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PERISCÓ IO

A Marinha 
nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 
Portalegre.
Cerimónia do arriar da Bandeira Nacional nos Jerónimos, presidida pelo CEMA, Almirante Mendes Calado, 
marcando o fi nal das cerimónias ofi ciais do 10 de junho de 2020.
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In memoriam do Almirante Vieira Ma  as, 
um exemplo, como marinheiro, militar e Português.

A divisão da história da guerra em gerações ou 
vagas ou épocas é rela  vamente frequente entre 

os pensadores militares. Há algum tempo atrás (con-
cretamente, em novembro e dezembro de 2017), 
escrevi nestas páginas sobre o modelo geracional das 
guerras, que sistema  zou as guerras da era moderna 
(i.e., desde a assinatura do Tratado de Vestefália, em 
1648, que estabeleceu os princípios do estado-nação 
e da soberania estatal), dividindo-as em guerras de 
1ª, 2ª, 3ª e 4ª geração.

Contudo, existem outros modelos interessan-
tes, como o de Alvin e Heidi Toffl  er, que dis  ngue 
entre guerras de primeira, segunda e terceira vaga, 
o modelo do general russo Vladimir Slipchenko das 
seis gerações da guerra ou o modelo das quatro épocas da guerra 
de Lindsay Moore e Robert Bunker. Este ar  go aborda apenas o 
primeiro desses modelos: aquele que o conhecido futurologista 
Alvin Toffl  er e a sua mulher Heidi apresentaram no livro Guerra e 
An  guerra, de 1993.

Os Toffl  er consideram que a História da Humanidade é marcada 
por três grandes transformações globais das sociedades, que desig-
nam como vagas de mudança. A primeira ocorreu há cerca de dez 
mil anos atrás, com a revolução agrícola, no neolí  co, que inaugu-
rou um período de predomínio das a  vidades agrárias. A segunda 
vaga correspondeu à revolução industrial de 1760-1840, que intro-
duziu a sociedade industrial e a produção em massa. Atualmente, 
estamos novamente num período de mudanças abruptas, que se 
iniciou com a invenção do computador e que consubstancia a ter-
ceira vaga de mudanças da História. 

Neste enquadramento, os Toffl  er defendem que a maneira como 
se faz a guerra refl ete a maneira como se cria riqueza, o que os levou 
a desenvolverem uma concetualização rela  va às vagas da guerra.

GUERRAS DE PRIMEIRA VAGA
Assim, as guerras de primeira vaga estenderam-se desde a revo-

lução agrícola (ou neolí  ca), iniciada cerca do ano 8000 a.C., até 
à revolução industrial. Antes dessa altura, a violência entre tribos 
não se traduzia verdadeiramente em guerras, consis  ndo sobre-
tudo em lutas para vingar mortes, raptar mulheres ou roubar caça. 
Com a revolução agrícola, o homem sedentarizou-se e apareceram 
as primeiras guerras, muito ligadas à agricultura, porque esta per-
mi  a produzir e armazenar excedentes de produção, pelos quais 
valia a pena combater. Porém, apesar da confl itualidade estar 
muito relacionada com a agricultura, nem todas as guerras da pri-
meira vaga  veram mo  vações económicas, tendo havido muitos 
confl itos por questões religiosas e polí  cas. Na primeira vaga, os 

exércitos eram de pequena dimensão, defi cientemente organiza-
dos, mal treinados e equipados, comandados de forma inapta e 
abastecidos apenas ocasionalmente. Claro que houve exceções, 
nomeadamente no tempo dos romanos, mas o padrão habitual 
era esse. A forma de guerrear implicava a luta corpo a corpo e as 
armas dos soldados – espadas, lanças, fl echas, etc. – dependiam 
da força humana, possuíam baixa letalidade e, no caso das de arre-
messo,  nham alcance muito curto.

Em resumo, estas guerras evidenciavam a marca inconfundível das 
sociedades agrárias da primeira vaga, tanto em termos tecnológicos 
e organiza  vos, como em termos administra  vos e logís  cos.

Em complemento à concetualização toffl  eriana, será interes-
sante referir que os maiores teóricos militares da primeira vaga 
foram um chinês e um português, nomeadamente: Sun Tzu, no 
que respeita à guerra terrestre, com a sua célebre obra Arte da 
Guerra (escrita no séc. IV a.C.); e o Padre Fernando Oliveira, no 
domínio naval, com o seu pioneiro tratado Arte da Guerra do Mar 
(escrito em 1555). 

GUERRAS DE SEGUNDA VAGA
Entretanto, a revolução industrial, ocorrida entre 1760 e 1840, 

veio modifi car radicalmente a forma como se criava riqueza, trans-
formando a vida de milhões de pessoas. A massifi cação impôs-se, 
tanto na economia, com o surgimento da produção industrial em 
massa, como na esfera militar.

Com efeito, passou a verifi car-se o recrutamento maciço de mili-
tares pagos, já não pelo nobre local, mas pelo estado-nação. Apa-
receu a ideia de uma nação inteira em armas, bem traduzida na 
célebre expressão francesa: Aux armes, citoyens, da Marselhesa, 
escrita precisamente em 1792, i.e., em plena revolução industrial.

Além disso, as guerras da era industrial também se caracteriza-
ram pela destruição em massa, bem evidente na I Grande Guerra 

58

VAGAS DA GUERRA

Batalha de Aljubarrota (Guerra de 1ª Vaga)
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e na II Guerra Mundial. Na primeira, houve quase 20 milhões de 
mortes, mas, na segunda, os números ainda foram mais aterrado-
res, com aproximadamente 60 milhões de mortes, corresponden-
tes a cerca de 3% da população mundial da altura. 

Outras caracterís  cas da sociedade da segunda vaga que se refl e-
 ram na esfera militar, foram a estandardização (que foi aplicada ao 

fabrico de armamento, bem como à doutrina, à organização e ao 
treino) e a burocra  zação (com a criação de grandes estados-maio-
res e a consequente proliferação de dire  vas e memorandos). 

Complementando, mais uma vez, a sistema  zação dos Toffl  er, 
pode iden  fi car-se, como maior teórico militar da guerra terrestre 
da segunda vaga, o alemão Carl von Clausewitz, que no tratado 
Da Guerra (publicado em 1832) criou o conceito de “guerra abso-
luta”, posteriormente ampliado, por Erich Ludendorff , para “guerra 
total”. Já no domínio naval, os mais proeminentes estrategistas 
foram o norte-americano Alfred Thayer Mahan e o britânico Julian 
Staff ord Corbe  . 

As conceções de segunda vaga aplicadas ao domínio militar cul-
minaram nas armas nucleares, que vieram elevar a destrui-
ção em massa a uma escala inimaginável. 

GUERRAS DE TERCEIRA VAGA
Entretanto, em princípios da década de ’80, novas ideias, 

forças sociais e tecnologias começaram a pôr em causa a 
sociedade de massas da segunda vaga, iniciando uma era 
pós-industrial, que os Toffl  er designaram como a idade da 
informação, dominada pelo conhecimento e pela alta-tecno-
logia. Esta terceira vaga caracteriza-se, também, pelo declínio 
da estandardização e pela redução da burocracia, devido à 
desmaterialização de processos.

No domínio militar, após a proliferação nuclear ter culmi-
nado no paradigma da “destruição mutuamente assegu-
rada”, encetou-se também uma revolução tecnológica. Isso 
levou ao desenvolvimento de capacidades inovadoras, com 
especial ênfase em modernos sistemas de Comando & Con-
trolo (C2), em tecnologias fur  vas, em sistemas espaciais de 
comunicações e navegação e em armas inteligentes. Como resul-
tado deste esforço de inovação, surgiram projetos como o Airborne 
Warning And Control System (AWACS), o stealth fi ghter F-117, o 
Global Posi  oning System (GPS) e as munições e os mísseis com 
guiamento de precisão (quer por GPS, quer por laser). Entretanto, 
a tecnologia não deixa de surpreender e outras inovações domi-
nam o panorama tecnológico-militar, nomeadamente no âmbito 
da ciber-tecnologia e dos sistemas não tripulados, mas também no 
das armas de impulso eletromagné  co (rail guns), armas de laser 
e mísseis hipersónicos.  

Ou seja, as modifi cações económicas e sociais da terceira 
vaga infl uenciaram todo o domínio militar, colocando o conhe-
cimento no centro das doutrinas da guerra. 

Não obstante, os Toffl  er consideram que con  nuarão a coexis-
 r simultaneamente sociedades  picas de cada uma das vagas, 

i.e., países na fase agrária, outros no período industrial e outros, 
ainda, na era do conhecimento, o que terá consequências enor-
mes no ambiente de segurança mundial, devido às tensões daí 
decorrentes. 

BREVE COMENTÁRIO
A sistema  zação proposta pelos Toffl  er é bastante interes-

sante, ligando a condução da guerra à organização da sociedade 
e à forma de criar riqueza. Contudo, qualquer modelo obriga 
sempre a simplifi cações, sendo isso par  cularmente evidente 
nesta concetualização, em que as duas primeiras eras de desen-

volvimento da Humanidade correspondem a períodos bastante 
alargados. Naturalmente, isso levou a muitas generalizações, que 
não permitem acomodar algumas transformações tá  cas e técni-
cas na forma de conduzir a guerra, dentro de cada um dos perío-
dos considerados. Entre outras transformações, podem citar-se: 
dentro da primeira vaga (8000 a.C. até 1760/1840), a introdução 
da cavalaria (verifi cada na transição da idade clássica para a idade 
média); e, dentro da segunda vaga (1760/1840 até à atualidade), a 
invenção dos canos estriados (ocorrida na segunda metade do séc. 
XIX) ou a execução da blitz krieg (no início da II Guerra Mundial).

Nesta ó  ca – e de forma algo natural, tendo em atenção que os 
Toffl  er eram futuristas e não historiadores militares – este modelo 
parece-me mais interessante quando se focaliza na revolução em 
curso na forma de conduzir a guerra, do que quando procura siste-
ma  zar a história militar do Neolí  co até aos nossos dias. 

Como  picos americanos, os Toffl  er são fascinados pela tecnolo-
gia, analisando detalhadamente “como” é que se vai combater no 
futuro. O cenário avançado pelos Toffl  er não difere muito dos pro-

postos por outros autores, de que destaco o conceito da “hiper-
guerra”, desenvolvido pelo general John R. Allen, do U.S. Marine 
Corps, e por Amir Husain, perito em Inteligência Ar  fi cial e autor 
do livro The Sen  ent Machine. Faltará, porventura, na concetuali-
zação dos Toffl  er uma maior atenção a “porque é que” se vai com-
bater no futuro – um aspeto que não deve ser negligenciado por 
ninguém que se debruce sobre assuntos militares.  

�

Sardinha Monteiro
CMG

II Guerra Mundial (Guerra de 2ª Vaga)

Guerra ciberné  ca (Guerra de 3ª Vaga)
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O NRP Sagres regressou ao Alfeite na manhã do dia 10 de maio. 
Aquela que seria a 4ª viagem de circum-navegação foi inter-
rompida. Um desfecho inesperado, contudo, inevitável perante 
a situação de pandemia da qual o mundo se encontra, ainda, a 
recuperar. 

MINDELOLISBOA. A ÚLTIMA TIRADA

O NRP Sagres largou do Mindelo na manhã do dia 30 de abril. 
A  rada, apesar das suas consideráveis 1688 milhas náu  -

cas (não se podendo comparar com as recordistas 4534 milhas 
náu  cas percorridas entre a Cidade do Cabo e o Mindelo), foi 
presenteada com mares tranquilos e vento que embora não 
permi  sse navegar à vela, também não atrasou o andamento 
do navio.

A guarnição manteve o seu ânimo e todos os momentos foram 
aproveitados, ora para realizar as tarefas de bordo, como bene-
fi ciações e manutenções, ora para ul  mar os prepara  vos para 
a nova realidade que esperava o navio à chegada a Lisboa. Neste 
âmbito, realizaram-se palestras à guarnição, iden  fi caram-se as 
necessidades e defi niram-se medidas internas a implementar, 
de acordo com as indicações da Direção-Geral da Saúde e as 
dire  vas da Marinha.

A ânsia de rever a família e de voltar ao conforto de casa 
era invadida pelo receio e desconhecimento da situação. Ape-
sar do acompanhamento das notícias, que foi sendo possível 
durante a viagem, o cenário ao vivo seria diferente. Este tema 
era abordado em, praticamente, todas as conversas, todas as 
refeições. 

Restava aproveitar e usufruir daqueles úl  mos dias de mar, 
daquela tranquila convivência entre camaradas, das refeições à 
mesa, dos ocasos do sol e dos quartos da alva, sem obstáculos 
à vista.

CHEGADA A LISBOA
Depois de passados 68 dias – desde a largada de Buenos Aires 

– sem poder sair de bordo, após mais de 10.000 milhas náu  cas 
com paragens na Cidade do Cabo e no Mindelo, depois de mais 
de 1400 horas de navegação, chegava a hora de largar a prote-
ção do navio e enfrentar a nova realidade.

A 10 de maio, o NRP Sagres voltou a atracar em terras lusi-
tanas. Contudo, a entrada no Tejo deu-se na véspera, no dia 9 
de maio, na altura do pôr do sol, sob uma deslumbrante vista 
para Lisboa, mais tranquila que o normal. Os mais atentos refe-
riam a falta de carros na marginal e na ponte, outros o reduzido 

 
Lisboa

Mindelo

NRP SAGRES
DA CIRCUM-NAVEGAÇÃO 
AO PÉRIPLO PELO 
ATLÂNTICO

● PORTOS DA DIÁSPORA

● CIDADES MAGALHÂNICAS
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volume de tráfego marí  mo do rio. Os primeiros sinais da nova 
realidade. 

O NRP Sagres permaneceu fundeado no Mar da Palha, durante 
a noite. Na manhã de 10 de maio, depois de um período de agua-
ceiros moderados, o céu abriu para dar lugar a um completo e 
colorido arco-íris. Coincidentemente, ou não, os arco-íris foram 
adotados durante esta pandemia como um sinal de bonança e de 
esperança, que mais poderia ser um sinal posi  vo que um arco 
completo à popa do navio...

Foi uma chegada diferente para o NRP Sagres, pois ao contrário 
do normal, a enchente de familiares e amigos no cais, preenchen-
do-o de caras conhecidas e sorrisos, foi subs  tuída por um vazio 
salpicado, apenas, por alguns elementos da Marinha e algumas 
equipas de órgãos de comunicação social. 

A Base Naval de Lisboa recebeu a visita do Ministro da Defesa 
Nacional, que proferiu umas palavras à guarnição, e do ALM CEMA, 
entre outras en  dades, atribuindo simbolismo ao momento.

BALANÇO DA VIAGEM E PRÓXIMAS MISSÕES
Apesar de mais curta do que o esperado, foi uma viagem 

recheada de aventuras, desafi os, a  vidades e mo  vos de orgu-
lho. Foram quatro meses e cinco dias de missão, 15.883 milhas 
percorridas e 2343 horas de navegação, cumprindo com exigen-
tes planeamentos, a  vidades protocolares e diplomá  cas nos 
portos de escala e navegando pelo oceano Atlân  co com as mais 
diversas e adversas condições meteorológicas, que deixaram 
muitas saudades.

Agora, durante o mês de julho, o NRP Sagres irá cumprir com 
a sua mais nobre missão – a formação náu  ca e treino de mar 
dos cadetes da Escola Naval –, podendo em agosto, caso as con-
dições o permitam, retomar a viagem em direção ao Estreito de 
Magalhães. 

