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editorial

Gratidão e
reconhecimento

Manuel Leão de Seabra

“A gratidão é uma forma singular de reconhecimento, e o
reconhecimento é uma forma sincera de gratidão.” – Alan Vaszatte
No próximo mês de abril, a Associação de Fuzileiros (AFZ) vai realizar
a sua estatutária Assembleia-Geral Eleitoral. Significa isto que a atual
Direção e todos os Órgãos Sociais terminam o seu mandato, após dois
anos à frente dos destinos desta instituição.
Foi um período caracterizado, mais uma vez, pelo empenho de todos os
sócios e, principalmente, por aqueles que, sem olharem a recompensas,
marcaram o ponto e disseram presente nas diversas reuniões, encontros,
convívios, eventos e demais ações desencadeadas pela AFZ e pelas suas
Delegações e Núcleos. Quem teve a oportunidade de acompanhar os
inúmeros relatos e notícias, sempre atualizadas, lançadas nas Atas, no
site e no Desembarque, compreenderá o significado e a profundidade
desta afirmação.
Assim, na qualidade de Presidente da Direção Nacional da AFZ, entendo
ser o momento de expressar, de forma singular e sincera, a minha
gratidão e reconhecimento a todos aqueles que, num gesto altruísta
e numa inultrapassável demonstração de “amor à camisola” e à boina
azul-ferrete garantiram, neste mandato, o progresso da AFZ, dignificando
os seus valores e a sua imagem, cumprindo os seus deveres e objetivos
estatutários, colocando-a neste patamar de referência que a todos deve
honrar e orgulhar.
Nesta qualidade, não querendo nem podendo ultrapassar as minhas
competências e sem nomear para não cometer erros, cumpre-me
deixar agora e aqui no nosso Desembarque, este registo de gratidão e
reconhecimento a todos os elementos da Direção e das suas Divisões, das
Delegações de Fuzileiros do Douro Litoral, Beira Alta, Juromenha/Elvas,
do Algarve e da Polícia Marítima, do Núcleo de Fuzileiros Motociclistas e
do Núcleo de Fuzileiros de Vale do Sousa, da Rádio “Filhos da Escola”,
dos Cadetes do Mar Fuzileiros, do coordenador e produtor gráfico do
nosso Desembarque, do contabilista, do atual concessionário do nosso
snack-bar, dos grupos-tarefa constituídos para os vários eventos, do
responsável pela instalação sonora, do comandante do pelotão de
veteranos, da nossa funcionária e de tantos outros a quem a AFZ,
enquanto instituição, deve os seus dois últimos anos de existência.
Sem entrar em pormenores relacionados com os desempenhos pessoais
e particulares de cada um porquanto, dentro de cada cargo ou função,
pude constatar que cada elemento deu tudo de si por esta nobre causa;
resta-me agradecer-vos a confiança, em mim depositada, e expressar a
minha alegria e satisfação de poder fazer parte desta Equipa vencedora!
.
Manuel Leão de Seabra
Presidente da Direção
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assembleiageral
ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS
Fundada em 29 de Março de 1977

Carta Circular N.º 1/2020*
Estimados Sócios Originários e Efetivos:
No primeiro trimestre de 2020 termina o mandato dos atuais órgãos sociais da nossa Associação. Assim, será
necessário convocar a Assembleia Geral Eleitoral para eleição dos novos órgãos sociais, de acordo com o disposto no n.º 4
do artigo 11.° dos Estatutos.
A Assembleia-Geral Eleitoral realizar-se-á na Sede da Associação Nacional, na rua Miguel Pais, n.º 25, Barreiro,
pelas 15 horas do dia 18 de Abril de 2020. Oportunamente será enviada a Convocatória para a Assembleia-Geral, com a
respetiva Ordem de Trabalhos, assim como a documentação de suporte.
Encarrega-me o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, sócio originário n. ° 122, CMG FZE Vasco Manuel
Teixeira da Cunha Brazão, de dar as seguintes informações e esclarecimentos sobre o calendário do processo eleitoral:
– As listas de candidaturas que se venham a constituir devem dar entrada na Sede da Associação até ao dia
22 de Fevereiro de 2020, de acordo com o n.° 2.1 do artigo 18.° dos Estatutos. No dia 24 de Fevereiro, entrará em
funcionamento a Comissão Eleitoral que verificará, até 02 de Março de 2020, a regularidade das listas de candidaturas.
– De acordo com o Regulamento Eleitoral, os Cadernos Eleitorais devem ser afixados até ao dia 07 de Março de 2020.
Esses cadernos constituirão a lista de todos os associados com direito a exercerem o seu direito de voto, o que implica
quotas devidamente atualizadas. Faz-se assim notar a necessidade de todos os associados verificarem a conformidade
das suas quotizações até ao dia 08 de Fevereiro, conforme prescreve o Regulamento Eleitoral.
Sendo muito desejável que o processo eleitoral seja muito participado, pede-se a todos os associados que prestem a devida
atenção a esta obrigação estatutária.
Esperando a sua colaboração para um concorrido ato eleitoral,
Barreiro, 07 de Janeiro de 2020

* Esta Circular anula e substitui a Circular N.º 1/2019

INFORMAÇÕES
Sócio da AFZ, actualiza os teus contactos e mantém-te informado!
A Direcção Nacional elegeu como objectivo prioritário a comunicação permanente com os seus associados.
Para cumprir esse objectivo o Secretariado precisa dos contactos dos sócios permanentemente actualizados: morada,
telefone, email, etc.
Assim, solicita-se a todos os sócios que actualizem os seus dados para que tudo decorra com normalidade e a informação
chegue aos seus destinatários em tempo útil.

Documentos de despesa com saúde
A Associação de Fuzileiros, através do seu Secretariado Nacional, disponibiliza aos seus associados o serviço de recepção e
encaminhamento, para os serviços competentes, dos documentos de despesas com saúde.
A Direcção
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Almoço de Natal 2019
Quinta da Alegria
14 de Dezembro de 2019

A

Quinta da Alegria, na Penalva, recebeu mais uma vez a
Associação de Fuzileiros para o seu já tradicional Almoço
de Natal.

E, em resumo, pode dizer-se que foi uma festa grande, do tamanho do respeito e da consideração que merece a Associação de
Fuzileiros.

A adesão foi grande tendo-se reunido este ano mais de 330
pessoas, entre convidados, sócios, familiares e amigos.

Sabemos que muitos mais gostariam de estar presentes para se
juntar aos seus amigos mas por razões de distância ou de saúde
tal não foi possível. Para esses aqui vai o nosso abraço solidário e
os votos de que para o ano cá possam estar.

A quadra natalícia convida ao convívio e foi neste ambiente caloroso e familiar que aqui se passaram excelentes momentos
acalentados por um bom almoço e também pelas palavras alusivas proferidas pelas entidades convidadas e pelo Presidente da
Direcção.
Dentre as entidades convidadas salienta-se a Presença do Vice-almirante Gouveia e Melo, Comandante Naval e do comodoro
Paulo Silva Ribeiro que recentemente assumiu o Comando do
Corpo de Fuzileiros sucedendo no cargo ao comodoro Jorge Nobre de Sousa.
Também as autoridades civis do Barreiro se fizeram representar
ao mais alto nível neste evento, presença que se saúda e que
assim sublinha o excelente espírito que continua a nortear as relações existentes entre a AFZ e esta edilidade.

A organização, pelas referências ouvidas, esteve como habitualmente em excelente nível.
A Direcção

Nota: Na ocasião o senhor Presidente da Direcção transmitiu às
entidades presentes e sócios em geral a sua Mensagem de
Natal que aqui se reproduz na íntegra para que assim possa
chegar a todos.
De igual modo consideramos importante a divulgação da
Mensagem do Chefe do Estado-Maior da Armada.

O momento foi mais uma vez de comunhão fraterna e permitiu
também as habituais trocas de histórias, abraços, lembranças,
recordações e saudades… muitas saudades.
Durante o evento, o comandante Leão de Seabra, Presidente da
Direcção, transmitiu a sua Mensagem de Natal dirigida a toda
a comunidade da nossa Associação e leu uma mensagem do
Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Mendes Calado,
também a propósito deste encontro associativo nesta quadra
natalícia.
As palavras do CEMA calaram bem fundo em todos os presentes, principalmente nos veteranos que se reviram na mensagem
quando refere “os que ombro a ombro com aqueles a quem confiavam a vida e por quem a dariam também, enfrentaram as dificuldades e a dureza dos combates e das missões”.
O Hino da Associação foi também entoado em uníssono por todos
os presentes em ambiente de grande emoção.
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Mensagem do Presidente da Direção Nacional
Exm.º senhor Almirante Comandante Naval
Exm.º senhor Chefe do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
Exm.º Senhor Comodoro Comandante do Corpo de Fuzileiros
Exmo senhor Comandante Sobral Domingues, em representação de S.ª Ex.ª o Almirante Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas
Exm.º Senhor Comandante da Escola de Fuzileiros
Exm.ºs. Membros da Mesa da Assembleia-Geral, da Direção, do Conselho Fiscal e do Conselho de Veteranos, atuais e
antecessores
Caros Sócios, familiares e amigos
Minhas senhoras e meus senhores
Exm.º Senhor Vice-almirante Gouveia e Melo, Comandante Naval e Sócio Institucional da AFZ
Na AFZ, sou Presidente da Direção e consequentemente, sou presidente de todos os sócios, incluindo os Institucionais;
Enquanto militar na efetividade de serviço e no meu dia-a-dia, respondo perante o Comandante Naval diria, com alguma
graça, o meu presidente militar!
Esta situação gera, entre ambos, cumplicidade acrescida, lealdade institucional, amizade incondicional e um profundo
conhecimento dos valores e das capacidades de cada um. E é esse profundo conhecimento que alimenta a nossa honra e o
nosso orgulho de podermos contar nas nossas fileiras associativas, com um sócio empenhado, e nas fileiras militares, com
um líder incontestável, um criativo e um inovador de excelência, empenhado em construir uma obra que aposta no futuro
do Comando Naval e da Marinha.
Muito para além do que possa representar a sua presença nesta festa de família, que nos é muito gratificante, temos a
certeza que essa obra vai aproximar, ainda mais, a Marinha e a Associação de Fuzileiros no futuro próximo, razão de sobra
para mantermos a nossa disponibilidade e vontade de levarmos a Marinha aos quatro cantos de Portugal, quer no âmbito
da divulgação, quer no que for necessário. Senhor almirante, em nome de todos os associados, posso garantir-lhe que hoje
e no futuro, responderemos sempre: PRONTOS!
Exm.º senhor Carlos Guerreiro, Chefe do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal do Barreiro
Desde a criação da sede nacional da AFZ nas atuais instalações do Barreiro, iniciaram-se e mantiveram-se relações de
proximidade, colaboração, apoio e até de amizade, com a câmara municipal do Barreiro e bem assim com os diversos
vereadores e funcionários. Sabemos que o Barreiro entende os Fuzileiros de forma muito peculiar, desde logo porque é no
seu concelho que se encontra enraizada a nossa casa-mãe – A Escola de Fuzileiros – e esta outra casa, também ela muito
importante – a Associação de Fuzileiros. Esta relação de proximidade, mais evidenciada no setor da Cultura e Património,
foi razão suficiente para considerarmos os munícipes barreirenses sócios institucionais da AFZ, através do seu presidente
da câmara. Agradecemos, por tudo isso, a sua presença neste almoço de natal que muito nos honra.
Exmo. Senhor Comodoro Silva Ribeiro, Comandante do Corpo de Fuzileiros
Bem-vindo à AFZ, instituição que acaba de o recebe de braços abertos. Sinta-se em casa, nesta casa que também lhe
pertence.
Formulamos votos de sucesso nesta sua nova tirada profissional ao leme do Comando do Corpo de Fuzileiros. Bons ventos
e mares de feição.
Caro Comandante, camarada e amigo Sobral Domingues
A Associação de Fuzileiros e todo o seu coletivo, agradecem a sua presença, hoje em representação de S.ª Ex.ª o CEMGFA,
Almirante Silva Ribeiro que, oportunamente no contactou lamentando a sua indisponibilidade por motivos de agenda. Sabemos que este lamento é profundo porquanto, como nosso sócio efetivo desde 2015, olha a AFZ como uma instituição muito
importante, quer na defesa dos valores militares, quer como veículo de promoção e divulgação dos Fuzileiros, da Marinha e
das Forças Armadas. Queremos que seja portador do nosso reconhecimento coletivo e do enorme orgulho para a AFZ poder
contar, na sua lista de associados, com tão distinta personalidade.
Caro Comandante, camarada e amigo Martins de Brito, digníssimo Comandante da Escola de Fuzileiros e nosso sócio institucional. Já não sei como lhe agradecer a dedicação, empenho e disponibilidade demonstrada ao responder sempre com
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a sua presença em todos os momentos importantes da AFZ e das suas Delegações. Esses momentos, nem sempre festivos,
passam também pelo apoio em meios que tornam possível a realização das diversas atividades físicas e desportivas e do Dia
do Fuzileiro, entre muitas outras. Sem rodeios: Muito obrigado!
Saúdo, igualmente, os atuais membros da Direção, aos quais a AFZ, no seu todo, ficará eternamente grata pela vossa dádiva
permanente, pela vossa disponibilidade e pelo vosso amor à camisola e à boina azul-ferrete. Através de vós, agradeço a presença de todos os sócios, familiares e amigos!
Agradeço ainda, a presença da minha mulher, Edite Seabra e através dela, a presença de todas as senhoras que, por vontade
própria, por amizade institucional, por curiosidade ou por outra qualquer razão, compareceram, marcaram o ponto e responderam PRESENTE!
Finalmente, na qualidade de atual Presidente da Direção Nacional da AFZ agradeço a presença dos ex-Presidentes e outros
membros da Mesa da Assembleia-Geral, da Direção Nacional, do Conselho Fiscal e do Conselho de Veteranos os quais, por
entre cargos e encargos, foram meus antecessores na AFZ, a quem deixo o meu agradecimento pela forma cuidada, criteriosa
e muito responsável como conduziram esta Associação até ao dia em que me foi entregue, deixando-me um legado que me
orgulho dar continuidade.
Caros sócios, familiares e amigos
A presença de tão ilustres convidados representa, para todos nós, uma subida honra que não esqueceremos. Todos juntos, um
ano depois do nosso encontro aqui, neste mesmo lugar, voltamos a reunir a família para celebrarmos a Quadra Natalícia da
Associação de Fuzileiros numa comunhão fraterna que permitirá, como habitualmente, trocar histórias e abraços, lembranças
e recordações e saudades… muitas saudades.
É também o momento para recordarmos os nossos que já fizeram o seu último desembarque. Onde quer que estejam, temos a
certeza que estarão a zelar por nós. Nunca vos esqueceremos, camaradas! Em vossa homenagem, guardamos um minuto de
silêncio no início deste nosso encontro anual.
Como saberão, estamos cada vez maiores, mais consistentes e com tendência a crescer. Este ano crescemos em importância
e responsabilidade ao agregarmos o Núcleo de Fuzileiros Motociclistas (NFZM) e, muito recentemente, embora a funcionar em
regime especial até à sua aprovação oficial, o Núcleo de Fuzileiros de Vale de Sousa (NFZVS). Vieram juntar-se à DFZDL, à
DFZBA, à DFZJE, à DFZA, à DFZPM, à Rádio Filhos da Escola e aos Cadetes do Mar Fuzileiros, todos hoje aqui representados.
Exm.º senhor Almirante Comandante Naval
Exm.º Senhor Chefe do Gabinete do presidente da Câmara Municipal do Barreiro
Caros camaradas, sócios, familiares e amigos, minhas senhoras e meus senhores
Termino esta mensagem desejando um feliz Natal, fazendo votos para que, com saúde, ânimo e tranquilidade, façamos de
2020 um ano melhor, pleno de realizações pessoais que contribuam, sobremaneira, para a elevação do nosso orgulho de ser
“Fuzileiro uma vez, Fuzileiro para sempre”.
Até ao próximo ano.
Continuação de um bom convívio e façam o favor de serem felizes.
Muito obrigado.
Quinta da Alegria, Penalva, 14 de dezembro de 2019
Manuel Leão de Seabra
Presidente da Direção Nacional
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corpodefuzileiros
Unidade de Polícia Naval
365 dias por ano, 7 dias por semana, 24 horas por dia
Ainda como Preboste (Polícia Militar)
Após o final da Guerra do Ultramar em 1974 foi incumbido o Corpo
de Fuzileiros (CF) das funções de serviço de Polícia Naval com
o objetivo de garantir a aplicação dos regulamentos, normas e
leis aos militares da Marinha, tanto nos espaços civis como nas
unidades militares.
O serviço de Polícia Naval começou a ser executado com o efetivo
de 1 pelotão de Fuzileiros Navais, e ao longo dos anos o efetivo foi
aumentado até ao escalão Batalhão (Batalhão de Fuzileiros n.º 1).
Em 1979 com o aumento do efetivo adveio a atribuição de novas
tarefas, nomeadamente a Proteção Física de Infraestruturas (PFI).
Em 1990, na sequência de uma reorganização do CF foi criada
a Unidade de Polícia Naval (UPN) de escalão companhia. Com a
redução do efetivo as tarefas atribuídas à UPN limitaram-se ao
serviço de Polícia Naval.
Decorrente de uma nova reorganização do CF (em 2015) a UPN
passou a integrar o Batalhão de Fuzileiros n.º 1 com um efetivo
de escalão Companhia. Com esta reorganização, foi atribuída à
UPN, além do serviço de Polícia Naval, o cerimonial protocolar e
novamente a PFI, continuando hoje a ser um dos pilares centrais
na missão do Corpo de Fuzileiros, inserindo-se na vertente de
proteção de força.
As tarefas
Recaem sobre a UPN as tarefas de zelar pela boa conduta e apresentação dos militares da Marinha; desempenhar missões de segurança protocolar; assegurar o transporte e escolta de presos
de Marinha; assegurar a escolta de segurança dos transportes de
munições entre unidades e instalações militares de responsabilidade da Marinha; executar rondas motorizadas para controlo de
licenças, fiscalização das viaturas da Marinha e de pontos sensíveis; executar escoltas a altas entidades, material classificado
e a valores quando justificado; executar funções de preboste e
estafetas motorizadas em apoio a atividades operacionais e cooperar com os outros ramos no âmbito do serviço da Polícia Naval.

de 120 praças entre as quais chefes de equipas, condutores e
pupilos, torna-se muitas vezes complexo gerir todas as missões
atribuídas à UPN.
Atualmente a UPN emprega diariamente 24 militares em missões
de 24h em tarefas de segurança e PFI no Depósito de Munições
NATO Lisboa – Marco do Grilo, na Unidade de Apoio ao Reduto
Gomes Freire – Oeiras, nos Polos Monsanto e Fonte da Telha do
Centro de Comunicações e Dados Cifra da Marinha, e na Ronda
da UPN.
No plano protocolar
Grande parte das missões protocolares atribuídas ao Corpo de
Fuzileiros são executadas exclusivamente, ou com o contributo
da UPN nomeadamente: os Juramentos de Bandeira e Imposição
de Boinas na Escola de Fuzileiros, as Cerimónias comemorativas
do Dia da Marinha, nas visitas de Estado, nas Guardas de Honra
em Belém, no Forte de São Julião da Barra ou nas Guardas de
Honra na Base Naval de Lisboa quando é recebida a visita de
altas entidades.

