acrescida, que se manifestem desadequadas 
para a utilização de mergulhadores.

A necessidade de manter este sistema opera-
cional para actuar em cenários de emergência e 
em trabalhos aplicados à segurança da navega-
ção, como é o caso da definição de rotas segu-
ras de acesso aos portos nacionais, resultou na 
formação de dois pilotos certificados pela IMCA 
(International Maritime Contractor Association). 
Estes dois elementos, possuem agora o grau de 
pilotos de 2ª classe e estão aptos a pilotar tanto 
ROVs de inspecção e observação, como ROVs 
de trabalho. Para garantir esta capacidade ope-
racional, vai ser mantido um plano de treinos de 
pilotagem, que abrange todos os cenários pos-
síveis, de forma a treinar os pilotos existentes e 
a formar internamente novos pilotos. Prevê-se 
que este sistema esteja operacional no final do 
primeiro trimestre de 2009.

Catarina Fradique
STEN TSN

Com a dignidade própria 
dos actos simples, reali-
zou-se no passado dia 27 

de Novembro, nas instalações da 
Comissão do Domínio Público 
Marítimo (CDPM), uma cerimó-
nia de homenagem à memória do 
capitão-de-mar-e-guerra Gastão 
Alexandre Pessoa Guerreiro, ten-
do em vista a entrega da condeco-
ração que lhe foi atribuída, a título 
póstumo, pelo Almirante CEMA, 
à sua família, representada pela 
viúva, D.ª Isabel Maria Pessoa Guerreiro, e filhos Paulo e Sofia.

A concessão da Medalha da Cruz Naval de 1ª Classe, com que o 
antigo vogal da Comissão foi distinguido, reflecte o reconhecimen-
to da Marinha pela forma dedicada, competente, muito profissio-
nal e de total disponibilidade, como aquele oficial superior desem-
penhou, ao longo de mais de dez anos, as funções de membro da 

CDPM, em representação da Direcção-Geral da Autoridade Marí-
tima (DGAM).

À cerimónia associaram-se os representantes da DGAM e dos 
diversos departamentos da Administração Pública com assento na 
CDPM, além de outras entidades, civis e militares, com ligação à 
área do Domínio Público Marítimo. 

ROV “Navajo” dentro da gaiola construída pelo IH com o sistema de posicionamento acústico acoplado.
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A cerimóniA de trAnsferênciA

dezassete anos após a recepção da 
última fragata, em 16 de Janeiro de 
2009, foi aumentado ao “Efectivo 

dos Navios da Armada” a primeira de duas 
fragatas adquiridas ao estado holandês – o 
NRP ”Bartolomeu Dias” (F333)1. Naquela 
data decorreu a cerimónia de transferência 
para a Marinha Portuguesa na Base Naval 
de Den Helder (Holanda). A cerimónia 
contou com a presença do Almirante Melo 
Gomes, Chefe do Estado-Maior da Arma-
da, do VALM Viegas Filipe, Director Geral 
A rmamento e Equipamentos de Defesa e 
do seu homólogo holandês (DDMO2), o 
Sr. R. A. Hendrichs. Assistiram, ainda, várias 
entidades civis e militares, nomeadamente 
o Dr. Jorge da Silva Lopes, conselheiro da 
Embaixada de Portugal em Haia, o Tenen-
te-general R. L. Zuiderwijk, CEMA da Ma-
rinha Holandesa, o Sr. Human, Lord Mayor 
da cidade de Den Helder, o VALM Saldanha 
Lopes, Comandante Naval, o VALM Conde 
Baguinho, Superintendente dos Serviços do 
Material, o CALM Cunha Salvado, Director 
de Navios, o CMG Sousa Pereira, Coman-
dante da EEO3, o CMG Coelho da Palma, 
chefe da MAF4, elementos da Marinha Ho-
landesa, militares portugueses em serviço 
em Den Helder (MAF e Corveta “Afonso 
Cerqueira”) e convidados.

A cerimónia de transferência iniciou-se 
cerca das dez horas da manhã, sob um sol 
de Inverno e uma temperatura de alguns 
graus negativos. No cais, onde se encontra-
va atracado o navio, a guarnição portuguesa 
formou em frente à tribuna onde estavam 
os convidados.

Tocado o Hino Nacional holandês, se-
guiu-se o arriar da bandeira nacional da-
quele país e a saída de bordo da guarnição 
holandesa. 

Terminado este cerimonial, o DDMO, 
Sr. R. A. Hendrichs discursou referindo que 
era com sentimentos mistos que assistia à 
entrega de mais uma fragata da classe M. 
Por um lado a Marinha Holandesa perde um 
meio naval actual e capaz, por outro lado a 
venda das duas fragatas permitirá a renova-
ção, noutras áreas, da Marinha Holandesa. 
Seguidamente, o acto protocolar de trans-
ferência do navio foi assinado pelo Sr. Hen-
drichs e pelo VALM Viegas Filipe.

O Almirante CEMA proferiu, então, uma 
breve alocução, sublinhando a importância 
do programa de aquisição das fragatas M 
para o cumprimento das missões da Mari-
nha. Salientou, ainda, que com o aumento 
ao efectivo do NRP “Bartolomeu Dias” a 
Marinha estará, também, a aumentar a sua 
capacidade para responder aos novos de-
safios à segurança marítima, contribuindo 

para o esforço global na defesa da paz e 
da segurança. Após agradecer às autori-
dades Holandesas e às equipas de am-
bos os países os esforços desenvolvidos 
neste processo, aludiu os feitos do nave-
gador português Bartolomeu Dias para 
exortar a guarnição do navio a tomá-lo 
como sua referência, servindo a Marinha 
e Portugal com perseverança, lealdade 
e dedicação. Terminou dizendo: “May 
God bless this ship and the Sailors who 
will serve in her”.

Foram de seguida lidos extractos da 
Ordem da Armada relativos à incorpora-
ção ao “Efectivo dos Navios da Armada” 
do NRP “Bartolomeu Dias” e à designa-
ção, como seu primeiro Comandante, do 
CFR José António Vizinha Mirones. 

Ao som da Marcha da Marinha a guar-
nição entrou a bordo.

Com a guarnição formada no convés 
de voo, a Banda da Marinha Holandesa 
interpretou o Hino Nacional de Portugal 
e em simultâneo procedeu-se ao içar dos 
distintivos nacionais: Bandeira Nacional, 
Flâmula e Jaque.

Terminada a cerimónia de transferên-
cia, realizou-se uma recepção em terra, 
oferecida pela Marinha Holandesa para 
os diversos convidados e para 40 ele-
mentos da guarnição do navio.

Após a recepção e durante a tarde, o 
Almirante CEMA visitou o navio.

No decurso da visita, houve oportuni-
dade para assinatura do Livro de Honra 
do navio na camarinha do Comandante.

Por último, o Almirante CEMA diri-
giu-se à guarnição, formada no convés 
de voo, mostrando o seu agrado por ter 
sido concluído com sucesso o processo 
de aumento ao efectivo deste navio e 
sublinhando o desafio da sua primeira 
guarnição: elaborar, testar e consolidar 
uma organização e estrutura que utilize 
eficaz e eficientemente as avançadas ca-
pacidades que este navio dispõe. 

O navio irá iniciar agora um período 
de adestramento na Holanda, em Den 
Helder, executando, com o apoio da 
equipa de treino e avaliação da Flotilha, 
o Plano de Treino de Segurança (fase de 
terra e fase de mar) e logo após, com a 
colaboração da Marinha Holandesa, o 
seu Plano de Treino Operacional. 

O NRP “Bartolomeu Dias” (ex- RNLM 
“Van Nes”) foi construído pelo estaleiro 
De Schelde Group, em Flushing (Holan-
da), no ano de 1994.

Notas
1 ex-fragata HNMLS “Van Nes”
2 Director Defence Materiel Organisation
3 Esquadrilha de Escoltas Oceânicos
3 Missão de Acompanhamento e Fiscalização

NRP “BARTOLOMEU DIAS”
A nova fragata da Marinha Portuguesa

NRP “BARTOLOMEU DIAS”
A nova fragata da Marinha Portuguesa
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Com a capacidade de 
operar em qualquer 
parte do mundo, 

este navio foi originalmen-
te concebido para actuar 
de forma isolada em mis-
sões anti-submarinas e 
dispõe de uma boa capa-
cidade de sobrevivência, 
traduzida na sua reduzida 
assinatura radar e no avan-
çado sistema integrado de 
defesa aérea. O navio está 
também preparado para 
levar a cabo um conjunto 
de missões não combaten-
tes tais como embargo, as-
sistência humanitária e de 
vigilância costeira.

Relativamente a sensores, o navio possui um radar de longo alcance 
para detecção de aeronaves e navios, um radar de 3D de médio alcance 
para detecção e seguimento automático de aeronaves, dois radares de 
controlo de tiro, um radar de navegação, um sonar activo de médio al-
cance e um sonar passivo para a detecção submarina. O navio está ain-

da equipado com um sis-
tema de guerra electrónica 
que permite a detecção e 
identificação de emissões 
electromagnéticas e o em-
prego de medidas de pro-
tecção activa contra essas 
emissões.

A nível do armamen-
to, o navio está equipado 
com uma peça de artilha-
ria de 76mm para o com-
bate próximo a navios e 
aeronaves e para tiro con-
tra-costa, mísseis de lon-
go alcance para ataque a 
navios, mísseis de curto 
alcance para defesa anti-
aérea próxima, um siste-

ma automático com um elevado ritmo de fogo para defesa próxima 
anti-míssil, dois reparos duplos de tubos lança torpedos para ataques a 
submarinos e por fim, duas peças de pequeno calibre. Como meio or-
gânico, o navio opera o helicóptero Super Lynx MK95.
Ver Revista da Armada nº 403-DEZ06.

O NavioO Navio



Bartolomeu Dias é um dos navegadores ligados aos 
momentos mais significativos da História dos Des-
cobrimentos Portugueses. Contudo, são escassos 

e incertos os seus dados biográficos. O facto de ter sido 
escolhido pelo Rei para missões de grande importância 
confirma que era um homem da sua confiança (seu es-
cudeiro e recebedor no armazém da Guiné, entre 1494 
e 1497) e marinheiro com vasta experiência, sabedoria e 
competência. Sabe-se, com segurança, que esteve ligado 
ao projecto de consolidação do domínio português na 

região aurífera da Mina, para aí navegando, em 1482, com Diogo de Azambuja, e 
em 1497, após ter chegado às águas de Cabo Verde integrado na Armada de Vasco da 
Gama. Documentos, que com muita probabilidade se lhe podem referir, confirmam 
a sua intensa actividade nos mares do Norte de África, no Mediterrâneo, ao longo 
da Costa do Reino, no Golfo da Guiné, no Atlântico Sul, em missões de vigilância, 
de corso e de exploração. Mas o que imortalizou o seu nome foi, após o malogro 
das tentativas de Diogo Cão, a dobragem do Cabo Tormentoso, depois designado da 
Boa Esperança por D. João II, porque, ao tornar evidente a ligação do Atlântico com 
o Índico, abria as portas do caminho marítimo para a fabulosa Índia das especiarias. 
A determinação de cumprir esta Missão, vencendo medos, ventos e tempestades, teve 
consequências profundas na História da Humanidade. O eixo da economia passava 
do Mediterrâneo para o Atlântico. A geografia ptolomaica com sua visão incorrecta 
do globo ficava definitivamente ultrapassada. O Mundo físico e humano surgia pro-
gressivamente mais claro e uno. Finalmente, Bartolomeu Dias participou na armada 
de Pedro Álvares Cabral que se dirigia à Índia para aí consolidar o domínio português. 
Infelizmente, não chegou ao seu destino. Depois da descoberta/reconhecimento do 
Brasil, encontrou a morte em águas do Atlântico Sul, surpreendido por violenta tem-
pestade. O Mar a que dedicou toda a vida foi, também, o seu túmulo.

O Patrono 

O escudo negro simboliza o continente africano. A bordadura de prata 
aguada de azul carregada com oito cruzes de Cristo representa o mar 
que circunda o continente africano e as cruzes que ostentavam as velas 

das caravelas no período dos Descobrimentos. Os três padrões testemunham a 
presença do navegador no continente africano e os três marcos que nele assen-
tou: o Padrão de S. Gregório, o Padrão de S. Filipe e o Padrão de S. Tiago.

O Brasão de Armas
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A MARINHA DE D. JOÃO III (42)

A viagem atribulada do vice-rei Afonso de NoronhaA viagem atribulada do vice-rei Afonso de Noronha

D. João III soube pela armada de 
Manuel de Mendonça, que lar-
gou da Índia em Janeiro de 1549, 

que D. João de Castro morrera pouco tempo 
depois de ter recebido as mercês que lhe man-
dara, como recompensa da estrondosa vitória 
que obtivera em Diu. Foi uma notícia particu-
larmente dolorosa para o rei que tinha uma 
consideração especial pelo sábio governador 
e ilustre fidalgo, que o acompanhara na corte 
desde muito jovem, e que com ele partilhara 
o entusiasmante convívio da tertúlia cultural 
dominada pela figura de Pedro Nunes. Rapa-
zes da mesma idade foram homens na 
mesma época, a enfrentar os estimulan-
tes desafios do saber renascentista, cul-
tivado num espaço cosmopolita como 
era a Lisboa do princípio do século XVI 
e, muito particularmente, o paço real da 
Ribeira. O soberano sabia ainda que o 
seu sucessor era Garcia de Sá, homem 
de idade muito avançada, com grandes 
probabilidades de não ocupar o lugar 
durante muito tempo, obrigando a que 
novas sucessões levassem à repetição de 
problemas antigos e a que o governo re-
caísse numa terceira ou quarta escolha, 
com prestígio limitado. Apressou-se as-
sim a nomear alguém que fosse para a 
Índia provido do ascendente de uma 
nomeação directa, com melhores condi-
ções de governo e (provavelmente) mais 
do seu agrado. Entendemos facilmente 
este sentimento régio se nos lembrarmos 
das regras das sucessões, da possibilida-
de de que no momento da sua abertura 
algumas das pessoas já não estivessem 
presentes e, sobretudo, do facto concre-
to de que o sistema se destinava a suprir 
imprevistos vazios de poder, e não dei-
xava de ser uma solução de recurso im-
posta pelas circunstâncias de um poder 
exercido à distância de muitos meses de 
viagem e incerteza.