�

Colaboração do COMANDO DO NRP SAGRES
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O Navio Patrulha Oceânico (NPO) Figueira da Foz terminou, no dia 6 de abril, mais uma missão na Região Autónoma dos Açores (RAA), 
com a duração de cerca de 3 meses. O NRP Figueira da Foz é comandado pelo CTEN Fernandes da Palma e cumpriu 2608 horas de 
missão, percorrendo 7711 milhas náu  cas em 765 horas de navegação no mar dos Açores.

MISSÕES DE INTERESSE PÚBLICO

Tendo como uma das suas missões primárias assegurar o 
socorro e a busca e salvamento marí  mo, o navio, com 

uma guarnição de 46 militares, garan  u a salvaguarda da vida 
humana a todos os navios que, diariamente, cruzam e navegam 
nas águas dos Açores. Nesse âmbito, realce para o apoio pres-
tado à embarcação de pesca espanhola Gedi que recolheu os 
onze tripulantes do também pesqueiro espanhol Novo Eustá-
quio que naufragou a cerca de 900 milhas a oeste da ilha do 
Faial, no início de março. Durante esse empenhamento, o 
NRP Figueira da Foz acompanhou durante cerca de 48 horas 
a embarcação Gedi, que navegava com o dobro da lotação 
máxima em direção à Horta.

Também no âmbito de serviço público, a pedido do Governo 
da RAA, o NPO garan  u o transporte de bens de primeira 
necessidade para a população da ilha das Flores, cujo porto 
principal ainda tem limitações com origem no furação Lorenzo 
(ver RA nº 546, de dezembro de 2019). 

No âmbito da ação de soberania e jurisdição do Estado no 
mar, o NRP Figueira da Foz assegurou a fi scalização dos espa-
ços marí  mos do arquipélago dos Açores, efetuando ações 
de fi scalização da pesca e do controlo da navegação, a pre-
venção e combate à poluição marinha e a prevenção e com-
bate a a  vidades ilegais como o narcotráfi co, imigração ilegal, 
tráfi co de armas e outros ilícitos, em colaboração com outras 
autoridades nacionais. Durante o período da missão, o navio 
realizou vinte e cinco ações de fi scalização a embarcações de 
pesca nacionais e comunitárias, nas áreas de reserva dos Gru-
pos Central e Oriental do Arquipélago dos Açores, das quais 
resultou a deteção de duas embarcações de pesca em situa-
ção de presumível infração.

EXERCÍCIOS MILITARES E PRESENÇA NAVAL
Para adestramento próprio (da guarnição do navio) e de 

outros Ramos, o NRP Figueira da Foz par  cipou em diversos 
exercícios, nomeadamente e em coordenação com o Centro 
de Coordenação de Busca e Salvamento Marí  mo de Ponta 
Delgada (MRCC Delgada), num exercício SAREX, diurno e 
noturno, com a par  cipação de um helicóptero EH-101 da 
Força Aérea Portuguesa.

O navio garan  u ainda a interdição marí  ma de uma área junto 
à Ponta do Cintrão, na ilha de S. Miguel, aquando de um exercício 
de  ro real de terra para o mar por parte de baterias do Regi-
mento de Guarnição nº 2 do Exército Português   

Por fi m, no âmbito da presença naval e da divulgação da Marinha 
junto da comunidade açoriana, esta unidade naval abriu a visitas nas 
ilhas de S. Miguel e do Faial, recebendo um total de 75 visitantes.   

�

Colaboração do NRP FIGUEIRA DA FOZ E DO 
COMANDO DA ZONA MARÍTIMA DOS AÇORES

MISSÃO NA ZONA MARÍTIMA DOS AÇORES

NRP FIGUEIRA DA FOZ



 REVISTA DA ARMADA | 553

JULHO 2020 9

DESCRIÇÃO GERAL1 

O NRP Sagres2, construído e lançado à água nos estaleiros da 
Blohm&Voss, na cidade de Hamburgo em 1937, foi aumen-

tado ao efe  vo3 dos navios da Armada em 30 de janeiro de 1962 
como navio-escola. A Sagres é um veleiro de três mastros que 
arma em barca com gáveas e mezenas par  das, e de acordo com 
as exigências do projeto de construção, o seu casco foi construído 
com chapas de aço de dez milímetros de espessura, rebitadas e 
parcialmente soldadas. Ao longo dos seus já 58 anos ao serviço 
da Marinha Portuguesa, a Sagres foi sujeita a diversos processos 
de manutenção de ciclo, bem como à primeira modernização, 
consumada em duas fases, em 1987 e 1991. Na prossecução do 
cumprimento do seu ciclo de manutenção, durante o período 
compreendido entre novembro de 2018 e dezembro de 2019, o 
navio foi sujeito a mais um processo técnico de manutenção que 
contemplou, e integrou, uma revisão intermédia e uma docagem 
(RI04/D04), bem como a 1ª fase de uma nova modernização de 
que a Sagres carecia há já mais de uma década. Os compromissos 
assumidos com a par  cipação do navio na viagem de circum-na-
vegação de comemoração do V Centenário da viagem de Fernão 
de Magalhães à volta do mundo e a par  cipação Portuguesa 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram impulso bastante 
para uma intervenção em profundidade. Este processo técnico, 
robusto e tecnicamente exigente, visou não só a reposição dos 
padrões de qualidade, segurança, habitabilidade e bem-estar 
necessários para o emprego operacional do navio, na exigente 
viagem de circum-navegação, assim como, instalou as primeiras 

alterações que cons  tuem o início do projeto da segunda moder-
nização da Sagres, a executar faseadamente ao longo dos próxi-
mos anos. Como seguidamente será explanado, a transversali-
dade da intervenção teve refl exos nas diversas áreas de bordo 
– casco e mastreação, linha de veios e manga, habitabilidade e 
bem-estar, sistemas auxiliares da plataforma e equipamentos de 
ajudas à navegação e comunicações – e promoveu a capitaliza-
ção de sinergias tendentes à o  mização e fi abilidade do emprego 
operacional do navio, como vetor importante da representação 
externa do Estado Português.

PRINCIPAIS ÁREAS DA INTERVENÇÃO
CASCO, ESTRUTURA E MASTREAÇÃO 

A reparação estrutural do NRP Sagres incidiu essencialmente 
em duas áreas. A primeira diz respeito à inspeção/revisão inte-
gral do aparelho propulsor principal e a segunda tem por obje-
 vo garan  r a integridade e a conservação do casco do navio.
O aparelho vélico da Sagres tem uma confi guração de barca 

de três mastros, com gáveas par  das e mezena par  da, onde 
se inclui velas de pano redondo e la  no, essenciais para a pro-
pulsão e manobrabilidade do navio. Considerando a sua impor-
tância para a operação segura do navio à vela foi realizada uma 
revisão geral ao aparelho do navio, tendo por obje  vo iden  fi car 
e corrigir anomalias estruturais.  Assim, as vergas foram desmon-
tadas e juntamente com a mastreação, os acessórios e olhais do 
aparelho, foram alvo de inspeção (com recurso a ensaios não 
destru  vos) e sujeitos a conservação, sendo que os elementos 

Sagres no Tejo – Largada para a volta ao mundo em 2020.

NRP SAGRES
PREPARAÇÃO DA VIAGEM DE CIRCUM-NAVEGAÇÃO 2020 
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Parte I

Foto CMG M Farinha Alves
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estruturais não conformes foram subs  tuídos ou recuperados, 
garan  ndo o cumprimento das respe  vas normas de segurança. 
Esta abordagem permi  u iden  fi car e reparar problemas estru-
turais crí  cos devidos a corrosão e desgaste nos mastros do 
traquete, grande e mezena, com par  cular incidência no topo e 
zonas de reforço da sustentação longitudinal e transversal dos 
mastros, onde se concentram valores de tensão muito elevados. 

A manutenção das vergas cons  tuiu um desafi o, pois estas 
foram objeto de manutenção nas ofi cinas do Arsenal do Alfeite, 
S.A. (AA, SA), sendo posteriormente aparelhadas com o navio 
ainda na doca seca dos estaleiros navais da Rocha de Conde 
d’Óbidos, em Lisboa. Para a  ngir este desiderato, e ganhar tempo 
na execução do projeto, procedeu-se ao transporte especial das 
vergas da Sagres no convés de voo do NRP Sines. 

A manutenção do casco incluiu fundamentalmente a avalia-
ção dos elementos estruturais nas super  cies interna e externa 
do casco e teve presente os ensinamentos da modernização do 
USCG4 Eagle. Apesar da simplicidade do processo, vários con-
dicionalismos tornaram a análise do estado de conservação da 
estrutura do casco da Sagres num projeto complexo, mas muito 
mais interessante e intera  vo. Entre estes constrangimentos, 
destacam-se a estrutura original rebitada com mais de 80 anos, 
a difi culdade de compa  bilização dos processos de soldadura 
entre estrutura original e nova, o di  cil acesso pelo interior à 
zona da quilha, a existência de lastro nas zonas de fundo do navio 
e ainda os limites fi nanceiros e temporais para a intervenção glo-
bal. Neste contexto, a super  cie exterior do casco foi objeto de 
inspeção visual, medição da espessura de chapa, reparações do 
esquema de pintura das obras vivas e refrescamento fi nal do 
reves  mento an  -vegeta  vo das obras vivas e faixa de fl utuação. 

Algumas das super  cies interiores do navio, designadamente 
nas zonas de fundo, com elevado potencial de corrosão, agra-
vado pela presença de lastro sólido, apresentavam mau estado, 
o que obrigou à realização de intervenções mais profundas em 
5 secções do navio (I-porão do pique a ré, II-túnel do veio III-
-casa da máquina e IX-porão do paiol do vinho). Estas constaram 
de a  vidades como: a remoção de lastro, a decapagem ao grau 
Sa 2 ½, a iden  fi cação de elementos estruturais a reparar e/ou 
a subs  tuir, a pintura e recolocação do lastro nas cavernas de 
fundo do navio. 

As a  vidades de avaliação e reparação estrutural, a par da 
remoção de lastro sólido, terão forçosamente de con  nuar na 
2ª fase de modernização, pois a idade estrutural do navio impõe 
que este seja tratado como um objeto de valor único, intemporal 
e incomensurável.

SUBSTITUIÇÃO DA MANGA DO VEIO DA PROPULSÃO 
AUXILIAR 

A manga do veio propulsor do NRP Sagres cons  tuiu uma preo-
cupação ao longo dos úl  mos anos devido ao seu mau estado 
geral constatado nas úl  mas docagens do navio. Embora tenha 
sido alvo de manutenções ligeiras nos úl  mos 30 anos, a integri-
dade do sistema ainda original, com mais de 80 anos, era uma 
incógnita. A inexistência de desenhos técnicos com os detalhes 
indispensáveis, bem como o facto de a manga atravessar o pique 
tanque AR e estar envolta em cimento hidráulico, desencorajou 
a sua desmontagem na úl  ma década. O compromisso da volta 
ao mundo em 2020, precedida do período de manutenção em 
2019, gerou a oportunidade. O conhecimento adquirido na 
visita técnica ao veleiro USCG Eagle (irmão da Sagres), realizada 
em 2018 em Bal  more, durante a úl  ma fase de modernização 
do navio, criou condições para que, com dúvidas, mas com con-
fi ança acrescida, se avançasse de forma responsável e empe-
nhada para a revisão geral à manga do veio da Sagres. 

Sagres na doca seca com os mastros andaimados.

Sagres na doca seca: reparação no matro do traquete.

Transporte vergas da Sagres no convés de voo do Sines 
(do AA-SA para o estaleiro NavalRocha).
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A revisão geral teve como obje  vo: remover o cimento hidráu-
lico do pique tanque, reconstruir ou subs  tuir os elementos 
estruturais da manga e os apoios à estrutura do navio por forma 
a assegurar a robustez e a estanqueidade da manga, e por fi m, 
melhorar o sistema de vedação da manga AV, com caixa de 
estofo, por um sistema mais efi ciente e atual. Aos riscos técnicos, 
associava-se a pressão do tempo. 

Um desenho técnico original, de 1936, ob  do da USCG foi funda-
mental para a elaboração do projeto de reconstrução da manga, 
em estreita ligação entre a Direção de Navios e o Gabinete de Estu-
dos e Projetos do AA, SA. O projeto provisório foi assim elaborado, 
podendo ser alterado em função do real estado do material. As 
desmontagens evidenciaram várias surpresas: a manga era cons  -
tuída por três secções tubulares, a mais a ré em bronze e duas mais 
avante em ferro fundido, em vez das duas esperadas. O estado 
aparente era aceitável, mas após decapagem das três secções 
da manga revelou-se a segunda grande surpresa: o elevadíssimo 
grau de corrosão das duas secções em ferro fundido, o que ditou a 
construção de novas unidades. Os suportes da manga estavam em 
perfeitas condições e a corrosão no interior do pique tanque era 
inferior ao esperado. 

A secção em bronze, responsável pelo encastramento da manga 
no cadaste, seguiu para a empresa OTAR (Torres Novas) para tra-
balhos especializados de enchimento por processo de soldadura 
automá  ca por LASER com deposição de liga de níquel. A exe-
cução foi bem-sucedida mas revelou fragilidades e deformações 
originais irrecuperáveis no tempo disponível. A curta disponibili-
dade temporal para a conclusão do projeto ditou a necessidade 
de manufaturar uma nova secção por construção soldada, em 
aço inoxidável 316L.  

Foram adquiridos novos apoios internos para o veio, em Thor-
don XL, e o sistema de vedação da manga para o interior do navio, 
do  po Manebar, Wartsila Enviroguard FSE (230mm), em subs  -
tuição da tradicional caixa de estofo com empanque ensebado. 

A instalação do Manebar obrigou à reconstrução e reforço da 
antepara a vante do pique tanque que passou a acolher o novo 
sistema de vedação do veio. Este, além de assegurar uma mais efi -
ciente vedação, é de mais fácil manutenção, possibilitando a subs-
 tuição dos componentes de vedação com o navio a nado (por 

insufl ação do pneumostop) à semelhança dos navios de linha. 
A entrada da manga no seu alojamento realizou-se de vante 

para ré, fi cando esta apoiada em três pontos, AR no cadaste pre-
viamente mandrilado, a meio na estrutura do cavername do tan-
que, e AV na nova antepara, que passou a alojar o novo sistema 
de vedação. A fase de alinhamentos foi exigente e laboriosa, mas 
a equipa técnica do AA, SA superou o desafi o. Manteve-se assim 
o conceito original, habilmente projetado pelos alemães há quase 
100 anos, somente adaptado com componentes tecnologicamente 
mais atuais, numa perfeita simbiose do passado com o presente. 

�

Colaboração da DIREÇÃO DE NAVIOS

Nota: A parte II deste ar  go integrará a próxima edição da RA e incluirá: habi-
tabilidade e bem-estar, novos equipamentos da plataforma e novos equipa-
mentos de ajudas à navegação e comunicações.

Notas
1 GONÇALVES, Manuel, setembro de 2012, <Sagres, construindo a lenda>, Comissão 
Cultural de Marinha, Lisboa, pp. 36, 39, 40, 121, 169, 235, 522 e 523
2 ex-Albert Leo Schlageter, da Marinha de Guerra Alemã (Kriegsmarine)_14FEV38 a 
04JUL48 ex-Guanabara, da Marinha do Brasil_27OUT48 a 30OUT61
3 Portaria n.º 18997, de 30 de janeiro de 1962
4 United States Coast Guard

Sagres – novo sistema de vedação manga AV  po Manebar.

Sagres – Manga do veio propulsor após reparação, antes do fecho do 
pique tanque.