Importa salientar que esta panóplia de tarefas responde às necessidades da Marinha resultando, assim, num vasto empenhamento. Assim, tendo ao serviço 6 oficiais, 13 sargentos e cerca

Em simultâneo, e durante seis meses por ano, a UPN guarnece o
Monumento aos Antigos Combatentes em Belém com 7 militares
diariamente.
10
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Por fim, cabe à UPN homenagear, através da execução de Guardas de Honra Fúnebre, os camaradas da Marinha, Oficiais, Sargentos e Praças que outrora partilharam fileiras e que partem...
Por mês são realizadas em média sete homenagens1.
A ronda da UPN
A Ronda da UPN percorre diariamente cerca de 250 km por entre
diversos pontos sensíveis e unidades militares em patrulha, a fim
de detetar eventuais anomalias. Além disso mantém, diariamente, prontidão elevada sendo ativada normalmente em situações
de crise.
Os números
Além dos mais de 90000 km percorridos por ano em Rondas,
os militares da UPN efetuam os turnos de 24 horas nos postos,
além das constantes, escoltas e outras missões inopinadas que
diariamente recaem sobre os militares da UPN, que chegam a
ter uma média mensal de 2463 horas efetivas em serviços de 24
horas (ver gráfico seguinte), número que se torna mais evidente
2

quando comparado com a média de 140 horas mensais para a
restante função pública (tendo como referência as 35h semanais).
Este número não contempla empenhamentos realizados nos períodos de retém nomeadamente Escoltas, Protocolos, Seguranças
de Área e outras missões.

Comparação de número médio de horas de
serviço realizado por mês.
Função pública tendo como referência as 35h.
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Contabilização realizada de Janeiro a Agosto de 2019.

2

Contabilização gerada através da multiplicação dos quilómetros diários pelos 365 dias por ano.

3

Média calculada no mês de março, abril e maio de 2019 com recurso a uma
amostra de 03 militares nas respetivas funções.

Este grande empenhamento e a eficácia no cumprimento das
missões é demonstrativo da qualidade dos recursos humanos e
da estrutura que suporta esta exigente carga. Se por um lado salienta o enorme espírito de missão, determinante para o sucesso,
por outro, releva a grande otimização de recursos e implementação de processos de antecipação e organização eficiente que
resultam numa efetiva prontidão e disponibilidade dos meios que
constituem esta unidade.
Os números impressionam pela sua dimensão provando assim
que, independentemente de dificuldade, escassez de recursos ou
duração, para um Fuzileiro da Unidade de Polícia Naval missão
dada é missão cumprida.

Assessoria Técnica Temporária
em Cabo Verde

N

o âmbito da Cooperação no Domínio da Defesa com Cabo Verde, inserida no
Projeto 2 – Contribuir para o Reforço da Segurança e Autoridade do Estado do
Mar - foram enviados para Cabo Verde um Oficial e um Sargento Fzs com o
objetivo de acompanhar a instrução do 2.º turno do Curso de Formação de Soldados
Fuzileiros Navais de Cabo Verde.
A missão de assessoria decorreu no período de 13 de outubro a 6 de dezembro de
2019, dividida entre o Mindelo, Ilha de São Vicente e Cidade da Praia, na Ilha de
Santiago.
O Curso de Formação de Fuzileiros Cabo-verdianos está estruturado à semelhança do antigo modelo Português de formação de Grumetes Fuzileiros; formação
teórica, complementada por instruções complementares e com a realização de
2 grandes exercícios do tipo Hércules e Atlas, sendo o primeiro de execução mais
técnica e o segundo mais tático, incluindo já a componente anfíbia, culminando na
realização da mítica marcha de 50 quilómetros.
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corpodefuzileiros
Ao longo do curso foram acompanhadas
as diversas instruções teóricas e práticas,
bem como exercícios de campo, sendo
notório também aqui o trabalho desenvolvido e evolução das capacidades técnicas
nas áreas do Tiro de Combate e Socorrismo em Combate.
Apesar das diferenças e especificidades
do país (a língua falada foi essencialmente o crioulo), foi notória a forma como a
equipa foi recebida e a facilidade com que
os assessores se integraram na estrutura formativa de Cabo Verde numa relação
profissional cimentada pelo “ADN do Fuzileiro” assimilado pelos militares de Cabo
Verde que ao longo dos anos frequentaram a formação específica ministrada na
Escola de Fuzileiros de Portugal.

Estafeta Militar
Corpo de Fuzileiros 19

R

ealizou-se no passado dia 05 de dezembro de 2019, o Torneio Aberto da Estafeta Militar, prova anual constante do Calendário de Competições Desportivas
da Marinha.

Esta competição contou com cinco partes distintas; corrida, natação e corrida, remo
em botes, corrida e tiro e, por último, orientação com passagem pela pista de lodo e
corrida. Teve início no Alfeite e terminou na Escola de Fuzileiros.
A prova, além de militares e militarizados da Marinha, teve a participação da Unidade
Especial de Polícia da Polícia de Segurança Pública (PSP-UEP). Da Marinha estiveram
presentes equipas da Escola de Fuzileiros, da Escola Naval, do Destacamento de
Ações Especiais (DAE), da Unidade de Polícia Naval do Batalhão de Fuzileiros n.º 1
(BF1-UPN), do Batalhão de Fuzileiros n.º 2 (BF2), do Departamento de Apoio Geral
do Corpo de Fuzileiros (CF-DAG) e da Polícia de Estabelecimentos de Marinha (PEM).
O elevado espírito de entreajuda, a disponibilidade e o esforço demonstrado fizeram
com que a equipa da Unidade de Polícia Naval (BF1) fosse a primeira a cruzar a meta
com o tempo total de prova de 01h34m05s.
Foram atribuídos prémios às três equipas que
concluíram a prova em menos tempo. Assim o
2.º e 3.º lugar foram conquistados pela equipa
do Batalhão de Fuzileiros n.º 2 e do Destacamento de Ações Especiais (DAE) respectivamente.
A cerimónia de entrega de prémios, na parada
da Escola de Fuzileiros, foi presidida pelo Comandante do Corpo de Fuzileiros, Comodoro
Paulo Jorge da Silva Ribeiro. Além dos atletas
participantes, estiveram presentes os Comandantes das respectivas unidades.
A organização competiu ao Serviço de Educação
Física do Corpo de Fuzileiros que contou com o
apoio das Unidades, Departamentos e Serviços
do CF
Todos estiveram ao seu melhor nível.
12
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Aprontamento para a missão
de Observador Militar
na Colômbia

D

ecorreu entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2020 o Pre-Deployment Training na Escola de Fuzileiros, para função
de Observador Militar na Colômbia.

Esta formação surge com a necessidade de aprontar os militares
que irão integrar a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) naquele país, e dotá-los de um conhecimento prévio do
Teatro de Operações (TO), bem como capacitá-los com conhecimentos, técnicas, perícias e outras ferramentas necessárias para
o cumprimento da função de Observador Militar.
Este aprontamento foi frequentado por três oficias (uma Major
do Exército, um Primeiro-Tenente da Marinha e uma Capitão da
Força Aérea). Durante o período de formação foram ministradas
diversas temáticas, nas vertentes teóricas e práticas, que abrangem as áreas de sobrevivência, condução todo-o-terreno, topografia, Socorrismo e armamento. Foram ainda efetuadas diversas
palestras sobre técnicas de Human Intelligence (HUMINT), enquadramento jurídico das Operações de Apoio à Paz da ONU, técnicas
Operacionais do Observador e sobre a Atividade do Observador
Militar.
A missão de apoio à paz da ONU na Colômbia, tem como principal objetivo, entre outros, consolidar o processo de paz e auxiliar
as partes envolvidas em seus esforços para assegurar a plena
reintegração social, económica e política dos antigos membros
das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). A partida dos 3 militares que agora terminam esta formação essencial
para a sua tarefa, está prevista ocorrer ainda durante o primeiro
trimestre de 2020.

UMA ASSOCIAÇÃO VIVA
E PARTICIPADA
Sócio da AFZ,
As reuniões da Direcção são
normalmente abertas aos sócios
bastando, para o efeito, comunicar
com o Secretariado.
A Direcção agradece todos os
contributos que os sócios lhe queiram
dirigir, sempre no sentido de melhorar
o funcionamento da Instituição.
A Direcção da AFZ
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contos&narrativas
MÍSSEIS! …. Abrigaaaaa!!!!!!
Elísio Carmona

N

aquele dia, 22 de Abril de 71, a meia
tarde, os dois oficiais, naturalmente
engrenados na conversa iniciada ao
almoço, foram sentar-se no terraço cimentado sobranceiro ao abrigo. Virado a
norte dava acesso ao interior do bunker
por uma porta, um caixilho simples a amparar a rede mosquiteira.
As cadeiras articuladas eram propícias,
abertas fora do cimentado no desnível de
10 a 15 cm entre o cimento e a terra propriamente dita, para que os dois parceiros
apoiassem os calcanhares na borda do
terraço e dessem asas ao paleio.
Falaram, falaram e falaram ao sabor das
horas, do tempo, do vento, de tudo; da
família, dos estudos, das namoradas, dos
anseios futuros e dos “ribombares” que se
iam fazendo ouvir vindos dos lados de lá
do Cacheu.
– Olha, dizia o mais experiente, são os
gatos de Farim a bater a zona e, tempos
depois, agora é o Olossato, mais um instante e... mais distante, “hum, deve de ser
Bula”…
Nessa tarde não houve, sem que se vislumbrasse razão plausível, a costumeira
“futebolada” de cinco, que às vezes era
de seis e, se bem calhava, até podia ser
de sete - sete já era gente de mais mas
jogava-se, jogava-se sempre aí pelas 16
horas, mesmo que só aparecessem 3 ou
4 para cada lado. Era um ritual e pronto...
Os golos, festejados, contavam-se mas terminada a jogatana depressa se esqueciam
que o que contava era a camaradagem e
a fraternidade entre os que jogavam e os
que aplaudiam. A seguir um duche, água a
correr livremente do chuveiro do fundo de
um bidão de gasolina furado a prego, a que
se seguia o jantar quando a penumbra se
começava a apossar dos fulgores do dia.
Era o normal. Bem, era o normal num dia
normal. Mas algo no ar, grosso, espesso,
um aperto no coração transparente nas
conversas à mesa, jantar perturbado pela
insistência dos rebentamentos, um aqui
outro acolá, que levou alguém a desabafar:
– Foi assim o dia todo….caraças!
E outro, como que questionando, incrédulo: – Vamos ter festa?!
Concluída a refeição, curiosamente, o
grupo não se desfez, que a preocupação
tinha assentado arraiais e até o regresso
ao abrigo foi feito em companhia.
14

Acomodados, cada um no seu canto, foram o tempo e o espaço sendo preenchidos pelos sussurros dos mais faladores,
talvez dos mais preocupados, num “ramerrame” que continuava carregado de
presságios até que, pelas 22 e 45, mais
ou menos, o som dos rebentamentos já
bem perto de nós, nas nossas costas, em
Barro, levaram toda a gente a correr e a
juntar-se à porta do abrigo, virada a leste, junto à cabine dos intercomunicadores
com os postos de sentinela.
O comandante assegurou-se de que todos
os postos estavam vigilantes, distribuiu
palavras de conforto e pediu atenção redobrada. Para os que o ladeavam aventou:
– Preparem-se, não tarda somos nós a
comer…
Palavras não eram ditas e já Bigene era o
alvo dos morteiros Turras, diga-se assim
em linguagem da época, lançados provavelmente do outro lado da fronteira do
Senegal, a pouco mais de 4 km em linha
recta.
O que levou o Imediato, numa de como
quem fala para si próprio, a respingar para
o camarada perto de si: – É hoje que nos
levam a todos num golpe de mão…
Calou-se o gerador para uma oportuna
ocultação de luzes. E foi com surpresa que
o oficial comandante do Pelotão de Apoio,
destacado na Base, apoio prestado pela
CF11, em situação de Serviço Externo, viu
surgir da obscuridade o seu 1.º Sargento,
impecavelmente fardado, G3 em bandoleira, homem competente, duas ou três
comissões já no lombo, a apresentar-se:
– Sr. Tenente, dá licença?
– Faça favor Sr. Sargento, diga…
– Está tudo tratado e em guarda: uma
secção na Ponte Cais, outra secção na
Vacaria, o Pavilhão de lata defendido, os
Postos de Sentinela guarnecidos e alerta,
fique descansado.
Como se fosse agora estas palavras ainda
hoje ressoam cá dentro, que nada disto
passara pela mente do oficial, nem sequer
que era da sua competência.
– Obrigado Sr. Sargento, saúde, a minha
homenagem. (ao ler o Desembarque saberá que ainda não esqueci passados todos
estes anos).
Mais uns instantes e desabou uma barragem
tremenda sobre Guidage. Uns segundos

passados e a imagem que ainda se guarda é a da cratera de um vulcão em plena
erupção.
Deslumbrados, fomos, entretanto, aturdidos por um som surdo, cavo, sempre a
crescer que levou alguém a perguntar:
– O que é isto?
Um nadinha de nada e o grito do Comandante
– Mísseis! Todos para o abrigo!
Foi então que na atrapalhação da entrada
dois dos oficiais, eventualmente perdidos,
correram à volta do abrigo para a porta virada a norte, situada no extremo oposto, a
mais distante.
O oficial da CF11, o dianteiro, não dava
com o raio do prego dobrado no caixilho
que era fechadura e chave ao mesmo
tempo do arremedo de porta, ou pela falta
de luz ou pelos tremores, quando o camarada, o Imediato, atrás de si lhe atirou:
– Abre depressa, caneco, antes que entremos os três!
Dentro do abrigo não achou nada mais
jeitoso, o oficial da CF11, do que ir enfiar
a cabeça numa das seteiras, digamos assim, que se abriam para os lados do rio.
Para ver nem sabe o quê. Foi então que o
imediato o advertiu:
– Isso, vá, mete a cabeça aí para levares
com um 1 kg de ferro nos cor....!
Ao que o camarada retorquiu: – Olha lá,
Imediato, pediste que abrisse depressa
a porta antes que entrássemos os três,
quem era o terceiro?
– O míssil, caraças, o que querias que fosse!?... E acrescentou, agoirento: – É hoje,
digo-te, que nos levam num golpe de mão.
Entram aí e…
Pelas 23h30 tudo tinha cessado. Os rebentamentos calaram-se e os foguetões
tinham passado por cima de Ganturé indo
explodir para lá do Cacheu.
O silêncio voltou a pairar, os corações voltaram ao seu ritmo normal, a vida regressou aos seus carris e, como é evidente,
o golpe de mão adormeceu, também ele,
embalado nos sonhos do Imediato.
Marinheiro E*
*O Marinheiro “E”, de todos já conhecido, é o Sócio Originário n.º 538, Oficial FZ RN que integrou os efectivos da CF
11 e que cumpriu uma comissão de serviço na Guiné nos
anos 1971/1972.
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Oficial (Cavalheiro) e Fuzileiro
Jorge Oliveira Monteiro

A

opção de vida que nos leva a seguir uma, determinada, carreira profissional terá subjacentes razões de natureza muito
diversa, que, cada qual de per si saberá ou justificará – serão eventualmente razões do foro íntimo.
Passando ao lado de eloquentes fundamentações académicas,
normalmente do foro da sociologia, da economia ou da psicologia – os domínios em que este tipo de questão é mais estudado,
fixemo-nos nas vias concretas veiculadas pela legislação que a
maioria de nós seguiu para o acesso, a entrada e durante o percurso como militares da Marinha e em especial dos fuzileiros.
A carreira militar nos fuzileiros compreende, à semelhança das
demais classes da marinha e dos outros ramos tanto a nível
nacional como na generalidade dos países, três patamares que
correspondem às categorias mais comuns: praças, sargentos e
oficiais. As quais por sua vez, em geral, se subdividem segundo
os tipos de vínculo “contratual”: os de carácter permanente e os
de natureza complementar.
A origem clássica
Em 1961, a reativação da classe fuzileiros foi feita a partir dos
quadros das categorias de sargento e de praça - as categorias
dos efetivos de fuzileiros da organização antecedente - a Brigada
de Guarda Naval, extinta na sequência do 28 de maio de 1926 e
cujo breve historial foi abordado em O Desembarque n.º 32.
Aquando do reaparecimento da especialidade, da classe e das
unidades, a estruturação faseada de ambos os tipos de quadros
das três categorias tiveram como pressuposto a habilitação com
o curso de fuzileiro especial (FZE).
Condição obrigatória sobretudo para o acesso aos quadros de
oficiais, uma vez que os sargentos, todos oriundos de praça1 ,
e inicialmente provenientes de outras classes, frequentavam o
curso FZE já nos quadros permanentes. Percurso idêntico aos dos
sargentos, tiveram muitas das primeiras praças fuzileiros.
Os efetivos de praças, desde então, foram preenchidos de modo
crescente por pessoal do quadro de complemento (o antigo serviço militar, cujo cumprimento era condição constitucional de cidadania), tanto por voluntariado2 como por recrutamento geral, pois
acrescia a possibilidade de acederem aos quadros permanentes, já
que a Marinha era o único ramo com quadros de praças de carreira.
Os quadros de oficiais da classe de fuzileiros, de complemento e
permanente, por esta ordem, só mais tarde foram criados.
1

Em 1974-75 realizaram-se dois cursos de formação de subsargentos fuzileiros da reserva naval – com um total de vinte instruendos, nenhum optou
por ficar nos quadros permanentes. Foram experiências episódicas nos fuzileiros.

2

Nos fuzileiros, mesmo nos períodos críticos do conflito, o número de voluntários teve sempre expressão, ainda que oscilante, face aos efetivos
provenientes do recrutamento geral. No entanto, à época, havia dois tipos
de voluntariado: o, digamos, “puro” e o de conveniência; este refere-se ao
caso dos conscritos que, face a determinadas vantagens, após a incorporação, se declaravam voluntários; circunstância comum no exército.