A sua escolha foi para D. Afonso de No-
ronha, filho do 2º Marquês de Vila Real e 
membro da mais alta nobreza portuguesa. 
Deu -lhe o título de vice-rei e fê-lo acompa-
nhar de muitas outras figuras ilustres que 
guarneceram uma armada de cinco naus, 
que embarcaram cerca de dois mil homens 
destinados às guarnições da Índia de Malaca 
e das Molucas. Curioso é salientar a presen-
ça de um galeão com o nome de “Biscainho”, 
a sugerir que os navios da Índia podiam ter 
origens diversas, podendo ser construídos 
e adquiridos fora do reino. Nomeadamente 
nos prestigiados estaleiros cantábricos, como 
aconteceu muitas vezes.

A armada partiu de Belém em Abril de 1550, 
contudo as circunstâncias meteorológicas não 
favoreceram a sua saída da barra e não permi-

tiram tomar o caminho do sul antes de meados 
de Maio. Um atraso fatal, que já não daria para 
alcançar Moçambique e seguir para a Índia du-
rante a chamada “monção grande”, que decor-
re de finais de Agosto a princípios de Outubro, 
antes que se declare a monção de Nordeste 
com ventos contrários a esta travessia. De for-
ma que o vice-rei, depois de passar o Cabo da 
Boa Esperança, decidiu seguir “por fora” da 
ilha de S. Lourenço (Madagascar), procuran-
do chegar ao Malabar ainda nesse ano. Esta 
viagem podia fazer-se, e era recomendada a 
quem passasse o cabo tardiamente, mas colo-

cava problemas de navegação complicados, e 
exigia mais dos pilotos, obrigando-os a uma 
maior atenção e a um maior rigor na estima, 
para que não se perdessem no Oceano Índi-
co. Nalguns casos aconteceu que imaginavam 
estar perto do destino e acabavam por dar, de 
novo, à costa africana, atrasando a viagem por 
um ano, com a dificuldade acrescida de não 
terem reabastecido de água atempadamente. 
A nau “S. Pedro”, em que seguia D. Afonso 
de Noronha, não passou por esta dificuldade, 
mas quando avistou terras a oriente, estavam 
em frente à ilha de Ceilão, apesar do piloto 
“porfiar que era a costa da Índia”. Quem o al-
vitrou de imediato foi João Rebelo de Lima, ex-
periente piloto que conhecia bem aquelas para-
gens, e a confirmação do engano veio quando 
chegaram à fala com uma embarcação local. A 

História da Carreira da Índia está cheia de er-
ros deste tipo, ocorridos, sobretudo, quando 
as condições meteorológicas não permitiam 
seguir as referências mais comuns ou dificul-
tavam a estima e o reconhecimento das conhe-
cenças próprias da cada zona oceânica. Era um 
facto que podia acontecer, mas não deixava de 
ser vexante e difícil de aceitar pelos responsá-
veis da navegação. O piloto da “S. Pedro” não 
o suportou: fechou-se no camarote “e em tres 
dias morreu de nojo”, segundo nos conta o re-
lato deixado por Diogo do Couto.

É já sabido (Marinha de D. João III (41)) 
que D. Afonso de Noronha não viu 
com bons olhos a guerra que decor-
ria em torno de Cochim e deu ordens 
para que Jorge Cabral a parasse ime-
diatamente, deixando apenas uma pe-
quena força de prevenção sobre a ilha 
de Bardela, sob o comando de Manuel 
de Sousa Sepúlveda. Esta decisão não 
agradou ao anterior governador, mas 
não teve outra alternativa senão obe-
decer e entregar imediatamente o seu 
cargo. Assim procedeu, efectivamente, 
mas o incidente arrefeceu as relações 
entre os dos fidalgos, que evitaram to-
dos os contactos desnecessários e man-
tiveram uma distância e frieza apenas 
quebrada pelos deveres institucionais. 
O governador cessante deveria regres-
sar a Lisboa na mesma nau S. Pedro, 
mas antes teria de proceder a recolha 
da pimenta necessária para carregar to-
dos os navios. Não conseguiram sair de 
Cochim antes de Fevereiro e a viagem 
de regresso foi fortemente prejudicada 
por esse atraso. 

O Samorim de Calecut, sabendo da 
presença do novo vice-rei, de imedia-
to lhe enviou uma embaixada a propor 
a paz, e o acordo firmou-se em pouco 
tempo, retirando as tropas que estavam 
sobre Bardela. Afonso de Noronha or-

ganizou a esquadra do Malabar, dotada de 
vinte navios de remo, e fez sair outra com 
cinco unidades do mesmo tipo para o Mar 
Vermelho, de onde continuavam a chegar 
notícias sobre nova ofensiva dos turcos. Fi-
nalmente, a 20 de Janeiro partiu para o nor-
te, passando pelas fortalezas portuguesas de 
Chalé e Cananor e seguindo para Goa, onde 
o esperava uma faustosa recepção. Um dos 
primeiros problemas a que teria de acorrer 
durante a sua governação seria, de facto, ao 
Mar Vermelho, onde os sucessos da expe-
dição enviada não seriam os mais famosos, 
mas será assunto para tratar numa das pró-
ximas revistas.

J. Semedo de Matos
CFR FZ



D. Afonso de Noronha, filho do Marquês de Vila Real e vice-rei da Índia 
– Livro de Lisuarte de Abreu.
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l Realizou-se no passado dia 9 de Outubro 
na Biblioteca do EMA a tomada de posse 
do novo Subchefe do Estado-Maior da Ar-
mada, CALM Silva Ribeiro em substituição 
do VALM Saldanha Lopes. O Vice-CEMA, 
VALM Teles Palhinha, presidiu à cerimónia, 
tendo assistido à cerimónia as mais altas en-
tidades da Armada bem como os oficiais, 
sargentos, praças e civis em serviço naquele 
Estado-Maior.

Após a leitura da Ordem o novo SUBCEMA usou da palavra 
sendo de realçar:

“... Em síntese, a todos nós impõe-se a permanente adopção de atitudes 
positivas, reguladas pela disposição para trabalhar com apreço e amor por 
tudo a que diz respeito à Marinha. Desta forma, modestamente, sem ala-
rido, sem invejar nada nem ninguém, por nossas próprias ideias, forças 
e recursos, com os olhos abertos sobre o mundo e o coração voltado para 
a Marinha, seremos capazes de, no Estado-Maior da Armada, contribuir 
para construir o futuro desta instituição centenária, fazendo tranquila-
mente a transformação destinada a melhorar o que é nosso e a valorizar 
o que somos no país e nas alianças, tendo consciência que do nosso pro-
gresso, resultará alguma contribuição para a Nação que servimos com 
orgulho e dedicação....”

No final usou da palavra o Vice-CEMA que elogiou a acção do 
anterior SUBCEMA e perspectivou a futura acção do novo empos-

sado, demonstrando a confiança que lhe me-
rece e incentivando à acção do Estado-Maior.

SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA

O CALM António Manuel Fernandes da Silva Ribeiro 
nasceu em Pombal, ingressou na EN, e foi promovido a 
G/M. Especializou-se em Hidrografia e possui, entre outros 
cursos, o Doutoramento em Ciência Política, o Mestrado 
em Estratégia, o CGNG, o CCNG e o Curso de Promoção 
a Oficial General.

É professor catedrático convidado do Instituto Superior 
de Ciências Sociais e Políticas e professor da EN e do Insti-

tuto Superior de Ciências da Informação e Administração. É membro do Grupo de 
Estudos e Reflexão Estratégica de Marinha, da AM, da Sociedade de Geografia de 
Lisboa,  do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, do 
Centro Português de Geopolítica.

Foi Chefe da Divisão de Planeamento do EMA; coordenador da Área de Ensino 
de Estratégia e professor de Estratégia do ISNG; Comandante do Agrupamento 
de Navios Hidrográficos, e dos N.R.P’s. “Almeida Carvalho” e do “Andrómeda”; 
Director de Pesquisa e Operações do Serviço de Informações Estratégicas de De-
fesa e Militares; Assessor no IDN. Como oficial subalterno foi chefe de serviço de 
navegação do N.R.P. “João Belo” e adjunto no N.R.P. “S. Gabriel”. No IH foi ad-
junto do chefe da Div. de Dinâmica de Costas e Estuários, como especialista em 
sonares laterais.

Da sua folha de serviços constam vários louvores e condecorações.
Tem publicados oito livros, destacando-se um sobre planeamento estratégico apli-

cado ao Estado, outro sobre terrorismo (em parceria) e seis sobre história militar e ma-
rítima. Proferiu mais de 90 palestras e tem mais de 300 artigos publicados sobre temas 
de planeamento estratégico, estratégia, militar, história militar, hidrografia, política 
internacional e sociologia militar em jornais e revistas nacionais e estrangeiras.

l Decorreu no passado dia 8 de Outubro, na Es-
cola de Fuzileiros, a cerimónia de rendição do 
cargo de Comandante do Corpo de Fuzileiros, 
presidida pelo Comandante Naval, VALM Var-
gas de Matos.

Estiveram presentes ilustres entidades civis e 
militares da Marinha, militares de outros ramos 
das Forças Armadas, Adidos Militares acreditados 
em Portugal, representantes da Associação de Ofi-
ciais da Reserva Naval, da Associação de Fuzileiros e autarquias.

No uso da palavra, o Comandante cessante VALM Carvalho Abreu, 
em jeito de balanço, sublinhou essencialmente na sua mensagem que 
”…apesar do mundo viver um período de grandes e rápidas mudanças e conse-
quentemente de reforçadas incertezas (...) o Corpo de Fuzileiros, se tornou mais 
apto e eficiente para executar a sua missão, de forma a enfrentar os desafios do 
futuro. Concluiu que, visamos um Corpo de Fuzileiros com maior potencial 
para execução de operações de combate, de estabilização e de apoio a crises ou 
ás populações civis” 

O novo Comandante, CALM Picciochi na sua alocução, enunciou a 
honra que sentia por ter recebido as funções de Comandante do Corpo 
de Fuzileiros, enunciando alguns objectivos a prosseguir no decorrer 
da comissão “ (...) garantir a manutenção da prontidão dos Fuzileiros para 
as missões que lhe venham a ser cometidas. (...) ...treino e adestramento com 
os mais elevados padrões, convenientemente certificados, num investimento 
permanente na segurança, no mar e em terra... (...) A vinda de novos meios e 
equipamentos, a participação no Batlle Group Anfíbio da União Europeia e a 
contribuição para as NATO Reaction Forces constituir-se-ão como elementos 
motivadores, tanto quanto desafiantes, para os novos militares.” Referiu ainda 
que “(...) Os Fuzileiros são caros demais para não serem utilizados. Nunca vi-
raram a cara aos desafios (...) sempre que foram chamados a intervir.” E con-
cluiu, “Eles estão aqui. Prontos!”

O Comandante Naval, referiu: “Os Fuzileiros têm-se afirmado por direito 

e mérito próprio, marcado pela sua qualidade na acção. 
Com competência, profissionalismo e abnegada dedi-
cação, consolidando o seu espaço próprio de actuação, 
tanto na guerra como na paz, sendo hoje reconhecida-
mente uma das mais consistentes, sustentadas e flexí-
veis capacidades militares da Marinha e do Sistema de 
Forças Nacional. (...)

Os fuzileiros não são nem complemento nem suple-
mento da nossa Marinha. São parte integrante dela. Sem 

eles a Marinha ficaria amputada, menos balanceada, fragilizada...
Destaco ainda as missões do âmbito da União Europeia (...) as missões NATO 

no âmbito da SNMG1, o apoio ao narcotráfico e ao crime organizado em apoio 
da Policia Judiciária, a colaboração com a Autoridade Nacional de Protecção 
Civil e apoio e reforço à Autoridade Marítima.”

Ao comandante cessante; “Sublinho o seu empenhamento para a cria-
ção do 1º Curso de Aperfeiçoamento de Operações Especiais da Marinha que 
permitirá aumentar de forma sustentada a capacidade de operação do Destaca-
mento de Operações Especiais.”

COMANDANTE DO CORPO DE FUZILEIROS
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ENTREGA DE COMANDO

O CALM Luís Miguel de Matos Cortes Picciochi nasceu em Lisboa, e ingres-
sou na Escola Naval, sendo promovido a G/M. 

Em 1991 frequentou o CGNG e o CCNG. Em 2007/2008 frequentou, no Insti-
tuto de Estudos Superiores Militares, o Curso de Promoção a Oficial General. É 
especializado em Educação Física.

Prestou serviço a bordo de diversos navios da Armada, nomeadamente nas 
fragatas “Alm Gago Coutinho”, “Com Sacadura Cabral” e “Com João Belo”. Foi 
oficial Imediato do NRP “João Coutinho”.