Sagres – Manga do veio propulsor antes da reparação reves  da com cimento 
e material ferroso.

Sagres – Porão do paiol do vinho após reparação.

Sagres - aberturas para reparação do casco.
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PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO

As alterações do norma  vo 
em vigor para a aviação, 

que estabelece os requisitos de 
espaçamento dos canais de voz, 
e os requisitos de desempenho 
e interoperabilidade da vigilân-

cia no céu único europeu, tornaram necessária 
e impera  va a modernização dos aviónicos, 
bem como a subs  tuição dos motores dos Lynx 
da Marinha. Só assim con  nuaria garan  da, não 
só a sua aeronavegabilidade con  nuada e per-
manente, mas também a manutenção de uma 
capacidade que confere um maior espetro ope-
racional à Marinha. Com efeito, essa capacidade 
permite-lhe o cumprimento de um largo leque 
de missões de âmbito militar, não só em con-
texto nacional mas também internacional (como 
a integração em forças navais da NATO, da ONU 
e da EU, usufruindo da versa  lidade que pauteia 
estes helicópteros.

O programa de modernização foi aprovado atra-
vés do Despacho nº 3705/2016, de 18 de feve-
reiro, do Ministro da Defesa, tendo o contrato 
sido assinado no dia 12 de julho do mesmo ano, 
entre a Marinha Portuguesa e a Leonardo-Fin-
meccanica. Esta holding, fabricante de aeronaves 
e equipamentos para defesa e segurança, integra 
diversas marcas que antes eram empresas inde-
pendentes do setor, uma das quais a Augusta 
Westland, a quem a Marinha Portuguesa adqui-
riu os helicópteros. 

O programa revelou-se um processo de elevada 
complexidade e, conduzido essencialmente sob 
a égide da Direção de Navios, contou igualmente 
com a colaboração da Autoridade Aeronáu  ca 
Nacional para efeitos de conformidade ao nível 
da aeronavegabilidade. 

O FECHO DE UM CICLO 
DE 27 ANOS

Com a integração do úl  mo Lynx Mk95 no 
programa de modernização, fecha-se um ciclo 
na Aviação Naval, pautado pela relevância e u  -
lidade que estas aeronaves trouxeram à Mari-
nha Portuguesa. Durante este verão aguarda-
-se a vinda do primeiro Lynx Mk95A, que dará 
início a outro ciclo, certamente pautado pela 

No passado dia 5 de junho iniciou-se o processo de modernização do quinto e úl  mo dos Lynx da Marinha, com o seu envio da Esqua-
drilha de Helicópteros para a Leonard Helicopters, sediada em Yeovil, Reino Unido.
Sendo o Lynx Mk95 um helicóptero orgânico dum meio naval, é premente garan  r que acompanhe, não só a evolução dos navios nos 
(ou a par  r dos) quais opera e é parte integrante, mas também que cumpra os requisitos para voar e operar em espaço aéreo europeu.

 LYNX MK95
MUDANÇA DE CICLO NA AVIAÇÃO NAVAL
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inovação, mantendo os padrões de segurança e 
de operação do período anterior, o qual mere-
cerá um ar  go numa próxima edição da RA.

A Marinha sempre foi pioneira em Portugal 
em muitas áreas, nomeadamente na da inova-
ção. A Aviação Naval foi criada em 1917; em 
1993, após 41 anos de interregno sem qual-
quer aeronave no seu disposi  vo, a Marinha 
voltou a “ganhar asas” com a aquisição de 
cinco helicópteros Westland Super Lynx Mk95, 
a reboque da aquisição das fragatas da classe 
Vasco da Gama. Estas fragatas permitem o 
embarque de helicópteros, algo inusitado na 
nossa Marinha até então; os helicópteros cons-
 tuem-se como uma extensão dos sensores 

e sistemas de armas das fragatas, que assim 
ganham profundidade de atuação na sua capa-
cidade de luta de super  cie e, em especial, na 
luta an  ssubmarina.

Dispondo, como sensor primário, dum sonar 
de profundidade variável, podendo ser equi-
pado com dois torpedos e operando autonoma-
mente por mais de duas horas, o Lynx revelou-
-se como uma plataforma de excelência, tendo 
catapultado os padrões de operação naval 
nacionais.

Ao longo dos quase 27 anos de emprego ao 
serviço da Marinha e de Portugal, a Esquadrilha 
de Helicópteros, através dos Lynx Mk95, levou a 
Cruz de Cristo a 113 portos nacionais e estran-
geiros. No ciclo que agora se fecha, os helicóp-
teros perfi zeram mais de 23.000 horas de voo, 
mantendo a marca de zero acidentes.

�

Colaboração da ESQUADRILHA DE HELICÓPTEROS

Fo
to

 C
hr

is
 a

n 
Va

lv
er

de
Fo

to
 P

ed
ro

 A
. F

er
na

nd
es

Fo
to

 P
ed

ro
 F

au
s

 n
o



JULHO 202014

CARTOGRAFIA 
NÁUTICA FLUVIAL
DOURO E GUADIANA 
2ª Parte

Sanlucar de Guadiana (Espanha).
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PROJETO “GUADIANA: PATRIMÓNIO NATURAL 
NAVEGÁVEL” 

O rio Guadiana forma, a sul, uma fronteira natural entre Por-
tugal e Espanha. Tem sido usado para navegação desde tem-

pos remotos e teve um papel importante entre os meados do 
séc. XIX e do séc. XX, quando foi usado como canal de navegação 
para escoamento de minério, desde a sua foz até ao porto fl uvial 
do Pomarão, na parte portuguesa e até ao porto de La Laja, na 
parte espanhola. Navegável até Mértola, tem vindo a cons  tuir-
-se desde os anos 80 como atra  vo turís  co com o aumento do 
tráfego de embarcações turís  cas e de recreio.

Com o obje  vo de reabilitar a nave-
gabilidade do troço internacional do 
rio Guadiana, entre Vila Real de Santo 
António e o Pomarão, e as infraestru-
turas portuárias existentes em ambas 
as margens e respe  vas acessibilida-
des, foi aprovado em 2017, no âmbito 
do Programa Opera  vo de Cooperação 
Transfronteiriça Portugal-Espanha, o 
projeto “Guadiana: Património Natural 
Navegável”, com o acrónimo GUAD20. 
Para além do obje  vo de garan  r a 
segurança da navegação, este projeto 
visa contribuir para o desenvolvimento 
das a  vidades recrea  vas e turís  cas 
de forma sustentável. Par  cipam no 
GUAD20 o Ins  tuto Hidrográfi co (IH), a 
Agência Publica de Puertos de Andalu-
cia e a Direção-Geral de Recursos Natu-
rais, Segurança e Serviços Marí  mos. 

No âmbito deste projeto, o IH é respon-
sável pela execução dos levantamentos 
topográfi cos e hidrográfi cos, pelo apoio 
técnico à redefi nição do traçado do 
canal de navegação, pela caracterização 
 sico-química de sedimentos e pela pro-

dução da respe  va cartografi a náu  ca 
fl uvial. Os levantamentos topográfi cos 
e hidrográfi cos decorreram entre 2017 
e 2020, totalizando cerca de 108 dias de 
trabalhos de campo, 330 horas de son-
dagem em que as embarcações do IH percorreram aproximada-
mente 1600 km em aquisição de dados ba  métricos, que cons  -
tuem a base dos restantes estudos e trabalhos.

 FÓLIO DE CARTAS DA VIA NAVEGÁVEL 
DO GUADIANA 

O fólio da série fl uvial estabelecido para o rio Guadiana é 

cons  tuído por 2 cartas, num total de 12 folhas em papel, e 
pelo correspondente número de células no seu formato eletró-
nico. A produção da cartografi a náu  ca fl uvial iniciou-se nos 
fi nais de 2018, estando a publicação da 1ª carta, CN 26F21 (da 
ponte internacional do Guadiana a Alcou  m), prevista para o 
fi nal do primeiro semestre de 2020 e a restante cartografi a até 
ao fi nal do ano. As primeiras edições destas duas células ele-
trónicas de navegação serão disponibilizadas gratuitamente no 
sí  o da internet do IH.

A cartografi a fl uvial do rio Guadiana acresce ao fólio fl uvial do 
IH que já conta com a cobertura total do rio Douro. A represen-
tação cartográfi ca das vias fl uviais contribui para a segurança 

da navegação fl uvial e é fator dinamiza-
dor de diversas a  vidades económicas, 
nomeadamente a turís  ca. No caso do 
rio Guadiana, a navegabilidade do rio 
para embarcações turís  cas preten-
de-se primariamente até ao Pomarão 
e, numa segunda fase, até Mértola. 
Para que tal seja possível, mais traba-
lhos hidrográfi cos serão necessários 
realizar para avaliar as necessidades 
de alargamento, desobstrução e apro-
fundamento do troço entre o Pomarão 
e Mértola. Esta intenção transcende o 
atual projeto.

A navegabilidade do rio Guadiana até 
ao Pomarão tem como referência um 
navio com um comprimento máximo 
de 70 metros, um calado máximo de 
1,8 metros e uma boca máxima de 10 
metros.

A exploração das vias fl uviais tem de 
ter em conta um conjunto diverso de 
fatores, nomeadamente: a existência 
de infraestruturas, meios e equipamen-
tos para apoio às embarcações; um sis-
tema de comunicações para apoio aos 
navegantes; a monitorização de diver-
sas variáveis ambientais; a manutenção 
de um sistema de assinalamento marí-
 mo; e a manutenção atualizada da 

cartografi a náu  ca e respe  vos levan-
tamentos hidrográfi cos, incluindo um serviço de avisos à nave-
gação e aos navegantes.

A Cartografi a Náu  ca fl uvial nacional não se esgota nos rios 
Douro e Guadiana. É expectável e desejável que, num futuro 
próximo, se verifi quem as condições necessárias para também 
se incluir o rio Tejo na série fl uvial.

�

Colaboração do INSTITUTO HIDROGRÁFICO
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FOCO JAPONÊS NA EXPANSÃO PARA SUL

Com o “Pacto An  comintern”, assinado a 25 de novem-
bro de 1936, o Império do Japão e a Alemanha nazi 

assumiam o compromisso de apoio mútuo na luta contra a 
ameaça da “Internacional Comunista” (Comintern). O pacto 
garan  a a capacidade de resposta coordenada do “Eixo” a 
um ataque sovié  co, quer a leste quer a oeste, tratando 
assim de impedir o avanço da União Sovié  ca e de revolu-
ções pró-comunistas na Europa e na Ásia. Com este passo, 
o Japão   nha por obje  vo conter a União Sovié  ca, com a 
qual agora compar  lhava uma fronteira de mais 2500 Km 
na Manchúria. 

De facto, o exército sovié  co era a maior ameaça à aven-
tura japonesa na China e, por isso, este pacto reves  a-se de 
uma grande importância para a Grande Estratégia do Japão. 
Contudo, esta estratégia fi cou seriamente comprome  da 
quando, em junho de 1939, Hitler assinou com Estaline o 
“Pacto de Não-agressão” sem avisar o seu aliado japonês. 
Isto não só representava uma brecha no “Pacto An  comin-
tern”, como, para a oligarquia japonesa, representava o surgimento 
de uma grande dose de incerteza e preocupação com a segurança 
da fronteira da Manchúria com a União Sovié  ca. 

Contudo, na sequência das vitórias alemãs na Europa em 1940, o 
Japão  renovou os seus laços com as potências do “Eixo”, através da 
assinatura do “Pacto Tripar  do”, em setembro de 1940, na esperança 
de que isto também representasse uma nova aproximação à URSS . 
Esta estratégia  nha por objec  vo apaziguar as relações com a URSS , 
por forma a garan  r novamente a paz na fronteira norte da Manchú-
ria e libertar, assim, as forças necessárias para iniciar a sua expansão 
para sul. O “Pacto Tripar  do” era também, de alguma forma, um aviso 
para que os Estados Unidos (EUA) não interferissem na expansão do 
Japão,  sob pena de pagarem caro o atrevimento. 

DO PLANO “ORANGE” AOS PLANOS “RAINBOW”
O ministro das Relações Exteriores do Japão terá dito a Hirohito 

que o “Pacto Tripar  do” era uma “aliança militar contra os EUA ”. 
Este acordo  nha de facto impacto signifi ca  vo na grande estraté-
gia americana. Assim, ainda em fevereiro de 1938, numa revisão do 
plano “Orange”, foi encarada e discu  da a hipótese, mais do que 
provável, de os EUA terem de combater uma guerra em dois ocea-
nos. Este cenário fazia com que o pressuposto que serviu de base ao 
plano “Orange”, ou seja, uma guerra unilateral com o Japão,  caísse 
por terra. 

Com a eminência da guerra na Europa, a “Comissão Conjunta” 
começou a elaborar planos que contemplavam a guerra entre os 
EUA  e eventuais coligações inimigas. Surgiram assim os designados 
planos “Rainbow” de 1939. Estes planos esboçavam uma série de 
cinco alterna  vas em caso de guerra: 

– “Rainbow One” – guerra defensiva para proteger os Estados Uni-
dos e o Hemisfério Ocidental a norte dos 10° S de la  tude. Neste 
cenário os EUA não  nham aliados.

– “Rainbow Two” – idên  co ao “Rainbow One”, mas os EUA teriam 
como aliados a França e o Reino Unido .

– “Rainbow Three” – aplicava-se o plano “Orange”, com a condi-
ção de que a defesa do Hemisfério fosse primeiro garan  da, con-
forme previsto no “Rainbow One”.

– “Rainbow Four” – aplicava-se o “Rainbow One”, mas incluía a 
defesa de todo o Hemisfério Ocidental.

– “Rainbow Five” – previa operações ofensivas pelas forças ame-
ricanas na Europa e em África, ou ambas. Teriam como aliados a 
França e o Reino Unido .

 A polí  ca americana para o Pacífi co  em 1940 era, no mínimo, ambí-
gua, como resultado das fraquezas manifestadas por um governo 
dividido, sendo que o problema não era a ausência de uma polí  ca 
externa, mas a de muitas polí  cas dentro da mesma administração. 
A linha dura pressionava no sen  do da aplicação de sanções eco-
nómicas e da demonstração de força contra o Japão. Outros que-
riam limitar os interesses dos EUA  na Ásia e voltar a atenção para 
a Europa. Por seu lado os militares estavam preocupados com uma 
guerra que, previam, iria acontecer antes que as Forças Armadas 
es  vessem preparadas. De 1939 a 1941 Roosevelt teve de gerir a 
polí  ca externa entre duas pulsões contraditórias: o desejo de man-
ter o país fora da guerra e a vontade de contribuir para a derrota da 
Alemanha nazi.

A proteção do Hemisfério  nha sido a lógica subjacente aos pla-
nos de rearmamento naval e era a principal prioridade dos planos 
“Rainbow”. A “Comissão Conjunta”, no seu primeiro relatório para o 
Secretário da Marinha, no fi nal de agosto de 1939,  nha concluído 
que a Marinha não estava pronta para responder a emergências gra-
ves, um parecer repe  do no seu segundo relatório um ano depois. 
Em 1940 e 1941, com o agravamento e a intensifi cação da guerra na 
Europa e na Ásia, os EUA viram o seu leque de opções estratégicas 
cada vez mais reduzido. Na prá  ca, o plano “Rainbow Five” acabou 
por cons  tuir a base da grande estratégia americana na Segunda 
Guerra Mundial.