É sobre estes o assunto deste texto, visando tão só contribuir para
avivar uma memória da génese e do percurso dos quadros de
oficiais da classe de fuzileiros.
A emergência da Guerra do Ultramar 1961-1974 implicou por parte da Marinha, entre outras ações, «a reformulação e a ampliação
do dispositivo, dos recursos e das capacidades operacionais, com
especial incidência nos territórios ultramarinos».
No âmbito e sequência destas considerações, em 1961 e anos
seguintes próximos foi produzida numerosa legislação relativa
aos fuzileiros. Vejamos alguns dos passos mais significativos para
o estabelecimento e evolução dos quadros da classe.
O Decreto n.º 43515 de 24 de fevereiro 1961 reorganizou as classes profissionais dos sargentos e das praças da Armada acrescentando à listagem existente a classe de fuzileiros, reativando-a
desta maneira.
As Portarias n.º 18313 e n.º 18314 de 11 de março seguinte indicam, respetivamente, as atribuições destas categorias e o, como
se diz hoje, conteúdo funcional da classe de fuzileiros. Atribuiu-lhe a letra designativa “I” e subdividiu a classe em dois ramos:
monitores de educação física e fuzileiros especiais, respetivamente com as letras IM e IE. Só em normas seguintes surgiu a sigla
designativa FZ. Por sua vez a Portaria n.º 43857 de 12 de agosto
do mesmo ano, deu condições preferenciais aos monitores gerais,
classe que fora entretanto extinta, para ingressarem na classe de
fuzileiros.
Importa sublinhar que a classe de monitores que existiu até esta
altura era a de Monitores Gerais, reposta pela reestruturação de
1958 (até aqui estavam incluídos nos serviços gerais), tinha as
atribuições da instrução essencialmente militar de todo o pessoal
da marinha, inclusive da dos cadetes da Escola Naval. Ou sejam,
as disciplinas de armamento ligeiro, educação física (então chamada “ginástica”) e das áreas da infantaria: ordem unida e infantaria de combate. Muitos destes foram os primeiros fuzileiros por
atribuição ou transferência de classe, ou, ainda, por via de cursos
de reconversão, nomeadamente, no âmbito da Portaria n.º 18659
de 12 de agosto de 1961.
Muitos oficiais do quadro do Serviço Geral (SG), veteranos do
ultramar, que, nas décadas de setenta, oitenta e até noventa,
prestavam serviço nas
grandes unidades de fuzileiros, em algumas companhias e na instrução,
tinham esta proveniência.
Recordemos que os, históricos, três marinheiros
que tiraram o curso de
Royal Marines, em Inglaterra, eram Monitores
Gerais.
A portaria n.º 18525 de
14 de junho de 1961
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criou «na corporação dos oficiais da Armada a especialização de
fuzileiro-especial» e indicava quem poderia ser admitido, estipulando que «Ao curso da especialização atrás referida poderão ser
admitidos oficiais do ativo das classes de marinha, de engenheiros maquinistas navais e de administração naval e os cadetes,
aspirantes a oficial e oficiais das reservas naval, marítima e legionária».
Um subsequente despacho do ministro da marinha de 30 de outubro imediato criou o distintivo de fuzileiro-especial para oficiais3.

Foram assim colocados os primeiros oficiais do quadro permanente especializados em FZE:
1TEN Coelho Metzner comandante do DFE1 (Destacamento n.º 1
de Fuzileiros Especiais) em Angola no período de novembro de
1961 a julho de 1963 (em 1964-66 comandou a Companhia de
Fuzileiros n.º 5, em Angola) tendo como 2.º comandante o 2TEN
Oliveira Rego.

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 43773 de 1 de julho do mesmo ano
veiculou um aumento de efetivos na armada, justificando no preâmbulo: «reconhecendo-se a necessidade de organizar forças de
desembarque para assegurar a defesas das instalações navais,
realizar operações de polícia militar nas zonas costeiras e constituir destacamentos de desembarque das unidades navais, especialmente nas províncias ultramarinas». O aumento, com uma
evolução gradual, conforme previsto, foi de 948 praças, 126 sargentos e 42 oficiais da classe de marinha: 4 primeiros-tenentes
e 38 segundos-tenentes e guardas-marinha. Além de pessoal de
apoio de outras classes, designadamente 4 segundos-tenentes
médicos navais.
Neste desenvolvimento, pela Portaria n.º 18774 de 13 de outubro
de 1961, do ministro da marinha, foi criada a primeira unidade de
fuzileiros – o Destacamento n.º 1 de Fuzileiros Especiais (DFE 1)
- que seguiria para Angola em novembro do mesmo ano. Um documento com três linhas…
Os oficiais que enquadraram esta unidade frequentaram o primeiro curso de fuzileiros especiais, iniciado em 05JUN61 e ministrado em dois turnos a dois grupos de pessoal diferente. Foram
frequentados por cinco oficiais do quadro permanente: dois primeiros-tenentes e três segundos-tenentes da classe de marinha
e um segundo-tenente da classe de administração naval4.
As normas de nomeação previam que se pudessem especializar
oficiais dos quadros permanentes de todas as classes, à data
existentes, com as exceções de ECN (engenheiros construtores
navais), EMN (engenheiros de material naval) e FN (farmacêuticos navais).

Comandante Coelho Metzener

3

4
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Após o curso, os primeiros
oficiais FZE’s, assumiram
o comando e o enquadramento das primeiras unidades, tipo destacamento, exceto um dos 2TEN
M que, não habilitado,
foi colocado na instrução
no G1EA e mais tarde na
Escola de Fuzileiros como
instrutor das recrutas e de
outros cursos, que não o
de fuzileiros especiais.

Viria a ser generalizado a todos os fuzileiros em 2011. O mesmo fadário
tivera a boina de fuzileiro-especial, que, nos finais de 1974, passou a ser
usada por todos os fuzileiros. Vulgarizações que não foram do agrado de
muitos fuzileiros-especiais, caso de alguns oficiais veteranos que advogaram a criação de outros símbolos, tal como aconteceu com a substituição
da âncora pelo atual distintivo da boina, ocorrida em 1984.
Os primeiros cursos destinavam-se a formar unidades. Isto é, eram ministrados, em conjunto, aos oficiais sargentos e praças, não especializados,
nomeados para constituir uma determinada unidade - mais para os destacamentos. Foi uma modalidade de instrução singular e percursora nas
forças armadas portuguesas.

DFE 1 deslocando-se em Moçâmedes (?) com o 2.º comandante à frente – 1961.

Em meados de 1962 e até 1964, o 1TEN Oliveira Rego viria a comandar o DFE 3, também em Angola, tendo como 2.º comandante
o 2.ºTEN AN Mendes Barata.
Oficial este que, já 1.º tenente, comandou o DFE 6 em Angola no
período de setembro de1963 a 1965.
O 1TEN Vasconcellos Caeiro foi o comandante do primeiro DFE 2
na Guiné no período 1962 - 1964. A seguir foi o instrutor principal
dos cursos de fuzileiros-especiais.
(O oficial instrutor do primeiro curso FZE - 1TEN Pascoal Rodrigues, viria a comandar o DFE 4, em Angola, de 1963 a 1965)
Após o curso o 1TEN Maxfredo da Costa Campos (conjuntamente,
com o 1TEN M Melo Cristino – primeiro Diretor de Instrução da
EF) teve a incumbência de escolher o local mais adequado para a
Escola de Fuzileiros; trabalhos que levaram à instalação em Vale
do Zebro.
Terminada esta tarefa, assumiu o comando da primeira unidade
de fuzileiros a operar em Moçambique – o DFE 1, que fez comissão de 1964 a 1966. Em seguida foi diretor dos cursos de FZE na
Escola de Fuzileiros.
Sublinho que as referências e alusões individuais têm o intuito
de referenciar eventos significativos ou momentos charneira do
desenvolvimento e estruturação dos quadros de oficiais fuzileiros – em particular o permanente; e não qualquer destaque ou
relação de valor pessoais.
Por classes, os primeiros oficiais do quadro permanente especializados em FZE foram: o 1.ºTEN da classe de Marinha Coelho
Metzner; o 2.ºTEN Mendes Barata de Administração Naval; e o
1.º TEN Matias Cortes da classe de Engenheiros Maquinistas
Navais.
Durante as décadas de 60 e de 70, no tocante a oficiais do
quadro permanente (obviamente não da classe de fuzileiros),
frequentaram o curso de FZE 111 (cento e onze) oficiais subalternos, de todos os postos, inclusive aspirantes, a maioria
por nomeação, mas também alguns voluntários, com a seguinte
distribuição: 102 da classe de marinha, 6 EMQ’s e 3 AN’s; salvo
erro contabilístico…
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Os tempos prolongados da Reserva Naval
Quanto aos “outros” oficiais subalternos das unidades de fuzileiros (e destaco “outros” porque a categoria de oficial subalterno no
Exército e na Força Aérea não compreende o posto de capitão que
constitui, por si, uma categoria própria nos quadros de oficiais logo não é considerado subalterno, diferentemente do posto de
1.º tenente): comandantes de grupo de assalto (escalão pelotão
dos destacamentos) e comandantes de pelotão das companhias;
ainda que pontualmente tivessem havido oficiais do quadro permanente nestes escalões de comando, o enquadramento foi preenchido por oficiais milicianos em cumprimento do serviço militar
– a Reserva Naval (RN).
O termo “Reserva” como designação dos quadros de complemento do ativo, em Portugal, apenas foi adotado pela Marinha,
tanto quanto aos oficiais como aos sargentos do quadro de complemento5.
Reserva Naval, até à reorganização dos quadros das reservas da
Armada de 1957, era a designação para as situações idênticas à
reserva de disponibilidade dos militares – na maioria praças – em
que ficavam, nos termos da lei então vigente, após o fim da prestação do serviço militar efetivo. Atualmente Reserva da Armada.
O quadro de complemento de oficiais, que abrangia os oficiais
milicianos da marinha, foi criado, em 1957, pelo Decreto- Lei n.º
41399, de 26 de Novembro, ao abrigo do qual a Marinha procedeu a uma reorganização das suas reservas «constituídas pelo
pessoal e pelo material» e compreendia, entre outras reservas,
a «Reserva Naval ou reserva N, constituída por indivíduos com
cursos superiores, ou a frequentá-los, em áreas adequadas aos
serviços e especialidades da Marinha».
Além da RN (com sete classes - que não a de fuzileiros), os outros
quadros das reservas, eram: Reserva da Armada (RA) – com as
modalidades idênticas às atualmente em vigor; Reserva Legionária (RL), extinta em 1974; e Reserva Marítima (RM), destinada ao
cumprimento do serviço militar pelos oficiais da marinha mercante, nomeadamente, da Escola Náutica.
O primeiro curso da Reserva Naval, com a designação de
1.º CEORN (Curso Especial de Oficiais da Reserva Naval, que a
partir do 9.º curso passou a designar-se CFORN – Curso de Formação de Oficiais da Reserva Naval), teve início em 11 de agosto
de 1958 e foi ministrado no âmbito da Escola Naval (EN) como
quase todos. Incluía duas fases: um primeiro ciclo - a clássica «recruta», com cerca de três meses – que decorria na EN; e
outro, correspondente à especialidade, de duração semelhante,
mas que podia variar consoante as classes.
A sequência viria a ser alterada e reposta (pelo menos) no caso
da classe de fuzileiros, para se evitar que, no caso de eliminação ou reprovação no curso de FZE (2.º ciclo), a fase anterior
(1.º ciclo ou recruta) fosse desperdiçada.
Como os efetivos eram requisitados ao exército (ramo que tinha
atribuído o recrutamento para todos os ramos) alguns eliminados

retornavam a este ramo6.
A classe de oficiais fuzileiros da Reserva Naval (FZ/RN) foi acrescida posteriormente, através da Portaria n.º 18.393 de 12 de abril
de 1961, como uma necessidade da Marinha face à emergência
da Guerra do Ultramar e diretamente relacionada com o imperativo do enquadramento subalterno das unidades de fuzileiros.
Assim, o primeiro curso com cadetes da classe de fuzileiros foi
o 4.º CEORN, com início em 6 de outubro de 1961. Nos termos
da portaria de criação da classe, a área académica preferencial
para a especialidade de fuzileiros era a de educação física, pelo
que parte dos cadetes provinham do INEF (Instituto Nacional de
Educação Física, na altura, com grandes ligações ao meio militar
e paramilitar), hoje Faculdade de Motricidade Humana.
Os nove cadetes fuzileiros incorporados, neste curso, foram os
primeiros que frequentaram o curso de fuzileiros-especiais, no
início de 19627. Após o curso foram colocados nas unidades, para
lotação ou em reforço, algumas já em comissão no ultramar.
A este curso pertenceram os dois primeiros oficiais FZE/RN que
viriam a ser, também, os primeiros oficiais fuzileiros: o CMG FZ
Cardoso Moniz, primeiro oficial do(s) quadro (s) de oficiais fuzileiros; e o CMG FZ Humberto Santana, primeiro cadete RN alistado
para fuzileiro.
As necessidades do quadro de complemento – Reserva Naval, continuaram
a ser supridas com o recurso a pessoal com frequência universitária, mas
cada vez mais com o curso
complementar dos liceus
(grau idêntico ao atual 12.º
ano de escolaridade), tanto
por conscrição como por
voluntariado. Praticamente
todos os cursos de oficiais
fuzileiros do complemento
tiveram, em percentagens
variáveis, candidatos voluntários.

TEN FZE Cardoso Moniz

Em 1962, nos termos do
Decreto-Lei n.º 44738, de
29 de novembro, foram
introduzidas modificações
no número e na designação das classes de oficiais,
sargentos e praças da armada «na consequência de
maiores responsabilidades
de defesa que impedem
1TEN FZE Humberto Santana

6

Nos termos do artigo 10º da Portaria nº16714 de 26NOV57, «os cadetes
[RN] com cota de mérito ou classificação militar inferior a 10 valores eram
abatidos à reserva N e alistados como grumetes escriturários». Após a criação da classe FZ/RN, a penalização era de, após abatidos, serem alistados
com primeiros-grumetes fuzileiros – ou seja “iam para os fuzileiros”. Este
artigo da portaria nº20.062 de 07SET63 raramente foi aplicado, porém era
o que mais atemorizava os cadetes. Pior que isto, para os mais atrevidos
que após o curso de FZE não logravam a especialização e ficavam fuzileiros
navais, era serem chamados, na gíria, de “navalecos” …Na época ainda
não havia o negócio do bullying e afins...

7

Além destes também o cadete da classe de marinha Toscano Rico, do
mesmo curso da reserva naval, frequentou o curso, tendo ficado Fuzileiro-Especial. Possuidor de uma personalidade
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A designação “reserva”, para o pessoal dos outros ramos e para quem não
estava familiarizado com a terminologia naval, não lhes parecia prestigiante
pois cheirava a prateleira e a algo fora de prazo ou dispensável (o que de
facto não deixavam de ser, caso não houvesse guerra…). Esta ideia advinha de, nos demais ramos e corpos militares e militarizados, o termo reserva apenas ser utilizado para as situações de reserva no final ou após o final
da carreira efetiva, fossem dos quadros permanentes ou de complemento.
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sobre a Armada, essencialmente nas províncias ultramarinas»,
sendo então constituída a classe de oficiais do serviço especial.
Remeteu-se para portarias posteriores as condições de ingresso,
que incluíam a transferência de oficiais da classe do serviço geral para esta nova classe - o que apenas aconteceu no primeiro
concurso.
A Portaria n.º 22079, na sequência e com a mesma data do decreto acima referido, reiterava a classe do serviço especial com
duas subclasses: a dos oficiais técnicos e a dos oficiais fuzileiros
(SE/FZ) e estabeleceu os efetivos desta em 1 Capitão-tenente, 11
Primeiros-tenentes e 12 Subtenentes.

complemento, de qualquer classe, que satisfaçam às seguintes
condições:
a) Ter idade não superior a 31 anos, contados por anos completos, feitos no ano civil do concurso;
b) Ter prestado, pelo menos, quatro anos de serviço efectivo na
Armada, contados a partir da data da promoção:
1) A guarda-marinha ou subtenente, quando pertençam aos
quadros permanentes;
2) A aspirante, quando pertençam ou tenham pertencido aos
quadros de complemento;

Legislação que permitiu o acesso a um quadro de oficiais fuzileiros, tanto a sargentos e praças, como aos oficiais FZE da Reserva
Naval da classe de fuzileiros (e também da Reserva Marítima),
estes por via concursal, para o quadro permanente de ambos os
ramos da subclasse SE/FZ, que cumprissem determinados requisitos estabelecidos pela portaria n.º 20678 de 11 de julho de
1964.

c) Estar habilitado com o curso de especialização em fuzileiro especial; [sublinhado meu]

O quadro II desta portaria indicava as classes de sargentos e
de praças que poderiam, via CFOSE, aceder à subclasse de fuzileiros: «classe de fuzileiros e qualquer classe com o curso de
fuzileiros-especiais»

Na sequência da criação da novel classe, concorreram por via documental oito oficiais que até então pertenciam à subclasse FZ do
SE e outros diretamente da Reserva Naval e da Reserva Marítima;
desta, apenas dois casos se verificaram os, então oficiais subalternos, mais tarde CMG FZ Rebordão de Brito e CMG SE Carlos
Samões. Só o primeiro optaria pela classe de fuzileiros.