Comandou os NRP’s  “Mandovi” e  “António Enes”.
De entre as várias funções desempenhadas em terra, salientam-se as de oficial 

do EMA, na Divisão de Pessoal e Organização, 2.º Comandante do Batalhão de 
Formação Geral Comum e Comandante do Corpo de Alunos da EN, cargo que 
exerceu durante 5 anos. De 2004 a 2007 foi o chefe do Gabinete do SSP.

Da sua folha de serviços constam diversos louvores, e condecorações. 
Possui ainda os cursos civis de pára-quedismo e de treinador de voleibol.

Fo
to

 S
A

J F
Z

 S
ilv

a



1ª Parte

22  FEVEREIRo 2009 • Revista da aRmada

Durante a Segunda Guerra Mundial, 
quando, em consequência das fa-
cilidades concedidas aos nossos 

Aliados nos Açores, fomos obrigados a 
tomar certas medidas de vigilância e pa-
trulhamento em águas do Continente e do 
arquipélago açoriano, verificou-se que não 
dispúnhamos de unida-
des navais aptas para 
determinadas missões, 
nomeadamente luta an-
ti-submarina e draga-
gem de minas. Assim, 
foi decidido que a Grã-
-Bretanha cedesse a Por-
tugal, a título provisório, 
alguns navios capazes 
de desempenhar as re-
feridas missões. Como 
consequência, foram in-
corporados na Armada 
Portuguesa seis (1) “naval 
trawlers” e dois “requi-
sitioned trawlers.”

Os “naval trawlers” 
das classes “ISLES”, “TREE” e “DANCE” 
da Armada Britânica, que totalizavam 185 
navios, eram unidades construídas, de aço, 
propositadamente como navios de guerra, 
de dimensões moderadas para poderem 
ser construídos em pequenos estaleiros 
navais que em tempo de paz estavam vo-
cacionados para a construção de navios 
de pesca. Dispunham de armamento an-
ti-submarino e antiaéreo e estavam equi-
pados com dispositivos para a dragagem 
de minas.

Vamos descrever se-
guidamente as unida-
des daqueles tipos que 
foram incorporadas na 
nossa Armada.

I
O “naval trawler” 

“BRURAY” (T236), da 
classe “ISLES” foi cons-
truído no estaleiro Cook 
Welton & Gemmel: Hol-
mes, Grã-Bretanha.

O assentamento da 
quilha verificou-se em 
1941 e o lançamento à 
água no dia 16 de Maio 
de 1942, ficando a sua 
construção concluída na-
quele mesmo ano. Che-
gou ao porto da Horta em 8 de Outubro de 
1943 e no próprio dia foi aumentado, tem-
porariamente, ao Efectivo dos Navios da 
Armada, passando a ter bandeira e guar-
nição portuguesas, a ser designado por pa-
trulha P1 e a ter aquele indicativo visual 
pintado a branco nas amuras.

Eis as suas características principais:
-  Comprimento de fora a fora .............................  

 ...........................................................50,00 metros
-  Comprimento entre perpendiculares .............  

 ...........................................................45,70 metros
-  Boca ....................................................8,40 metros
-  Calado máximo ..............................4,10 metros

-  Deslocamento máximo ............780 toneladas
-  Deslocamento normal ..............650 toneladas
-  Deslocamento standard ...........545 toneladas
-  Velocidade máxima .................................12 nós
-  Velocidade de cruzeiro ..........................8,5 nós
-  Autonomia ....................3.200 milhas a 8,5 nós

Estava equipado com uma máquina al-
ternativa de vapor de tríplice expansão com 
três cilindros, uma caldeira cilíndrica e três 
fornalhas. Tinha a potência de 850 cavalos 
indicados e um hélice, com uma dotação de 

carvão de 186 toneladas.
O armamento era constituído por uma peça 

Vickers Armstrong de tiro rápido, antiaérea de 
76mm/40 calibres, montada em caça; por uma 
metralhadora Oerlikon antiaérea de 20 mm 
instalada por ante a ré da chaminé; por quatro 
metralhadoras Browning de 7,7 mm antiaére-

as instaladas em dois reparos duplos, na ponte 
alta, a um e outro bordo; dois morteiros lança-
cargas de profundidade e duas calhas com a 
mesma finalidade, à popa; dois lança-projéc-
teis auto-propulsionados antiaéreos; equipa-
mentos para lançar balões de barragem e ou-
tros para dragar minas. Estava também dotado 

de aparelhagem de detec-
ção de submarinos Asdic. 
A guarnição compunha-se 
de 3 oficiais, 3 sargentos e 
23 praças.

Eram o P1 e os restantes 
“naval trawlers” bons na-
vios para o mar, de cons-
trução muito resistente e 
com poucos anos de ser-
viço. Deu boa conta de si 
patrulhando as águas do 
arquipélago dos Açores, 
tendo saído para o mar cer-
ca de 250 vezes nos anos de 
1943, 1944 e 1945 fazendo 
base geralmente no porto 
da Horta mas escalando 

também, por vezes, Ponta Delgada e Vila do 
Porto. Tendo terminado a comissão de servi-
ço nos Açores em 25 de Junho de 1945 zarpou 
para o Continente e fundeou em S. José de Ri-
bamar no dia 30. A partir de 1 de Julho passou 
a estar incorporado no Comando da Defesa 
Marítima do Porto de Lisboa.

Em 11 de Junho de 1946 foi aumentado ao 
Efectivo dos Navios da Armada, de forma 
definitiva, passando a ser designado por va-
por “S. MIGUEL” de acordo com a portaria 

nº 11410 de 29 de Junho de 
1946, mantendo o mesmo 
indicativo visual.

Em 19 de Outubro de 
1946, conforme a porta-
ria nº 11532 passou a ser 
designado por patrulha 
“S. MIGUEL” tendo como 
indicativo visual a letra M 
pintada a branco e sombre-
ada a preto, nas amuras.

Em 24 de Maio de 1951, 
pela portaria nº 13547, foi 
classificado de draga-mi-
nas e com o indicativo vi-
sual M403 pintado a preto 
nas amuras e na popa.

Em 13 de Março de 1956, 
pela portaria nº 15764, 
o draga-minas “S. MI-

GUEL” foi abatido ao Efectivo dos Navios 
da Armada.

II
O “naval trawler” “MANGROVE” (T112), 

da classe “TREE” foi construído no estaleiro 
Ferguson Bros, em Glasgow, Escócia.

O assentamento da quilha verificou-se em 

Patrulha P1.

Draga-minas “S. MIGUEL”.

OS PATRULHAS DA CLASSE “FAIAL”OS PATRULHAS DA CLASSE “FAIAL”
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1939 e o lançamento à água em 15 de Feve-
reiro de 1940, ano em que a sua construção 
foi concluída.

Cedido a Portugal a título provisório che-
gou ao porto da Horta em 8 de Outubro de 
1943 e naquela mesma data foi aumentado, 
temporariamente, ao Efectivo dos Navios da 
Armada, passando a ter bandeira e guarni-
ção Portuguesas, a ser de-
signado por patrulha P2 e 
a ter aquele indicativo vi-
sual pintado a branco nas 
amuras.

As dimensões eram iguais 
às do patrulha P1/”S. MI-
GUEL” mas as restantes 
características diferiam um 
pouco sendo:
-  Deslocamento máximo .....  

 ...................... 740 toneladas
-  Deslocamento normal .......  

 ...................... 610 toneladas
-  Deslocamento standard....  

 ...................... 530 toneladas
-  Velocidade máxima ...........  

 .................................11,5 nós
A autonomia, o apare-

lho propulsor, a dotação de 
carvão e a guarnição tam-
bém eram iguais nos dois 
navios.

A artilharia principal, o 
armamento anti-submarino 
e os restantes equipamentos 
eram semelhantes diferindo, 
porém, no facto de estar ar-
mado com três metralhado-
ras Oerlikon antiaéreas de 
20 mm e de não ter quais-
quer metralhadoras Brow-
ning de 7,7 mm.

Nos anos de 1943, 1944 
e 1945 saiu mais de 100 ve-
zes para o mar patrulhando 
águas do arquipélago dos 
Açores, fazendo base ge-
ralmente no porto da Hor-
ta mas entrando também, 
várias vezes, em Ponta Del-
gada e em portos da ilha de 
Santa Maria.

Em 21 de Junho de 1945, 
terminada a comissão nos 
Açores, zarpou para o Con-
tinente e no dia 26 fundeou 
em Caxias. No dia 27 amar-
rou a uma bóia do Quadro 
dos Navios de Guerra e foi 
incorporado no Comando 
da Defesa Marítima do Por-
to de Lisboa. Em 11 de Junho de 1946 foi au-
mentado ao Efectivo dos Navios da Armada, 
de forma definitiva, e passou a ser designado 
por vapor “FAIAL” de acordo com a portaria 
nº 11410 de 29 de Junho de 1946, mantendo o 
mesmo indicativo visual P2.

Em 19 de Outubro de 1946, conforme a 
portaria nº 11532 passou a ser o patrulha 
“FAIAL” tendo como indicativo visual a letra 

F pintada a branco e sombreada a preto, nas 
amuras. Em 24 de Maio de 1951, pela portaria 
nº 13547 foi classificado de draga-minas com 
o indicativo visual M 401 pintado a preto nas 
amuras e na popa.

Durante os anos de 1952, 1953 e 1954 man-
teve-se no Arsenal do Alfeite a ser submetido 
a fabricos  nos quais lhe foram removidos os 

morteiros, as calhas lança-cargas de profundi-
dade e uma parte dos dispositivos de rocega 
de minas. Também a peça de 76 mm/40 foi 
desembarcada e substituída por uma peça de 
76 mmm/50 igual às do armamento secun-
dário dos avisos de 1ª classe.

No dia 11 de Outubro de 1954 largou da 
Doca da Marinha para uma longa comissão 
de serviço no Estado da Índia. Escalou Malta, 

Port-Said e Aden. Durante aquele longo per-
curso apanhou, por vezes, muito mau tempo 
e sofreu várias avarias, que entretanto, foram 
reparadas, acabando por chegar a Mormugão 
no dia 27 de Novembro de 1954.

No dia 24 de Fevereiro de 1956, depois de 
ter efectuado numerosos cruzeiros em águas 
da Índia Portuguesa, suspendeu de Diu 

rumo a Karachi onde che-
gou a 27. Esteve em doca 
seca entre 4 e 9 de Março, 
no dia 13 rumou a Aden 
e tendo escalado sucessi-
vamente Port-Said, Malta 
e Argel chegou ao Tejo a 5 
de Maio.

Pelo facto de terem sido 
aumentados ao Efectivo dos 
Navios da Armada Portu-
guesa os oito draga-minas 
costeiros da classe “PONTA 
DELGADA”, os quatro da 
classe “S.ROQUE” e ainda 
os quatro draga-minas oce-
ânicos da classe “S. JORGE”, 
todos com casco de madeira 
e com possibilidade de dra-
garem minas magnéticas, 
acústicas e de pressão, foi 
decidido reclassificar como 
caça-minas os quatro dra-
ga-minas de casco de aço 
da classe “FAIAL”, que ape-
nas tinham possibilidade de 
dragar minas fundeadas. 
Assim, em 28 de Junho de 
1956, de acordo com a por-
taria nº 15893, o “FAIAL”, 
depois de ter tido sucessi-
vamente os indicativos visu-
ais T112, (quando na Royal 
Navy), P2, F e M 401, foi 
reclassificado caça-minas e 
passou a ter o indicativo vi-
sual M 391 pintado a preto 
nas amuras e na popa ao 
mesmo tempo que cedia o 
indicativo M 401 ao draga-
minas costeiro “S. ROQUE”. 
Ainda navegou mais uma 
dezena de anos, efectuan-
do principalmente missões 
de fiscalização da pesca na 
zona centro até que, em 27 
de Março de 1967, pela por-
taria nº 22596, o caça-minas 
“FAIAL” depois de ter tido 
uma vida utilíssima de mais 
de 23 anos, com bandeira 
portuguesa, foi abatido ao 

Efectivo dos Navios da Armada.

(continua) J. Ferreira dos Santos
Capitão da Marinha Mercante

Membro efectivo da Academia de Marinha

Nota
(1) Mais tarde, em 1947, o governo Português adqui-

riu à Inglaterra mais dois “naval  trawlers” que bapti-
zámos “SALVADOR CORREIA” e “BALDAQUE DA 
SILVA”, dos quais voltaremos a falar mais adiante.



Patrulha P2.

Patrulha “FAIAL”.

Caça-minas “FAIAL”.
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Preâmbulo

Este depoimento foi-me solicitado 
pelo Presidente da Comissão Cul-
tural da Marinha, CALM MN RES 

Rui Manuel Rodrigues de Abreu, no se-
guimento do projec-
to de uma obra sobre 
a Estação Radionaval 
da Horta proposto pela 
Associação dos Antigos 
Alunos do Liceu da Hor-
ta, a propósito da passa-
gem do 80º aniversário 
daquela unidade.

O meu testemunho 
será necessariamente 
breve, já porque passa-
ram quasi 60 anos sobre 
a minha estada na Hor-
ta, já porque com a mi-
nha idade provecta de 
85 anos e a ausência de 
notas pessoais, a minha 
memória acusa muitos 
lapsos.

Dada a circunstância de a primeira par-
te da obra – Os primórdios da Estação Ra-
dionaval da Horta no contexto das tele-
comunicações no Atlântico – se encontrar 
concluída, referir-me-ei sucintamente à 
vertente operacional e técnica da Estação 
e tentarei em rápidas pinceladas, ao sabor 
da memória, focar alguns aspectos cultu-
rais da vivência na Horta, ponto de vista 
que talvez possa inte-
ressar à Associação dos 
Antigos Alunos do Liceu 
da Horta.