�

Piedade Vaz
CFR REF

OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
E A ESTRATÉGIA NO PACÍFICO
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O NRP Zaire, construído nos Estaleiros Navais do Mondego na Figueira da Foz, foi aumentado ao efe  vo dos navios da Armada 
em 22 de dezembro de 1971, sendo o sé  mo dos dez navios patrulha da classe Cacine. Um navio que foi construído para operar 
em missões de patrulha costeira e nos rios em África, quis o des  no que fosse para o con  nente africano já em pleno século XXI, 
naquela que poderá vir a ser a sua úl  ma grande missão – o “Projeto Zaire”.

PREPARAÇÃO PARA A MISSÃO

Apesar da intensa vida operacional e da sua longevidade, com 
mais de 48 anos ao serviço de Portugal, o navio foi alvo de 

um inves  mento/melhoramento no Arsenal do Alfeite, entre 
2013 e 2015, possibilitando a sua projeção para África.

Par  ndo a 3 de janeiro de 2018 da Base Naval do Alfeite, acom-
panhado pelo NRP Bérrio, o navio chega ao arquipélago de São 
Tomé e Príncipe (STP) a 22 de janeiro. Foram 19 dias de viagem 
para dar início a uma missão singular e de cooperação/incum-
bências: a capacitação da Guarda Costeira de STP e a contribui-
ção para a segurança marí  ma na região. O papel do NRP Zaire na 
região foi claramente evidenciado nas palavras do então Ministro 
da Defesa Nacional de Portugal, Prof. Dr. Azeredo Lopes, ao frisar 
que “veio para promover a defesa e segurança marí  ma no Golfo 
da Guiné, a mais de 7000 quilómetros de distância da base”. 

Além do fl agelo da pirataria marí  ma que assola as fronteiras 
marí  mas de STP, este país insular vê os seus recursos ameaça-
dos devido à pesca ilegal e à poluição marí  ma, entre outros 
ilícitos. Por intermédio do “Projeto Zaire”, Portugal procura con-
tribuir para a segurança marí  ma na região e, ao mesmo tempo, 
apoiar o desenvolvimento da Guarda Costeira são-tomenses, 
disponibilizando um meio naval para a aprendizagem “on-job” 

dos marinheiros são-tomenses após a formação dos respe  vos 
quadros, conferindo-lhes assim a necessária experiência no mar.

CARACTERÍSTICAS DA MISSÃO
Revelando-se diferente de tantas outras, esta missão da Coope-

ração Técnico-Militar (CTM) portuguesa obedece a um conceito 
par  cular, só possível fruto da boa relação entre os dois países 
lusófonos, assente na confi ança mútua e permanente ligação com 
as autoridades polí  cas e militares são-tomenses. Centrada na pro-
moção do ensino da arte de marinheiro e da experiência no mar e 
no treino operacional, tem intrínseca uma mais-valia que muitas 
vezes transvaza a própria estrutura militar e mistura-se com a popu-
lação civil, enriquecendo um país que tem o mar como fronteira. 

Para além do conhecimento gerado, o projeto tem criado e 
melhorado algumas infraestruturas, sendo de realçar: a cons-
trução de um sistema de comunicações rádio VHF, permi  ndo 
assim cobrir a Zona Económica Exclusiva (ZEE) de STP; a melhoria 
e operacionalização do Centro de Operações Marí  mas; a bene-
fi ciação de instalações da Guarda Costeira; e a instalação duma 
boia de amarração na baía de Ana Chaves, que permite fornecer 
eletricidade aos navios que nela amarrem, desimpedindo assim 
o cais para outras embarcações. Há ainda o propósito de criar 

NRP ZAIRE
2 ANOS A CONTRIBUIR PARA A SEGURANÇA MARÍTIMA EM 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

NRP Zaire a navegar em águas são-tomenses
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uma enfermaria na Guarda Costeira. O “Projeto Zaire” contempla 
ainda o apoio na elaboração de legislação no âmbito das compe-
tências da autoridade marí  ma e do exercício da autoridade do 
Estado no mar. 

O navio opera já com uma guarnição mista, isto é, militares por-
tugueses e são-tomenses trabalham lado a lado, num ambiente 
de camaradagem e de confi ança. Tal facto  torna o projeto de 
Capacitação da Guarda Costeira de STP dis  nto de todos os 
outros projetos da CTM. 

Os dois países estão assim juntos no mar, já que com mais de um 
terço de guarnição são-tomense, há uma verdadeira ação con-
junta a bordo. Esta guarnição é reforçada por elementos perten-
centes ao Corpo de Fuzileiros, cuja missão se centra na proteção 
de força e no treino específi co de abordagem a navios, e ainda 
na operação e manutenção de botes pneumá  cos e respe  vos 

motores fora de borda. É assim proporcionado aos militares da 
Guarda Costeira experiência de mar e de operação de meios com 
as caracterís  cas de um navio patrulha. 

DOIS ANOS DEPOIS…
Com mais de 800 dias de missão em águas são-tomenses, o NRP 

Zaire conta já com mais de 2400 horas de navegação e 21.400 
milhas percorridas. Realizou já 12 ações de busca e salvamento, 
24 ações de fi scalização conjuntas, 4 ações de segurança marí-
 ma no âmbito da pirataria e 7 vistorias a navios em alto-mar, 

tendo iden  fi cado duas presumíveis infrações. Estes números 
resultam de um esforço conjunto entre Portugal e STP, que possi-
bilitou o exercício da autoridade do estado são-tomense na vigi-
lância e combate a ilícitos no mar e contribuiu para a segurança 
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marí  ma nas suas águas, face a fenómenos prevalecentes na 
região, como a pirataria ou a pesca ilegal.

Para além do mais, nestes 2 anos o navio tem-se revelado fun-
damental para as ações de busca e salvamento na região, tal 
como demonstrado aquando do naufrágio do navio Amfi tri  , 
que fazia a travessia entre as ilhas de STP, em abril de 2019. Esta 
missão envolveu, para além do centro de Coordenação de Busca 
e Salvamento Marí  mo (MRCC) de Lisboa, o NRP Zaire, e equipas 
de mergulhadores e de fuzileiros da Marinha Portuguesa, que 
recorreram  a drones e sonares rebocados durante uma semana 
de buscas. Esta operação saldou-se pelo resgate e salvamento de 
55 das 72 pessoas que estavam a bordo, sendo de lamentar que 
8 perdessem a vida no acidente e 9 con  nuem desaparecidas. 
Todo o apoio prestado pela Marinha Portuguesa foi preponde-
rante e reconhecido pelas en  dades locais. 

Quanto à a  vidade operacional, há ainda que realçar a par  cipa-
ção do navio em 8 exercícios internacionais de promoção da Segu-
rança Marí  ma no con  nente africano, merecendo destaque o 
OBANGAME EXPRESS 2019, o NEMO e o GRAND AFRICAN NEMO. 
Nestes exercícios fomenta-se a par  lha de informação e a troca de 
experiências entre os diversos atores na região, nomeadamente os 
países ribeirinhos da Europa, da América do Norte, da América do 
Sul e de África. Também se treinam diversos cenários, tais como a 
busca e salvamento marí  mo, o combate à pirataria, a pesca ilegal 
e o tráfi co de estupefacientes, de armas e de seres humanos. Com 
a Segurança Marí  ma sempre como horizonte, são também apro-
veitadas as presenças ou passagens de unidades navais na região 
de STP para a realização de exercícios de oportunidade; é desta 
forma proporcionada uma experiência única e diferente à guarni-
ção do NRP Zaire, em par  cular, aos militares são-tomenses. 



 REVISTA DA ARMADA | 553

JULHO 202020

Mais recentemente, e também no porto de São Tomé, uma 
barcaça que efetuava o transbordo de carga dos navios mercan-
tes fundeados para o cais, carregada de contentores, começou 
a afundar-se; se não fosse a rápida intervenção da guarnição do 
NRP Zaire, através da projeção de meios materiais e humanos, 
o desfecho desta situação teria sido diferente. Para além de se 
perderem 30 contentores e respe  vo conteúdo, seria seriamente 
afetada a navegabilidade de uma área consideravelmente grande 
do porto.

CONCLUSÃO
O NRP Zaire prossegue a sua missão nas águas de STP, com 

uma guarnição mista, cons  tuída por militares portugueses 
e são-tomenses, dando assim con  nuidade à Capacitação da 
Guarda Costeira de STP, mantendo uma elevada pron  dão de 
atuação no âmbito da segurança marí  ma e dos navegantes na 
região. Mais do que uma presença constante na paisagem da 
Baía de Ana Chaves e no quo  diano da vida da cidade de São 
Tomé, a permanência do navio da Marinha Portuguesa mate-
rializa-se num sen  mento de segurança e confi ança junto da 
população são-tomense, num projeto que em muito dignifi ca 
Portugal e fortalece os laços entre estes dois países lusófonos.

 O navio cumpre com sucesso um conjunto de missões no 
mar, que incluem as navegações de rotina para treino da 
guarnição são-tomense e a patrulha dos 360° de oceano que 
circunscrevem o arquipélago de STP, contribuindo de forma 
relevante para a presença naval e para a vigilância de espaços 
marítimos de elevada importância a nível geoestratégico – o 
Golfo da Guiné. 

�

Colaboração do COMANDO DO NRP ZAIRE

OUTROS APOIOS

As ações de cariz logís  co também cabem no leque de a  vi-
dades do “Projeto Zaire”. Realce para a  ligação entre as ilhas de 
STP, realizando o transporte de pessoas e do material essencial à 
subsistência da ilha mais pequena do arquipélago.

Mas não só de mar se faz a missão do NRP Zaire. Quando se 
encontra amarrado à boia na Baía de Ana Chaves, o navio pro-
cura promover outras a  vidades que vão para além das partes 
operacional e de manutenção própria; tal é o caso da  formação 
nas mais diversas áreas, como a saúde, a limitação de avarias e a 
abordagem a navios, entre outras. 

A relação de confi ança e de trabalho que se tem desenvolvido 
junto da comunidade ao longo destes dois anos, levou o NRP Zaire 
a estabelecer protocolos e parcerias com en  dades civis locais. O 
navio tem colaborado com a Escola Portuguesa em STP e mais de 
500 alunos, maioritariamente são-tomenses, já visitaram o nosso 
Zaire. Receberam-se ainda a bordo alunos de diversos anos de 
escolaridade, mormente do 11º e 12º ano que, no âmbito dos seus 
projetos subordinados ao tema “500 anos da viagem de circum-
-navegação de Fernão de Magalhães”, puderam assim ter o seu 
primeiro contacto com a vida no mar; para muitos deles, terá sido 
a primeira vez que puseram os pés numa plataforma naval. 

Merece igualmente destaque o apoio que o navio e a guarnição 
têm proporcionado à Proteção Civil local em situações de emergên-
cia, disponibilizando meios materiais e equipas técnicas. Tal foi o caso 
do combate ao incêndio, que foi dado como incontrolável, no navio 
Ville D’Abidjan atracado no porto de São Tomé. O conhecimento e 
experiência da guarnição do navio português neste  po de incêndios 
a bordo, foi decisivo de modo a evitar-se um desfecho catastrófi co. 
Em resultado dessa meritória ação, uma equipa da Marinha Portu-
guesa foi convidada a dirigir uma formação aos bombeiros locais. 
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Eis os quatro momentos da Guerra da 
Sucessão em que a Marinha foi crucial 

para a aplicação de uma estratégia indireta.

AÇORES
Nos Açores a ilha Terceira recusou-se a 

reconhecer D. Miguel, cons  tuindo-se as-
sim em baluarte da resistência liberal. No 
entanto, estava isolada quer no país, quer 
mesmo do resto do arquipélago açoriano, 
e sem reforços não poderia resis  r muito 
tempo. 

Os militares portugueses refugiados em 
Inglaterra, cerca de 2250 ofi ciais e 1000 
soldados1, pretenderam então juntar-se 
às forças leais da ilha Terceira. No entan-
to, os ingleses, escudados na aliança com 
Portugal e na sua neutralidade face ao con-
fl ito interno português, opunham-se a que 
rumassem da Inglaterra para os Açores. 
Quando, apesar da proibição, os homens 
se fi zeram ao mar, a Marinha Britânica im-
pediu o seu desembarque nas ilhas atlân  -
cas, chegando a disparar sobre o navio que 
transportava o Duque de Saldanha e obri-
gando parte deles a rumar ao Brasil. 

Porém o general, numa manobra bri-
lhante, voltou à Europa e aportou em 
França. Toda a Inglaterra pôde então cons-
tatar que seguiam em navios mercantes e 
que estavam desarmados. O escândalo 
polí  co e a ação da oposição levaram a 
Inglaterra a adotar uma a  tude mais fl exí-
vel, o que permi  u reforçar com homens, 
armas e munições a ilha Terceira. Em vez 
de “atacar” a Inglaterra, com esta ação 
indireta Saldanha levou-a a alterar a sua 
vontade polí  ca para uma posição mais 
próxima dos interesses dos liberais, o que 
cons  tuiu uma derrota polí  ca importan-
te dos absolu  stas.

Liberta do constrangimento militar in-
glês, a Marinha liberal foi essencial para 
fortalecer a resistência na Terceira, tendo 
a Marinha miguelista um papel passivo 
não conseguindo, como o  nham feito 
os ingleses, impedir os desembarques. 
Em “fi nais de Março de 1829 já lá  nham 
desembarcado «mais de mil indivíduos, 
4000 espingardas, balas, pólvora e 500 
bocas de fogo»” 2.

Os reforços recebidos pelos liberais aço-
rianos mostraram-se essenciais para evitar 
o desembarque das forças miguelistas cuja 
esquadra, dirigida pelo Almirante Rosa 
Coelho, apenas chegou à Vila da Praia, hoje 
Praia da Vitória, em agosto de 1829. A es-
quadra era composta pela nau D. João VI, 
pelas fragatas Pérola, Dianna e Amazona, 
pela corveta Princesa Real, pelas charruas 
Jaya Cardozo, Galatea, Orestes, Princesa 
da Beira e Princesa Real e pelos brigues 
Infante D. Sebas  ão, Providência, Glória e 
Divina Providência. 

A abordagem foi claramente direta, 
uma barragem de fogo dos navios e uma 
tenta  va de desembarque liderada pelo 
Coronel Azevedo Lemos. A defesa, or-
ganizada pelo futuro Duque da Terceira, 
assentava num conjunto de pequenos 
fortes armados com peças de ar  lharia. O 
desembarque foi rechaçado e, depois de 
sofrer várias centenas de baixas, a armada 
miguelista re  rou-se. Em vez de um cerco 
baseado num bloqueio naval que levaria à 
asfi xia dos liberais confi nados a uma ilha 
que fi caria sem possibilidade de abasteci-
mento, os absolu  stas procuraram atacar 
no ponto mais expectável e melhor defen-
dido. Um ataque direto sobre a força ad-
versária quase nunca resulta e, desta vez, 
também não conseguiu levar de vencida 
o adversário.

Após a re  rada da esquadra miguelista, 
os liberais rapidamente enviam forças à 
maioria das ilhas, primeiro o Pico, depois 
São Jorge, o Faial e a Graciosa que foram 
ocupadas com pequena ou nenhuma re-
sistência. O Corvo e as Flores passaram-se 
para o lado liberal por sua própria inicia  -
va, uma vez que a sua posição e dependên-
cia das outras ilhas não lhes permi  am ou-
tra alterna  va. Apenas São Miguel e Santa 
Maria permaneciam do lado miguelista.

D. Pedro IV abdica então do trono do 
Brasil3 e regressa à Europa atracando em 
Cherburgo, na costa da Normandia, a 10 
de junho de 1831 começando de imediato 
a preparação diplomá  ca do confl ito. 