Por sua vez, o ponto 9 alínea g) da Portaria n.º 20914 de 17 de
novembro de 1964, que introduziu modificações na portaria antecedente, aditava que ao SE/FZ podiam concorrer os oficiais que
«pertençam à classe de fuzileiros da reserva naval ou estejam habilitados com o curso de fuzileiro-especial ou com o de professor
de educação física do INEF». Uma das consequências foi que «a
subclasse de oficiais fuzileiros compreenda [nesta altura] o ramo
geral e o de educação física, com as letras designativas FZG e
FZF, respetivamente».
A Portaria n.º 22008 de 19 de maio de 1966 atualizou alguns
aspetos do acesso ao quadro do SE, em particular aos ramos da
subclasse de fuzileiros, por parte de oficiais da reserva naval e da
reserva marítima.
Os oficiais que entraram no quadro por estas vias poderão, assim,
ser considerados como os primeiros de um efetivo quadro permanente de oficiais fuzileiros.
O imprescindível quadro permanente
Em 1968, a Marinha face às crescentes exigências operacionais,
decide a instituição de um quadro próprio de oficiais fuzileiros.
Assim, o Decreto-lei n.º 48470 de 5 de julho de 1968, que introduziu alterações ao Estatuto do Oficial da Armada, no preâmbulo
explicita: «considerando a necessidade de criar a classe fuzileiros
no quadro de oficiais do activo da armada». No articulado, elenca
as classes de oficiais do quadro permanente da armada incluindo
a de oficiais fuzileiros, atribuindo-lhe a letra designativa FZ e a
abreviatura fuz., instituindo, deste modo, o quadro permanente
de oficiais da classe de fuzileiros.
O art.º 68 deste normativo estabelecia, nos seguintes termos, as
condições de ingresso no quadro de oficiais fuzileiros: «o ingresso
na classe de fuzileiros do quadro de oficiais do activo é feito no
posto de 1.º tenente, por concurso, entre os primeiros e segundos
tenentes, do quadro do activo e de complemento, de qualquer
classe que satisfaça as seguintes condições [transcrevo apenas
as de natureza, digamos, técnica]:
O ingresso na classe de fuzileiros do quadro de oficiais do activo é feito no posto de primeiro-tenente, por concurso, entre
os primeiros e segundos-tenentes, dos quadros do activo ou de
18

d) Ter prestado serviço numa unidade de fuzileiros no ultramar
por período não inferior a dezoito meses;
e) Ter demonstrado elevadas qualidades para prestar serviço nas
unidades de fuzileiros»

A última entrada no quadro da subclasse de fuzileiros do serviço
especial, que entrou em extinção pela Portaria 282/74 de 17 de
abril, ocorreu em julho de 1972, e foi protagonizada pelo subtenente, hoje CMG FZ Lopes Fernandes.
O quadro permanente de oficiais fuzileiros foi, assim, iniciado e
essencialmente preenchido por oficiais da Reserva Naval; pois
não concorreu nenhum oficial do quadro permanente de outras
classes da Armada, ainda que bastantes satisfizessem as condições.
Só no início de 1977, num contexto militar diferente, se verificou
a transferência para a classe de fuzileiros de dois oficiais superiores da classe de marinha especializados, que prestaram serviço
nas unidades durante tempo continuado, tanto no ultramar como
no continente: o, então, CFR Francisco Oliveira Monteiro e o, à
data, CTEN Almeida Viegas. Ambos ascenderam ao topo da hierarquia como comandantes do Corpo de Fuzileiros.
Nestes termos, de 1968 e até meados da década de 1970, nas
unidades de fuzileiros de escalão operacional – destacamentos
e companhias (e nos batalhões, criados em 1974, que aglutinaram as unidades de escalão companhia) - coexistiram oficiais do
quadro permanente das seguintes naturezas: oriundos da Escola Naval especializados em FZE e não especializados; oficiais do
quadro do serviço especial subclasse de fuzileiros especializados
em FZE, procedentes da reserva naval ou do CFOSE; oficiais do
quadro do serviço geral provenientes de sargentos fuzileiros; e
oficiais do quadro da classe de fuzileiros. Todos fuzileiros!8
Esta diversidade de oficiais dos quadros permanentes, de escalões etários próximos, levava a que alguns oficiais mais modernos (em que eu me incluía) e demais militares – sargentos
8

O que, formalmente, se manterá até ao início de 1974, altura em que pela
Portaria nº 282 de 17 de abril a subclasse de fuzileiros do serviço especial
entrou em extinção. Os onze oficiais remanescentes da subclasse transitaram por via administrativa para a nova classe do serviço especial (SE) que
aglutinou todas as subclasses e ramos precedentes. Em termos práticos,
quanto aos fuzileiros, pouco se alterou, pois, a maioria destes oficiais (SE/
FZ) continuaram a prestar serviço nos diversos escalões das unidades, inclusivamente como comandantes de companhia.
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e praças, tivessem dificuldade em descortinar quem pertencia
a que quadro.
Considerando os tipos de oficiais referidos (não particularizando
quadros) e quanto ao comando das unidades do período ultramarino: os destacamentos foram sempre, e logicamente, enquadrados por oficiais FZE. No período inicial, as unidades foram
comandadas por oficiais do quadro permanente oriundos da Escola Naval e o enquadramento subalterno exercido por oficiais
da Reserva Naval (houve casos pontuais de oficiais do quadro
permanente nestas funções) - para os destacamentos todos especializados em fuzileiro-especial.
O último curso de fuzileiros-especiais (o antepenúltimo da série,
e da saga, de 34), frequentado por oficiais do quadro permanente
foi o 2.º curso de 1973, incluiu o 23.º Curso de Formação de Oficiais da Reserva Naval/FZ e terminou em março de 1974. Incorporou: um 1TEN da classe de marinha, o hoje almirante Vargas de
Matos – último comandante do Corpo de Fuzileiros especializado
em FZE; e dois oficiais da classe de engenheiros maquinistas navais: o 1TEN Pedreira Carneiro e o atual almirante David e Silva,
então primeiro-tenente.

Em 1975 prestavam serviço na marinha, a maioria no Corpo de
Fuzileiros, 110 oficiais, aspirantes e cadetes da classe de fuzileiros da Reserva Naval.
Estas circunstâncias levaram a que a partir de 1976 e até ao início
da década de 1980, a maioria das companhias dos três batalhões
(com lotações completas!) foram comandadas por oficiais da Reserva Naval – segundos e primeiros-tenentes.
A absorção dos oficiais FZ/RN que pretendessem ficar na marinha
decorreu, durante quase uma década, por três vias. A possibilidade de concorrerem a outras classes da marinha, a transferência
para o quadro do Serviço Especial, por via documental9 e, também por esta via, para o quadro permanente de oficiais fuzileiros
até determinada antiguidade – com incorporação até 1971. O último oficial, de um total de 22, que entraram no quadro de oficiais
fuzileiros nesta modalidade, foi o CMG FZ Rocha e Abreu, 2TEN
FZ em maio de 197710.
A alimentação e continuidade do quadro de oficiais fuzileiros, a
partir de 1977, passou a ser por via do Curso de Oficiais Fuzileiros
(COF) ministrado no âmbito da Escola Naval, após uma candidatura documental, provas físicas e de aptidão cultural. Iniciou-se,
assim, uma segunda modalidade de acesso ao quadro permanente da classe de fuzileiros, que se manteve de 1977 a 1985,
e abrangeu na totalidade 29 segundos-tenentes e 3 primeiros-tenentes FZ/RN.
Os cursos de 1977-79, 1978-80 e 1979-81 compreenderam dois
anos letivos e os de 1981-84 e 1983-85 tiveram a duração de três
anos. Os oficiais deste derradeiro curso, o 5.º COF, receberam as
espadas na cerimónia realizada na Escola Naval em 26 de setembro de 1986, na qual participaram já, como elementos do corpo
de alunos, os seis cadetes do primeiro curso de fuzileiros, então
no primeiro ano.

Último curso FZE com oficiais do quadro permanente

Em suma, os Destacamentos foram sempre, e logicamente, enquadrados por oficiais FZE. Metade das companhias foi comandada por oficiais não especializados. Porém, até 1974 todas as unidades comandadas por oficiais do quadro permanente da classe
de fuzileiros foram-no por oficiais FZE, já que a especialização era
uma, ou a principal, condição para entrada no quadro.

Como fecho deste ciclo. Os 54 oficiais do quadro permanente da
classe de fuzileiros que entraram até 1986, pelas duas modalidades antecedentes, eram todos oriundos dos quadros de complemento – Reserva Naval. Ressalvam-se os dois oficiais superiores
transferidos da classe de marinha em 1977.

Os oficiais FZ/RN (há documentos em que aparece RN/FZ), durante o período ultramarino, preencheram o enquadramento dos
escalões de pelotão, foram os imediatos de 30% dos DFE’s e cerca de 10% das CF’s. Em vinte e uma das quarenta e cinco companhias os imediatos foram oficiais do quadro do Serviço Geral,
oriundos de sargento fuzileiro, na maioria fuzileiros -especiais.
Fim do império e o torna-viagem ao convencional
Com o final do empenhamento em África, a Marinha, como os
outros ramos – com mais acuidade o exército dado os efetivos
regressados por retração do dispositivo - enfrentou o problema
de como absorver nos seus quadros os oficiais (aludo a esta categoria por ser o assunto) milicianos, pois alguns acumulavam
várias reconduções, e havia casos com mais de uma comissão
no exterior. Por outro lado, as unidades precisavam de oficiais
para o enquadramento, uma vez que os do quadro permanente
eram insuficientes face aos efetivos que a estrutura exigia. Duas
grandes unidades: Força de Fuzileiros com dois batalhões (BF1 e
BF3) e duas unidades de apoio de escalão companhia UAF, UATT;
e Escola de Fuzileiros, com o batalhão de Instrução (BI), uma unidade de apoio (UAMA) e um batalhão (BF2).

Primeiro curso de fuzileiros da Escola Naval

9

No contexto da Portaria nº22008 de 19MAI66, atualizada, entre outros normativos, pela Portaria nº 132 de 04FEV83, quinze oficiais FZ/RN, com uma
média de dez anos de tempo de serviço foram, assim, enquadrados no
Serviço Especial, ramo de fuzileiros – os SEF, antecessores do atual ST/FZ
(Serviço Técnico).

10

Segundo a legislação de 1968 a entrada no quadro permanente da classe
de fuzileiros estava restringida aos Fuzileiros-Especiais. Nos acessos diretos de 1977, em que entraram seis oficiais, este requisito deixou de existir.
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Terminou, assim, o período em que o quadro de oficiais fuzileiros,
ou melhor, os quadros, do complemento e permanente, foram
alimentados exclusivamente por oficiais da Reserva Naval. Caso
único no historial da Marinha.
Entretanto, o entendimento superior, tanto ao nível da Marinha
como a outros mais elevados, quanto à relevância do Corpo de
Fuzileiros e à, consequente, necessidade de alimentar o quadro
de oficiais fuzileiros com base no modelo tradicional, seguido
no provimento das demais classes de oficiais, levou a que pelo
Decreto-Lei n.º 340/84 de 22 de outubro fosse criado o curso de
fuzileiro na Escola Naval.
Iniciou-se, então, a mais recente modalidade de formação, e
acesso, para o quadro permanente de oficiais fuzileiros que, de
1989 até ao momento (… 30 anos: ontem, para os mais velhos
e uma profundeza do tempo para os mais novos), aprontou 55
oficiais – praticamente tantos como as anteriores vias de acesso.
Comparação aceitável apenas em termos contabilísticos.
A origem e o percurso significativo seguinte dos quadros da classe de oficiais fuzileiros constituíram, também, um caso singular.
Pois, a criação do quadro de oficiais de complemento antecedeu,
em sete anos, a constituição do quadro permanente.
Sendo lógico, em termos de desenvolvimento organizacional,
afigura-se inédito nas forças armadas portuguesas e, de certo,
na maioria dos países!

Aqui fica um contributo que pretende também ser um alerta, ao
que parece e segundo o eminente escritor argentino Jorge Luís
Borges:
«O passado é argila que o presente molda à vontade»
P.S. - O título que adotei proveio da lembrança do filme “Oficial e
Cavalheiro” que fez furor em 1983, pertencente a um conjunto de
produções de Hollywood feitas como parte (dizia-se…) da catarse
da sociedade americana, e em particular dos militares, para repor
o moral dado o desfecho da Guerra do Vietnam. Por cá, até agora,
as fitas foram sempre ex contrario.
Ainda que os oficiais fuzileiros, na maioria, se tenham conduzido,
e prossigam, como “oficiais e cavalheiros”, o historial e a imagem da classe se devem sobretudo aos seus «Factos e Feitos»,
mas também a outros atributos, qualidades e façanhas de índole
mais prosaica. Motivos que suscitaram o título, pretensamente,
cinematográfico.
Quanto às fotos. As individuais foram cedidas pelo Arquivo Histórico da Marinha, as de grupo pertencem, duas, ao acervo fotográfico do Corpo de Fuzileiros e uma, a última, ao Departamento
de Fuzileiros da Escola Naval. A todos agradeço as facilidades de
acesso.
Jorge Oliveira Monteiro

Tudo, pergaminhos que convém não “deslembrar”…

Sóc. Orig. n.º 1072

Funcionamento do Snack-Bar/Restaurante
da Associação
Informação
Desde o dia 1 de Janeiro de 2020 que o Snak-Bar/Restaurante da Associação tem nova gerência agora capitaneada
pelo nosso bem conhecido Bruno Palmela, sócio aderente
n.º 893.
A nova equipa vem dando provas de competência e já
introduziu melhorias que não têm passado despercebidas a
todos os sócios, familiares e amigos que utilizam o estabelecimento.
Com frequência nos têm chegado referências elogiosas
sobre o seu trabalho mencionando especificamente o
cuidado no atendimento, o acolhimento, a simpatia, a
higiene e a inovação na apresentação geral do restaurante.
Desejamos à nova equipa os maiores sucessos para que
todos nos sintamos bem naquela que é a “Nossa casa”.

A Direcção
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Conversa entre Fuzileiros

O

Cabo Mor FZ Rogério Pinto (RP), figura conhecida pelo seu desempenho nas apresentações do Museu do Fuzileiro, foi convidado
para uma entrevista na Associação de Fuzileiros para a Revista O Desembarque («Des»).
Estiveram presentes: CMG FZ Leão Seabra, CFR Melo e Sousa, SAJ FZ António Couto.

CMOR FZ Rogério Pinto
51 anos, natural de Maçarelos – Porto
Ingressou na Marinha em 1989, tendo prestado serviço no BF2, UAMA, CAT e EF.
É desde Setembro de 2011 o apresentador do Museu do Fuzileiro para todas as visitas civis
e militares, granjeando grande popularidade nesta tarefa, pelo raro brilhantismo, simpatia
e exactidão no seu trabalho, reconhecido por todos, num Museu que é uma referência
no panorama nacional, com cerca de 10.000 visitas por ano, local único que recorda as
memórias de 400 anos dos Fuzileiros.
Tem sido ainda um elemento fundamental nas sucessivas remodelações que o Museu do
Fuzileiro tem sofrido nos últimos anos.
«Des» – Como é que começou a ida para o Museu do Fuzileiro?
RP – Foi inesperada, nunca pensei que fosse acontecer, pois não
me sentia à vontade para tal, tendo sido convidado em Setembro
de 2011 pelo responsável do Museu, Sargento Nunes. Aceitei o
desafio, e descobri algo que nunca pensei conseguir fazer.
«Des» – O que sentiu quando viu pela primeira vez o Museu?
RP – Todos nós gostamos do Museu, tem uma arquitectura especial, é um espaço divino, espectacular, que nos faz sentir diferentes, com a história dos objectos que lá estão, as pessoas
que lá figuram, que fizeram a história dos Fuzileiros, e fizeram o
nosso nome.
«Des» – Que transformações e beneficiações sofreu o Museu
até hoje?
RP – O Museu é um espaço vivo que tem vindo sempre a aumentar. Começou em 1986 com uma nave principal, e com o passar
dos anos tem vindo sempre a ser ampliado. A sua área cresceu
significativamente em 2016, pela recuperação do antigo paiol da
UMD.
«Des» – Está a passar presentemente por alguma modificação, e no futuro como é que o museu irá progredir no tempo,
de acordo com as novas missões?

RP – Já nos começa a faltar espaço, e estamos a pensar em
expandir o museu, mas neste momento estamos empenhados no
memorial dos nossos heróis.
«Des» – Pode explicar melhor?
PT – Refiro–me à zona nobre. Temos que honrar não só os nossos feitos, como também os seus autores, que merecem ser
distinguidos pelo que fizeram pelo nosso país. Na zona nobre
neste momento existem dois memoriais da Guerra do Ultramar: um dos mortos em combate, e o outro dos condecorados
por serviços prestados em campanha, este que está em permanente actualização, pois poderá ainda existir quem não foi
justamente identificado. Nesta zona nobre vamos agora incluir
um espaço que vai fazer o reconhecimento dos quatro militares
que receberam a Ordem Militar da Torre e Espada, Lealdade e
Mérito, a mais alta condecoração existente em Portugal. Assim,
serão colocados retratos a óleo de cada um destes militares, e
uma vitrina com as respectivas condecorações.
«Des» – Como é que conseguiu reunir tanta informação para
as suas famosas apresentações?
RP – Tive como base algumas visitas em que eu acompanhei o
CMG FZ Rocha e Abreu, excelente historiador, com o dom da palavra, que admiro bastante, e também a ajuda de muitas outras
pessoas que têm passado pelo Museu, pelas narrativas que nos
vão contando.
«Des» – Mas o Pinto tem tido acesso a outras informações
que lhe permitem contar todas aquelas histórias que nós conhecemos, como os moinhos de maré, o biscoito, o Terço da
Armada Real…
RP – Também tive outras ajudas, como os historiadores da Câmara Municipal do Barreiro, e outros técnicos destas áreas.
«Des» – Algum em especial?
RP – O Dr. Camarão da edilidade do Barreiro, convidado várias
vezes pela Escola de Fuzileiros, que muito me tem ajudado, através de variados contributos, como nas matérias ligadas ao Real

O DESEMBARQUE • n.º 35 • Março de 2020 • www.associacaodefuzileiros.pt

21

conversaentrefuzileiros
400 anos, e com as narrativas dos Fuzileiros e da Marinha. É ainda uma oportunidade para reunirem informações sobre a nossa
corporação como acontece, logo à entrada do Museu, com a exibição do Alvará de D. José I, de 1754, que confere à Marinha o direito de formar à direita de todos os Ramos das Forças Armadas.
«Des» – Os miúdos?
PT – Os miúdos já é diferente dependendo da faixa etária. A que
nos interessa mais é a partir dos 15 anos quando eles começam
a desenvolver o interesse pela história. Nas idades inferiores têm
uma apresentação mais leve: o que é o biscoito, pequenos contos, mas também gostam de ver armas…
Almoxarifado dos Fornos, que foi o início do que é hoje em dia a
Escola de Fuzileiros.
«Des» – Chegou–nos ao conhecimento que tem havido algumas histórias engraçadas relativamente às apresentações,
até houve uma com o Presidente da República…
RP – O Museu tem registado várias visitas nacionais e estrangeiras, algumas de alto gabarito e, inclusive, tivemos a visita do
Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, que
ficou muito satisfeito com a visita que fez, tendo recebido grandes
elogios da parte dele, sem dúvida um marco para mim.
«Des» – Ele teve alguma observação que possa fazer a diferença?
RP – Não me disse nada directamente mas confidenciou ao comandante da Escola de Fuzileiros que, de todas as visitas que já
tinha feito a museus, aquela tinha sido a que teve o cicerone mais
especial e que tinha apreciado a sua forma de expor e cativar os
visitantes.
«Des» – O que significa para si o Museu?
PT – O Museu para mim se não significasse nada não me dava ao
trabalho de lá ir todos os dias, de semana ou fins–de–semana. É
a missão militar mais importante na minha carreira, pois o Museu
é hoje como se fosse uma parte de mim.
«Des» – Estamos a falar de visitas durante a semana, fins-de–semana…
PT – Durante a semana estamos mais preenchidos com escolas
do Barreiro e concelhos limítrofes e visitas inopinadas por pessoas que aparecem em Vale de Zebro para uma visita ao Museu.
«Des» – Quem mais visita o Museu?
PT – Antigos fuzileiros, militares dos vários ramos das Forças
Armadas e GNR, e ainda jovens integrados no programa do Dia
da Defesa Nacional. É um escape para eles, porque em vez de
estarem um dia a preencher papéis, têm uma oportunidade de se
divertir, aprender e ver algo diferente.