Comissão

Fui voluntário para 
o cargo de Director da 
Estação Radionaval da 
Horta, lugar que mais 
ninguém desejava.

Eu tinha passado na 
Horta em viagem de ca-
detes em 1945 e a cida-
de tinha alguma vida 
resultante da presença 
da tropa durante a 2ª 
guerra e grande activi-
dade do porto a que se 
adicionou a escala dos hidroaviões clipper 
da Panamerica.

Casei em 1950 e o meu ordenado de 
2.200 escudos de 2º tenente era insufi-
ciente para manter casa em Lisboa. Como 
era especializado em Radiotelegrafia e 
Comunicações, voluntariei-me, uma vez 

que na Horta havia casa para o Director 
da Estação e, sendo a vida mais barata, 
talvez o novo ordenado de 2.500 escudos 
chegasse.

Segui viagem no navio-motor “Carvalho 
Araújo” que assegurava as ligações marí-

timas com os Açores, juntamente com o 
N/M “Lima”, este mais velho e que não 
tocava em todas as ilhas.

Fiquei de certo modo decepcionado com 
o que fui encontrar: uma cidade em deca-
dência, instalações velhíssimas e sobretu-
do uma sensação enorme de isolamento.

Referir-me-ei mais adiante a estes as-
pectos.

A estAção rAdionAvAl
A Estação Radionaval da Horta e o Pos-

to Radionaval das Lajes, nas Flores tinham 
por missão assegurar a cobertura das te-
lecomunicações radionavais no Atlântico 
Norte, contribuindo para a salvaguarda da 

vida humana no mar.
Em complemento e antes de ser criado 

o Serviço Meteorológico Nacional era à 
Marinha que competia a tarefa de elabo-
rar as previsões meteorológicas no Atlân-
tico e efectuar a respectiva disseminação. 

Os Açores, como centro 
de altas pressões que se 
deslocavam para leste, 
eram de extrema impor-
tância para a elaboração 
de previsões meteoroló-
gicas na Europa.

À ERN da Horta com-
petia pois a importan-
te missão de receber o 
shipping – dados meteo-
rológicos de toda a na-
vegação mercante e de 
guerra, obrigatoriamen-
te transmitidos para a 
rede de estações meteo, 
das quais fazia parte a 
ERN e meteorológica da 
Horta. Ali, juntamente 
com os dados recebidos 

de todas as ilhas, era elaborada a respec-
tiva carta de tempo e disseminada para a 
navegação e estações radiometeo do Con-
tinente.

No meu tempo. Com a criação do ser-
viço Meteorológico Nacional, a previsão 
deixou de ser elaborada na ERN da Horta, 
que passou apenas a cobrir o aspecto das 
comunicações e radiodifusão de boletins 

meteorológicos e cartas 
de tempo em código.

Para assegurar estas 
tarefas a ERN da Hor-
ta possuía uma estação 
transmissora no Cabeço 
da Artilharia, dentro da 
cidade, freguesia das An-
gustias, com transmisso-
res potentes de onda mé-
dia e curta e bem assim 
onda intermédia de 1,6 a 
4 MHZ, sendo a frequên-
cia de socorro em fonia 
2.182 KHZ.

A estação receptora es-
tava instalada  nas Cou-
relas, 4 Kms distante, a 
qual dispunha de gran-
des antenas rombicas 

orientadas.
Em complemento, para servir as comu-

nicações mais para ocidente havia o Posto 
Radionaval das Lajes, nas Flores, com ac-
ção meritória na cobertura das comunica-
ções em onda intermédia com a frota baca-
lhoeira em passagem para/de Terra Nova. 

Vista da cidade da Horta com a Estação Radionaval no alto à direita.

Conjunto das instalações da Companhia Inglesa do Cabo Submarino, hoje Hotel Fayal.

RECORDANDO… 

A Estação Radionaval da HortaA Estação Radionaval da Horta
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Este posto radionaval (PRN) era novo, com 
boas instalações.

Ali passei um mês (só havia navio de 
mês a mês) para enterrar tanques de re-
serva de combustível e traduzir todos os 
manuais de instruções.

As instAlAções  
dA ern dA HortA

Quando a estação foi 
criada, creio que em 
1928, edificaram-se insta-
lações de madeira – sem-
pre o provisório – para a 
Direcção, casa das má-
quinas e transmissores, 
quartel para o pessoal 
(cerca de 30 homens) no 
cimo do monte e cá em 
baixo, no caminho para 
as Angustias, casas de 
madeira para director, 
subdirector e sargentos. 
As casas estavam extre-
mamente degradadas 
quando ali cheguei mas o meu sucessor, 2º 
tenente Junqueira, já foi habitar a casa nova 
no Cabeço da Artilharia.

A corrente eléctrica que servia as casas 
era de 220 volts, corrente contínua e trans-
portada por linha aérea de baixa secção. A 
perda em linha no transporte era muito ele-
vada, de forma que na central na cidade au-
mentavam a tensão para 240 volts para, no 
fim da linha onde morava, ter apenas 160 
volts nas horas de ponta. Durante a noite, 
com as luzes todas apagadas, tinha em casa 
(com instalação muito 
velha) 240 volts

Resultado: uma bela 
noite acordei com a casa 
em chamas. Pus a mu-
lher e a filha Paula de três 
meses, nascida no hos-
pital da Horta, fora de 
casa enquanto eu lutava 
para apagar as chamas 
que consumiam os cor-
tinados, arrancando-os 
à mão e abafando o fogo 
com tapetes. Consequên-
cias: dois meses com as 
mãos entrapadas.

vivênCiA nA HortA
Como referi atrás, a 

Horta era uma cidade em 
decadência. Havia reminiscências de outros 
tempos mais prósperos. Havia a casa Ben-
saúde, agentes de navegação com oficinas 
de reparação de navios. As companhias de 
cabo submarino alemã, americana e ingle-
sa tinham desaparecido. Alguma activida-
de, pouca no porto, onde arribavam navios 
com avarias. Um ou outro iate. Uma única 
rua empedrada que ia até à Sociedade Amor 
da Pátria, sociedade cultural e recreativa de 

tempos mais animados mas deserta agora. 
Meia dúzia de montras mal iluminadas. Um 
cinema decadente. O Café Internacional com 
meia dúzia de caturras. Dia de S. Vapor quin-
zenalmente. Uns que chegavam e outros par-
tiam. E a correspondência. Cartas remetidas 

um mês antes e que agora tinham resposta. 
Isolamento grande, feroz. Todas as manhãs o 
Pico em frente ao acordar. E a faina semanal 
de pôr os sapatos ao sol pois as solas exuma-
vam bolor com a humidade de 90%.

Isolamento, solidão. A empregada Maria 
tinha seis filhos, três na terra e três no Céu, 
dizia. Ah senhóra, dizia, paciência. Paciên-
cia significando desgraça. Gente muito po-
bre, valiam-lhes as remessas de roupa usa-
da enviada pelos calafonas, emigrantes na 
California. Por vezes recebiam um canivete 

de madre-pérola. Ao sol fraco, nos caminhos 
um homem desbastava uma caninha com o 
canivete. Então o que está o senhor a fazer, 
perguntava eu. Pois estou a falquejar, senhor. 
Então e o senhor o que faz, perguntava eu ao 
que assistia ao lado com as mãos nos bolsos. 
Pois não vê o senhor que estou a ajudar?

Pegava no velho Ford militar e dava vol-
ta à ilha, uns 50 Kms, passando pelos Ca-
pelinhos, Cedros, Espalamaca e Porto Pim 

onde desfaziam as carcaças de baelia com 
um cheiro nauseabundo. E sempre o Pico 
à frente. E o tremendo isolamento. E no en-
tanto a ilha era linda. Mais, talvez as Flores 
com as suas cascatas majestosas a escorre-
rem sobre o mar e no meio a lagoa, a que o 

Príncipe do Mónaco não 
encontrou fundo.

Hoje a cidade da Hor-
ta deve ter recuperado a 
vida com ligações fáceis 
de avião, notícias e diver-
timento pela televisão, o 
porto de recreio cheio, o 
café do Peter animado a 
actividade política na As-
sembleia Regional. Ain-
da bem.

Muito diferente da mi-
nha vivência ali, em que 
primava o isolamento. 
Havia três clubes de fu-
tebol, os quais tomaram a 
liberdade de me fazer só-
cio, o que aceitei de bom 
grado eram, salvo erro o 

Sporting, o Angústias e o Faial. Não me lem-
bro qual o melhor.

Jornais havia dois com uma só folha: O 
Correio da Horta e o Telégrafo. Este publica-
va um longo folhetim, creio que do Ponson 
du Terrail, que vinha de anos atrás e conti-
nuou depois da minha saída. Tinha coisas 
engraçadas na Secção Partidas e Chegadas.

Lembro-me de duas: Chegadas: Entrou 
no porto da Horta com avaria nas máqui-
nas, a reboque de um seu colega o vapor 
Hillary ... Outra: regressou da ilha das Flo-

res, onde esteve em servi-
ço da sua especialidade o 
cavalo-garanhão da Junta 
Geral...

Na minha mente per-
siste uma das imagens 
que tive da cidade da 
Horta. Ei-la:

Qual quadro de Tou-
louse-Lautrec, três per-
sonagens passeavam ao 
sol nos jardins da cidade: 
uma senhora de meia-
idade (seria mulher-da-
ma?) de chapéu de sol 
branco para não tisnar a 
pele da cara, que se orgu-
lhava de ter muito bran-
ca, ladeada de dois com-
panheiros, todos de braço 
dado, felizes. Dois sub-te-

nentes da Marinha, um subdirector da Radio 
Naval o outro patrão-mor da Capitania.

Será que Jorge Amado não se teria inspi-
rado neles para escrever uma de suas no-
velas?

Paulo M. Guerra Corujo 
CMG

(Antigo Director da Estação Radionaval 1951-53)

Fotos cedidas por Foto Jovial, Horta



Edifício da “Sociedade Amor da Pátria”.

Foto da Igreja Matriz. Câmara Municipal à direita, Junta Geral à esquerda, mostrando estacionados os 
transportes colectivos da época.



26  FEVEREIRo 2009 • Revista da aRmada

LIVROS

l No dia 11 de Dezembro de 2008, pelas 18h, no Pavilhão das Galeotas 
do Museu da Marinha foi apresentada a reedição da “Arte da Guerra 
do Mar”, da autoria do Padre Fernando de Oliveira e com um estudo 
introdutório do Contra-almirante António Silva Ribeiro. A cerimónia 
contou com a presença do VALM Telles Palhinha, Vice-Chefe do Esta-
do-Maior da Armada em representação do Almirante Chefe do Esta-
do-Maior da Armada.

A “Arte da Guerra do Mar”, é o único tratado de estratégia naval 
alguma vez escrito por portugueses. Foi publicado no ano de 1555 e 
revela-nos com clareza o pioneirismo do Padre Fernando Oliveira no 
tratamento dos assuntos navais, segundo uma abordagem focalizada 
no campo da estratégia.

Apesar de escrito há mais de quatro séculos, este tratado continua 
extremamente proveitoso para a compreensão do pensamento e da ac-
ção estratégica naval de Portugal no século XVI.

A obra foi escrita num estilo simples e claro. Nela o autor demons-
tra possuir um notável conjunto de conhecimentos navais adquiridos 
na sua intensa e atribulada vida de marinheiro. Para além disso, reve-

la grande erudição e uma enorme ca-
pacidade para adaptar à guerra naval 
alguns princípios estratégicos enun-
ciados por tratadistas clássicos, gregos 
e romanos. Contudo, o ecletismo do 
Padre Oliveira, associado à sua gran-
de experiência marinheira, permite-lhe 
abordar os assuntos com outra raciona-
lidade, segundo uma perspectiva emi-
nentemente estratégica e naval.

Por tudo isto, a “Arte de Guerra do 
Mar” é um tratado de dimensão ver-
dadeiramente mundial, que testemu-
nha o valor científico e o sentido uni-
versalista dos grandes Portugueses do 
século XVI.

A Revista da Armada agradece às Edições 70 a oferta de um exem-
plar da obra reeditada que irá enriquecer a sua Biblioteca.

l No passado dia 24 de Novembro, pelas 18h00, teve lugar no Pavi-
lhão das Galeotas do Museu de Marinha, a apresentação ao público 
de mais uma obra das Edições Culturais da Marinha: “O Regresso ao 
Litoral – Embarcações Tradicionais Portuguesas”, da 
autoria da Dra. Ana Maria Lopes, Vice-Presidente da 
Associação dos Amigos do Museu de Ílhavo, ex -Di-
rectora do mesmo museu e membro da Comissão Téc-
nica e Consultiva do Museu de Marinha.

Foi a autora apresentada pelo Presidente da Co-
missão Cultural da Marinha CALM MN RES Rui 
de Abreu.

Profusamente ilustrada com fotografias antigas e re-
centes de embarcações tradicionais da costa portugue-
sa, enriquecida com planos de algumas delas, trata-se 
de um trabalho exaustivo sobre o que ainda subsiste 
do tipicismo geográfico das embarcações marítimas, 
desde o sotavento algarvio à foz do Minho.

Dado que a autora já nos anos 60 havia elaborado 
um notável trabalho de investigação sobre o vocabu-
lário marítimo português, contactando a quase tota-
lidade das povoas piscatórias em actividade nesses 
anos, a razão do titulo: quarenta anos depois averi-
guar o que restou, comparando com o levantamento 
da obra major de Baldaque da Silva.