Os liberais procuraram, simultaneamen-
te, estender o seu território às duas ilhas 
ainda sob domínio absolu  sta e a 3 de 
agosto de 1831, sob o comando do futuro 
Duque da Terceira, libertam a Ilha de S. Mi-
guel após um desembarque bem-sucedido 
e de um breve combate na Ladeira Velha. 
Pouco depois os liberais asseguram o con-
trolo total dos Açores, pra  camente sem 
derramamento de sangue.

Na frente diplomá  ca D. Pedro conse-
gue obter simpa  as em França e na Ingla-
terra. Um sinal dessa simpa  a é o fato de 
a fi lha de D. Pedro, Maria Amélia, nasci-
da no primeiro de dezembro de 1831 em 
Paris, ser apadrinhada pelo Rei de França 

AS ARMADAS RIVAIS NA GUERRA 
DA SUCESSÃO PORTUGUESA (1828-1834)
A IMPORTÂNCIA DO PODER NAVAL NO DESFECHO DA CONTENDA 
2ª Parte

Batalha da Praia da Vitória.
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D. Luís Filipe e pela sua mulher, a Rainha 
Maria Amélia. 

Assim, em pouco tempo, é possível levan-
tar fundos e organizar uma expedição que 
parte de Belle-Isle, na Bretanha, rumo aos 
Açores, onde chegam a 22 de fevereiro de 
1832 sem que a Esquadra miguelista inter-
fi ra. Aí pôde nomear um governo, iniciar 
importantes reformas sociais e polí  cas, 
juntar forças e preparar a expedição ao 
con  nente.  

Em resumo: uma estratégia indireta, ba-
seada na mobilidade ob  da pelos meios 
navais e numa diplomacia efi caz, permi-
 u aos liberais, a par  r de uma pequena 

parcela de território que man  veram sob 
controlo, organizar as suas forças e prepa-
rar o passo seguinte – um desembarque 
no con  nente. Do lado miguelista, uma 
passividade excessiva da Armada, incapaz 
de impedir desembarques hos  s no terri-
tório e de bloquear a Ilha Terceira, acom-
panhada de uma estratégia direta de de-
sembarque sob um ponto defendido pelo 
adversário mostraram-se um completo 
falhanço.

DESEMBARQUE NO MINDELO

A Esquadra liberal par  u dos Açores, em 
maio de 1832, rumo a Portugal con  nen-
tal. “Concluídos os prepara  vos militares 
nos Açores pelos meados de 1832, par  u 
a expedição liberal em direção ao Norte 
do país, cons  tuída por cerca de 8.000 ho-
mens e mais de 50 navios, sob o comando 
do almirante inglês Rose Sartorius. Reu-
nindo-se à esquadra a fragata Rainha de 
Portugal em que vinha D. Pedro”4.

A esquadra era cons  tuída por várias 
embarcações de transporte de pessoas e 
material, que eram escoltadas por duas 
fragatas5 (Rainha de Portugal e D. Maria II), 
dois brigues (Conde de Vila Flor e Liberal), 
oito escunas6 (Terceira, Eugénia, Coque  e 
Faial, Graciosa, Prudência, Esperança e São 
Bernardo).  

Usando novamente uma estratégia indi-
reta, D. Pedro dirigiu-se ao Norte do país e 
não a Sul, onde as tropas miguelistas o es-
peravam. Estas só se aperceberam quando, 
na véspera do desembarque, a Esquadra li-
beral pôde ser avistada de terra. Demasiado 

tarde, o efeito de surpresa estava alcan-
çado, desequilibrando o adversário. 

O desembarque no dia 8 de julho de 1832 
foi rápido e efi caz e, logo no dia seguinte, 
as tropas liberais entraram no Porto e con-
trolaram facilmente a cidade, de onde as 
tropas absolu  stas  nham re  rado pen-
sando que as forças de D. Pedro eram mui-
to superiores às que na verdade eram.

Este foi o segundo momento decisivo da 
guerra civil. D. Pedro encontrava-se agora à 
frente de tropas em território con  nental 
português e no controlo da segunda maior 
cidade nacional.

Também aqui vemos em ação a estraté-
gia indireta, a surpresa e o engano que, pa-
ralisando o inimigo, permite a conquista do 
obje  vo pretendido com o mínimo de cus-
to. Para a implementação desta estratégia 
foi de novo crucial a u  lização da Marinha, 
quer pela sua mobilidade, quer pela maior 
facilidade de iludir o adversário sobre as 
nossas reais capacidades.

A Marinha miguelista esteve ausente 
durante esta ação de crucial importância 
estratégica.

Desembarque no Mindelo.

Carta topografi ca das Linhas do Porto (pormenor).
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DESEMBARQUE NO ALGARVE

Seguiu-se o cerco da cidade do Porto 
pelas tropas miguelistas, acordadas do 
seu torpor e fi nalmente conscientes da 
dimensão do exército de D. Pedro. “A des-
proporção dos exércitos era abissal: 8.500 
homens do lado ocupante, incluindo mer-
cenários estrangeiros, contra 80.000 com-
batentes a favor de D. Miguel” 7.

O cerco foi demorado e pontuado por 
diversas tenta  vas de estratégia direta de 
um e outro lado, todas falhadas “O cerco 
do Porto duraria cerca de um ano. Cons-
truíram-se trincheiras e redutos que foram 
resis  ndo mal às tenta  vas de desaloja-
mento por parte das forças absolu  stas” 8.

No entanto, o cerco era incompleto, pois 
nunca os miguelistas conseguiram fechar 
a foz do Douro, permi  ndo o abasteci-
mento, embora irregular, da cidade por via 
marí  ma. Assim foi possível obter refor-
ços, como os que chegaram com Palmela 
e Napier a 1 de junho de 1833.

Instalado o impasse, urgia quebrar o 
cerco, o que na impossibilidade de uma 
abordagem direta, já tentada e falhada, in-
dicava ser de optar por outra solução. Os li-
berais elaboraram então um plano visando 
desequilibrar as forças adversárias através 
da surpresa ob  da com a mobilidade. Go-
zando de liberdade de movimentos com a 
sua Esquadra, agora dirigida pelo almirante 
inglês Charles Napier, organizaram uma pe-
quena força, cerca de 1500 homens, que, 
sob a direção do Duque da Terceira saiu do 
Porto e, enganando a Esquadra miguelista, 
conseguiu desembarcar no Algarve, perto 
de Monte Gordo. Daí planeavam dirigir-se 
para Beja em apoio de uma revolta militar 
liberal.

Esta ação foi bem-sucedida, na medida 
em que Napier usou várias tá  cas de cará-
ter indireto que impediram os miguelistas 
de perceber onde seria o local de desem-
barque, tendo inclusivamente parado al-
gum tempo ao largo de Peniche e de Lisboa 

para os enganar sobre o verdadeiro lugar 
de desembarque. “Depois de nos mostrar-
mos ao largo de Peniche, delineamos o 
nosso curso a poucas milhas ao largo de 
Lisboa, onde nos man  vemos até ao pôr 
do sol, com o obje  vo de distrair a atenção 
dos ministros de Dom Miguel que não fa-
ziam ideia onde o golpe iria ser desferido”9. 
Estas manobras paralisaram o lado migue-
lista, que não reagiu com a pron  dão ne-
cessária.

BATALHA DO CABO 
SÃO VICENTE E TOMADA 
DE LISBOA

Depois de desembarcar as tropas do Du-
que da Terceira no Algarve, a Esquadra aju-
dou a ocupar várias cidades algarvias costei-
ras, nomeadamente Faro e Lagos. As tropas 
preparavam-se para seguir para Beja em 
apoio de guarnição que aí se revoltara contra 
o governo de D. Miguel, quando receberam 
a informação de que a Esquadra miguelista, 
cons  tuída por nove navios e comandada 
pelo Almirante Torres de Aboim, saíra de Lis-
boa e lhe vinha dar batalha. 

As duas forças navais fi caram frente a 
frente ao largo da baía de Lagos. A Esqua-
dra miguelista formava a duas linhas – na 
da frente a D. João, a Rainha, a Mar  n Frei-
tas e a Princesa Real, e depois três corvetas 
e dois brigues. 

Napier conseguiu sair da posição desvan-
tajosa em que se encontrava, tendo a ba-
talha sido travada no Cabo de São Vicente 
em posição mais favorável para a Esquadra 
liberal, que obteve uma retumbante vitó-
ria, aprisionando a totalidade da armada 
miguelista, que a par  r desse momento 
deixou de ter forças navais relevantes.
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Aproveitando esta situação, os liberais 
alteraram os seus planos e resolveram 
avançar de imediato sobre a capital agora 
desprotegida, uma vez que o Governo en-
viara parte das suas forças para Beja para 
sufocar a rebelião e para enfrentar os libe-
rais no Algarve. 

Numa ação concertada, Terceira por Ter-
ra e Napier por mar convergiram sobre a 
cidade de Lisboa, numa tal superioridade 
estratégica que o Governo, cujas forças 
estavam agora completamente desar  cu-
ladas e cujo moral estava ferido de morte, 
abandonou a cidade que pôde ser tomada 
pra  camente sem resistência.

Os liberais dominavam agora pra  ca-
mente todo o litoral Sul e ameaçavam a 

retaguarda do exército miguelista que cer-
cava o Porto. A resistência de D. Miguel ia 
con  nuar, mas a guerra estava perdida 
para a sua causa.

Uma estratégia indireta com base na sur-
presa e na mobilidade da Marinha fora, de 
novo, decisiva.

CONCLUSÕES
A Guerra da Sucessão do rei português 

D. João VI devastou o país de 1828 a 1834 
e pôs frente a frente liberais e absolu  stas. 

Foi, como vimos, uma guerra em que a Ma-
rinha teve um peso decisivo no desfecho da 
contenda, desempenhando diversos e im-
portantes papéis ao longo do confl ito, desde 

o transporte de forças militares, à proteção 
do desembarque de tropas, ao abastecimen-
to dos exércitos estacionados e, mesmo, no 
combate naval direto com a frota inimiga. 
A Armada liberal foi decisiva na tomada da 
cidade de Lisboa a 24 de julho de 1833 e na 
consolidação dessa posição estratégica. 

Em quatro momentos decisivos da guerra, 
a manutenção de uma base no território na-
cional nos Açores, o desembarque de tropas 
no con  nente, o romper do cerco do Porto 
e na batalha naval do Cabo de São Vicente e 
consequente tomada da capital, a Marinha, 
usada primordialmente no âmbito de uma 
estratégia indireta baseada na mobilidade e 
na surpresa, abalando o moral do adversá-
rio e desequilibrando o seu sistema de for-
ças, permi  u vitórias decisivas pra  camen-
te sem derramamento de sangue.

�

Jorge Fonseca de Almeida
Doutorando em Sociologia

Notas
1 Bonifácio, 2004.
2 Bonifácio, ibid.
3 7 de abril de 1831.
4 Silva, 1993.
5 Navio de guerra com três mastros e velas redon-
das. Estavam equipadas com uma única bateria de 
canhões, cujo número era variável com o tamanho 
do navio. Muito usadas em missões de escolta.
6 Veleiro com dois ou mais mastros, sendo o da 
popa, chamado da mezena, o mais alto. Pode ser 
navio de guerra ou não.
7 Silva, 1993.
8 Silva, ibid.
9 Tradução do autor - Napier, 1836. No original pode 
ler-se “A  er showing ourselves off   Peniche, we sha-
ped our course a few leagues outside the rock of 
Lisbon, abreast of which we lay  ll sunset, with the 
view of distrac  ng as much as possible the a  en  on 
of Don Miguel’s ministers, who had no idea where 
the blow was to be struck”.

Sir Charles Napier by E.W. Gill.
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HINOS

Maioritariamente, o hino nacional é 
entendido como uma composição 

musical patrió  ca capaz de evocar e enal-
tecer as tradições e conquistas de um 
povo. Reconhecido, assim, como símbolo 
nacional, não será exagerado afi rmar que 
ele fi gura como exteriorização sonora que 
proclama e simboliza uma nação.

Com a entrada no século XIX, os povos 
europeus, afi rmando paula  namente a sua 
iden  dade enquanto Estado-nação, entre 
outros elementos, socorreram-se da arte 
musical para cantar e perpetuar os seus 
feitos patrió  cos. Dito de outra maneira, 
socorreram-se da arte musical para criar 
elementos iden  tários e representa  vos 
dos seus povos.

Portugal não foi exceção a este movi-
mento. Durante as primeiras décadas desse 
século, a noção de hino nacional era pra-
 camente inexistente e, por isso mesmo, 

as peças musicais com caráter público ou 
ofi cial, eram iden  fi ca  vas do monarca 
reinante. Porém esta conceção polí  co-
-musical vai rapidamente ceder perante 
uma visão iden  tária despersonalizada. Na 
verdade, se até 1834 é possível iden  fi car 
o hino com o rei – v.g. Hymno de D. João VI 
– o posterior Hymno da Cons  tuição ou 
Hymno da Carta, ainda que associado a um 
determinado texto fundamental de cunho 
pessoal, não apenas cederá àquele enten-
dimento como preparará o caminho para 
uma total autonomia do hino A Portuguesa 
enquanto símbolo nacional. 

HYMNO PATRIOTICO OU 
HYMNO DE D. JOÃO VI

A origem do Hymno Patrio  co, consi-
derado como o primeiro hino português, 
remonta ao ano de 1809 e é da autoria do 
famigerado compositor Marcos António da 
Fonseca Portugal.

Para assinalar o 42.º aniversário do prín-
cipe regente e sem relegar a recente reen-
trada das tropas francesas em Portugal – 
desta feita comandadas pelo general Soult1 
– Marcos Portugal, mestre da Cappela Real, 
compusera a patrió  ca cantata La Speranza 
ossia l’Augurio Felice para ser estreada no 
Real Teatro de São Carlos, a 13 de maio 
de 1809. Não desperdiçando quaisquer 
recursos técnicos e consciente do agrado 
que tais harmonias causariam no público, 

o mencionado autor, para concluir a sua 
obra, optara por escrever um andamento 
sumptuoso, de ritmo pontuado e de fácil 
apreensão melódica. Foi tal o sucesso que, 
no ano seguinte, este úl  mo andamento 
veio a ser autonomizado e denominado de 
Hymno Patrio  co da Nação Portugueza2. 

Oferecido ao príncipe regente e expri-
mindo os sen  mentos de fi delidade por-
tuguesa ao Rei e à Pátria, o também apeli-
dado de Hymno de D. João VI, rapidamente 
se divulgará e passará a ser entoado, em 
momentos solenes, até ao ano de 18343. 
Com efeito, será nessa data subs  tuído pelo 
posterior Hino da Carta de D. Pedro IV. 

Curiosamente, tal subs  tuição não impli-
cará o seu desaparecimento, pois aquando 
da entrada do infante D. Luís (futuro D. 
Luís I), como guarda-marinha, para a Aca-
demia Real dos Guardas-Marinhas, em 28 
de outubro de 1846, acredita-se que tenha 
sido ordenada a sua execução, por força 
da outorga que D. Maria II, sua mãe, havia 
feito à aludida ins  tuição naval4. 

Na ausência de fontes primárias capazes 
de comprovarem este facto com total exa-
 dão distanciar-nos-emos da ques  úncula 

sobre quando terá sido tocado, pela pri-
meira vez, na supracitada Academia. 

Não obstante, no âmbito do Bicentená-
rio da Companhia dos Guardas-Marinhas 
e sua Real Academia, em 3 de maio de 
1982, por determinação do Chefe do Esta-
do-Maior da Armada – com novo texto da 
autoria do atual CMG Ribeiro Cartaxo e 
com adaptação musical do então chefe da 
Banda da Armada, CFR Maria Baltazar – o 
hino foi tocado, pela Banda da Armada, 
na presença do Presidente da República5. 
A par  r de então passou a ser elemento 
integrante e protocolar do cerimonial da 
Escola Naval. 