«Des» – Os estrangeiros?
PT – Os estrangeiros ficam admirados com a arquitectura do nosso Museu, e com o nosso passado, dizendo que é difícil encontrar
um pequeno país com uma história tão longa, como acontece nas
visitas de cidadãos americanos; para eles qualquer evento com
mais de 100 anos é histórico e para nós é coisa recente.
«Des» – Qual é a importância deste Museu em termos nacionais?
PT – Nós somos um país de marinheiros e assim como temos
um Museu de Marinha, justifica–se a existência de um Museu do
Fuzileiro pelo papel que os Fuzileiros desempenharam na nossa
história, merecendo sem dúvida ter um lugar onde possam expor
a sua obra e feitos.
«Des» – Quais são as aspirações futuras em termos de vida
profissional?
PT – A minha carreira na Marinha está perto do fim, faltam
três anos para ir para a Reserva. Poderei ficar no serviço activo
durante mais cinco anos, mas a Marinha é que sabe quais são os
desígnios que tem para mim.
«Des» – Gostava de ficar no Museu?
PT – Já lá estou há nove anos, gosto muito de lá trabalhar, desde
pequeno que sonhei vir para os Fuzileiros, cumpri os meus sonhos e cá estou, e gosto muito dos Fuzileiros.
«Des» – Não quer deixar uma mensagem aos leitores do
Desembarque sobre o Museu do Fuzileiro?
PT – O que eu digo a toda a gente durante as visitas é que o
Museu do Fuzileiro não é do Corpo de Fuzileiros, é dos Fuzileiros,
onde é narrada a sua história. Tudo o que acharem que deva ser
dignificado, que deva ser falado, ou que falte fazer, contactem-nos, porque no Museu o nosso dever é retratar bem a já longa
epopeia dos Fuzileiros.
Abel Melo e Sousa
CFR REF

«Des» – Qual a reacção sobre um museu militar?
PT – Muita gente pensa que o Museu, por estar numa unidade
militar, é uma organização fechada. O que não é verdade pois
o Museu está aberto a toda a gente que o queira visitar, tal qual
outros museus de Portugal. Ficam principalmente surpreendidos
pela história dos Fuzileiros e do local onde está inserido, pela importância que esta área teve para o nosso país, nomeadamente
os Descobrimentos. Ficam ainda muito agradados pela maneira
como a visita é conduzida.
«Des» – E por ser um museu de uma tropa especial em Portugal?
PT – Muitos imaginam que uma tropa especial é uma organização
recente para fazer face às necessidades dos requisitos operacionais de hoje em dia. Ficam admirados com os nossos quase
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Classe de Fuzileiros do 18.º CFORN
Encontro anual
Adelino Couto

Ereira - 14 de Setembro de 20199

U

m autor desconhecido terá dito que “a Amizade verdadeira
é aquela que o tempo não apaga, a distância não separa e
a maldade não destrói”. Trata-se de uma trilogia de sentimentos plasmada numa frase formidável e sábia, que assenta
como uma luva no nosso grupo. Dir-se-ia que o tempo espreita
já o meio século e não a amolece; a distância de norte a sul que
se alonga à ilha mágica de S. Miguel dá-lhe força agregadora, daí
que esteja imune à maledicência.
É comum dizer-se que os amigos nunca se esquecem, por mais
tempo e distância que os separem. Mas atenção: a distância e
o tempo mitigam a amizade, reduzindo a chama que aquece as
almas amigas. O melhor que os amigos têm a fazer é verem-se
cada vez que podem. E devem poder! O acto de poder é muitas
vezes mitigado pelo comodismo caseiro, pelo adiamento dos propósitos, porque amanhã ainda se vai a tempo. Mas muitas vezes
não vai, porque o tempo esgotou-se e a vida já não permite.

a logística é fundamental, e se acompanhada por uma boa estratégia, contribuirá decisivamente para o sucesso da operação”.
Determinados no pleno êxito da Operação, uns com recurso à
“bússola”, outros sem ela, atingimos o destino segundo o planeado e sem “baixas”, muito embora alguns, já pouco habituados
às artes da navegação, se tenham momentaneamente perdido
na planície ribatejana. Ereira, uma freguesia situada no limite do
concelho do Cartaxo, onde se produzem alguns dos mais afamados vinhos que prestigiam aquela zona vinícola foi testemunha
viva dos quentes abraços de mais um reencontro.
Já agora uma nota curiosa sobre esta pitoresca freguesia. A crise
política e dinástica de 1383-1385, desencadeada pela morte de
D. Fernando, sem herdeiro masculino, fez eclodir revoltas em vários pontos do País. Neste período, Ereira viria a figurar na História
de Portugal, pelo facto de Nuno Álvares Pereira ter pernoitado
ali quando se deslocava para Lisboa com o intuito de apoiar D.
João, Mestre de Avis, como candidato ao trono, o que acabou
por acontecer nas célebres Cortes de Coimbra, onde foi eleito D.
João I de Portugal. Para simbolizar este facto, a 19 de Março de
1989 foi inaugurado, no Largo principal da Ereira, um marco em
sua homenagem.
Foi na magnífica propriedade de exploração turística, denominada
“Casa Azul” que o Cabé, acompanhado da Raquel, sua simpática
esposa, nos recebeu. Este momento selava a vontade genuína,
transformada em compromisso, de nos acolher na sua casa que
gostaria que fosse nossa, como sempre nos confidenciou. Dos
vinte e cinco que iniciaram o curso, descontados os quatro que
já partiram, contamos dezanove, mais o Comte. Matias Cortes.
Este número diz bem da forte vontade de participar, que o diga
o Nascimento, vindo de propósito do Luxemburgo e eu próprio
chegado dos Açores.

Vem isto a propósito da vontade firme e sincera que vinha já há
algum tempo a ser manifestada por um dos nossos camaradas
em nos receber na sua magnífica propriedade que, tal como outras, tem ajudado de forma competente o turismo a deslocar-se
dos centros citadinos e usufruir do que de bom tem a natureza,
dando a conhecer do mesmo passo o que de melhor há na integralidade de um Portugal cada vez menos desconhecido e cada
vez mais apetecido.

Com um sol áureo e risonho como testemunha, o convívio iniciou-se num recanto extremamente agradável junto à piscina. Foi o
tempo das primeiras conversas, pois há sempre muito que contar,
muito embora estivéssemos juntos em Junho aquando do Encontro do 18.º CFORN. E foram chegando as magníficas “entradas”,
à base de produtos locais: aperitivos, queijos variados, enchidos,

A hora chegou e a convocatória não deixava margem para dúvidas de que iria ser um dia especial para recordar no futuro.
“Caros Camaradas e Amigos este ano, a convite do querido amigo
Fuzo Carlos Alberto Amado da Silva - mais conhecido por Cabé - a
Operação com código «Azul Ferrete» vai desenrolar-se na planície
ribatejana, mais propriamente na Casa Azul, em Ereira - Cartaxo,
e, naturalmente, será comandada pelo próprio. A concentração
da força está prevista para as 11h30 no local indicado e a sua
projecção para o golpe de mão para as 13h30. Face ao risco elevado da Operação espera-se a presença de todos os Fuzos do 18º
CFORN, incluindo a habitual e imprescindível presença dos Srs.
Comandantes Matias Cortes e Cardoso Anaia. Para lá chegares,
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pão caseiro, fruta, empadas acabadas de fazer, tudo servido com
um sorriso pelo casal. A Raquel, com uma saudável boa disposição, recebeu-nos despretensiosamente descalça, interpretando
eu este gesto pela sua singeleza e empatia, como nos querendo
dizer que nos sentíssemos à vontade, entre amigos, sem quaisquer formalismos que pudessem tolher o desejo de uma jornada
de gratas memórias. Confidenciou-me ainda a forte vontade que
o Cabé lhe vinha manifestando em nos receber e a sua prontidão
no assentimento, pois sabia que o marido se iria sentir bem feliz
com este momento de confraternização. E via-se, pela sua postura e sorriso aberto, que comungava igualmente essa alegria e
satisfação. Não foi difícil perceber a sintonia e cumplicidade entre
ambos, porque em cada palavra, em cada gesto, estes sentimentos vinham à flor da pele.

Por fim, tomou a palavra o anfitrião para enfatizar que tudo o que
se estava a passar não era um favor, mas um acto desejado, espelhado no sentido de forte união e amizade para com um grupo
que desde sempre gostou de fazer parte, nunca faltando à chamada por vontade própria. Num gesto de simpatia e humildade
agradeceu por sua vez a nossa presença, porque se sentia muito
feliz, sentimento extensivo à Raquel.

Neste ambiente, não podia faltar a tradicional fotografia de grupo
que fará perdurar através dos tempos um dia tão marcante. Seguidamente, em sinal de hospitalidade foi-nos aberta a casa, com
uma breve visita às suas diversas dependências que servem de
alojamento turístico, onde pudemos testemunhar o bom gosto,
sustentado num recheio (mobiliário, louçaria, peças antigas) que
julgo de grande significado familiar e que o casal preserva com
grande carinho.

Bem acomodados os estômagos, dirigimo-nos para um recanto
da propriedade, aproveitando a sombra das árvores que o astro-rei ainda fazia sentir e de que maneira a sua influência abrasadora. Do convívio e da cavaqueira foram fluindo muitas “estórias
do cadetame” e outras “façanhas”, quiçá verdadeiras até prova
em contrário.

Antes do almoço o “Almirante Braga”, num curto improviso, agradeceu ao Cabé e à esposa a sua disponibilidade e simpatia em
nos receber tão bem, do mesmo passo que se congratulou por
mais uma jornada ímpar de convívio, chamando a atenção para
o esforço que todos temos de manter para que estes ciclos prolongados de confraternização se possam manter e perdurar ainda
por muitos e bons anos.
Do alto do seu posto de comando, deu a palavra ao Gomes Lima
para apresentar e ler a mensagem simbolizada numa cresta – que
tando diz à Marinha – oferta do nosso grupo ao Cabé, em sinal
de reconhecimento para assinalar e rememorar a nossa presença
em sua casa. Dela consta o seguinte: “Os Fuzos do 18.º CFORN
saúdam quem os aboletou nesta messe onde é servida a amizade
e a camaradagem construídas há longos anos. Agradecidos ao
Fuzo Cabé, 14 de Setembro de 2019”.
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Seguiu-se o sempre esperado almoço, simples como são as coisas bonitas. Tudo muito bem apresentado, desde a prataria às
vitualhas, enquadrados numa sala bastante agradável. A sopa,
um creme denso de legumes, apresentou-se magnífica no odor
e no palato. Seguiu-se um soufflé de bacalhau, de sabor caseiro.
Mousse de chocolate e baba de camelo, melão e melancia, tudo
acompanhado de bons vinhos da Região.

Como não podia deixar de ser, relembramos o nosso querido Ângelo Sajara, que partira há tão pouco tempo, daí que tenha lido
uma mensagem de saudade inserida no artigo acabado de preparar sobre o último Encontro do 18.º CFORN no Aquário Vasco da
Gama e que foi publicado na revista O Desembarque de Novembro passado.
Foi ainda feito o ponto da situação da brochura “Retratos a Aguarelas – A simbiose entre os afectos e a irreverência” que nos
propusemos levar a cabo, documento que marcará mais uma vez
a singularidade do nosso grupo de fuzileiros. Foi relembrado e
chamado à atenção que há ainda alguns “cadetes” que não entregaram os textos que, no seu conjunto, constituirão o espólio de
memórias dos tempos vividos na Marinha, pelo que se deixou um
apelo ao empenhamento de todos, condição indispensável para a
concretização da iniciativa.
O Sol já descia no horizonte, como que anunciando o tempo das
despedidas, com a emoção dos belos momentos vividos e na
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Este Encontro, único pelo seu recorte afectivo, ficará nas nossas
memórias como um marco indelével da força hospitaleira que
traduz solidariedade, amizade e sã camaradagem. Na realidade
vivemos uma maravilhosa jornada e o brilhozinho nos olhos do
nosso anfitrião era disso o melhor testemunho!
Ainda emocionado, no regresso a casa à boleia do Lima, enviei
uma mensagem de agradecimento ao Cabé, extensiva à Raquel,
pela amabilidade, simpatia, generosidade e empenho que teve
em nos receber no aconchego da sua casa da forma tão bonita
como são as coisas feitas com o coração. E tudo isto sem cuidar
recompensa.

vontade que outros possam acontecer. Num bonito gesto de lhaneza, o Cabé veio connosco até ao portão dar um último abraço de até breve com sabor de até sempre. Cinco “valentes” não
quiseram arriscar a estrada, pela lonjura do trajecto e em nome
da segurança rodoviária. Estava tudo programado, com pernoita destes ilustres “hóspedes” na casa. Soube que ainda houve
apetite para um jantarinho de arroz de pato e prolongamento do
convívio, agora já bem reduzido, mas sempre animado.

Agradecendo as palavras, confidenciou que sempre foi seu desejo
convidar para casa o grupo de amigos de que há tantos anos a
sua mulher ouvia falar. E aquando da formulação de votos para
um 2020 com muita saúde, relembrou aquele dia registado na
foto que nos enviou com um grande abraço e um beijo da Raquel
que percebeu por que é que falo tanto dos meus amigos fuzileiros.
Saibamos fruir a amizade. Bem hajas Cabé

Adelino Couto
Sóc. Orig. n.º 977

N.R.P. “São Miguel” Coragem e Determinação

N

o dia 24 de Outubro de 2019, teve
lugar a apresentação do livro N.R.P.
“São Miguel” Coragem e Determinação, no Pavilhão das Galeotas do Museu
de Marinha sob a presidência do Almirante
CEMA.
A apresentação do livro foi feita pelo Prof.
João Moreira Freire.
Visou-se com este livro prestar homenagem a todos os militares que serviram
naquele navio e enriquecer a história da
Marinha.

O livro, uma edição da Comissão Cultural
da Marinha, resultou da conjugação de
vontades de alguns oficiais com ligação
afectiva ao “São Miguel” e reúne as memórias escritas do Comandante Oliveira
Costa (primeiro comandante), do Comandante Brito Subtil e do Comandante
Rodrigues da Conceição, assim como as
considerações do Comandante Ferreira
da Silva, ex-imediato do navio que coordenou a operação do seu afundamento há
25 anos, carregado com 2.200 toneladas
de munições sentenciadas.
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O livro inclui algumas transcrições do blogue “Barco à Vista”, comportando cerca
de 50 fotografias, e ainda recortes da imprensa da época.
Os Fuzileiros, muitos Fuzileiros, embarcaram neste histórico navio da nossa Marinha e guardam dele muitas recordações…
BC
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O Corpo de Fuzileiros tem novo Comandante

O

civis e militares, merecem especial referência os ex-Chefes do Estado-Maior da
Armada e ex-comandantes do CCF.

A cerimónia teve lugar nas instalações
do Corpo de Fuzileiros - Pólo Alfeite, tendo sido presidida, por Sua Excelência,
o Almirante Comandante Naval, Vice-almirante Henrique Eduardo Passaláqua de
Gouveia e Melo. Entre muitos convidados

Em parada estiveram os Estandartes Nacionais, os Estandartes Heráldicos e os
Guiões das antigas e atuais Unidades,
Forças e Departamentos do Corpo de Fuzileiros, bem como as Unidades e Departamentos do Corpo de Fuzileiros formadas
em parada, designadamente:

comodoro Paulo Jorge da Silva Ribeiro assumiu no passado dia 18 de
Novembro, o Comando do Corpo de
Fuzileiros sucedendo no cargo ao comodoro Jorge Nobre de Sousa.

O Batalhão de Instrução, o Batalhão de
Fuzileiros Nº 1, o Batalhão de Fuzileiros
Nº 2, o Destacamento de Ações Especiais
e uma Companhia com militares dos diversos Departamentos. As Força em parada foram comandadas pelo Segundo-Comandante do Corpo de Fuzileiros,
Capitão de mar e guerra Fuzileiro Martins
de Brito.
Após cerca de três anos de comando, o
Comodoro Nobre de Sousa despediu-se
do Corpo de Fuzileiros com o sentimento
do dever cumprido, conforme referiu na
alocução onde efetuou um balanço deste
alargado período. O novo “Comandante”,
o Comodoro Silva Ribeiro, agradeceu a
confiança nele depositada e estabeleceu,
publicamente, as suas prioridades.
Depois do desfile das Forças em Parada,
todos os presentes “marcaram o ponto”
no refeitório geral, onde foi formalizado
um brinde aos Fuzileiros em geral e ao
seu novo comandante em particular.
Recorde-se que o Corpo de Fuzileiros é o
mais antigo Corpo de Tropas com carácter permanente ao serviço de Portugal e
dos portugueses pronto, como sempre, a
servir “no mar e onde necessário”.
“O Desembarque” deseja ao novo comandante muitas felicidades e os maiores sucessos pessoais e profissionais.

A Direcção
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outraperspectiva
A minha vida de Marinheiro Fuzileiro
Feliciano Batalha

N

o dia 13 de Janeiro de 1969 deixei
a vida dura do campo para alistar-me na Marinha como voluntário,
ainda não tinha 17 anos. Foi um dia muito
especial para mim porque na minha perspectiva ir para a Marinha equivalia a abrirem -se-me novos horizontes para a vida.
Imaginava viajar, conhecer outros mundos
e quis o destino que eu fosse para os Fuzileiros.
Fiz a recruta no Grupo N°1 de Escolas da
Armada em Vila Franca de Xira e de seguida fui para Escola de Fuzileiros em Vale
Zebro (Barreiro) onde conclui a I.T.B. (Instrução Técnica Básica) e o Curso de Fuzileiros Especiais o que perfaz um total de
cerca de dez meses. Foram meses muito
árduos mas valeu a pena. Cresci e fiz-me
um homem.
Hoje não estou nada arrependido, apesar
de ter sofrido muito, tanto no Curso de Fuzileiros como no Ultramar.
Orgulho-me muito de ter servido a Marinha nos Fuzileiros durante 16 anos.
Fiz duas comissões de serviço em campanha. Uma na Guiné, a primeira de 14 de
Setembro de 1970 a 25 de Junho de 1972.
Embarquei no navio S. Gabriel da Marinha
de Guerra Portuguesa e cheguei a Bissau
numa tarde de calor tórrido e de humidade
extrema.
Começaram assim os anos mais difíceis
da minha vida.

Iador e as operações terrestres em toda
aquela zona entre elas o terrível Sambuiá
onde havia uma forte presença inimiga e
era um lugar fatídico para as tropas portuguesas.
Durante o tempo em que estivemos em
Ganturé o balanço foi positivo, mas mesmo assim sofremos um morto (o Baleizão).

O nosso objetivo principal era encontrar
os paióis o que veio a acontecer. Estavam
num esconderijo subterrâneo dissimulado
na vegetação. O pessoal ficou excitadíssimo com o “Ronco”, assim se designavam
os grandes acontecimentos (festas) na
língua nativa, mas essa alegria iria sair-nos muito cara.

Aconteceu este incidente durante uma
patrulha em Botes no Rio Cacheu, numa
emboscada junto à margem.

O nosso comandante comunicou via rádio
para que nos fossem enviados os helicópteros para levar o armamento capturado.

Também no Sambuiá capturamos diverso
material de guerra inimigo numa operação
que mereceu a visita do General Spínola
(Governador e Comandante Chefe da Guiné). Quando vimos o helicóptero aterrar
nem queríamos acreditar.

Vieram mas levou algum tempo a carregar todo o material, embora sempre com
o apoio de um “heli-canhão”, não fosse o
diabo tecê-las.

Este oficial General visitava as tropas em
plena operação para as enaltecer e incentivar.
Depois deste breve período, seguimos
rumo a Vila Cacheu, zona complicada
especialmente por estar muito perto da
Caboiana, um dos santuários da guerrilha.
Foi neste sítio que tomei então parte na
operação “Com Raça “, a intervenção
mais marcante de toda a “minha guerra
“em África.
Foi uma operação de grande risco porque
as nossas tropas tiveram sempre grande
dificuldade em penetrar nesse local.
O inimigo movimentava-se ali à vontade.