A apresentação do livro coube ao Professor Doutor 
Álvaro Garrido, actual Director do Museu Marítimo 
de Ílhavo, que proporcionou à assistência uma no-
tável conferência sobre os aspectos da obra nas suas 
vertentes antropológicas e técnica manifestando uma 
opinião particularmente critica quanto às determina-
ções da legislação da U.E. que levaram ao abate gene-
ralizado de muitos tipos de embarcações tradicionais 
do litoral português traduzida numa perda grave do 
património marítimo nacional, elogiando a iniciativa da CCM por ter 
assumido a edição deste livro.

Também no mesmo local, pelas 17h30 do dia 17 de Dezembro últi-
mo, se procedeu ao lançamento da mais recente publicação das Edições 
Culturais da Marinha: “Um Fuzileiro no Sertão” da autoria do CMG 
REF. Carlos d’Orey Juzarte Rolo.

Trata-se da reprodução comentada de um manuscrito inédito da BNP, 
da autoria de um tal Theotónio José Zuzarte, relatando sob a forma de 
diário a “… navegação do Rio Tietê, Rio Grande Paraná e Rio Gatemy: 

em que se dá rellação, de todas as cousas mais notá-
veis destes rios, seu curso, su distância…”

Expedição que teve inicio em Março de 1769, com 
um percurso de 1.300 km, e à partida com um conjun-
to de “setecentos e tantos, homens, mulheres, rapazes, 
crianças de todas as idades” e ainda “toda a casta de 
criações e animais”… “além da gente de mareação 
e equipagem” e “trinta soldados”, distribuídos por 
“trinta e seis embarcações”.

O relato é cheio de pormenores e peripécias, sobre 
a expansão do Brasil português para a zona actual-
mente de fronteira com o Paraguay.

A edição é cuidada, com reproduções de grande 
qualidade dos mapas elaborados pelo ex- oficial fu-
zileiro da Brigada Real de Marinha, que chefiou a ex-
pedição e autor do “Diário” além de outras gravuras 
da época provenientes de arquivos brasileiros, argenti-
nos, da Casa das Índias de Sevilha, além naturalmente 
de arquivos nacionais.

Sendo uma obra erudita e uma fonte histórica de 
real importância, os comentários do Com. Juzarte 
Rolo, tornam-na acessível ao leitor comum que se in-
teresse por estes assuntos.

Como é tradicional, o autor, membro da Academia 
de Marinha, foi apresentado pelo Presidente da Comis-
são Cultural da Marinha, seu amigo de longa data.

Comentou o livro com referências muito elogiosas 
o Prof. Doutor António Ventura, Catedrático da Fa-
culdade de Letras e Director do Centro de História da 
Universidade de Lisboa, que salientou a importância 

fundamental dos relatos em primeira mão como fontes da elaboração 
da História, e a importância da sua divulgação, salientando nas suas 
palavras o papel, que considerou de grande relevância, que tem vindo a 
ser desempenhado pela CCM nos últimos anos com as suas edições.

(Colaboração da COMISSÃO CULTURAL DA MARINHA)

“Arte dA GuerrA do MAr”
Reedição

edIÇÕeS CuLturAIS dA MArINHA
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VIGIA DA HISTÓRIA 7

Tratado de AlagaçãoTratado de Alagação

Desde sempre que os ratos e os insectos, dos mais varia-
dos tipos e tamanhos, têm constituído um dos flagelos 
de todos quantos fazem do “andar no mar” o seu modo 

de vida.
Se é certo que a existência a bordo destes “passageiros inde-

sejáveis” é, por vezes, encarada como uma fatalidade, não é me-
nos certo que a procura de solução para o problema tem sido 
uma constante.

Tudo isto vem a propósito dum método, inventado por um 
oficial de Marinha, para acabar de vez com o problema. A Gaze-
ta de Lisboa, no dia 25 de Setembro de 1818, anunciava a venda 
do “Tratado prático de Alagação dos Navios para destruir e afo-
gar todos os animais insectos e ratos os quais prejudicam e cau-
sam muitos danos às cargas dos navios” da autoria do Capitão 
de fragata da Armada Real, Manuel Sousa Ferreira, pela módica 
quantia de 240 reais.

O Comandante Sousa Ferreira era, ao tempo, ajudante do Ins-
pector do Arsenal Real da Marinha, cargo para que fora nome-
ado em Fevereiro de 1800, nomeação reiterada em 1807 nunca 
chegando a lograr a nomeação de Inspector embora, com a ida 
deste para o Brasil, desempenhasse o cargo.

Para além da publicação do Tratado, elaborado a partir de Ja-
neiro de 1816, o autor apresentou à Academia das Ciências uma 
Memória sobre o assunto.

Não foi possível encontrar qualquer exemplar do livro cuja 
impressão esteve suspensa, até que o autor entregasse declara-
ção escrita de que Sua Alteza Real autorizava que a obra lhe fos-
se dedicada.

Já a Memória, com o título abreviado de “Tractado Prático da 
Alagação dos Navios em Geral”, foi publicada pela Academia 
das Ciências, em 1818, existindo um exemplar na Biblioteca Na-
cional.

Na Introdução o autor salienta o perigo que os ratos e os insec-
tos representem não só para as pessoas, como para as cargas, e até 
para a segurança dos navios pois, como afirma, navios havia que 
se tinham afundado devido a rombos provocados por ratos.

Também na Introdução são enumeradas as vantagens do méto-
do que inventou comparativamente ao método das Fumaças, en-
tão utilizado, que, para além de ineficaz, poderia constituir risco 
para a segurança dos navios, como acontecera, no Maranhão, com 
a galera Ninfa do Mar, destruída por um incêndio em 1800. 

O seu método promovia ainda a lavagem dos lastros “cujos 

hálitos pútridos infeccionavam a saúde.
A eficácia e exequibilidade do método haviam sido testados 

com êxito em 1799, no Maranhão, com o bergantim Minerva.
Para a execução do método era necessário escolher um local de 

fundo lodoso onde o navio pudesse enterrar a quilha até meia ca-
verna ou até à ponta, devendo ser livre de rochas e pedras e, em-
bora vantajoso, não era necessário que fosse plano aí devendo ser 
colocado o navio amarrado de proa e popa à maior corrente..

Antes da operação tudo que se pudesse danificar com a água 
deveria ser posto em terra e, bem assim, todo o lastro que não 
fosse necessário para manter direito o navio.

Durante a baixa mar, dois ou três homens, colocados no porta-
ló, mergulhariam, o mais que pudessem, uma vara graduada no 
lodo, a diferença de valores entre a escala do navio e a da vara 
deveria ser marcada no costado, acima da linha de água, e aí se 
abririam duas vigias, cujas dimensões variariam de acordo com 
a tonelagem. As vigias deveriam ter aplicados 2 postigos aptos a 
aguentar a pressão quando fosse necessário fechá-las.

Com o recurso a talhas, com pontos de apoio em terra, inclinar-
-se-ia o navio para receber água de um bordo e do outro; quando 
as duas vigias estivessem mergulhadas, o navio devia ser alado 
para cair direito no fundo. Logo que estivesse assente todos os 
cabos deveriam ser tesados mantendo-se, assim, o navio até ao 
baixa mar seguinte, altura em que se deveriam fechar as vigias e 
proceder ao esgoto com as bombas do navio.

O autor oferece-se para, se necessário, aplicar o método em 
qualquer navio. Não consegui apurar se o método proposto terá 
sido aplicado, já que o local para o fazer não deveria ser fácil de 
encontrar, o autor, aliás, só refere um, o rio Desterro em S. Luís 
do Maranhão.

Graduado em Capitão de Mar e Guerra em Julho de 1819 o 
Comandante Sousa Ferreira terá morrido no final de Setembro 
desse ano pois, a 1 de Outubro, foi enterrado na Igreja das Cha-
gas em Lisboa.

A venda do livro não deverá ter sido um sucesso pois a viúva 
durante vários anos, pelos vistos sem sucesso, requereu a con-
cessão de uma mercê que lhe permitisse viver, e aos seus seis fi-
lhos, com decência.

Com. E. Gomes
Fonte:

Caixa 741 do AGM



l Escrito pelo Tenente César Magarreiro, o livro “Ronda Filipina” 
venceu o Prémio Maria Rosa Colaço – Modalidade Juvenil –.

Este concurso, de âmbito nacional, é dedicado à literatura infan-
to-juvenil e homenageia a escritora Maria Rosa Colaço. Promovido 
desde 2006 pela Câmara Municipal de Almada, tem como objectivo 
valorizar e promover a literatura de qualidade destinada às crianças, 
estimulando os seus hábitos de leitura.

O romance foi escrito partindo de um acontecimento verídico ocor-
rido em 1617, ano em que uma frota composta por oito embarcações 
de corsários argelinos saqueou a ilha do Porto Santo, levando consi-
go, cativos, para o Norte de África novecentos dos cerca de mil ha-
bitantes da ilha, 

Regra geral além da pilhagem, a intenção destes corsários não era 
a de simplesmente escravizar esta gente mas sim a de pedir por ela 
avultados resgates aos ocupantes do Reino Português, ao tempo Fi-
lipe II de Portugal, Filipe III de Espanha. 

Já em Argel, enquanto 
todos esperavam a media-
ção dos padres trinitários e 
pelo eventual pagamento 
do resgate por parte do rei-
no português, individua-
lizam-se duas persona-
gens, Catarina e Gaspar. É 
a sua história que vamos 
acompanhar ao longo do 
livro, uma saga vivida num 
tempo dominado por crenças, corsários, caravelas, xavecos, desertos, 
mares, etnias, pastores, sortes e infortúnios.

“Ronda Filipina”, é o segundo romance do Tenente César Magar-
reiro, oficial da Marinha Portuguesa que exerce actualmente funções 
de Patrão-Mor na Capitania do Porto de Aveiro.

PRÉMIO LITERÁRIO MARIA ROSA COLAÇO
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NOTÍCIAS

l Teve lugar no passado dia 20 de No-
vembro o Dia da Unidade do Hospital da 
Marinha.

Do programa constaram uma alocução 
do Director, uma palestra de cariz histórico 
cultural subordinado ao tema “ A Farmácia 
Portátil” da autoria do Dr. João Neto, Presi-
dente da Associação Portuguesa de Museolo-
gia e actual Director do Museu de Farmácia. 
Seguiu-se uma cerimónia de entrega de con-
decorações e uma exposição de “Fax Similae” 
versando parte do espólio dos Drs. Bernardino António Gomes, Pai e 
Filho, recentemente adquirido pela C omissão Cultural da Marinha.

Na alocução do Director foi particular-
mente enfatizada a orientação no sentido 
duma maior ligação às Unidades de Mari-
nha e nomeadamente às unidades opera-
cionais, como via mais eficaz de consolidar 
o desempenho do Hospital, no sentido do 
cumprimento da sua missão. Foram tam-
bém referidas como linhas orientadoras 
o funcionamento eficiente dos serviços, e 
uma resposta adequada e actualizada às 
solicitações da Instituição.

(Colaboração do HOSPITAL DA MARINHA)

l Realizou-se no 
passado dia 3 de 
Dezembro a ceri-
mónia comemo-
rativa do 50º Ani-
versário da Base 
Naval de Lisboa 
(BNL).

Estiveram pre-
sentes as mais al-
tas individualida-

des da Marinha e muitos convidados.
Após a chegada do CEMA, Almirante Melo Gomes à BNL, cele-

brou-se uma Eucaristia na Capela de Nossa Senhora do Mar, pelo Bis-
po das Forças Armadas e de Segurança, D. Januário Torgal Ferreira.

Seguiu-se a plantação de uma árvore junto à capela, alusiva ao even-
to, pelo Almirante CEMA e pelo Bispo D. Januário.

Na sessão solene, que ocorreu no refeitório de praças da Base, o 
VALM Brito e Abreu, antigo Comandante da BNL, proferiu algumas 
palavras de improviso, seguindo-se uma alocução do CMG Seabra 
de Melo, actual Comandante da Base.

Foram entregues medalhas comemorativas aos antigos Comandan-
tes da Base pelo Almirante CEMA e o Comandante Naval procedeu 

também à entrega de medalhas aos chefes de serviço.
Foi inaugurada uma Exposição Comemorativa e o Quinteto clássico 

da Banda da Armada tocou alguns números do seu repertório.
As comemorações terminaram com a assinatura do Livro de Hon-

ra pelo Almirante CEMA, a que se seguiu um almoço no refeitório 
de praças.

BASE NAVAL DE LISBOA
50º ANIVERSÁRIO – 1958-2008

DIA DA UNIDADE NO HOSPITAL DA MARINHA

Resumo Histórico
A Base Naval de Lisboa teve a sua origem na Junta Autónoma do Arsenal do Alfeite, 

a quem, nos termos do Dec. Nº 4405, de 8 de Junho de 1918, foram entregues pela Di-
recção-Geral da Fazenda Pública o Palácio Nacional do Alfeite e os terrenos anexos.

A Junta Autónoma do Arsenal do Alfeite foi substituída mais tarde, nas suas fun-
ções, pela Intendência do Arsenal do Alfeite, que, por sua vez, foi extinta em 1938 e 
criada a Intendência da Marinha do Alfeite. A Intendência tomou a seu cargo a mata e 
os edifícios que não estavam entregues a nenhuma outra entidade.

Em 3 de Dezembro de 1958, foi criada a Base Naval de Lisboa pelo Decreto-lei 
nº 41.989 com as atribuições daquela Intendência.