HYMNO DA CONSTITUIÇÃO OU 
HYMNO DA CARTA 

As Bases da Cons  tuição são aprovadas a 
9 de março de 1821, em Lisboa; segue-se-
-lhe a elaboração da Lei Fundamental pelas 
Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação 
Portuguesa, que veio a ser aprovada em 23 
de setembro de 1822.  Porém a 31 de março 
de 1821, deslumbrado pela causa cons  tu-
cional, o então príncipe melómano D. Pedro 
de Alcântara, para a celebrar, compôs um 
breve trecho musical crismando-o de Hino 
Cons  tucional. Com letra da sua autoria, 

precedido de uma introdução musical de 
jeito marcial, com as seguintes palavras: 

“Ó Pátria, ó Rei, ó Povo / ama a tua 
Religião / observa e guarda sempre / 
Divinal Cons  tuição!”.

Pese embora o seu altruísmo musical, 
ainda que deixando antever alguma con-
veniência polí  ca, o aludido hino só viria a 
ser ofi cializado, enquanto elemento proto-

colar, em março de 1834, já no reinado de 
sua fi lha D. Maria II. 

Curiosamente, como entretanto já havia 
sido outorgada a Carta Cons  tucional de 
1826, sem quaisquer pruridos polí  cos, 
foi reba  zado como Novo Hymno Cons  -
tucional ou Hymno da Carta, e a sua prosa 
foi alterada para a seguinte forma: 

“Quanto, ó Pedro generoso / te deve a 
lusa Nação / por teu valor possuímos / 
Liberal Cons  tuição” 6. 

3 HINOS NACIONAIS 
FORMAS DE CANTAR A PÁTRIA

Henrique Lopes de Mendonça nasceu 
em Lisboa em 2 de fevereiro de 1856. 
Foi professor, conferencista, drama-
turgo, cronista e romancista português. 
Pessoa de elevada erudição, conciliou 
a sua carreira de ofi cial de Marinha 
com a carreira de poeta e historiador.

Lecionou na escola Prá  ca de Ar  lha-
ria Naval e na Escola de Belas-Artes, em 
Lisboa.

Não relegando o seu papel de militar, 
enquanto ofi cial da Marinha Portuguesa, 
o seu maior reconhecimento está rela-
cionado com a criação da obra A Portu-
guesa, atual hino nacional português.

Faleceu em 24 de agosto de 1931.
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Independentemente da problemá  ca 
em torno do texto posteriormente ofi cia-
lizado7, é certo que este hino se manteve 
vigente e foi executado até à Implantação 
da República.

A PORTUGUESA
Tem sido entendimento consensual da his-

toriografi a portuguesa explicar a génese do 
atual hino nacional – A Portuguesa – como 
ato de manifesto ao Ul  matum inglês de 
11 de janeiro de 1890. Há verdade neste 
entendimento, porquanto a criação do 
mencionado hino, datando de 12 de janeiro 
de 1890, sobrevém no âmago de uma forte 
reação popular, de pendor nacionalista, des-
pertando os interesses da Pátria como um 

valor cole  vo. Podendo ser esta a explica-
ção histórico-polí  ca a si inerente, na rea-
lidade, os factos mostraram-se verdadeira-
mente espontâneos. 

Atentando nos relatos coevos – em espe-
cial, no periódico O Ocidente, de 21 de 
março de 1890 – julgamos ser possível 
reconstruir a sua história com considerá-
vel fi dedignidade. Considerando o aludido 
texto informa  vo, tudo se houvera recon-
duzido à noite de 12 de janeiro de 1890. Por 
certo inspirados pelos brados patrió  cos 

que ressoavam nas ruas lisboetas, o ofi cial 
de Marinha e poeta Henrique Lopes de 
Mendonça8. Juntamente com o compositor 
Alfredo Keil, no compasso de espera que 
mediara a sobremesa e o café de um jantar 
de amigos onde, entre outros, haviam fi gu-
rado como comensais, em jeito de impro-
viso, conceberam este canto nacional e 
patrió  co 

“cujas notas nos recordam as canções 
e os hinos mais portugueses, a poesia 
que ao som dessa música se canta não 
é menos patrió  ca e levantada, porque 
nas suas estrofes se recordam as nossas 
glórias passadas, como as de um povo 
de navegadores audaciosos e de guer-
reiros vitoriosos, que não deve esquecer 
o passado para que lhe seja es  mulo no 
presente”9. 

Fora tal o entusiasmo que, de imediato, 
se decidira, por expensas próprias, proce-
der à edição deste novel canto nacional 
para que se propagasse “como protesto á 
aff ronta feita a Portugal por Inglaterra”10.  
Assim sucedeu, com uma primeira  ragem 
de 12.000 exemplares distribuídos, gratui-
tamente, pela capital do Reino. 

Não obstante a sua aceitação, o sucesso 
do hino não foi, de todo, imediato. Em 
rigor, as primeiras manifestações contra 
o Ul  mato ocorreram ao som do Hino da 
Restauração e do Hino da Carta que estava 
vigente. Assim, o hino que havia sido con-
cebido para unir os portugueses em torno 
de um sen  mento comum, não só acabaria 
por ser desconsiderado pelos monárqui-
cos, como também viria a ser proibida a 
sua execução em atos ofi ciais ou solenes11.

A semente havia caído em boa terra, mas 
seria necessário esperar para que se pudes-
sem colher bons frutos. Neste sen  do, no 
âmbito da Implantação da República, A Por-
tuguesa – ressurgida, espontaneamente, na 
voz do Povo – e a Bandeira Nacional acaba-
ram por fi gurar como o motor da transfor-
mação de um novo país12. 

Vigorando como símbolo nacional, de 
facto, desde 5 de outubro de 1910, de 
iure, apenas o viera a ser a par  r de 19 de 
junho de 1911, por via da sua aprovação, 
enquanto tal, na Assembleia Cons  tuinte.

Divulgado e conhecido por todo o país ao 
longo dos anos subsequentes, mormente 
por via da oralidade, o Hino Nacional rapi-
damente conheceu múl  plas variantes 
interpreta  vas. Para obstar a tais conse-
quências nefastas, em 1956 o poder exe-
cu  vo nomeou uma comissão de especia-
listas para que se estudasse e fi xasse uma 
versão ofi cial de A Portuguesa. Depois 
de alguns meses de trabalho, através 
da resolução do Conselho de Ministros, 

publicada no Diário do Governo, 1ª série, 
nº 199, de 4-9-1957, foi aprovada na sua 
atual versão.

Reiterada na Cons  tuição de 1976, no 
n.º 2 do seu ar  go 11.º, como um dos sím-
bolos nacionais, A Portuguesa é executada, 
ofi cialmente, em cerimónias nacionais, 
civis e militares, onde se presta homena-
gem à Pátria, à Bandeira Nacional ou ao 
Presidente da República. 

�

João Andrade Nunes
CAB B

Doutorando em História do Direito

Notas
1 A , J.J. N.[?], Historia Contemporanea ou 
D. Miguel em Portugal. Mo  vo de sua exaltação, e 
a causa da sua decadencia, Typographia do Centro 
Commercial, Lisboa, 1853, p. 90
2 C , C  , Excerptos Historicos e Collec-
ção de Documentos rela  vos á guerra denomina da 
Peninsula e ás anteriores de 1801, e do Roussillon e 
Catalunha, Imprensa Nacional, Lisboa, 1865, p. 354.
3 Neste sen  do, A , J.J. N.[?], Historia Contem-
poranea ou D. Miguel em Portugal, op. cit., p. 87.
4 Com este entendimento, ainda que sem citação 
de fontes primárias, veja-se C , M  I , “Os 
hinos de Portugal”, in A Monarquia Portuguesa. 
Reis e Rainhas na História de um Povo, coord. João 
Aguiar e Bento de Moraes Sarmento, Selecções do 
Reader´s Digest, Lisboa, 1999, p. 373.
5 V , H  S  , “O hino da Real 
Academia dos Guardas-Marinhas”, in Revista da 
Armada n.º 353, ano XXXI, janeiro de 2002, p.35.
6 Sobre as diferentes letras associadas à composi-
ção de D. Pedro vide C , L   A , 
O Som Social. Música, poder e sociedade no Brasil 
(Rio de Janeiro, séculos XVIII e XIX), 1.ª ed., Edição 
do Autor, São Paulo, 2011, pp. 285-286. 
7 Cfr. Idem.
8 Autor de inúmeros textos literários e cien  fi cos, 
no âmbito da História Naval, destaca-se a obra 
“Estudos sobre Navios Portugueses nos Séculos XV 
e XVI” com data de publicação de 1872. Reformou-
-se da Marinha em CMG, em 25 de maio de 1912.  
Por fi m, entre outros cargos de relevo exercidos na 
sociedade civil, foi também presidente da Acade-
mia de Ciências de Lisboa. Para uma leitura mais 
detalhada da sua biografi a, vide O , L  

 (coord.) – Portugal século XX: portugueses céle-
bres, Círculo de Leitores, Lisboa, 2003.
9 Cfr. A Portuguesa”, in O Ocidente, 21 de Março de 
1890, p. 68.
10 Idem.
11 R , R , “O cidadão Keil: ‘A Portuguesa’ e a 
cultura do patrio  smo cívico em Portugal no fi m 
do século XIX”, in Alfredo Keil 1850-1907, António 
Rodrigues (coord.), Ministério da Cultura, Lisboa, 
2001, p. 486.
12 Embora a Portuguesa e a Bandeira Nacional se 
tenham conver  do nos polos fundamentais da repu-
blicanização, as alterações iden  tárias de rutura 
com o passado foram bem mais amplas. Assim, 
logo nos dias seguintes ao 5 de outubro, o Governo 
Provisório decretou que as palavras Real ou Coroa 
seriam omi  das ou, no seu lugar, passariam a cons-
tar as palavras República, Nacional ou Portugal (v.g. 
Procuradoria-Geral da República, Biblioteca Nacio-
nal, Banco de Portugal, Conservatório de Lisboa, 
Academia das Ciências, Academia de Belas-Artes, 
estradas nacionais, entre outros). De igual modo 
foi prontamente ins  tuído um sistema próprio de 
festas e comemorações em que foram declarados 
novos feriados nacionais e suprimidos outros. Sobre 
o assunto, vide R , R , “A estranha morte da 
Monarquia em Portugal”, in História de Portugal, 
direção de José Ma  oso, vol. VI, Círculo de Leitores, 
1993, pp. 421 e ss.

Alfredo Keil nasceu em Lisboa, em 
1850. Estudou no Colégio Britânico, 
onde desde cedo mostrou ser talentoso 
em desenho e música. Aos 12 anos, com-
pôs a sua primeira obra Pensée Musicalé.

Após o colégio, estudou Artes, em 
Nuremberga, onde teve aulas com per-
sonalidades importantes do mundo 
ar  s  co.

Apesar de Alfredo Keil signifi car, para 
a maioria dos portugueses, apenas 
o compositor do Hino Nacional, este 
luso-alemão foi, também, escritor, fotó-
grafo, poeta, colecionador de obras de 
arte e pintor.
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Tratadas que foram, nas partes anteriores, as questões matriciais 
rela  vas ao enquadramento cons  tucional, e bem assim as res-

peitantes ao âmbito de intervenção das Forças Armadas, importa, 
em complemento, abordar a questão no prisma de intervenção dos 
órgãos e serviços da Autoridade Marí  ma Nacional (AMN), nos seus 
vários planos.

Depois de decretado o estado de emergência através do Decreto 
do Presidente da República nº 14-A/2020, de 18 de Março1, e, em 
concreto, através do regime aprovado pelo Decreto nº 2-A/2020, 
de 20 de Março, pelo Decreto nº 2-B/2020, de 2 de Abril, e pelo 
Decreto nº 2-C/2020, de 17 de Abril2, exis  u a necessidade, em 
âmbito dominial público3 e marí  mo-portuário – e quanto às muito 
amplas ac  vidades que se desenvolvem nestes espaços jurisdicio-
nais – de proceder a um conjunto de determinações e de interven-
ções que, pela sua natureza própria e cumprindo o que a lei defi ne, 
se realizaram em âmbito das Capitanias dos Portos e dos Comandos 
Locais da Polícia como órgãos locais da AMN.

O enquadramento legal das competências dos Capitães dos Portos 
é, neste âmbito, vas  ssimo, sendo de sublinhar, a  tulo meramente 
exemplifi ca  vo, além obviamente dos nºs 8 e 10, do ar  go 13º, do 
Decreto-Lei nº 44/2002, de 2 de Março, a Lei nº 44/2004, de 18 de 
Agosto4, o Decreto-Lei nº 96-A/2006, de 2 de Junho5, o Decreto-Lei 
nº 135/2009, de 3 de Junho6, os nºs 6 e 9 do ar  go 10º e ar  gos 11º, 
15º e 23º, todos do Decreto-Lei nº 159/2012, de 24 de Julho, a Por-
taria nº 210/2014, de 14 de Outubro, o Decreto-Lei nº 132/2015, de 
9 de Julho7, os ar  gos 30º a 32º, 38º e 40º, todos da Lei nº 68/2014, 
de 29 de Agosto, e, mais recentemente, o Decreto-Lei nº 97/2018, 
de 27 de Novembro, a cujo regime voltaremos adiante. São, por-
tanto, em con  nuo, 15 anos de regulação de matérias dominiais 
públicas e de espaços balneares a conceder competências específi -
cas aos órgãos locais da AMN.

No âmbito da regulamentação do estado de emergência, e já em 
sede de situação de calamidade, o Governo defi niu premissas quanto 
às ac  vidades individuais e colec  vas que se desenvolvem em espa-
ços sob jurisdição da Autoridade Marí  ma, sendo disso exemplo, no 
âmbito da regulação local – e respec  vo processo fi scalizador – de 
permissão de ac  vidades  sicas de curta duração, do impedimento 
de desenvolver ac  vidades de pesca, de pra  car as praias e demais 
areais costeiros, de desenvolver ac  vidades lúdicas, náu  co-recrea-
 vas e despor  vas, de realizar ac  vidades marí  mo-turís  cas, de 

proibição de prestação de serviços e de quaisquer desportos de des-
lize, de ac  vidades forma  vas e de realização de provas e exibições 
náu  cas, cabendo, no geral, aos órgãos locais da AMN, assegurar o 
cumprimento de todo o quadro de interdições defi nido pelos Decre-
tos do Governo que procederam à execução da declaração do estado 
de emergência e, posteriormente, da situação de calamidade.

Para tal, e no que foi entendido como oportuno promover e fazer 
publicar, os Capitães dos Portos usaram, quando adequado, o meca-
nismo jurídico que a lei lhes confere como competência própria 
– o Edital da Capitania –, e que cons  tui o instrumento local que 
está defi nido para que a Autoridade Marí  ma Local (AML) difunda 
determinações e orientações às comunidades ribeirinhas, mercan-
 s, piscatórias e náu  co-recrea  vas e locais. Assim, e nos termos 

conjugados do nº 1, e da alínea g)8, do nº 4, ambos do acima men-
cionado DL nº 44/2002, com o es  pulado na alínea b), do nº 2, do 
ar  go 4º, do Decreto-Lei nº 45/2002, igualmente de 2 de Março, 
é prerroga  va funcional específi ca dos Capitães dos Portos publica-
rem um conjunto de determinações, orientações e informações que 
lhe estão legalmente come  das. 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 97/2018, de 27 de Novembro, 
diploma que procedeu à transferência de competências da Admi-
nistração Central para a Administração Local, foi aprovado o regime 
que cometeu as competências de gestão e ordenamento das praias 
às Autarquias Locais, e no âmbito do qual os órgãos da AMN têm, 
notoriamente, um quadro amplo de responsabilidades que fi cou 
expresso na alínea c), do nº 1, do ar  go 3º, no ar  go 6º, e no ar  go 
10º, todos do referido diploma, em especial em matéria de segu-
rança, protecção, socorro e assistência, e no respec  vo processo 
fi scalizador e sancionatório, âmbito em que os Comandos Locais da 
PM têm responsabilidade acrescida9.