O primeiro inimigo foi o clima doentio que
provocava várias doenças, entre elas o paludismo que era tratado com o quinino que
nos punha “apanhados do clima” como se
dizia na gíria militar.
Neste aspecto julgo que a Guiné era a pior
de todas as colónias.
Embarcar para a Guiné era quase como ir
para um suicídio.
No dia seguinte a nossa unidade (Destacamento de Fuzileiros Especiais N°4) seguiu
rumo à Base Fluvial de Ganturé, situada no
norte da província, muito perto de Cumbamory (no Senegal) onde o PAIGC tinha uma
das suas bases.
A actividade operacional nesta região era
intensa, alternava entre o patrulhamento
dos rios adjacentes: Cacheu, Olossato e
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Até esse momento correu tudo bem.
Quando os helicópteros partiram era quase noite e, estando nós localizados pelo
inimigo, era de esperar uma noite de ataques. Assim aconteceu.
Progredimos em ziguezague para despistar o inimigo mas não resultou. Caímos
numa emboscada com um fogo violentíssimo. A nossa resposta não se fez esperar
e foram minutos de um verdadeiro inferno.
Neste violento confronto o sargento enfermeiro ficou ferido na cabeça com um
estilhaço, inicialmente pensou-se que era
grave mas felizmente o ferimento foi superficial e o Santarém ficou gravemente
ferido por uma granada de RPG que lhe
atingiu o abdómen e lhe decepou ambas
as mãos vindo a falecer horas mais tarde.
Depois deste ataque o inimigo retirou e
bombardeou-nos à distância com granadas de morteiro.
Foi uma noite terrível. Nunca sabíamos
onde as granadas iam cair e sentíamo-nos
completamente impotentes.
Sem apoio aéreo (à noite os aviões não
levantam voo), ficamos entregues à nossa
sorte.
Deus esteve do nosso lado nessa noite,
apesar da desgraça.
O bombardeamento poderia ter tido consequências imprevisíveis. Uma noite angustiante, não se podia fazer nada, era
como se estivéssemos de mãos e pés
atados. Só restava esperar pelo dia. Foi a
noite mais longa da minha vida mas finalmente chegou o dia.
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outraperspectiva
Pediu-se um helicóptero para
levar o corpo do Santarém.

Esta segunda comissão foi melhor em todos os sentidos.

Foi uma despedida emocionante, ninguém conseguiu
conter as lágrimas.

Estávamos menos expostos à guerra. O
meu pelotão começou por fazer patrulhas
no rio Geba e a segurança aos Batelões
que faziam o abastecimento das populações e das tropas ao longo dos rios.

Já com apoio aéreo o comandante deu por finda a
operação, que tanto nos
martirizou.
O regresso à nossa Base do
Cacheu foi feito com o sentimento de dever cumprido,
mas com uma profunda tristeza no coração.
Muitas operações se fizeram antes e depois, algumas delas com perdas humanas
ainda maiores mas esta foi a que mais me
marcou.
Passado algum tempo saímos da Base do
Cacheu e fomos ocupar a Península de
Gampará, uma região que não tinha tropa,
portanto a nossa missão era ocupar e limpar toda a Península.
Foi uma operação de grande desgaste físico em que tivemos de construir abrigos
e trincheiras e limpar a zona e desalojar
o inimigo.
Para mais nos dificultar a vida a alimentação era apenas a ração de combate.
Numa das acções de limpeza a uma “Tabanca” fomos simultaneamente atacados
pelo inimigo e pelas abelhas.
Desta investida resultou um ferido feito
pelo inimigo e três pelas abelhas.
O Subtenente Matias e o Damião tiveram
que ser evacuados de helicóptero. Ficaram com a cara e cabeça inchadíssimas,
completamente desfigurados.

Outra situação digna de registo, ocorreu
também nesta zona e foi o abate de um
avião T6, junto ao rio Corubal, por um míssil Strela. Nessa situação a minha Secção
foi helitransportada até ao local a fim de
resgatar o corpo carbonizado do piloto.
Este episódio foi chocante e traumatizante.
Nesta altura já caminhávamos para o fim
da comissão e mal sabíamos que o pior
ainda estava para vir quer em termos de
perdas humanas quer de desgaste físico.
Fomos fazer uma operação em larga escala no Sul da Guiné na zona do Cantanhêz,
junto à fronteira com a Guiné-Conakry.

Mas nem por isso deixei de apanhar um
dos maiores sustos da minha vida. Foi
durante uma patrulha no Rio Geba, frente a Bissau e numa noite de tempestade.
Estava eu de vigia numa Lancha de Fiscalização e de repente vi um bote (Zebro
lll) a soltar-se da Lancha. Chamei um camarada e, juntos, fomos noutro bote tentar apanhá-lo. Tivemos imensa dificuldade
porque a chuva e o vento eram muito fortes e as vagas estavam muito alterosas.
Vimo-nos na iminência de ser arrastados
pelo temporal. Com muitas dificuldades lá
conseguimos trazer o bote para a Lancha,
mas não ganhamos para o susto.

Praticamente com a comissão terminada,
tivemos um contacto de fogo em que perderam a vida o Lamego e o Duarte. O Carnide ficou sem uma perna e houve ainda
mais alguns feridos de menor gravidade.
Este acontecimento quase nos desmoralizou completamente.
Nunca nos passou pela cabeça que no fim
da comissão tal nos pudesse acontecer.
Ao fim de alguns dias recebemos uma
mensagem do Comandante da Defesa
Marítima da Guiné para que regressasse-mos a Bissau a fim de fazermos os preparativos de regresso à metrópole.
Enfim, não podíamos ter notícia melhor,
apesar da consternação.
O regresso ao Continente era o que mais
desejávamos naquele momento, especialmente para o reencontro com as nossas
famílias e amigos.
Depois de umas curtas férias lá se voltou
à rotina dos quartéis. Fazia-se o que se faz
em todas as unidades da metrópole. Para
quem tinha vindo de uma guerra era uma
monotonia.
Eu e alguns amigos da comissão anterior,
começamos a pensar em oferecer-nos
como voluntários para a Guiné novamente.
Na ocasião estava em formação a Companhia N.° 5 de Fuzileiros, e lá fomos nós
outra vez no dia 23 de Setembro de 1973.
Era o espírito de aventura e “sangue na
guelra” que nos puxava!
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Entretanto já tinha decorrido metade da
comissão quando recebemos a notícia da
eclosão do 25 Abril. A notícia foi bem recebida por todos porque sabíamos que em
breve regressaríamos à Metrópole.
Depois de chegarmos voltou a ser tudo
como dantes e passados alguns anos pedi
para passar à Reserva, o que aconteceu
em 24 de Julho de 1985.
Foram anos muito marcantes para toda a
minha vida. Mas valeu a pena!
Foi na Marinha que eu cresci e me fiz um
homem.
Sinto-me muito orgulhoso por ter servido
a Marinha, especialmente nos Fuzileiros.
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protocolos
PROTOCOLOS / PARCERIAS COM A ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS
Agência de Viagens – Mercado das Viagens
V & T, Versátil e Transversal, Lda.
Farmácia da Recosta
Clube de Campismo do Barreiro (CCB)
ORTOPAULOS – Centro de Ortopedia, Lda.
Instituto Médico Dentário do Barreiro (IMDB)

5% pacotes turísticos sobre o preço de catálogo e de promoções; 4% nos preços base de estadias
- hotéis e apartamentos - Portugal e estrangeiro; 50% despesas de emissão de bilhetes de avião.
Oferta das despesas de reserva
25% Reparações, Formatações e Reinstalações
10% Consumíveis e Equipamentos Informáticos e outros
Desconto 10%, excepto em produtos em campanha, Produtos da Diabetes,
Leites Infantis e Medicamentos com valor superior a 50 €
Instalações do Parque de Campismo dos Picheleiros: 20% desconto sobre tabela em vigor
Descontos até 20% (Serviços e Equipamento)
Descontos (10%, 20%, 30%) sobre a tabela de preços em vigor e anexa ao protocolo

Sociedade de Tiro do Porto

Protocolo para a utilização da Carreira de Tiro do Complexo Desportivo de Rates (CTCDR)

Clube Pinhal da Foz (CPF)

Apartamentos Turísticos (Época Baixa -25%, Época Média -20%, Época Alta -15% e -10%)

High School Academy
KéroCuidados
Open Smile

Uma propina mensal 15% e 100% no valor da inscrição
Duas ou mais propinas mensais 20% e 100% no valor da inscrição
Presta Serviços a idosos e Famílias
Clínica Médica – Presta Serviços Médicos, inclui Méd. Dentista

Associação Recreativa e Desportiva Bons Amigos (ARDBA)

Convívio Social e desenvolvimento de diversas Modalidades Desportivas

Grupo Desportivo e Recreativo Unidos da Recosta (GDRUR)

Convívio Social e desenvolvimento de diversas Modalidades Desportivas

Editora Náutica Nacional, Lda. (ENN)
Manuel J. Monteiro & C.ª, Lda.
(MJM)
Funerária Central
Associação Nacional de Agentes de Segurança Privada (ANASP)
Casa de Repouso São João de Deus
Casa de Repouso Quinta da Relva

Editora de Capitais privados – Edita a Revista de Marinha e também livros
Especializada na Comercialização de Electrodomésticos, representa as Marcas: Junex, Vaillant,
Gorenje, Dito Sama, Gisowatt e Stiebel Eltron
Vila Chã - 30% desconto em todos os serviços
Formação e Credenciação
Acolhimento em regime interno, possui dois estabelecimentos:
Lagoa da Palha - Pinhal Novo e Cabeço Verde - Barreiro
Acolhimento de idosos, lar e cuidados continuados

MH Wellness Club – Motricidade Humana

Prestação de Serviços na área do desporto, saúde e lazer: Santo André - Barreiro

Kangaroo Health Clube

Prestação de Serviços na área do desporto, saúde e lazer: Quimiparque - Barreiro

GAMMA

Grupo de Amigos do Museu de Marinha

Universidade Lusófona

COFAC – Cooperativa de Formação e Animação Cultural – Lisboa e Porto
10% desconto nas propinas

Universidade Lusófona

ISES – Instituto Superior de Segurança - Conferências

Funerária São Marçal

Desconto 20%, Canha - Montijo

Para mais pormenores, deve ser consultado o site da AFZ, o Secretariado Nacional (Tel.: 212 060 079 – Telm.: 927 979 461) ou as nossas Delegações

43.º Aniversário da Associação Nacional de Fuzileiros
Comemora-se no dia 28 de Março de 2020, Sábado, o 43.º aniversário da nossa Associação com o seguinte Programa Geral:
14:00 – Encontro dos Cadetes do Mar Fuzileiros (CMFZ)
16:30 – Concentração junto à AFZ ou na Rotunda do Fuzileiro – Barreiro
17:00 – Cerimónia de homenagem aos Fuzileiros e aos Sócios falecidos
18:00 – Cerimónia de Imposição de Condecorações
18:30 – “Pôr-do-Sol” no Salão Multiusos da AFZ
A Direcção da AFZ
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divisões
Divisão do Mar e das Actividades Lúdicas
e Desportivas
2020
O ano de 2020 não poderá ser diferente e para isso contamos novamente com
mais uma edição do Fim-de-Semana Campista na nossa Serra da Arrábida, com
o Troféu de Tiro Desportivo Sarg. Fuzileiro Henrique Madaíl e a já tradicional e
saudável competição que é a Prova de Remo em Botes realizada na Escola de
Fuzileiros/Rio Coina, contanto também com os eventos desportivos promovidos
pelas nossas Delegações!
Este ano teremos também a organização conjunta da Prova de Tiro Desportivo
Torneio de Tiro Dia da Marinha, uma organização realizada entre o CPA, CNOCA e
a AFz que está inserida no Programa das Comemorações do Dia da Marinha!
			Previsão de Datas:

C

oncluído mais um ano é altura de fazer um
breve balanço das actividades realizadas em
2019 e poderemos concluir que tanto no tiro
desportivo como nas actividades lúdicas e desportivas, tais como a Prova de Remo em Botes e demais actividades desportivas realizadas pela AFZ
e suas Delegações, foi sem dúvida mais um ano
desportivamente activo e de sucesso.

		

• Torneio de Tiro Dia da Marinha: 16 e 17 de Maio

		

• Fim-de-Semana Campista: 30 e 31 de Maio

		

• Troféu de Tiro Sarg. Fuzileiros Henrique Madaíl: 28 de Junho

		

• Prova de Remo em Botes 2020: 12 de Setembro

Além das actividades já planeadas, outras actividades irão surgir ao longo do ano e
posteriormente comunicadas aos nossos sócios pelos meios habituais.
Mantenham-se atentos e saudações desportivas.

Espada Pereira
Sóc. Orig. n.º 445
Chefe da DMALD

Revista “O Desembarque”
Caros Sócios, Camaradas, Amigos e Colaboradores Permanentes,
Antes de mais cumpre agradecer a pronta resposta que vem sendo dada pelos nossos colaboradores mais efectivos e a de todos
quantos, embora menos regularmete, nos enviam textos para publicação.
Só assim se torna possível manter a edição de “O Desembarque” com a regularidade e qualidade que pretendemos.
Mais uma vez recomendamos que os textos devem ser remetidos via correio electrónico, em documento “Word” e as fotografias (se
possível legendadas) deverão possuir qualidade gráfica e enviadas como anexos e não já integradas nos textos.
Os artigos (cartas ao Director, notícias, crónicas, lendas e narrativas, opinião, cultura e memória, pequenas histórias, poesia, etc.,
etc.) serão publicados se a Direcção da AFZ e a Redacção de “O Desembarque” considerarem que têm qualidade e estiverem de
acordo com a sua linha editorial, sem prejuízo de os textos poderem ser revistos, adaptados e reduzidos se os respectivos autores,
expressamente, a tal se não opuserem, quando da remessa dos seus artigos.
No caso de, na Redacção da revista, se juntar um número de trabalhos que ultrapasse a dimensão de “O Desembarque” (em
princípio, 52 páginas) publicar-se-ão os artigos pela ordem de entrada ou dos registos dos acontecimentos, se a qualidade for
considerada equivalente, designadamente, no caso de relatos de convívios ou encontros de que disponhamos de textos e fotos, nas
condições de qualidade já definidas.
Quanto às Delegações, torna-se imprescindível a sua colaboração atempada, enviando fotos (com qualidade gráfica) dos eventos
da sua responsabilidade, acompanhadas de um texto simples e sintético mas que permita aos responsáveis pela edição/publicação
da Revista perceberem, minimamente, o evento, ou seja: identificação das Entidades e outros convidados presentes; estimativa
total de presenças; impacto do evento na Região/Delegação/AFZ; entre outros aspectos que entendam, por bem, deverem ser
tornados públicos.
Contamos com todos!
A Direcção da AFZ e Redacção de “O Desembarque”
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cadetesdomar
Unidade do Corpo de Cadetes do Mar Fuzileiros
2019/2020

C

omo foi noticiado no número anterior da nossa Revista, teve início em 26 de Outubro de 2019 a Edição 2019/20 da formação da
Unidade de Cadetes do Mar Fuzileiros (UCMFZ) e é neste contexto que se inscrevem os relatos das actividades desenvolvidas
desde então e das quais, com a colaboração do comandante da Unidade e respectivos formadores, se dá conta de seguida.

1.ª Actividade
Escola de Fuzileiros – 26 de Outubro de 2019

E

sta primeira sessão de formação teve a presença dos cinco Cadetes do Mar
Fuzileiros inscritos. Destes cinco jovens Cadetes, três transitaram da edição
passada e dois ingressaram nesta edição.
O período da manhã ficou marcado pelo levantamento do fardamento e pela
realização dos testes de condição física geral. No que diz respeito aos testes,
foram realizados os testes de eficiência motora e adaptação ao meio aquático,
sob supervisão dos militares do Serviço de Educação Física da Escola de Fuzileiros. Neste âmbito os Jovens realizaram as seguintes provas: - Elevações na barra; Abdominais em 1’; Corrida de 2400 mts e Nível 1A
no meio aquático (em flutuação apanhar manilha a uma profundidade
de 2,5 - 3 mts; nadar 50 mts numa técnica ventral com controlo respiratório, nadar 50 mts com fardamento, salto da prancha).
Fica aqui o agradecimento ao SAR FZ MEF Santos pelo apoio nesta
actividade.
No período da tarde iniciou-se a formação básica em Ordem Unida
(vozes e posições de à vontade, firme, sentido e volver).
Depois, em contexto de sala de aula, realizou-se a apresentação individual de todos os envolvidos no Projecto dos Cadetes do Mar de
Portugal e do Programa de Actividades para a Edição 2019/2020.

2.ª Actividade
Escola de Fuzileiros – 23 de Novembro de 2019

A

segunda sessão de formação contou com a presença de quatro dos cinco Cadetes do Mar Fuzileiros inscritos.

Após a realização dos Testes de Eficiência Motora/Condição Física Geral na 1.ª sessão, os Cadetes ficaram a conhecer a sua
condição actual em relação às provas de admissão para a classe
de Fuzileiro. Assim, a manhã começou com um treino na Pista de Treino em Circuito com o objectivo de municiar os Jovens
Cadetes com algumas ferramentas e conhecimentos para o seu
treino pessoal individual. Serviu também para demonstrar o tipo
de treino físico militar praticado na Escola de Fuzileiros.
Seguiu-se uma sessão de Natação de Salvamento na qual foram
transmitidas aos Jovens Cadetes noções básicas de socorro a
náufragos com inclusão da componente prática em contexto de
piscina (à semelhança do que é ministrado nos cursos de nadador
salvador).
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cadetesdomar
Fica aqui o agradecimento ao SAR FZ MEF
Branco e ao MAR FZ MEF Oliveira pelo
apoio nesta actividade.
Durante a tarde e em contexto de sala de
aula, definiram-se as linhas orientadoras
para o trabalho anual, este ano com a
particularidade de vir a responder à iniciativa lançada pelo EMGFA sob o tema
“Cidadania e Forças Armadas”. Deste
modo, definiram-se os tópicos a abordar
na apresentação, a salientar: Forças Armadas, Marinha, NATO e Cadetes do Mar
de Portugal.

3.ª Actividade
Base Naval de Lisboa - Comando Naval e
NRP Corte Real – 11 de Janeiro de 2020

A

terceira sessão de formação da Unidade de Cadetes do Mar
Fuzileiros teve lugar na Base Naval de Lisboa.

Durante o período da manhã, a UCMFZ foi recebida no Comando Naval pela 2TEN Inês Severino que deu as boas vindas e
encaminhou o grupo para o Centro de Operações Marítimas e
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo.
Aqui, foi efectuado um briefing de capacidades e demonstração
dos meios, humanos e materiais, disponíveis para o cumprimento da missão.