Inserindo-se na reestruturação global da Marinha efectuada em 1993, através do 
Decreto Regulamentar Nº 32/94, a Base Naval de Lisboa passou a abranger na mar-
gem norte do rio Tejo, as infra-estruturas portuárias da Doca da Marinha e a área mo-
lhada limitada pelo alinhamento dos respectivos molhes, e na margem sul do rio Tejo, 
as infra-estruturas portuárias e outros bens patrimoniais no Alfeite, afectos à Mari-
nha, bem como a área molhada limitada pelo alinhamento dos cabeços dos molhes 
da bacia de manobra.

A Base Naval de Lisboa é um órgão de implantação territorial ao qual incumbe, 
em especial prestar apoio logístico às unidades navais baseadas em Lisboa (margens 
Norte e Sul do Tejo), bem como a outras unidades e serviços situados na sua área de 
jurisdição.

A Base Naval de Lisboa é comandada por um Capitão-de-mar-e-guerra directamen-
te subordinado ao Comandante Naval.

Comandantes da BNL
04-01-1958 a 30-11-1959 CMG Augusto César de Oliveira e Castro Rodrigues
05-12-1959 a 14-03-1960 CALM Luís de Noronha Oliveira Andrade
14-03-1960 a 29-08-1960 CALM Paulo Luisello Teixeira Viana
29-08-1960 a 16-01-1961 CMG Francisco Gouveia Spínola
16-01-1961 a 25-10-1962 CALM Tomaz Victor Duque
07-11-1962 a 17-06-1963 CALM Francisco Gouveia Spínola
12-06-1963 a 27-12-1965 CALM Paulo Luisello Teixeira Viana
27-12-1965 a 05-01-1966 CALM Luiz Bogarin Ribeiro Correia Guedes
05-01-1966 a 20-11-1968 CALM Carlos Cardoso de Oliveira
20-11-1968 a 28-10-1969 CALM Francisco Ferrer Caeiro
09-03-1970 a 14-02-1972 CALM José da Cruz Moura da Fonseca
10-02-1972 a 12-10-1973 CALM António Manuel Vasco da Gama de Sá Teixeira
05-12-1973 a 27-03-1974 CALM Caetano das Neves Pestana
27-03-1974 a 31-05-1974 CALM Joaquim José Gomes e Trindade
03-06-1974 a 12-12-1974 CMG Mário Dias Martins
12-12-1974 a 17-03-1975 CMG Henrique Afonso da Silva Horta
17-03-1975 a 02-12-1975 CMG José Pinto de Figueiredo
17-03-1976 a 14-07-1978 CALM Gabor Albert Ferdinand Ziegler Patkoxy
14-07-1978 a 29-12-1978 CMG Alfredo Henrique de Barros Castro Ferreira Setas
29-12-1978 a 29-06-1981 CALM Adriano Coutinho Lanhoso
29-06-1981 a 18-12-1981 CMG José Fernandes Martins e Silva
18-12-1981 a 11-10-1984 CALM António Andrade e Silva
20-10-1984 a 19-07-1985 CALM Jorge Manuel Cabeçadas Pereira Leite
19-07-1985 a 18-04-1988 CALM Fernando Manuel Palla Machado da Silva
18-04-1988 a 17-05-1989 CALM Fausto Morais de Brito e Abreu
16-05-1989 a 02-05-1991 CALM José Augusto de Morais Sarmento Gouveia
02-05-1991 a 05-10-1992 CALM José Alberto Lopes Carvalheira
06-10-1992 a 28-09-1993 CALM Jaime Barata Botelho
22-10-1993 a 18-01-1994 CALM Artur Junqueiro Sarmento
18-01-1994 a 16-09-1996 CMG José Manuel Ribeiro Reis
16-09-1996 a 23-09-1997 CMG Francisco Luís Adragna Quinta
23-09-1997 a 28-04-2000 CMG José Pires Sargento Correia
28-04-2000 a 28-06-2002 CMG José Manuel Guerreiro Brou
28-06-2002 a 23-09-2003 CMG Herlander Valente Zambujo
23-09-2003 a 24-09-2004 CMG Fernando Delfim Guimarães Tavares de Almeida
24-09-2004 a 19-09-2006 CMG José Mateus Ferreira
19-09-2006 a 10-09-2008 CMG Vitor Manuel Gomes de Sousa
10-09-2008 a CMG José Luís Branco Seabra de Melo
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NOTÍCIAS

l Por força da alteração à Lei do Serviço Militar, que a partir de Ja-
neiro de 2009 tornará extensivo o dever de participação no Dia da 
Defesa Nacional às mulheres que em cada ano completem os dezoito 
anos de idade, decorrerá por iniciativa da Direcção-Geral de Pessoal 
e Recrutamento Militar durante o ciclo do Dia da Defesa Nacional 
2008/09, uma experiência piloto destinada a cerca de 1500 jovens 
convidadas para comparecerem em centros de divulgação do Dia 
da Defesa Nacional dos três ramos das Forças Armadas.

Esta iniciativa que 
teve o seu arranque 
no centro de Divul-
gação de Defesa Na-
cional do Alfeite, no 
passado dia 28 de Ou-
tubro contou com a 
presença do Ministro 
da Defesa Nacional, 
Prof. Doutor Nuno 
Severiano Teixeira, 
acompanhado pelo 
Secretário de Estado 
da Defesa Nacional e 
dos Assuntos do Mar, 
pelo Almirante Chefe 
do Estado-Maior da 
Armada e por outras 
altas individualida-
des civis e militares.

No evento estive-
ram presentes 150 
jovens, sendo 90 ra-
parigas convidadas 

pertencentes a Escolas Secundárias dos distritos de Lisboa e Se-
túbal devidamente enquadradas por professores e representantes 
dos respectivos conselhos directivos e 60 rapazes convocados para 
o cumprimento daquele dever militar.

O programa iniciou-se com a cerimónia do içar da bandeira na-
cional junto do Centro de Divulgação de Defesa Nacional do Al-
feite, com a presença do Director-Geral de Pessoal e Recrutamento 
Militar, das entidades convidadas e dos jovens. Seguiu-se-lhe, no 
auditório do CITAN, uma sessão de boas vindas aos convidados 
apresentada pelo Director Geral de Pessoal e Recrutamento Militar 
e uma apresentação sobre os conteúdos programáticos do Dia da 
Defesa Nacional apresentada por um oficial divulgador do Dia da 
Defesa Nacional.

Pelas 11.30 horas deu entrada no Centro de Divulgação do Dia 
de Defesa Nacional do Alfeite, o Ministro da Defesa Nacional, 
acompanhado do Secretário de Estado da Defesa Nacional e do 
Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada que, dirigindo-se 
à vasta audiência de jovens e de convidados presentes usou da 
palavra para historiar e enaltecer a criação e implementação do 
Dia da Defesa Nacional, referindo-se no essencial ao dever mili-
tar e de cidadania que ele representa para os jovens e sobretudo 
a igualdade de oportunidades que a partir do próximo ano pas-
sará a existir com a sua extensão às mulheres. 

A estreia desta experiência piloto do Dia da Defesa Nacional ex-
tensiva às mulheres, culminou com a presença dos jovens e demais 
entidades presentes numa mostra de meios e de demonstração de 
actividades realizada na fragata “Corte-Real”, seguida de um almo-
ço volante servido a bordo.

(Colaboração do representante da Marinha no Grupo Missão do DDN)

DIA DA DEFESA NACIONAL
ExtEnsão do dEvEr Militar às MulhErEs

COMO OUTRORA CRUZÁMOS OS MARES
E LUTÁMOS EM TERRAS SEM FIM,
ALMAS FORTES NA CLARA ALVORADA
ENTRE UM RIO DE LODO E O CAPIM.

NOSSAS BÓINAS SÃO DA COR DAS TREVAS
QUE RASGÁMOS DE NOITE AO LUAR
NEGRAS TREVAS MANCHADAS DE SANGUE
DOS AMIGOS MORTOS ALÉM-MAR.

DESFILAI OH FUZILEIROS MORTOS
E JUNTAI-VOS AO NOSSO CANTAR,
HÁ MIL SONHOS AINDA A VIVER,
MIL BATALHAS ‘INDA POR GANHAR.
RECORDAI COMPANHEIROS BOLAMA,
RECORDAI CANTANHEZ E O CACHEU
ONDE UM DIA ACENDEMOS A FLAMA
QUE NOS CÉUS DA GUINÉ SE PERDEU.

E O ZAIRE ‘INDA AO LONGE NOS CHAMA
CHILOMO PERGUNTA POR NÓS
NESSA ANGOLA ONDE A DOR SE DERRAMA
FOMOS DIGNOS DE NOSSOS AVÓS.

MOÇAMBIQUE NUNCA ESQUECEREMOS:
- QUANTO SANGUE DEIXÁMOS POR TI!
DO ZAMBEZE ÀS TERRAS DO NIASSA,
TUA VOZ NOS DIZIA “VENCI”.
QUER NA PAZ, QUER NA GUERRA CANTEMOS
O ORGULHO DE QUEM SABE SER
MARINHEIRO E SOLDADO NA TERRA
QUE JURÁMOS QUERER DEFENDER.

ONDE QUER QUE NOS CHAMEM ESTAREMOS
ONDE QUER QUE NOS MANDEM LUTAR
NOSSAS ALMAS NA NOITE SEM MEDO
NOSSAS BOINAS DE NOVO AO LUAR.

COMO SEMPRE GRITEMOS “PRESENTE”
COMO SEMPRE MARCHEMOS A PAR,
SÓ TEM PÁTRIA QUEM SABE MORRER,
SÓ TEM PÁTRIA QUEM SABE LUTAR.

MARCHA DA ASSOCIAÇÃO 
DE FUZILEIROS

ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS
l Criada em 30 de Março de 1977, a Asso-

ciação tem como um dos objectivos prin-
cipais salvaguardar, manter e desenvolver 
os valores que sempre foram apanágio dos 
Fuzileiros, designadamente o espírito de 
serviço, a coragem, a lealdade e a cama-
radagem.

Em 29 de Março de 2008, quando da 
realização da Assembleia Geral da Asso-

ciação, foi tocada em primeira audição a 
Marcha da Associação pela Banda da Armada. 

Esta Marcha tem música da autoria de José Campos e Sousa e a le-
tra, que abaixo se transcreve, de Diogo Pacheco de Amorim.



30  FEVEREIRo 2009 • Revista da aRmada

Nas minhas aulas de Radiocomuni-
cações dadas aos cursos de Ma-
rinheiro, Patrão Local e Patrão de 

Costa tenho o hábito de começar por dei-
xar bem claro perante os meus formandos 
que as suas embarcações podem ser de re-
creio mas o seu equipamento de rádio não 
o é, ou não estivesse ele lá, entre outros 
motivos, para lhes salvar a vida em caso de 
necessidade. E passo, então, a enumerar a 
lista de práticas que, à luz dos regulamen-
tos internacionais, lhes estão vedadas, tais 
como utilizar os canais para fins que não 
lhes estão destinados; efectuar transmissões 
desnecessárias; empregar expressões irre-
verentes, indecentes ou obscenas; cantar, 

tocar ou assobiar; efectuar emissões não 
identificadas ou sem destinatário e outras 
infracções de equivalente gravidade.

Uma das que suscita, normalmente, 
maior curiosidade é a questão do sigilo das 
comunicações, que obriga a guardar segre-
do em relação às mensagens que não nos 
dizem respeito, embora legalmente nada 
nos impeça de as ouvir. E a verdade é que 
quem recorre a frequências de uso público 
não pode esperar privacidade, embora não 
deixemos de questionar a moralidade de 
quem, para passar o tempo, se põe a escutar 
a conversa telefónica – através de uma esta-
ção costeira - do Ti Manel da traineira “Pi-
ca-Pau” com a sua Maria, a avisar que nes-

se dia não vai jantar a casa, ou o animado 
colóquio entre os mestres de dois arrastões, 
maldizendo a sorte madrasta que os faz re-
colher ao porto com os “sacos” vazios.

Em relação às outras proibições, é por 
demais frequente encontrar verdadeiros 
artistas da onda electromagnética que con-
seguem, numa só emissão, violar várias 
regras em simultâneo. Uma das situações 
mais simpáticas é a dos melómanos que, 
sem dúvida levados pela boa intenção de 
suavizar as extenuantes e solitárias vigílias 
nocturnas dos seus camaradas, utilizam o 
canal 16 do VHF para radiodifundir pro-
gramas musicais. E perante a alegria de dar 
largas a uma reprimida vocação de locutor 

radiofónico quem é que se vai lembrar do 
insignificante pormenor de aquele canal, 
que assegura, à partida, uma larga e aten-
ta audiência, estar destinado a funções de 
chamada ou de socorro?

Infelizmente, entre as más utilizações da 
mencionada frequência conta-se uma outra 
bem menos amigável: a transmissão anóni-
ma de insultos. Existe, inclusive, uma locu-
ção que, de tão utilizada, já quase se tornou 
expressão de serviço: uma ofensa dirigida 
aos cidadãos de uma determinada naciona-
lidade frequentemente encontrada a bordo 
de navios mercantes em funções auxiliares, 
como a cozinha, a lavandaria ou as limpe-
zas. Nessa injúria, que me coíbo de repro-

duzir literalmente, o visado é comparado a 
um símio e, nessa qualidade, convidado a 
consumir o fruto da bananeira (o que é mui-
tas vezes acompanhado de alguns “mimos” 
dirigidos à progenitora do dito).