É neste contexto de competências que ganha expressão óbvia 
toda a confi guração legal que tem transparecido recentemente 
nos órgãos de comunicação social quanto às responsabilidades 
públicas sobre os espaços dominiais e balneares, e onde ganham 
relevo acrescido as Autarquias Locais, as Capitanias dos Portos e a 
Polícia Marí  ma, numa lógica de intervenção local que o DL 97/2018 
veio  pifi car com muita clareza. Com efeito, e quanto à interven-
ção no sen  do de aplicar as medidas defi nidas pelos três diplomas 
de execução do estado de emergência, bem como de fazer cumprir 
as medidas estabelecidas pela RCM nº 33-A/2020, de 30 de Abril, e 
pela RCM nº 40-A/2020, de 29 de Maio, já em âmbito da situação 
de calamidade, tem sido muito signifi ca  vo todo o trabalho reali-
zado – no aplicável, em termos funcionais – pelas Capitanias dos 
Portos e suas Estações Salva-Vidas, e pelos Comandos Locais da 
Polícia Marí  ma. E sê-lo-á, também, já no decurso da actual Época 
Balnear10, com o relevante contributo em termos de vigilância dos 
espaços, e aconselhamento de pessoas, que os militares da Marinha 
vão realizar em reforço do disposi  vo come  do à AML, e que resulta 
da decisão que, no uso de competência própria que lhe é come  da 
pelo nº 1, do ar  go 2º, do Decreto-Lei nº 44/200211, devidamente 
conjugado com o preceituado na alínea g), do nº 2, do ar  go 2º, 
do Decreto-Lei nº 185/2014, de 29 de Dezembro, foi tomada pelo 
Almirante Autoridade Marí  ma Nacional.

A RCM nº 33-A/2020, de 30 de Abril, a RCM nº 38/2020, de 17 de 
Maio, e a RCM nº 40-A/2020, vieram intensifi car uma necessidade 
acrescida de controlo em relação às ac  vidades supramencionadas, 
a efectuar predominantemente pela Polícia Marí  ma em espaços 
de jurisdição marí  ma, designadamente atento o desenvolvimento 
do âmbito de permissões verifi cado nestas duas úl  mas Resoluções, 
maxime o estabelecido nos ar  gos 3º, 12º, 19º, e Anexo I, daquela 
úl  ma Resolução que envolve um quadro de intervenção das forças 
de segurança que se estende desde a sensibilização e procedimen-
tos de aconselhamento e recomendação de cidadãos e utentes até, 
no aplicável, à cominação do crime de desobediência12.

Em termos de regulação do espaço-praia, e atento todo o debate 
entretanto ocorrido, não apenas no âmbito das autoridades 

O ESTADO DE EMERGÊNCIA 
O TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA EXCEPÇÃO
PARTE III - O QUADRO DE INTERVENÇÃO DA AUTORIDADE MARÍTIMA 
NACIONAL, E A SUA ESPECIFICIDADE EM SEDE DA PROTECÇÃO CIVIL
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competentes – e que, especialmente, envolveu a Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA), IP, os representantes dos Municípios, o 
Turismo de Portugal, IP, e os órgãos da Autoridade Marí  ma Nacio-
nal incluindo, no foro de intervenção próprio, o Ins  tuto de Socorros 
a Náufragos –, mas também ao nível da Sociedade Civil, dos órgãos 
de comunicação social e do próprio Governo13, foi recentemente 
publicado o Decreto-Lei nº 24/2020, sendo par  cularmente evi-
dente que as autoridades mais relevantes em termos da sua apli-
cação serão, além da APA no seu âmbito técnico de intervenção, as 
Autarquias Locais e os órgãos e serviços da AMN14.  Daquele regime 
legal, são especialmente relevantes os ar  gos 6º, 7º, 10º, 11º a 13º, 
16º e 17º, 23º a 27º e 32º e 33º, em cuja execução as Capitanias 
dos Portos terão um papel nuclear, bem como o terá a Polícia Marí-
 ma como (única) polícia de especialidade15 para as áreas dominiais 

públicas e espaços balneares. 
Em complemento ao que vem referido, e sobretudo estando-se 

em situação de calamidade, é ú  l salientar que os órgãos da AMN 
são, nos termos expressos na alínea d), do nº 1, do ar  go 46º da 
LBPC, agentes de protecção civil, competência funcional que já 
lhes estava come  da pela alínea d), do nº 1, do ar  go 18º da Lei 
nº 113/91, de 29 de Agosto. Esta qualidade funcional, que apenas 
vem confi rmar a extraordinária amplitude funcional que os órgãos 
da AMN têm16, foi acentuada pela forma como foi redigida a alínea 
d), do nº 2, do ar  go 13º, do DL 44/2002, pelo qual se estatui que 
compete ao Capitão do Porto “Dirigir operacionalmente, enquanto 
responsável de protecção civil, as acções decorrentes das compe-
tências que lhe estão legalmente come  das, em cooperação com 
outras en  dades e sem prejuízo das competências da tutela nacio-
nal da proteção civil.”.

É nesta base conjugada que a AML é a autoridade de socorro e 
emergência na sua área de jurisdição, facto que jus  fi cou que, 
aquando da revisão da LBPC em 2015 (Lei nº 80/2015), o legislador 
da Lei de Bases tenha  do a necessidade de inserir um novo pre-
ceito – o 48º-A, de epígrafe Espaços sob jurisdição da autoridade 
marí  ma nacional – que defi ne que “As estruturas e órgãos da auto-
ridade marí  ma nacional, atentos os riscos e regimes aplicáveis aos 
espaços sob sua jurisdição, garantem a ar  culação operacional, nos 
referidos espaços, com as estruturas previstas no SIOPS”. 

�

Dr. Luís da Costa Diogo
Diretor Jurídico da DGAM

CTEN TSN-JUR Susana Ramos
Consultora Jurídica da DIRJUR (DGAM)

N.R. Os autores não adotam o novo acordo ortográfi co

Notas
1 E do Decreto nº 17-A/2020, de 2 de Abril, que lhe sucedeu.
2 Que já abordámos na Parte I do presente ar  go.
3 Referente, especifi camente, aos espaços sob jurisdição dos órgãos locais da DGAM, 
os quais integram, nos termos da lei, os terrenos do domínio público marí  mo (DPM), 
estaleiros, secadouros e todas as áreas portuárias, as praias marí  mas e demais 
zonas costeiras com ap  dão de usos balneares, e bem assim toda a área fl uvial e mar-
gens sujeitos à jurisdição da Autoridade Marí  ma Local. Não sendo esta a sede para 
desenvolvimento conceptual de defi nições – para tal, demos breves contributos na 
Crónica publicada nos ANAIS do CMN, JUL-SET2009, sobre “O conceito legal e origens 
regulamentares, histórias recentes do Domínio Público Marí  mo” – será, ainda assim, 
ú  l referir que muitas vezes se tem a ideia (totalmente) errada sobre a defi nição de 
DPM, conotando-a, apenas, com o estrito espaço da faixa costeira terrestre (50 m) 
sob jurisdição da Autoridade Marí  ma. Com efeito, é muito mais vasto, atenta a defi -
nição legal que consta do ar  go 3º da Lei nº 54/2005, de 15 de Novembro, sendo que 
no conceito se inclui, de facto – alínea e) daquele preceito – as “margens das águas 
costeiras e das águas interiores sujeitas à infl uência das marés”.
4 Com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 129/2006, de 7 de Julho.
5 Que confere um amplo quadro de intervenção reguladora e de competência san-
cionatória aos órgãos locais da AMN, em todo o espaço correspondente a praias de 
banhos e a Zonas de Apoio Balnear, e quanto ao regime de assistência a banhistas.
6 Na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 113/2002, de 23 de Maio, e pelo 
Decreto-Lei nº 121/2014, de 7 de Agosto.
7 Que cometeu novas competências aos órgãos locais da AMN em âmbito de com-
petências instrutórias e sancionatórias em âmbito de acesso, circulação e perma-
nência indevida em zonas costeiras interditas e respec  va sinalização. 
8 Existe ainda um outro Edital que cons  tui, igualmente, competência dos Capitães 
dos Portos – regulado pela alínea e) do mesmo preceito – e cujo âmbito norma  vo, 
recentemente, ainda foi mais alargado por via do Decreto-Lei nº 121/2014, de 7 de 
Agosto, defi nindo-se que aqueles órgãos são competentes para: “Publicar os editais 
de praia, estabelecendo os instrumentos de regulamentação conexos com a ac  vi-
dade balnear e a assistência aos banhistas nas praias, designadamente no respei-
tante a vistorias de apoios de praia, nos termos a fi xar por portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e do ambiente”. 
9 Estatui a alínea a), do nº 2, do ar  go 6º, que compete à AMN: “Assegurar a vigi-
lância e o policiamento dos espaços balneares, promovendo os mecanismos de 
regulação legalmente previstos para que a sua u  lização se faça em condições de 
segurança e com salvaguarda da ordem pública”, estabelecendo a alínea d) que 
lhe compete, ainda, “Assegurar, através do disposi  vo da Polícia Marí  ma, a fi s-
calização dos eventos referidos na alínea anterior, garan  ndo que os mesmos se 
realizam em segurança”. 
10 Iniciada a 6 de Junho, sem prejuízo das regras legalmente estabelecidas quanto à 
defi nição, pelas Autarquias Locais, de início da Época Balnear.
11 Na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 235/2012, de 31 de Outubro.
12 Procedimentos estes que têm que atender – como noutras áreas de aplicação da 
RCM – à relação pública a estabelecer pela autoridade com comunidades de grande 
especifi cidade profi ssional e cultural como é o caso da comunidade piscatória, da 
mercante local e com os operadores portuários, marí  mo-turís  cos e náu  cos e 
do foro marí  mo.
13 Em especial, envolvendo as tutelas governamentais da Economia, da Defesa 
Nacional, do Ambiente, do Mar e, no aplicável, da Administração Interna.
14 Designadamente, as Capitanias dos Portos, os Comandos Locais da Polícia Marí-
 ma e o Ins  tuto de Socorros a Náufragos.

15 Em razão da matéria e do território.
16 Par  cipando, também, por competência própria, em todos os níveis de decisão 
dos órgãos de Segurança Interna, conforme estatui a Lei nº 53/2008, de 29 de 
Agosto, e a alínea b), do nº 2, do ar  go 13º, do DL 44/2002. 
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Já por diversas vezes aqui se referiu que entre os portugueses que 
se iam fi xar, ou prestar serviço, nos diversos territórios ultramarinos 

sob jurisdição portuguesa, grande número deles, ou eram presos reco-
lhidos nas diversas prisões do Reino, ou eram compelidos, de forma 
arbitrária a ali prestarem serviço, recrutamento esse que, na linguagem 
da época se designava por “arrebanhados” ou “presos para o serviço 
da Coroa”; sucedia igualmente, com bastante frequência, seguirem 
também os condenados a degredo, muitas das vezes, por toda a vida.

Idên  ca situação ocorria quanto ao serviço a bordo, quer quanto 
às viagens de ida, mas mais em especial para as viagens de regresso 
desses territórios.

É, pois, bastante natural que muitos desses homens tentassem, a 
todo o custo, regressar ao Reino, mesmo que para isso  vessem de 
se sujeitar ao serviço de bordo.  

A u  lização de degredados e condenados para o serviço de bordo 
conheceu, no Brasil, um “pico” nos fi nais do séc. XVIII e no início do 
séc. XIX, devido a grande escassez de gente interessada em embarcar. 
Nada mais natural do que o capitão de um navio com falta de gente, 
quer por mo  vo de doença, quer por falecimento ou ainda por deser-
ção, procurasse arregimentar um qualquer interessado em embarcar 
que se lhe apresentasse, isto apesar dos eventuais problemas que lhe 
poderia vir a causar no decurso da viagem, em especial os de natureza 
disciplinar. 

As autoridades locais, por seu lado, aparentemente sem grandes 
problemas, procuravam es  mular esses embarques com a aliciante da 
comutação das penas a que os degredados haviam sido condenados, 
na condição de embarcarem nos navios que dali saíam para o Reino, 
situação essa que, como seria de esperar, agradava, e de que maneira, 
à maioria dos abrangidos.

É por demais evidente que a resolução adoptada se por um lado 
resolvia um problema, por outro criava outros que, por vezes, assu-
miam caracterís  cas de anedota, como aquela situação que o juiz 
encarregado da visita do ouro1 aos navios chegados a Lisboa, em 
carta escrita em Lisboa em 29 de Agosto de 1801, relatava ao Inten-
dente Pina Manique.

Referia ele que a prá  ca de se comutarem as penas levava a que 
muitos dos condenados não cumprissem as penas a que haviam sido 
condenados, situação já de si inaceitável, como até já lhe sucedera, 
com um tal barbeiro Vicente Salas que viera do Brasil, para onde 
 nha sido condenado a desterro na sequência de o ter prendido, e 

que voltara de novo a prender por tornar a infringir a Lei.  
 �

 Cmdt. E. Gomes

Nota
1 A visita do ouro era uma inspecção efectuada, em Lisboa, à chegada dos navios mercantes, 
para detectar eventuais casos de contrabando de ouro.

Fonte: Arquivo Histórico Ultramarino CU 035 cx. 13 doc. 1073

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfi co

COMUTAÇÃO 
DE PENAS

DR
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No primeiro ano da Escola Naval, na cadeira de Navegação, ainda 
não se dava teoria e operação do radar. No entanto, no decurso 

da viagem de instrução, os cadetes começavam a ser instruídos na 
sua u  lização. Tratando-se de mancebia1, cujos conhecimentos das 
coisas do mar rondavam o zero, essa viagem proporcionava a apren-
dizagem de um conjunto de prá  cas e conceitos que só mais tarde 
seriam ministrados formalmente, como foi o caso do radar.

Outro conhecimento aprendido foi o cálculo do azimute das efe-
mérides astronómicas do astro-rei, como sejam o seu nascimento 
e ocaso, para o efeito u  lizando as famosas Tábuas Náu  cas, 
elaboradas pelo Comandante Fontoura da Costa, e ainda u  liza-
das na nossa Marinha. O cálculo deste azimute permite aferir o 
erro da girobússola, por comparação entre o valor calculado e o 
efec  vamente verifi cado. Para isso é preciso que a meteorologia 
e a geografi a ajudem, nomeadamente, através da ausência de 
nuvens ou terra no azimute onde o fenómeno irá ocorrer. Para 
que o procedimento seja efec  vo, também é preciso que o cál-
culo do azimute seja bem feito, e que a sua leitura seja rigorosa e 
no momento exacto.

Se bem que ainda não  vesse sido ministrada a teoria radar, 
nas aulas de navegação costeira já  nhamos aprendido que se 
poderiam u  lizar azimutes radar a pontos conspícuos em terra 
para a determinação da posição, no entanto, por diversos mo  -
vos que seria fas  dioso aqui expor, esses azimutes têm um erro 
rela  vamente elevado, pelo que apenas devem ser u  lizados na 
ausência de melhores alterna  vas.