Posteriormente, seguiu-se uma visita pelas várias estações de
trabalho do Centro, tendo os Cadetes tido a oportunidade de
interagir com os vários elementos do grupo de serviço, a quem
colocaram diversas questões, num diálogo bastante enriquecedor.
Após o almoço, servido na Messe de Sargentos da BNL, o grupo
seguiu para o NRP Corte-Real onde foi recebido pela 2TEN Catarina
Aresta, Adjunta do Comandante da UCMFZ e na circunstância
Oficial de Serviço àquela Unidade Naval.
Após o cerimonial de boas vindas, os cadetes foram encaminhados para a câmara de oficiais do navio onde lhes foi apresentado um briefing de capacidades e de intenções para a
missão SMNG a realizar no próximo semestre. Aqui também
os Cadetes tiveram oportunidade de colocar as mais variadas
questões.
Seguiu-se a tradicional visita ao navio, onde houve um contacto
mais direto com esta Unidade Naval e foram explicadas as várias particularidades do mesmo. Por fim, os cadetes assistiram
a um briefing do ASPOF Rocha Araújo sobre veículos subaquáticos não-tripulados, que se revestiu de particular interesse,
dadas as especificidades e pertinência do tema.
Também aqui fica um agradecimento às segundos-tenentes
Inês Severino e Catarina Aresta e ao aspirante Rocha Araújo
pela disponibilidade.
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4.ª Actividade
Museu de Marinha e Aquário Vasco da Gama - 25 de Janeiro de 2020

A

quarta sessão de formação contou
com a presença de 4 Cadetes do
Mar Fuzileiros inscritos e uma candidata
a Cadete do Mar Fuzileiro.
Foi Uma sessão marcadamente dirigida para a cultura marítima e naval, na
qual os cadetes visitaram dois Órgãos
da Marinha de Natureza Cultural dependentes da Comissão Cultural de Marinha
(CCM).
No período da manhã teve lugar a visita
ao Museu de Marinha. Tal como consta
na sua descrição, é «um Museu “de”
Marinha e não apenas “da” Marinha e
nele foi possível observar as várias vertentes navais; militar, de comércio, de
pesca e até de lazer.
Começando no período dos Descobrimentos Portugueses foi possível constatar «a história da relação dos Portugueses com o Mar» através dos mais
diversos objectos expostos que vai desde modelos de navios e embarcações,
quadros, gravuras, condecorações, armas, entre muitos outros.
Foi também possível visitar as exposições temporárias do Almirante «Gago
Coutinho - viajante/explorador» e da
«I.mer.são», uma exposição sobre a
missão da Polícia Marítima na Grécia
da autoria do jornalista da RTP David
Araújo.

No período da tarde, no Aquário Vasco
da Gama, os jovens Cadetes puderam
visitar um «Centro de divulgação da
Vida Aquática e de investigação». Tiveram oportunidade de observar ainda os
exemplares vivos existentes nos diversos aquários e o restante espólio museológico, percebendo o papel de Museu
Vivo de História Natural que o espaço
apresenta.
TEN Ricardo Rosinha
Cmdt. Unidade Cadetes do Mar Fz

Sócio da AFZ
Participa, colabora e mantém
as tuas quotas em dia.
NIB
0035 0676 0000 8115 8306 9
IBAN
PT50 0035 0676 0000 8115 8306 9
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As Berliet-Tramagal dos Fuzileiros*

A

Berliet-Tramagal foi montada entre 1964 e 1974 em Portugal sob licença pela fábrica MDF (Metalúrgica Duarte Ferreira, SARL) com instalações situadas no Tramagal.

É uma viatura pesada baseada no modelo comercial francês de
1956 “Gazelle” da Berliet, tendo sido especificamente modificado
e reforçado, originando os modelos da série “GBC KT” para utilização no conflito da Argélia pelo Exército francês.
Na sua linha de montagem a MDF construiu ao todo 3.549 viaturas:
– 1.670 Exemplares desde 1964 do modelo “GBC 8 KT 4x4”;
– 972 Exemplares desde 1966 do modelo “GBC 8 KT 6x6”;
– 907 Exemplares desde 1968 do modelo “GBA MT 6x6”.
Foi adoptada como viatura táctica de transporte de carga e pessoal na Guerra do Ultramar, atendendo às necessidades das FA’s
(Forças Armadas) Portuguesas, nomeadamente do Exército Português e, de forma a substituir meios motorizados obsoletos nas
Unidades em comissão de serviço, como por exemplo as viaturas
pesadas Norte-americanas “GMC” da General Motor do período
da 2.ª Guerra Mundial e, viaturas pesadas civis de mercadorias
militarizadas com simples tracção traseira (Mercedes, Scania e
Volvo).
Tem como principais características: ser uma viatura simples
e desprovida de comodidades; ser de baixo custo de produção
e manutenção fácil de 1.º escalão; possuir capacidade Todo-o-Terreno e tracção integral; dispor de ângulos de ataque e saída
muito elevados atendendo a sua dimensão.
O modelo Berliet-Tramagal “GBC 8 KT 4” com tracção 4x4 pesava
5.980 kg e possuía capacidade para 4 toneladas de carga ou para
transportar 20 militares totalmente equipados (mais 01 condutor)
e dispõe de um motor Berliet M520 de 5 cilindros e 7.900 cc com
125 cv a 2.100 rpm, velocidade máxima de 82 km/h e autonomia
máxima de 800 km.
Em 1966 a MDF apresentou às Forças Armadas Portuguesas
(FA’s) o modelo “GBC 8 KT” com tracção 6x6 de rodado simples e
que já incorporava 50% de componentes de fabrico nacional. Foi
bem aceite pelo Exército Português tendo em conta a mais-valia
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do desempenho Todo-o-Terreno em relação ao modelo anterior
de tracção 4x4.
Pesava 8.370 kg e possuía capacidade para 5 toneladas de carga ou transporte de 20 militares totalmente equipados (mais 01
condutor) e dispunha de um motor Berliet M520 B de 5 cilindros
e 7.900 cc com 125 cv a 2.100 rpm, velocidade máxima de 85
km/h e autonomia máxima de 800 km.
Os modelos da série “GBC KT” tinha a famosa particularidade do
motor ser “poli carburante”, isso é, mediante um manípulo selector de combustível, trabalhava com gasóleo, gasolina ou outros
carburantes como: petróleo refinado, querosene, óleo de motor,
aguarrás, álcool, óleo de fígado de bacalhau, diluente, brilhantina,
parafina ou óleos vegetais.
Em 1968, com o intuito de simplificar, aumentar e baratear o
processo de produção, o fabricante nacional concebeu o modelo
“GBA MT” com tracção 6x6, com menos peso e dimensão e com
ligeiras diferenças exteriores em relação ao modelo “GBC”, fruto
da experiência do comportamento da viatura nos Teatros de Operações (TO’s) africanos.
Pesava 7.150 kg, tinha capacidade para 4,5 toneladas de carga
ou para transportar 18 militares totalmente equipados (mais 01
condutor) e dispunha de um motor Berliet M420/30XP a diesel de
4 cilindros com 135 cv a 2.600 rpm com uma velocidade máxima
de 85 km/h e autonomia máxima de 800 km.
As diferenças mais notórias são: tampa do motor (capô) mais
curta e simplificada com ângulos mais direitos; reposicionamento dos faróis dianteiros; introdução de pequenas modificações
no depósito de combustível e instalação de aberturas laterais do
compartimento do motor de forma a facilitar a ventilação e evitar
o sobreaquecimento, atendendo ao clima dos TO’s africanos.
Ambos os modelos “GBC” e “GBA” eram muito apreciados pelas tropas portuguesas nas antigas colónias pela sua robustez,
força do motor, capacidade de passagem a vau de cursos de
água até 1,2 m (GBC) / 1,5 m (GBA) de profundidade graças à
estanquicidade do motor e depósito de combustível, o guincho
mecânico que permitia ter saída para a frente e traseira da viatura, facilitando a resolução de problemas no terreno.
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A robustez da carroçaria da viatura em aço oferecia uma certa
resistência à deflagração de engenhos explosivos (minas Anti-Pessoal / Anti-Carro / fornilhos), que se reflectia na mais-valia de
contribuir para a redução de baixas e respectiva confiança, força
anímica e moral das Forças em campanha.
Fruto de apresentar o eixo dianteiro adiantado em relação à posição do condutor, muitas Berliet-Tramagal foram empregues na
função de “rebenta-minas”, seguindo à frente das colunas motorizadas, sendo apetrechadas com diversos sacos de areia de
modo aumentar o peso da viatura e absorver o impacto da explosão, tendo por regra como único ocupante o próprio condutor.

É de referir, igualmente, que existiam algumas destas viaturas
no Comando Naval de Moçambique, cedidas a título de empréstimo pelo Exército Português (dispunha mais de 610 exemplares em África) mas que nunca receberam matrícula da Armada.
Eram utilizadas para missões logísticas e administrativas e por
vezes apoiavam a movimentação de Unidades de Fuzileiros tal
ocorreu por exemplo com o DFE 1 - Destacamento de Fuzileiros
Especiais n.º 1 – de 1967 a 1969 em Cabo Delgado no Norte de
Moçambique.
No que concerne ao modelo “GBA”, segundo os registos da DT
- Direcção de Transportes- a dotação da Marinha / Fuzileiros era
de 12 exemplares e eram consideradas «viaturas especiais» para
efeitos de Cadastro de Viaturas e designadas oficialmente em
termos de tipo de material pelas Instruções Técnicas dos Fuzileiros por «Viatura Táctica Pesada 6x6 Berliet GBA». Entraram
ao serviço da Marinha Portuguesa entre Novembro de 1974 e
Junho de 1975, tendo sido adquiridas com verbas do OFNEU74
/ OFNEU75 e destacadas à carga do Batalhão de Fuzileiros n.º 3
(Unidade de manobra), mais concretamente do «GTTT - Grupo de
Transportes Tácticos Terrestres», configurando uma Unidade de
Apoio de Combate.

No início de 1974, após uma visita do então CEMGFA General
Costa Gomes aos TO’s de Angola e Moçambique, foi convocada
para 22 de Fevereiro de 1974 a Comissão Conjunta dos Chefes de
Estados-Maiores para debater os planos de aquisição e orçamentos para 1974 e uma previsão para 1975.
Dessa Comissão foi elaborado um Apontamento onde ficou previsto que a renovação das viaturas das Unidades de Fuzileiros
deveria processar-se automaticamente e abranger anualmente ¼
da dotação total.
Ficou ainda acordado nesse Apontamento a possibilidade de
substituir as Mercedes por outra mais adequada para as missões,
podendo a solução recair na Berliet-Tramagal, permitindo obter
mais-valias no tocante a logística e manutenção ao se uniformizar
com o Exército Português.
A 16 de Maio de 1973 é efectuada uma proposta de aquisição da
viatura táctica pesada Berliet-Tramagal GBC 8 KT 6x6” à Marinha
Portuguesa pelo seu fabricante nacional - a MDF.
Este modelo de viaturas tácticas foram adquiridas a 13 de Julho de 1973 e entraram ao serviço da Marinha Portuguesa em
pequeno número (presume-se terem sido somente 5 exemplares) em 28 de Agosto de 1973, não obstante é de realçar que do
que foi possível apurar por recurso a testemunhos de Fuzileiros
Veteranos da Guerra do Ultramar, que foram enviadas para o Comando Naval de Angola e destacadas para Vila Nova da Armada
02 Berliet-Tramagal “GBC’s” que, findo o conflito, regressaram
a Portugal.
Uma dessas “GBC” manteve a função de transporte de pessoal e
chegou a estar destacada na UAMA / UMD. Um outro camião (AP18-14) foi enviado para a própria fábrica MDF (tal como sucedeu
a algumas viaturas do mesmo modelo do Exército Português)
para ser modificada para a função de “Pronto-Socorro”, sendo
dotada de grua mecânica “MDF” com capacidade para rebocar
uma viatura sobre-elevada até o máximo de 3500kg e um pirilampo para sinalizar a marcha-lenta.

De salientar que em 1975 estas viaturas tácticas pesadas ofereceram aos Fuzileiros flexibilidade e mobilidade operacional num
momento em que transitavam por um processo de adaptação de
guerra de guerrilha para conflitos de cariz mais convencional e,
permitiram aumentar a capacidade de manobra táctica, permitindo o emprego desta força de elite em situações de maior exigência operacional num largo espectro de exercícios, operações
e actividades militares.
No passado recente da história portuguesa, no período político-militar denominado por “Verão Quente” de 1975 e nos anos que
se seguiram, os Fuzileiros participam activamente com as suas
12 Berliet-Tramagal GBA em várias missões de Manutenção da
Ordem Pública e, esporadicamente, em Campanhas de Dinamização Cultural e Acção Cívica do MFA (Movimento das Forças Armadas) de apoio às populações.
Como viatura de transporte táctico transportavam Unidades de
Fuzileiros (uma viatura por Pelotão) que se encontravam em estado de prontidão imediata e atribuídas ao COPCON (Comando
Operacional do Continente), desempenhando um papel determinante como demonstração de força e, quando necessário, eram
reforçadas pelas viaturas blindadas “Chaimite” dos Fuzileiros.
Tais missões ocorriam para manter a Ordem Pública nas áreas de
responsabilidade e intervenção do Distrito de Setúbal e no Concelho de Almada (incluindo no Arsenal de Alfeite e na Lisnave) e
Trafaria, assim como os designados “Pontos Sensíveis”: instalações da NATO, pontos de abastecimento de água, postos de
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transformação da EDP, fábrica de munições, fábrica da pólvora,
instalações de entidades públicas, etc.
Neste período político-militar para além das próprias Berliet-Tramagal, os Fuzileiros utilizaram também viaturas do mesmo
modelo cedidas pelo Exército Português. Tal sucedeu, a título de
exemplo, com a Companhia de Fuzileiros n.º 7, conhecida pela
alcunha de “Ralis das Lezírias” destacada no G1EA - Grupo n.º 1
das Escolas da Armada - em Vila Franca de Xira, quando prestou
serviço sob Comando do COPCON, dispondo de duas Berliet GBC
cedidas pelo Exército, assim como um Unimog dotado de canhão
sem recuo de 106mm entre os dias 24 e 26 de Novembro.
Estas viaturas também eram presença assídua em desfiles militares, exercícios exclusivos dos Fuzileiros, em exercícios sectoriais
da Marinha (PHIBEX) e conjuntos ou combinados com os restantes
Ramos das FA’s Portuguesas ou estrangeiras (ALBATROZ / MARTE / GALERA).

O treino táctico dos FZV era também realizado nas praias do litoral
próximo, envolvendo estudos de percursos viáveis entre marés,
nas praias da Costa da Caparia até ao Cabo Espichel.
Em 1978, a Berliet Tramagal AP-19-31 sofreu um aparatoso
acidente no Portinho da Arrábida, tendo inclusive rolado várias
vezes. Do acedente resultaram alguns feridos ligeiros entre Fuzileiros que transportava. Recuperada mais tarde, voltou ao serviço.
Em Junho de 1979, dada a premência de obter uma melhor racionalização dos meios de apoio atribuídos às Unidades dos Fuzileiros são edificadas, na dependência do CCF, diversas Unidades
entre elas a UATT -“Unidade de Apoio de Transportes Tácticos”,
para onde, já em Junho de 1978, transitaram as Berliet-Tramagal
e as restantes viaturas tácticas ligeiras e pesadas de todas as
Unidades do Corpo de Fuzileiros, mantendo estas, sómente, as
viaturas ligeiras administrativas da sua dotação.
Uma das Berliet-Tramagal dos Fuzileiros esteve destacada diversos anos na Escola de FZ’s para efeitos de instrução de condução
(formação operacional) e outra desempenhou a mesma função
no G1EA - Grupo n.º 1 das Escolas da Armada em Vila Franca
de Xira.
Em 1994, a Berliet-Tramagal GBC AP-18-14, Pronto-Socorro com
grua mecânica “MDF”, procedeu ao reboque de 3 viaturas blindadas anfíbias Chaimite dos Fuzileiros até a Secção de Inúteis da
Direcção de Abastecimento da Marinha.
Todas as viaturas em apreço (GBC e GBA) foram abatidas ao efectivo entre 1996 e 1999, demarcando-se com Honra na História
dos Fuzileiros durante um pouco mais de duas décadas de serviço
e ficando certamente na memória de várias gerações de “Filhos
da Escola”!

Nos Fuzileiros, durante grande parte do ano operacional, as viaturas circulavam desprovidas do toldo de lona da cabine e da traseira, da respectiva armação e das laterais do compartimento de
carga junto ao chassis. Igualmente os estrados dos bancos eram
colocados para que as tropas transportadas permanecessem de
costas contra costas de forma a permitir abandonar rapidamente
a viatura em caso de necessidade, configuração esta que já era
empregue na Guerra do Ultramar para a reacção a emboscadas.
Em 1977, quando as viaturas ainda se encontravam sob tutela do
Batalhão de Fuzileiros n.º 3, foram implementados projectos nas
oficinas da SAO - Serviço de Assistência Oficinal da FFC - Força
de Fuzileiros do Continente e por iniciativa do então Comandante
do Batalhão Cte. Alves da Rocha e que visavam utilizar o seu potencial de “massa”, “velocidade” e de “apoio de combate”, mediante a instalação de armas de apoio de fogos na sua estrutura,
mais concretamente a montagem de um reparo na cabine para
suportar metralhadoras-ligeiras HK MG-42 / MG-3 assim como
um artefacto na traseira para acoplar os pratos-base de morteiros
de 81 mm, transformando a viatura num “vector de multiplicação
de forças”.
Este mesmo oficial havia sido encarregado anteriormente pela
construção da pista de treino táctico de Fuzileiros condutores
(FZV) de viaturas de tracção total existentes na FFC, treino que
incluía a responsabilização de cuidar pelo grau operacional da
viatura atribuída e respectiva manutenção de 1.º escalão, gerando
o binómio condutor/viatura táctica.
Esta pista situava-se no interior da FFC, no perímetro interior da
Unidade, com início ao fundo da parada junto da Enfermaria, sendo constituída por vários obstáculos consecutivamente que colocavam à prova a coragem, determinação e destreza dos FZV e
testavam os limites técnicos das viaturas.
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Importa aqui realçar que a MDF também montava a Berliet-Tramagal para forças militares na versão de camião-oficina e camião
cisterna de 5.000 lt para hidrocarbonetos e que os três ramos das
FA’s Portuguesas as adaptaram para diversas funções nomeadamente: suportar certas cargas especiais, aplicação de sistemas
de armas ou de equipamento específico.
Várias GBC e GBA transitaram posteriormente das FA’s para diversas corporações de Bombeiros que as adaptaram ao combate
a incêndios e para empresas e particulares que as modificaram
para as mais variadas utilizações. Actualmente algumas encontram-se na posse de coleccionadores de viaturas militares, sendo
algumas de presença regular em encontros e concentrações de
viaturas militares clássicas.
O exemplar GBA 6MT de matrícula “AP-19-32”, a penúltima do
seu modelo a entrar ao serviço nos Fuzileiros a 18 de Junho de
1975 e abatida a 7 de Julho de 1999, começou a ser recuperada pela Direcção de Transportes em 2014 na Secção de Inúteis
da Direcção de Abastecimento da Marinha a fim de integrar o
“Núcleo Museológico de Viaturas Antigas da Marinha”, sendo de
louvar esta iniciativa tendo em linha de conta que se trata de uma
viatura emblemática das FA’s Portuguesas.
Aqui deve-se destacar que o Regimento de Manutenção (Entroncamento) do Exército Português colaborou cedendo algumas peças e o toldo de lona traseiro.
Foi esta viatura apresentada publicamente, pela primeira vez, nas
comemorações do “Dia da Marinha de 2017” na Póvoa do Varzim
/ Vila do Conde, fazendo por certo recordar tempos passados de
diversos cidadãos que cumpriram Serviço Militar e as delícias dos
entusiastas de viaturas militares clássicas e dos modelistas.
Tendo sido convidado para estar presente na tribuna durante estas comemorações pelo então Almirante CEMA Almirante António
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Silva Ribeiro, foi com grande surpresa que contemplei a presença
desta viatura exposta sendo que por obra do acaso, o meu lugar
na tribuna ombreava com o do Director da Direcção de Transportes - CMG EMQ Carmo Limpinho que conheci durante o evento.
Em e tom de conversa foi notório o orgulho pelo trabalho realizado
pelo seu pessoal na recuperação desta viatura e de outras do
“Núcleo Museológico de Viaturas Antigas da Marinha”.

se fosse um antigo camarada que não via há décadas e que, segundo a história, a quem deve a sua vida!