Pois sucedeu-me uma vez, ainda cade-
te (ena! Há tanto tempo assim?!), aquando 
da passagem por uma zona de navegação 
intensa, durante uma viagem de instrução, 
assistir a um verdadeiro bombardeamento 
de frases daquela natureza, na altura em 
que um engraçadinho lançou a “deixa” e 
logo foi imitado por uma dezena de im-
becis da mesma cepa. No meio daquela 
cacofonia, o Oficial de Quarto do nosso 
navio, um jovem Guarda-Marinha cheio 

de pica e genica, pegou, 
então, no microfone, e, re-
solutamente, atirou no seu 
melhor Inglês:

- Um dia necessitareis de 
recorrer a este canal e, nes-
sa altura, sereis VÓS a co-
mer bananas!

Gostaria de afirmar que 
logo ali terminou a galhofa 
e que ninguém se atreveu a 
responder ao justo “puxão 
de orelhas”… No entanto, 
se o fizesse estaria a faltar à 
verdade que prometi sem-
pre usar para com os meus 
confiados leitores. Quero, 
porém, acreditar que, no 
breve momento de silêncio 
que se seguiu à reprimenda, 
muitos daqueles energúme-
nos terão, pelo menos, pa-
rado para reflectir e que no 
subsequente chorrilho de 
afrontas à família do incó-
modo interpelador já não 
estariam dois ou três dos 
provocadores iniciais.

São estas pequenas recor-
dações, entre outras, que me vão alimentan-
do a saudade e a esperança de, um destes 
dias – quem sabe?! - voltar a sulcar o Húmi-
do Elemento, apesar do receio de reencon-
trar um velho amigo (da onça, claro!) que 
só não é temido por quem nunca andou no 
Mar ou por quem, graças a um feliz desvio 
genético, lhe é organicamente imune. Mas 
não vou, para já, falar aqui dele, pois se o 
fizesse estaria a perder uma ocasião sobe-
rana para marcar um novo encontro com 
os meus penitentes leitores… naturalmen-
te, numa outra história.

J. Moreira Silva
CTEN

DIVAGAÇÕES DE UM MARUJO (31)

Práticas ProibidasPráticas Proibidas
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Na Marinha ouve-se falar da Benque-
rença com alguma frequência, por 
serem muitos os marinheiros que lá 

têm as suas raízes. Poucos saberão que se 
trata de uma aldeia do interior, situa da num 
fértil vale que faz parte integrante da Cova da 
Beira, entalada entre as serras da Santa Mar-
ta, a Sul, e da Opa, a Norte, cujos horizontes 
são fechados a Este, pela serra da Malcata e a 
Oeste pela majestosa serra da Estrela.

Embora se trate de uma aldeia com monta-
nhas no horizonte e bem no 
interior é hoje considerada a 
que mais pessoal forneceu 
à Marinha, fenómeno que 
muita curiosidade tem le-
vantado e que aqui se procu-
ra ajudar a compreender. 

A razão de ser desta reali-
dade tem origem na neces-
sidade que os Benqueridos 
sentiram de procurar condi-
ções de vida melhores que 
aquelas que tinham os seus 
pais, no que não foram úni-
cos. As terras da Benqueren-
ça até têm aptidão agrícola, 
mas a agricultura de subsis-
tência que praticavam não 
permitia sair da triste vida que viviam. Sempre 
houve uma grande divisão da propriedade. 
Todos os casais cultivavam algum bocadinho 
de terra, que lhe pertencia ou alugavam, onde 
faziam a horta mas, para sobreviverem, pre-
cisavam que os agricultores com maior acti-
vidade lhes dessem trabalho, o que aconte-
cia apenas sazonalmente, sendo os ganhos 
sempre insuficientes. Foi essa insatisfação que 
potenciou a lídima aspiração a uma vida me-
lhor. Assim, principalmente nos anos sessen-
ta e setenta, muitos foram os jovens nados e 
criados na Benquerença que emigraram ou 
simplesmente migraram para o litoral. 

A Marinha atraiu um número extraordina-
riamente elevado de pessoas. Porquê?

A Benquerença “descobriu” a Marinha há 
já muitos anos. Ainda o articulista era criança 
quando conheceu uma senhora a quem cha-
mavam a Palmira do marinheiro. Este, um Fo-
gueiro (especialidade que foi substituída pela 
de Condutores de Máquinas) era um homem 
que raramente via na aldeia. Regressou anos 
mais tarde, já velho e doente. Havia também 
um tal Sr. Tenente Luzio, que mais tarde, já 
na Marinha, vim a saber ter-se reformado 
como Segundo-tenente SG (classe que deu 
lugar à de OT) cuja ascensão na carreira ele 
próprio considerou extraordinária ao prever 
que mais nenhum Benquerido chegaria ao 
seu posto. Mas estes não eram os únicos ma-
rinheiros da minha terra, na minha menini-
ce. Outros havia que só mais tarde conheci, 
entre os quais o extraordinário João Cerdeira 

Gil, que viria a ser responsável pela minha 
vinda para a Marinha, bem como a de mui-
tos outros rapazes da Benquerença.

Todos estávamos plenamente convenci-
dos da impossibilidade de conseguirmos a 
almejada melhoria de vida através da pas-
torícia ou agricultura praticadas naquelas 
paragens, pelo que era inabalável a nossa 
vontade de partir logo que tivéssemos idade 
e forças suficientes para nos aventurarmos na 
procura de diferente meio de vida. Os ma-

rinheiros nossos conterrâneos constituía m 
um apelativo exemplo e a demanda do li-
toral era legal e não implicava os avultados 
pagamentos aos facilitadores da emigração. 
Depois, o apoio inicial de alguém que nos 
aconselhasse, desse guarida, orientasse ou 
auxiliasse na obtenção do posto de traba-
lho pretendido era muito importante. A par 
do apoio conseguido junto de familiares ou 
simples filhos da terra, a prestimosa disponi-
bilidade dos marinheiros Benqueridos mais 
antigos para nos ajudarem com os seus con-
selhos, informações e recomendações certei-
ras, terá sido o factor decisivo na opção pela 
Marinha de tão elevado número de jovens 
da Benquerença.

Há várias teorias sobre a origem do nome 
de Benquerença, mas todas têm por base o 
lendário bom relacionamento entre as suas 
gentes, o que, sendo verdade, pode ajudar 
a compreender este extraordinário afluxo de 

Benqueridos à Marinha.
Alguns só cumpriram o serviço militar 

obrigatório (que durante a guerra do Ultra-
mar, na Marinha, era de quatro anos para os 
recrutados e de seis para os que entrassem 
como voluntários) outros já deixaram o ac-
tivo, mas são ainda bastantes os que se en-
contram ao serviço. 

Poucos vivem na aldeia, mas nenhum a 
esqueceu, sendo muitos os que lá se deslo-
cam com alguma frequência, no Verão, pelo 

Natal e também em Maio, 
para assistirem à romaria da 
N. Sr.ª da Quebrada. 

Continuando a não ser 
servida por vias de comu-
nicação relevantes (o que 
sempre condicionou o seu 
desenvolvimento) hoje, é já 
fácil demandá-la. Indo pela 
A23, pode-se sair em Caste-
lo Branco Norte, seguindo 
para Espanha/Penamacor 
pela EN 233 Depois de Pe-
namacor, à saída da aldeia 

de Meimoa, cor-
ta-se à esquerda. 
Outra hipótese é 
continuar na A23 
e, após a Covi-
lhã, sair para Sa-
bugal/Caria. De-
pois de atravessar 
Caria (uma ponte 
à entrada e outra 
à saída) vira-se à 
esquerda (Nas-
cente) passando 
por Monte do 
Bispo/(Três Po-
vos)Escarigo. 

Os seus habi-
tantes, afáveis como sempre, são cada vez 
em menor número e maioritariamente ido-
sos, mas continua a haver alguns sinais de 
vitalidade, como sejam a escola, posto mé-
dico, farmácia, centro de assistência social, 
um balcão bancário, um posto de venda de 
combustíveis, vários estabelecimentos co-
merciais, entre os quais oito cafés/snack-ba-
res, um deles numa aprazível zona de lazer 
denominada O MOINHO, junto a um açude 
no rio Meimoa.

Foi desta maravilhosa aldeia que saí-
ram os muitos oficiais, sargentos e praças 
que serviram ou servem Portugal na Mari-
nha com muita honra e dedicação, trazen-
do no coração a BENQUERENÇA NOSSA 
QUERIDA…

A. Almeida Machado
CFR SEL RES

Fotos: Nabisk

BENQUERENÇA
Terra de Marinheiros

BENQUERENÇA
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QUARTO DE FOLGA

JOGUEMOS O BRIDGEJOGUEMOS O BRIDGE
Problema Nº 115

Todos vuln. S abre em 1ST e vai jogar o contrato natural de 3ST recebendo uma 
saída a ♠3, que corresponde à saída clássica da 4ª carta do naipe. Qual deve ser 
a linha de jogo de S para assegurar o seu contrato?

TAPE AS MÃOS DE E – W PARA TENTAR CUMPRIR A 2 MÃOS.

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 115

Aplicando a regra dos 11 à carta de saída, S sabe que existem 8 (11-3) cartas mais 
altas de fora, e como tem 6 entre a sua mão e o morto, logo E só terá 2. A jogada 
tecnicamente correcta será portanto deixar fazer as 2 primeiras vazas, na esperança 
que o naipe fique bloqueado, como aliás acontece; E de seguida ataca com o 10 
de ♥ que S pega de A. Como não pode perder o controlo das ♥, tem de guardar o 
R para depois, pelo que deverá jogar A de ♦ e pequeno (jogada chave) para deixar 
fazer a D em W que atacará ♠; vem à mão com o R de ♦, faz então o R de ♥ e vai 
ao morto no A de ♣ para desfilar mais 3 ♦ e somar 1♠+2♥+5♦+1♣. 

Nunes Marques
CALM AN               
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PALAVRAS CRUZADAS
Problema Nº 398

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 – Variedade de gesso semelhante ao alabastro. 2 – Arenga; ci-
dade da Espanha (Andaluzia). 3 – Bolo de farinha de arroz e azeite de coco usa-
do na Ásia (pl.); combóio (inv). 4 – Pessoas brandas (fig); meais, na barafunda. 5 – 
Réis; versejes; no meio de este. 6 – Navio de vela, de alto bordo. 7 – Oferece; ave 
sindáctila, de bico duro e recurvo; nota musical (inv). 8 – Cidade e município do 
Estado do Paraná, Brasil; filho de júpiter e de Juno, deus da guerra (Mit). 9 – Ofe-
receis; grupo de oásis do Sara Central a sudoeste de Laquat. 10 – É quase erosão; 
qualidade de rubro (inv). 11 – Relativo à sonometria.

veRtiCais: 1 – Qualidades de alacre. 2 – Moeda de dez réis; planta medicinal. 3 
– Lavrar; poeta bucólico grego, contemporâneo de Teócrito, autor de um canto fú-
nebre em honra de Adónis. 4 – Repetir; torna nulo. 5 – Rio francês; península mon-
tanhosa e desértica do Egipto entre os golfos de Suez e Acaba; antes do meio dia. 
6 – Moléstia. 7 – Símb. quím. do tecnécio; cidade e município do estado do Ama-
zonas, Brasil (inv); no meio da arte. 8 – Rimas, na confusão; autor, na barafunda. 9 
– O mesmo; pedra preciosa, variedade da alumina cristalizada, transparente e de 
um vermelho vivo. 10 – Ourelas; pequeno mamífero da ordem dos carnívoros, da 
América do Sul (inv). 11 – Instrumento para medir as dimensões do peito.

SOLUÇÕES: PALAVRAS CRUZADAS Nº 398
HORiZONtais: 1 – Alabastrite. 2 – Leria, Cadis. 3 – Apas; Mert. 4 – Ceras; Simae, 
5 – Rs; Rimes; St. 6 – Nau. 7 – Da; Calau; Im. 8 – Assai; Marte. 9 – Dais; Tuat. 10 – Ero-
sa; Robur. 11 – Sonometrico.

veRtiCais: 1 – Alacridades. 2 – Lepes; Asaro. 3 – Arar; Sion. 4 – Bisar; Casso. 5 – AA; 
Sinai; Am. 6 – Mal. 7 – Tc; Seuam; Rt. 8 – Ramis; Uator. 9 – Idem; Rubi. 10 – Tiras; 
Itauc. 11 – Estetometro.

Carmo Pinto
1TEN REF

CONVÍVIO

NRP “PACHECO PEREIRA” – MOÇAMBIQUE NOV67 / DEC69
l No passado dia 24 de Novembro, o Comandante e os Oficiais que fi-
zeram parte da Guarnição da Fragata “Pacheco Pereira” no período de 
Novembro de 1967 a Dezembro de 1969, comemoraram uma vez mais, 
e como já vem sendo tradição, o aniversário do início daquela comissão 
de serviço em terras de Moçambique. À semelhança dos anos anterio-
res e com excepção do saudoso Monteiro Serra, tão prematuramente 
desaparecido, o jantar contou com a totalidade dos demais camaradas 
e foi motivo para um são e animado convívio. Recordações, episódios 
rocambolescos e histórias antigas, com mais de quatro décadas, vieram 
à baila, fazendo recuar no tempo e no espaço e marejando de saudade 
alguns olhos, esquecidas que foram, por algumas horas, as artrites, go-
tas, hipertensões e outras maleitas que ora nos assolam. 

No final, o então Comandante – Almirante Almeida d’Eça – ergueu 

o seu copo, regozijando-se pela visí-
vel camaradagem e sobretudo pela 
grande amizade que, passados mais 
de quarenta anos, continua a estar 
bem presente entre todos aqueles 
que constituíram o corpo de Oficiais 
da “sua” guarnição.