A Sagres navegava ronceiramente no Mediterrâneo Ocidental, 
junto à costa catalã, empurrada por um vento suave de fi nal do 

verão. O pôr-do-sol estava a aproximar-se. O cadete M. estava de 
quarto à navegação, pelo que foi incumbido de calcular o azimute ao 
ocaso do sol, o que diligentemente fez. Só restava esperar pela hora 
certa, ir até à repe  dora da girobússola, e verifi car o azimute. Ora 
acontece que quando chegou o momento, o Sol resolveu deitar-se 
a descansar exatamente por detrás de um promontório na costa.

Pouco tempo depois, o cadete M. anunciou ao ofi cial de quarto 
qual o erro da giro2, para espanto deste.

– “Senhor cadete, explique-me lá, como é que calculou o erro 
da  giro?”

– “Pelo azimute ao pôr-do-sol.”
– “Mas se o sol se pôs em terra, como conseguiu fazer isso?”
– “Fácil, senhor tenente: como o sol se pôs exactamente num 

promontório, fui ao radar, e  rei um azimute radar ao promontó-
rio e fi quei a saber o azimute do pôr-do-sol.”

Por piedade abstenho-me de dizer o que se seguiu na ponte da 
Sagres, mas rapidamente chegou à câmara dos cadetes a no  cia 
que o M.  nha  rado um azimute radar ao pôr-do-sol.

�

Mamede Alves
CFR

N.R. O autor não adota o novo acordo ortográfi co

Notas
1 Mancebo é a designação dada na Escola Naval a um aluno do primeiro ano. Man-
cebia é o conjunto de alunos do primeiro ano.
2 Designação abreviada da girobússola.

AZIMUTE RADAR AO PÔR-DO-SOL
ESTÓRIAS 61
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A Cirurgia Maxilofacial é uma especialidade hospitalar do foro cirúrgico que se ocupa da prevenção, diagnós  co, tratamento e rea-
bilitação da patologia facial, cervical e oral. Apesar da sua longa história, esta especialidade médica é ainda pouco conhecida pelo 
público em geral, mo  vo pelo qual este ar  go se vai debruçar sobre a prá  ca clínica habitual destes médicos. 

Um médico especialista em Cirurgia Maxilofacial (CMF) em Portu-
gal completa a sua formação médica numa faculdade de medi-

cina (curso com duração de 6 anos le  vos) e envereda no Internato 
Médico. O Internato Médico em Portugal prevê a existência de duas 
vertentes: Formação Geral (duração de 1 ano) e Formação Especia-
lizada (conforme a especialidade médica escolhida, varia entre 4-6 
anos). Ambas as formações são frequentadas pelos médicos inter-
nos junto de serviços de saúde do Serviço Nacional de Saúde, iden-
 fi cados com idoneidade e capacidade forma  va para o efeito. O 

Internato Médico também pode decorrer, uma vez iden  fi -
cada idoneidade e capacidade forma  va, nos termos da 
lei, em estabelecimentos de saúde do setor social e 
do setor privado. Atualmente, existem 48 áreas de 
especialização, uma das quais é a CMF. 

A CMF é uma especialidade cirúrgica que se 
ocupa da prevenção, diagnós  co, tratamento e 
reabilitação da patologia facial, cervical e oral. 
O seu campo de atuação abrange o trauma e as 
deformidades craniomaxilofaciais, a esté  ca e 
infeções cervicofaciais, as doenças das glândulas 
salivares e das ar  culações temporomandibula-
res, os tumores benignos e malignos da cabeça e 
pescoço, e a cirurgia oral. 

A CMF desenvolveu-se devido à necessidade de agre-
gar conhecimentos de outras especialidades, par  cular-
mente a Cirurgia Geral, Otorrinolaringologia, O  almologia, 
Cirurgia Plás  ca, Neurocirurgia, Dermatologia, Estomatologia e Medi-
cina Dentária. Esta especialidade visa o restabelecimento esté  co e 
funcional, por cirurgiões especializados, de patologias de um território 
anatómico par  cular, sensível e sempre visível: a face e pescoço. 

Em termos históricos, há evidência na literatura de que os an  gos 
egípcios e os romanos já lidavam com fraturas da mandíbula, mas 
foi Hipócrates (400 a.C.) que primeiro descreveu o seu tratamento 
com redução e imobilização (com ligaduras e cola). Mais tarde ini-
ciaram-se as imobilizações das fraturas da mandíbula através de 
fi os de arame, em que se uniam os dentes da mandíbula aos dentes 
correspondentes do maxilar superior, dado que já se sabia que os 
ossos  nham a capacidade de consolidar se não houvesse movi-
mentação dos topos ósseos fraturados. Com o advento da ar  lharia 
surgiram os casos de trauma complexo e foi o cirurgião militar fran-
cês Ambroise Paré, considerado o pai da cirurgia moderna, que fez 
avanços na abordagem a feridas complexas es  mulando a lavagem 
e tratamento com unguentos e pensos das feridas, favorecendo a 
cicatrização por segunda intenção, evitando as infeções. Com o sur-
gimento da anestesia em 1846 e do clorofórmio, um ano mais tarde, 
os progressos na cirurgia foram notórios. Apareceu então o primeiro 
cirurgião dedicado exclusivamente à área da cabeça e pescoço, o 
americano Simon Hullihen, que além de ser cirurgião geral era gra-
duado em medicina dentária. Foi ele o primeiro a tratar uma jovem 
com mordida aberta anterior com uma cirurgia ortogná  ca (reposi-
cionamento da mandíbula e maxilar superior) e também se dedicou 
à correção de fendas labiais e do palato. O grande desenvolvimento 

da CMF deu-se durante a primeira e segunda guerras mundiais, em 
que os cirurgiões se depararam com a necessidade de reconstruir 
grandes áreas de mu  lação facial, para reestabelecer quer a funcio-
nalidade, quer a esté  ca. O Dr. Blair (Chefe da equipa de Cirurgia 
Plás  ca e Maxilofacial das Forças Armadas dos Estados Unidos), em 
1912, escreveu: “As trincheiras (...) protegiam o tronco e as pernas 
enquanto a cabeç a e o pescoç o permaneciam expostos à s armas 
inimigas. Quando retornavam a casa os soldados com sequelas de 
grandes trauma  smos maxilofaciais eram incapazes de se reintegrar 

na sociedade e isto cons  tuía um problema social novo”.
Atualmente, a especialidade de CMF está bem estabe-

lecida na maioria dos países. Em Portugal esta é uma 
especialidade integrada na rede hospitalar pública 

e privada, encontrando-se atualmente em desen-
volvimento no Hospital das Forças Armadas. 

Em ambiente hospitalar de urgê ncia a CMF 
aborda frequentemente a traumatologia maxi-
lofacial (a CMF destaca-se por operar os doen-
tes que apresentem feridas complexas, associa-
das ou não a fraturas ósseas da face, que além 
da pele envolvem também a cavidade oral, nasal 

ou orbitária, bem como doentes que apresen-
tem complicações como rutura dos canais saliva-

res ou lacrimais, ou mesmo de estruturas nervosas 
ou vasculares), infeções oro-cervico-faciais e luxações 

agudas temporomandibulares. Em contexto programado a 
CMF dedica-se às deformidades congénitas/adquiridas cranioma-
xilofaciais (ex: hipomandibulismo ou progna  smo), esté  ca facial 
(mentoplas  as, rinoplas  as, associadas ou não a septoplas  a, oto-
plas  as, ri  dectomias, queiloplas  as, cervicoplas  as, oculoplás  ca, 
colocação de implantes faciais), patologia das glândulas salivares 
(paró  das, submandibulares, sublinguais e glândulas salivares 
minor), tumores benignos e malignos da cabeça e pescoço, patolo-
gia das ar  culações temporomandibulares e cirurgia oral (a cirurgia 
oral realizada pela CMF corresponde mais frequentemente a altera-
ção da erupção dentária, geralmente dos sisos ou caninos, cirurgias 
pré-protésicas como remoção de tórus, gengivoplas  as e ves  bulo-
plas  as, bem como cirurgia de reabilitação oral com enxertos ósseos 
e colocação de implantes). 

A CMF desenvolve cada vez mais interfaces com outras especia-
lidades mé dicas, indo desde o tratamento cirúrgico para patologia 
da via aérea (síndrome apneia e hipopneia obstru  va do sono), dor 
orofacial (ex: disfunção das ar  culações temporomandibulares), 
reconstruç ã o da cabeç a e pescoç o (ex: apó s resseç ã o oncoló gica 
alargada ou trauma extenso por armas de fogo), tratamento de 
complicações de radioterapia (ex: osteoradionecrose mandibular), 
ou mesmo tratamento integrado das situaç õ es complexas e compli-
caç õ es da á rea do desenvolvimento facial.

�

Ana Cris  na Pratas
CTEN MN

www.facebook.com/par  cipanosaudeparatodos
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QUARTO DE FOLGA  

GO NAVY! Passatempo nº 17

 SUDOKU Problema nº 67

FÁCIL  

FÁCIL  

DIFÍCIL  

DIFÍCIL  

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 677 5 8 3 1

3 1 8 5

4 2 8 5

9 5 6

6 9 2 7

4 7 8

4 7 3 5

4 5 9 7

1 3 4 8 9

5 2

5 3 7

9 4 2 5 1

8 2

4 1 9 6

3 8

7 1 2 6 9

2 6 3

5 9 758362941

693471852

421859367

837295614

569134278

214786593

983647135

345918726

176523489

137546829

582193476

694287351

879465132

241738965

365921748

713852694

928674513

456319287

JOGUEMOS O BRIDGE Problema nº 235

Nunes Marques 
CALM AN  

NESTE PROBLEMA SÃO APENAS APRESENTADAS 2 MÃOS COMO SE ESTIVESSE SENTADO À MESA
GRAU DE DIFICULDADE – FÁCIL

E-W vuln. W abre em 1♣, N e E passam, S marca 1♠, W passa, N apoia o parceiro em 2♠, e S vai jogar 4♠ rece-
bendo a saída a ♠6. Como deve S jogar para cumprir o seu contrato?

A abertura de W mostra que os 3 Ases devem estar na sua mão, pelo que a linha de jogo de S deverá ter em conta esta informação, 
e ser desenvolvida com o  ming adequado. Vejamos então como deve S jogar para evitar o cabide dando 2♥+1♦+1♣: con nua a 
destrunfar com duas voltas pois os trunfos estão 2-2; começa por jogar ♣ para libertar o A que W só pega à 2ª e devolve a mão no 
mesmo naipe, tendo S o cuidado de fi car em mão; pode agora jogar pequeno ♦ para a D que W tem de deixar fazer para tentar 
não entregar o contrato desde logo, conforme pode constatar; de qualquer modo, S faz a D, vem à mão em trunfo, balda um ♦ no 
4º ♣ e coloca a mão em W com o R♦; este fi ca sem defesa e vê-se obrigado a jogar corte e balda ou ♥ para permi r que S cumpra 
o seu contrato, dando apenas os 3 Ases.

SUL (S)
♠ ♥ ♦ ♣
A R R R
R 2 5 10
V 8
9 6
7

NORTE (N)
♠ ♥ ♦ ♣
D 9 D D
10 7 4 V
8 6 3 2
5

SOLUÇÕES: PROBLEMA Nº 235
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1. Yarn; 2. Strand; 3. Cordage; 
4. Lay; 5. Marline; 6. Size.

Estela Magalhães Parreira 
CTEN ST-ELING  

MILITARY AND NAVAL
TERMINOLOGY, 
EXPRESSIONS,

ACRONYMS AND 
ABBREVIATIONS

SOLUÇÕES: 
PASSATEMPO Nº 16

A Y W A T S K Y A J M A
E S I Z E R L A E S E I
F G R E N A S L L E A N
E N O E A I W I O R D P
E K H O G S N R T E D I
W A L S R A N D K N I H
Y H U L E R D A A A E S
A I B O E M W R A D L I
R E F T F A T S O Y T F
N D S A C S Z A E C N L
T A R T F A H S H K I E
E S R E N I L R A M P S

Word Search - Gear

1. MANILHA 

2. BARBELA

3. BALHARDO

4. CUNHA

5. DEFENSA

6. GATO

C A T H T S K Y A J M A
W S I O U E L A E S T I
F G R O N G S L G E A N
E N O C A D W N O R G P
I R H O G E E R T N D I
S A E S R W N D I N I E
T H P P E R D S A A E L
O O B U P M U R A D L K
P O M T T O T S O Y T C
E K S S M S T A E C N A
Y A R T F A H S H K I H
R E D N E F L R A M P S
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NOTÍCIAS PESSOAIS  

RESERVA  

• CMG M José Manuel Antunes Pereira • CMG SEP Jorge Antó-
nio Oliveira da Silva • 2TEN TS RES Pedro Jorge Lopes Teixeira 
Carlos • SMOR TF Álvaro de Almeida Machado • SMOR L Adé-
rito Rui Vinhas Pinheiro • SMOR ETC Luís Manuel Marques 
Bugalhão • SMOR ETC Carlos Manuel Martins Correia • SCH M  
Amorindo José Ludovino Milhano • SCH M Jorge António Oli-
veira da Silva • CMOR A João Manuel Pinto Pimentel • CMOR 
CM António César Lopes Marto • CMOR FZ Fernando dos San-
tos Nunes Pimentel • CMOR M José Jacinto da Encarnação 
Balbino.

FALECIDOS  

• 53767 CALM M REF João José Ferreira Rodrigues Cancela • 85461 
CMG AN REF Fernando de Almeida Cavaco • 73761 CMG EMQ REF 
António João George de Lacerda Nobre • 66371 CMG MN REF José 
António Pinto de Sousa Borges • 387277 CFR SEF REF Carlos Manuel 
Gaspar das Neves • 116752 1TEN SEG REF Felício dos Santos • 
505358 SMOR FZ REF Manuel da Conceição Pereira • 95764 SCH FZ 
REF António Júlio Pinheiro Machado • 233349 SAJ CM REF Joaquim 
Rosado Pereira • 393155 SAJ L REF João Marques Aguieira • 180240 
2SAR B REF Manuel Hermenegildo Taborda Pereira • 246050 CAB 
TFD REF Armando Teixeira • 426656 CAB CM REF José Hermenegildo 
Marina • 59665 CAB FZ REF Manuel Pereira Alves Mar  ns. 

NOMEAÇÕES

• CFR Vítor Jorge da Conceição Dias, Diretor de Faróis • 2TEN 
M Catarina Isabel Ramos Pádua Santos, Comandante do NRP 
Dragão.

REFORMA  

• CALM AN José Arnaldo Teixeira Alves • SMOR L João José Godi-
nho Bicho.

a transformação
já começou

ONDE O MERGULHO COMEÇA

AQUÁRIO 
VASCO DA GAMA

ERRATA
A Revista da Armada publicou na sua edição de abril de 2020, 

nas págs. 11, 12, 13, o ar  go “D. Afonso Henrique de Bragança, 
100 anos sobre a data do seu falecimento”. Na pág. 12 é apresen-
tada uma imagem do NRP Vouga (1933-1965), da classe Vouga. A 
missão referida no ar  go foi realizada pelo contratorpedeiro NRP 
Vouga (1920-1931), como menciona o texto, mas da classe Douro, 
do qual se anexa a fotografi a correta, cedida pelo Museu de Mari-
nha. Pelo facto, involuntário, o autor apresenta as suas desculpas.
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Situada na: 
Rua Presidente Arriaga, 170 

junto ao Hospital CUF Infante Santo
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