Oficiais que participaram no Jan-
tar (na foto a partir da esquerda) e respectivos postos à data da partida: 
2º Ten  Reis Cohen, 2º Ten AN Brito Vale, Cap.Ten Castro Guise (Of. Ime-
diato), 2º Ten EMQ Costa Freire, STen RN José Abecassis, 2º Ten Santana 
de Mendonça, 2º Ten Botelho Leal, CFR Almeida d’Eça (Comandante), 
1º Ten EMQ Castro Pacheco, 2º Ten. MN Diniz Correia.
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NOTÍCIAS PESSOAIS

RESERVA
 CALM EMN Mário do Carmo Durão  CMG FZ José António Ruivo  CFR 
OT Diamantino Gomes Brás  SMOR MQ João Alberto Lemos de Oliveira  SCH 

REFORMA
 CALM AN José Alberto Nunes da Cruz  CMG Manuel Luís de Amaral Pe-
reira  CAB FZ Dilli Fernando Pinto.

FALECIMENTOS
 1TEN OT REF Joaquim de Jesus Dimas Algarvio  SMOR A REF António da Silv a 
 SAJ CM REF António Augusto Pereira Rebelo  SAJ A REF António Nogueira 
 SAJ FZ REF José Pereira Eduardo  SAJ FZ GRAD REF João Torres Piaçab  
1SAR CM REF Fausto Cordeiro de Sousa  1SAR A REF Luís Vaz Ferreira Nabais 
 2SAR M GRA REF José Rafael Dias  CAB TFD REF Manuel José Menina Ilheu 
 CAB CM RES Jorge Manuel Cavaleiro Freitas  CAB TFD REF Narciso Inocên-
cio Marques  CAB FZ DFA REF Ernesto Moreira de Sousa  1MAR A DFA REF 
Manuel Luíz Lourenço Silva  2GR RC TFH Telmo André Martins Anjos.

COMANDOS E CARGOS
NOMEAÇÕES

 CALM ECN Francisco de Figueiredo e Silva Cunha Salvado nomeado Director de 
Navios, em substituição do CALM EMQ Ilídio Cardoso Pais Loureiro  CALM José 
Domingos Pereira da Cunha nomeado Comandante da Standing NATO GROUP 1 
 CMG Guilherme Adelino Figueiredo Marques Ferreira nomeado Comandante da 
Zona Marítima do Sul e em acumulação, Chefe do Departamento Marítimo do Sul 
e Capitão do Porto de Faro, em substituição do CMG Luís Fernando Tavares Reis 
Águas  CTEN Alcino Bernardino dos Santos nomeado Chefe do Departamen-
to de Apoio, e em acumulação Chefe da Secção de Logística do Estado-Maior do 
Comando da Zona Marítima dos Açores em substituição do CTEN Emanuel Jorge 
Gonçalves Agostinho  CTEN Nuno Miguel dos Santos Batista Pereira nomeado 
para o cargo de Comandante do NRP Barracuda, em substituição do CTEN Luís 
Miguel de Brito Mamede Alves  1TEN Eduardo Luís Pousadas Godinho nome-
ado Chefe do Centro de Comunicações do Comando Operacional dos Açores, em 
substituição do 1TEN Nuno Miguel Brazuna Ranhola.

CONVÍVIOS

 Realizou-se no passado dia 26 de Novembro no Restaurante o “Solar 
das Laranjeiras”, o 2º jantar convívio da 6ª Guarnição do NRP “Vasco 
da Gama”. Foi mais uma oportunidade de reviver os bons momentos 
passados entre 2003 e 2006, de rever camaradas e de relembrar os bons 
momentos passados a bordo de tão ilustre navio.

Após o jantar e antes do corte do bolo, o Cte Silvestre Correia solici-
tou um minuto de silêncio em memória do CAB CM Beirão falecido em 

Agosto, e após o cumprimento do mesmo 
efectuou o discurso, onde felicitou os au-
tores da iniciativa, e todos os presentes, e 
mais uma vez reafirmou o prazer que teve 
enquanto Comandante da 6ª guarnição do 
NRP “Vasco da Gama”, e os bons momen-
tos que a guarnição lhe proporcionou.

CONVÍVIO 6ª GUARNIÇÃO 
NRP “VASCO DA GAMA”

FORÇA NAVAL PERMANENTE 
DO ATLÂNTICO - 1978

 Realizou-se no passado dia 22 
de Novembro num restaurante em 
Palmela, o primeiro encontro da 
guarnição da fragata “Almirante 
Pereira da Silva” que participou 
na Standing Naval Force Atlan-
tic em 1978.

Trinta anos depois, um grupo de 
oficiais, sargentos e praças reuniu-se com o comandante Metelo de 
Nápoles, num bem animado convívio onde não faltaram alusões aos 
episódios mais pitorescos vividos naquela comissão de serviço.

Não fora a grande determinação dos seus mais altos responsáveis, 
o navio nunca teria ficado pronto a tempo de participar naquela im-
portante missão internacional, dados os graves problemas existentes 
na instalação propulsora do navio. Venceu o querer.

 Face ao êxito alcançado com esta iniciativa, o Eng.º Isidro Valen-
te, grande impulsionador desta iniciativa, tem já a incumbência de 
organizar novo encontro no próximo ano. 

A José Augusto Duarte Teixeira  SAJ A José Palma Costa  SAJ CM Francisco 
José Pia de Castro  SAJ CM João Manuel dos Santos Neves  SAJ H António 
João Marmeleiro dos Santos  SAJ H Emanuel de Jesus Marques  1SAR L Ge-
raldo da Palma Santos  1SAR V José António Pereira Borda D’Água  CAB L 
Luís Manuel dos Santos Pessoa  CAB A João Medeiros Romão  CAB M Ma-
nuel de Jesus Vidigal Pires de Oliveira  CAB M Victor Lino Ferreira Helder  
CAB L Luís dos Santos Castanheira.

CORRECÇÕES

 Na RA nº 425 de DEZ08 foi publicada na Pag. 23 a notícia 
“Farol Cabo Sardão. Protocolo com a Junta de Freguesia”, 
onde se lê José Manuel Constantino, deverá ler-se José Ma-
nuel Guerreiro.

 Na RA nº 426 JAN09 no artigo “A Comissão Permanente 
de Uniformes” não foi incluída a equipa da CPU que colabo-
rou na análise e elaboração de todos os processos de alteração 
de fardamento durante o período de Fevereiro de 2004 a Julho 
de 2006. Transcreve-se a seguir a respectiva lista.

UNIDADE NOME PERÍODO

E. M. A. CFR M Paulo Sousa Costa Fevereiro 2004 / Julho 2006

D. S. P.
CFR M Véstias Letras Fevereiro 2004 / Julho 2006

2TEN TSN Cidália Anjos Fevereiro 2004 / Julho 2006

FLOTILHA
1TEN M Pires Correia

CTEN M Castela Repolho
CTEN M Silva Lampreia

Fevereiro 2004 / Março 2004
Março 2004 / Março 2006
Março 2006 / Julho 2006

C. C. F. CFR SEF Ramos Josefino Fevereiro 2004 / Julho 2006

D. A.
1TEN AN Silva Frias Fevereiro 2004 / Julho 2006

TSUP PR Vanda Antunes Fevereiro 2004 / Julho 2006

G. 1 E. A.
1SARG L Carvalhosa 

Marques
Fevereiro 2004 / Dezembro 

2004
CAB L Gomes Freire Maio 2004 / Dezembro 2004

G. 2 E. A.

1 SARG TF Lopes Ferreirinha
1SAR A André Martins

Fevereiro 2004 / Maio 2004
Maio 2004 / Dezembro 2004

CAB M Miguéis de 
Vasconcelos

Maio 2004 / Dezembro 2004

E. T. NA.

1SAR A André Martins Dezembro 2004 / Julho 2006

CAB M Miguéis de 
Vasconcelos

CAB L Basílio Trindade

Dezembro 2004 / Dezembro 
2005

Dezembro 2005 / Julho 2006

E. F.

SCH FZ Costa Pelado
SCH FZ Marques Romão

SAJ FZ Almeida Rodrigues
1SARG FZ Ribeiro Carrapiço

Fevereiro 2004 / Fevereiro 
2005

Fevereiro 2005 / Janeiro 2006
Janeiro 2006 / Março 2006
Março 2006 / Julho 2006

CAB FZ Gonçalves Moreira Maio 2004 / Julho 2006
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Instalações da MarinhaInstalações da Marinha

Projectadas em 1991 pela então designada Direcção das Infra-
Estruturas Navais, as instalações da Esquadrilha de Helicópteros 
(EH), localizadas na Base Aérea nº6 (BA6) do Montijo, foram inau-
guradas a 24 de Setembro de 1993, pelo então Primeiro-Ministro 
Prof. Doutor Aníbal Cavaco Silva.

Apesar de novas, não se pode dizer que o terreno onde foram 
implantadas fosse propriamente desconhecido da Marinha. A área 
que presentemente é ocupada pela BA6, serviu a Aviação Naval 
no início da década de 50 até à fusão com a Aviação Militar em 
1952, que deu origem à Força Aérea Portuguesa. Prova disso são 
as rampas de lançamento dos hidroaviões, que ainda hoje se en-
contram precisamente no terreno onde se situa a EH.

As instalações da EH 
estão divididas em duas 
áreas principais: a área 
Operacional, confinada 
a um espaço de 52.000 
m2, delimitado a leste 
pelo hangar da Esqua-
dra 751 (EH101 – Mer-
lin) e a oeste pela Sec-
ção de Combustíveis da 
BA6 e a área de Aloja-
mentos de Pessoal que 
se encontra distribuída 
pela zona habitacional 
da BA6 e que compre-
ende o Alojamento de 
Oficiais, o Alojamento 
de Sargentos e o Aloja-
mento de Praças.

Na área Operacional estão instaladas todas as infra-estruturas 
que permitem o regular funcionamento da EH, nomeadamente, o 
Edifício de Comando, com dois pisos e uma área de implantação 
de 275 m2, que alberga os Gabinetes de Comando, os Gabinetes 
dos Chefes de Serviço, o Centro de Instrução, o Gabinete de Pre-
venção de Acidentes, Central Telefónica, Bar e o Auditório com 
capacidade para 40 pessoas.

Nesta área também se encontra o Hangar, espaço com uma su-
perfície de implantação de 1725 m2, onde são recolhidas as aero-
naves no final da actividade aérea e se processam todas as acções 
de manutenção nos helicópteros. No Hangar, estão localizados a 
generalidade dos gabinetes e oficinas que constituem o Serviço 
de Manutenção.

Ainda na área Operacional estão o D29, o GSE e o Telheiro. O 
D29 é um depósito com 403 m2 que funciona como paiol avança-
do da Direcção de Abastecimento, e que tem como função prin-
cipal assegurar apoio logístico eficiente à EH, na área de forneci-
mento de sobressalentes e consumíveis, atenuando o seu relativo 
afastamento à Base Naval de Lisboa. O GSE (acrónimo que signi-
fica Ground Support Equipment) é um edifício onde está localiza-
da a Secção com o mesmo nome, responsável por garantir o cor-

recto funcionamento de todos os sistemas eléctricos e mecânicos 
de apoio que servem as infra-estruturas da EH. Neste edifício, que 
ocupa uma área de 299 m2, está também localizado o gerador de 
emergência que tem por função abastecer os sistemas vitais em 
caso de falha da alimentação eléctrica da BA6.

O Telheiro, com uma superfície de implantação de 330 m2, com-
preende uma zona para estacionamento das viaturas atribuídas, o 
gabinete da Secção de Transportes e um paiol que é pertença do 
Serviço de Logística.

Finalmente integrados na área Operacional estão: a placa de 
manutenção, situada frente ao Hangar, a placa de testes a sul do 
GSE a placa de estacionamento com capacidade para três aero-

naves, o heliporto e os 
caminhos de rolagem. 
Recentemente foi cria-
do o dummy deck, que 
permite recriar um con-
vés de voo de uma fra-
gata da classe �Vasco da 
Gama�, com marcações 
no solo, pontos para 
passagem de lashings 
e sistema de ilumina-
ção, onde são condu-
zidas as aulas práticas 
dos cursos de formação 
de FDO (Flight Deck 
Officer) e de Equipa de 
Convés de Voo.

A área de Alojamen-
tos de Pessoal, tal como 

atrás foi referido, está dividida em três edifícios, distribuídos pela 
zona habitacional da BA6, dois com 429 m2 (Alojamentos de Ofi-
ciais e de Sargentos) e o Alojamento de Praças que ocupa uma 
superfície de 624 m2.

No Alojamento de Oficiais está situada a Biblioteca, que também 
é utilizada ocasionalmente como sala de reuniões.

Algumas das instalações da Força Aérea são igualmente utili-
zadas pelos militares da Marinha que prestam serviço na EH, em 
particular as Messes, a Enfermaria, os Clubes e as facilidades des-
portivas da BA6, que incluem um pavilhão gimno-desportivo, uma 
pista de manutenção, um campo de futebol de 7, um campo de 
futebol de 5 e um court de ténis.

Em jeito de conclusão, podemos afirmar que 15 anos passados 
sobre a sua inauguração, já com alguns trabalhos de recuperação 
pelo caminho, a Esquadrilha de Helicópteros tem conseguido 
preservar as suas infra-estruturas e em alguns casos modernizá-
-las, perseguindo aquele que tem sido sempre o seu apanágio, ou 
seja, cumprir condignamente a missão que lhe foi confiada pela 
Marinha e por Portugal.

(Colaboração da ESQUADRILHA DE HELICÓPTEROS)

Planta da Área Operacional A -Placa de manutenção; B -Placa de testes; C -Placa de estacio-
namento; D -Heliporto; E -Caminhos de Rolagem e F -Dummy deck.
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