Tomado pela curiosidade e em consequência da conversa supramencionada, quando fui observar com mais detalhe a viatura em
exposição estática, fiquei surpreso com o estado impecável em
que se encontra. Pode dizer-se que está “como nova”!

No que concerne ao modelismo, existe um kit de fabrico nacional
e de edição particular da autoria do Major Nogueira Pinto, modelista e Oficial na situação de Reforma do Serviço de Material do
Exército Português, que permite montar na escala 1/35 a Berliet-Tramagal GBC 8 KT 6x6.

No entanto, ainda mais interessante foi verificar a reacção perante a viatura de alguns cidadãos que pela sua conversa entre familiares e amigos me apercebi tratar-se de antigos combatentes
da Guerra do Ultramar. E, em tom de confidência, posso afirmar
que fiquei particularmente sensibilizado ao verificar a reacção
emotiva de um desses cidadãos que finda a verbalização de uma
história de uma ocorrência em Moçambique a familiares, lavado
em lágrimas abraçou a frente da viatura por uns momentos, como

A DT futuramente pretende recuperar o camião-cisterna de Limitações de Avarias da Marinha de matrícula AP-26-25 - Tramagal
TT13/160 6x6 Turbo de 13 toneladas também fabricado pela MDF
e que esteve baseada na Escola de Fuzileiros.

Depois desta descrição cumpre-me agradecer a pronta ajuda de
vários civis e militares na compilação de dados, documentos, fotografias e testemunhos sobre as viaturas Berliet-Tramagal e o
seu uso na Briosa pelos seus Fuzileiros. A todos Bem Hajam!
Rodrigues Morais
Sóc. Hon. Afz

*Nota da Redação:
Este artigo foi publicado na Revista da Armada n.º 544 – Setembro/Outubro de 2019.
No entanto, e tendo em conta que muitos Fuzileiros deram o seu contributo e relataram as suas experiências para que o artigo
ganhasse vida, julga-se ser muito pertinente a sua republicação integral na Revista “O Desembarque”, Revista da Associação de
Fuzileiros, com total acordo do autor que é Sócio Honorário desta Associação e que fez as adaptações que entendeu adequadas
para esta versão.
Procura-se assim fazer com que o artigo possa chegar aos que no Ultramar, durante a Guerra de África utilizaram as famosas
“Berliets” naqueles cenários e honrar os que com elas sofreram nas poeirentas picadas com emboscadas e ataques inimigos,
tendo alguns ficado gravemente feridos e outros perdido a vida.

Operação Leopardo
Ambiente Operacional
ZAIRE, 1997
José António Ruivo

Introdução
Face à confusa e delicada situação política e militar em que se
encontrava a República do Zaire (actual República Democrática
do Congo-Kinshaza), foi solicitado pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros ao Ministério da Defesa Nacional o apoio de conselheiros militares, uma vez que a Embaixada de Portugal em
Kinshasa não dispunha de Adido de Defesa residente.
Os países com fortes interesses estratégicos na região: Bélgica, França, Inglaterra e Estados Unidos, tinham já enviado
para a região (República Popular do Congo-Brazzaville) forças
militares, com o objectivo expresso de apoiarem uma eventual
evacuação dos seus cidadãos.
Foi sentida a necessidade por parte da Embaixada Portuguesa
de dispôr, no terreno, de elementos que pudessem estabelecer
as necessárias ligações com essas forças e com os Adidos de
Defesa dos respectivos países, de forma a acompanhar o evoluir da situação.
Assim, foi decidido pelo EMGFA nomear uma equipa, (ELIPAZ
- Equipa de Ligação para o Zaire), constituida por dois oficiais:
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um Capitão Tenente Fz e um Capitão da
Força Aérea, para apoiar o Embaixador
Português e manter o CEMGFA informado
sobre o desenrolar dos acontecimentos.
À ELIPAZ foram cometidas, entre outras,
as seguintes tarefas:
*

*

Efectuar, no terreno, a avaliação contínua da situação no Zaire, nas perspectivas política, militar e humanitária,
tendo em vista a eventual realização
de uma acção de resgate dos cidadãos
portugueses.
Estabelecer ligação com as forças dos
países amigos destacadas na área de
forma a coordenar eventuais acções
futuras.

A ELIPAZ chegou a Kinshasa no dia 01 de
abril de 1997, (com as forças de Laurent
Kabila a poucos dias de conquistarem Lubumbashi, a 2.ª cidade mais importante
do país) tendo regressado a Portugal dois
meses depois, quando Kabila já tinha conquistado Kinshasa havia duas semanas.
Foi com base nos trabalhos desenvolvidos
por esta equipa que foi planeado, preparado e executado o envio de uma força
militar portuguesa (FORREZ – Força de
Resgate para o Zaire), para apoio a uma
eventual acção de evacuação de cidadãos
portugueses.
A FORREZ era uma força conjunta, constituída por elementos dos três ramos das
Forças Armadas, de escalão companhia
reforçada. Dispunha de um Estado Maior
conjunto e era comandada por um Capitão
de Fragata Fz.
Da enriquecedora experiência vivida pela
ELIPAZ, julga-se interessante dar conhecimento de alguns aspectos que permitam
um melhor entendimento da realidade política, militar e da comunidade portuguesa
no Zaire.
Situação Política
Remontam a 1972/73 o início das dificuldades que viriam a atormentar o país, com
o processo de nacionalizações denominado “zairização”, iniciado por Mobutu após
uma visita oficial à China. Esse processo
levou à saída em massa dos europeus,
pilar do sistema produtivo do país. Nessa
época calcula-se que viveriam no Zaire
cerca de 15.000 portugueses. Como nos
foi referido por um dos decanos da comunidade portuguesa no Zaire, “em todas as
povoações situadas ao longo do curso do
rio Zaire havia portugueses da minha terra, que eu próprio trouxe para cá”.
Em abril de 1990, para fazer face às
crescentes dificuldades internas, a que
se juntavam pressões da comunidade
38

internacional, o Presidente anuncia a
abertura do Zaire ao multipartidarismo.
Foram marcadas eleições para 1994,
posteriormente adiadas para 1997. Nunca tendo sido legitimado pelo voto, Mobutu manteve-se como ditador.
As oposições zairenses padecem de diversos males: multiplicidade de micropartidos, ausência de líderes sérios, mobilização de militantes sobre bases étnicas.
Nada agradáveis são as circunstâncias
em que se operou a mudança do regime
e o que elas vieram lembrar: a atrofia do
Estado, a falta de democratização, a mediocridade da oposição legal e a corrupção das elites, a pobreza das populações,
o comportamento predador do Exército.
Ninguém se adaptou melhor à cleptocracia do que os zairenses. Á medida que a
economia entrava em colapso, cada militar ou civil não pago, adere ao sistema. Os
pais pagam directamente aos professores,
empresários distribuem “mata-bicho”
(suborno) a cada passo, funcionários do
Estado “arrecadam” as taxas cobradas.
em seu proveito pessoal como forma de
sobrevivência. De tal forma que, como comentava o director da Escola Portuguesa
em Kinshasa, “a velocidade com que se
rouba é superior á capacidade produtiva
do país”.
Esta é uma realidade africana. E se outros
dirigentes não acumularam uma fortuna
igual à de Mobutu é simplesmente porque
os seus países, por serem mais pobres ou
mais pequenos, têm menos que roubar.
Corolário do que precede, Mobutu parte
deixando o seu país, um país tão rico, num
estado escandaloso: sem estradas, sem
infraestruturas, sem escolas, sem hospitais. O fim do Marechal-Presidente foi
uma fuga inglória, a partida de um homem
doente, abandonado peals suas tropas e
os seus próximos após 32 anos de poder,
deixando atrás de si um país arruinado.
No entanto, o seu sucessor, Laurent Kabila
constatará a curto prazo que governar o

Zaire será mais dificil do que conquistá-lo militarmente. Para além de mudar o
nome, o hino e a bandeira do país, Kabila
deu parcas indicações do que pretende
fazer após a sua fulgurante victória, que o
retirou da obscuridade e o colocou sob as
luzes da ribalta em apenas 7 meses.
As situações atrás descritas originam um
grande mal-estar nas comunidades estrangeiras em geral, podendo conduzir a
uma saída progressiva dos empresários e
quadros técnicos, o que irá agravar cada
vez mais a já de si depauperada economia
do país e, em consequência, as condiçõpes de vida da população.
Situação Militar
O conflito do Congo-Zaire foi despoletado
com a realização de eleições democráticas
no Ruanda e Burundi em 1994. Estes países
eram desde a independência governados
pela etnia Tutsi (tradicionalmente pastores), os quais, apesar de constituirem a
minoria, eram mais evoluídos, tendo sido
chamados para funções administrativas e
recrutados para o exército, durante o período colonial belga. Os Hutus (tradicionalmente agricultores) sendo a maioria, lógicamente conquistaram, pelo voto, o poder.
Os Hutus Ruandeses, agora no poder, desencadeiam em 1997 o genocídio dos Tutsis, tendo como causa principal a luta pela
terra e a vingança, devido ao excesso de
população deste pequeno país. Os Tutsis
reagem e apoiados pelo Uganda (onde se
mantém o governo Tutsi), reconquistam o
poder, pondo em fuga para o Zaire (provinvia do Kivu) as Forças Armadas Ruandesas (FAR) e as milicias Interahamwe,
constituidas por Hutus e responsáveis
pela morte dos cerca de 500.000 Tutsis e
Hutus moderados. Estes elementos Hutus
armados (FAR), refugiaram-se no Leste do
Zaire, disseminando-se no seio dos cerca
de um milhão de refugiados que arrastaram consigo.
Nesta região do Leste do Zaire (provincia
do Kivu), tinham vindo a estabeleder-se ao
longo de séculos Tutsis oriundos dos países limitrofes (Uganda, Ruanda, Burundi),
por ser uma região fértil e pouco povoada.
Este facto, como muitos outros idênticos
em toda a África, não teve qualquer peso
aquando da definição das fronteiras coloniais.
Os refugiados Hutus no Kivu, controlados
pelas FAR e milícias Interahamwe que
com eles fugiram, procuram reorganizar-se para, com o apoio do regime de Mobutu, atacarem os regimes Tutsi do Uganda, Ruanda e Burundi. O primeiro passo
era a eliminação dos Tutsis que se encontravam na região, também chamados
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crónicas
“Banyamulenge”. Estes, porém, face á
ameaça de expulsão ou morte decretada
por Mobutu, antecipam-se e face à sua
melhor preparação e experiência militar e
apoiados pelo Uganda, Ruanda e Burundi,
rápidamente derrotam as FAR, milicias Interahamwe e as próprias Forças Armadas
Zairenses (FAZ).

roubar a população que devia defender,
batendo em retirada frente a um inimigo
muito inferior em número e mais mal equipado.
Quem acompanhasse de perto a evolução
da situação, poderia fácilmente deduzir,
com elevado grau de certeza, que em
Kinshasa as coisas se passariam da mesma maneira, restando talvez uma incógnita; como se portaria a Divisão Especial
Presidencial (DSP) caso o Presidente não
tivesse abandonado o país antecipadamente?

São estes Tutsis zairenses, aliados a diversos pequenos grupos politicos que constituem a Aliança das Forças Democráticas
de Libertação do Zaire (AFDL), liderada por
Laurent Desiré Kabila.
É possivel que as intenções iniciais de Kabila fossem conquistar e manter a área do
Kivu ocupada pelos Tutsis e depois negociar. No entanto, as facilidades encontradas nos confrontos iniciais poderão tê-lo
levado a prosseguir a sua ofensiva, tentando controlar toda a provincia do Kivu.
As FAZ, parece terem perdido toda a capacidade de lançar uma contraofensiva, deixando o caminho aberto para a conquista
do país por parte das forças de Kabila.
Durante toda a ofensiva não houve práticamente combates, uma vez que quando
os rebeldes chegavam ás cidades, já as
FAZ tinham retirado, não sendo, na maioria das vezes, necessário disparar um
único tiro. Antes de retirarem, os militares
zairenses normalmente pilhavam a população, fazendo aumentar o apoio desta aos
rebeldes que se limitavam a substituir as
administrações por elementos da sua confiança. O seu avanço era apenas limitado
por razões de ordem logistica e de traficabilidade do terreno. Alguns exemplos são
significativos da situação:
Em Buji-Mayi, capital do Kasai Oriental e
principal centro diamantífero, testemunhas oculares portuguesas afirmaram
que os rebeldes entraram na cidade em
três carrinhas de caixa aberta, dispondo
apenas de armamento ligeiro. Em Lubumbashi, capital do Shaba (ex Katanga, terra
natal de Kabila), um oficial das FAZ leu aos
microfones da rádiodifusão um comunicado apelando aos militares para se renderem. Em Kikwit, capital do Kasai Ocidental, Houve conhecimento de negociações
prévias entre o comandante das FAZ e os
grupos avançados rebeldes, no sentido de
a cidade ser ocupada sem resistência.
Este comportamento das FAZ é sintomático do estado de degradação a que o país
foi conduzido, principalmente durante os
últimos sete anos do regime de Mobutu.
Desde o início dos anos 90 que os militares (assim como outros sectores do Estado), deixaram de ser pagos e de receber
treino militar. Os generais e outras patentes superiores deixaram de se preocupar

com as suas tropas para se dedicarem aos
negócios, actividade bem mais lucrativa.
Ao longo dos últimos anos dedicaram-se
também à venda de equipamento militar
no mercado negro. Desta forma, a instituição militar rápidamente deixa de cumprir
a sua missão e os militares, totalmente
desenquadrados, passam a dedicar-se ao
roubo e extorsão como forma de sobrevivência pessoal por um lado e como fonte de rendimento garantida para os seus
chefes directos. Muitos passam a alugar
os seus serviços a empresas privadas de
uma forma mais ou menos oficiosa, uma
vez que os serviços são contratados directamente com os comandantes das unidades que passam a ser autenticamente
gestores de “empresas de segurança privadas”. Como exemplo refira-se o caso de
uma empresa de média dimensão (com
implantação a nivel nacional), que tinha
contratado efectivos da ordem das três
companhias.
O serviço é prestado com o uniforme e
armamento individual distribuido, tendo
apenas a obrigação de uma vez por semana se apresentarem na sua unidade.
Assim se podem fácilmente compreender
as pilhagens de 1991 e 1993, iniciadas
por militares (consta que com a anuência
do regime, como forma de acalmar a contestação crescente originada pelo não pagamento dos salários) e depois acabadas
pela população que vive miserávelmente
nos suburbios das cidades.
Assim se compreende também a total ausência de vontade de combater por um regime que os despreza e que nada lhes diz.
Assim se compreende finalmente que os
rebeldes de Kabila (na sua maioria jovens
entre os 14 e os 16 anos e dispondo fundamentalmente de armamento ligeiro),
tenham tão fácilmente conquistado este
imenso e rico país, práticamente sem
darem um único tiro. Aquilo que em tempos foi um grande exército, bem treinado
e equipado, hoje apenas sabe pilhar e
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Com Mobutu ausente da capital e tendo
sido o comportamento desta força de elite,
em cidades como Kisangani e Lubumbashi
de abandono puro e simples, era de esperar que também na capital a resistência
seria nula, como se veio a confirmar.
Por conseguinte, será lícito especular que
haveria já um entendimento prévio entre
uma boa parte dos generais de Mobutu
e Laurent Kabila, como era voz corrente
em alguns meios de Kinshasa. Aliás, uma
fonte próxima do Ministro da Defesa (General Mahele), confidenciara que não haveria resistência das FAZ à conquista de
Kinshasa, posição que, muito provávelmente justifica o assassínio do General,
por ordem ou às próprias mãos do filho de
Mobutu, capitão Kongolo.
Comunidade Portuguesa
A comunidade portuguesa encontra-se
bem integrada socialmente, sendo muito
bem aceite quer pela população autóctone quer pelas autoridades locais. De uma
maneira geral vive desafogadamente em
termos económicos. Actualmente sofre
uma grande concorrência, essencialmente
por parte de cidadãos Libaneses e Paquistaneses.
Trata-se de pessoas que já sofreram saques e pilhagens em situações anteriores,
tendo resistido e decidido continuar. Por
esse facto, não estão muito receptivos à
ideia de regressarem a Portugal a não ser
que as suas vidas sejam postas em grave
perigo.
As amargas experiências anteriores (em
que não contaram com o apoio explicito
de Portugal), levaram-nos a que se tivessem organanizado localmente de forma
a melhor poderem enfrentar e minimizar
os perigos que se adivinhavam. Por diversas vezes os portugueses referiram, com
agrado, o facto de, desta vez, Portugal
lhes ter proporcionado apoio e segurança.
José António Ruivo
Soc. Orig. n.º 302
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delegações
Delegação de Fuzileiros do Algarve
(DFZA)
Colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome

A

DFZA colaborou mais uma vez
com o Banco Alimentar Contra
a Fome, cuja recolha teve lugar no
passado dia 1 de Dezembro.
Estiveram envolvidos nove elementos desta delegação, distribuídos pelas cidades de Faro e de
Portimão.
Foi esta mais uma acção de carácter social e humanitária de
grande relevância para a região.

Almoço de Natal da DFZA

R

ealizou-se em Albufeira, no dia 15 de Dezembro, mais um
almoço de confraternização entre Marinheiros e Fuzileiros do
Algarve, numa organização conjunta entre a Delegação de Fuzileiros do Algarve e o Clube Escolamizade.
O evento contou com 85 participantes e foi bastante animado e
“regado”com moderação mas a preceito.
No final do almoço, os participantes entregaram também algumas
lembranças e presentes para doação a uma instituição infantil
local.

Assembleia Geral/
/Eleitoral

E

m 24 de Janeiro, na sede do Clube Naval de Portimão, em Portimão, realizou-se
a 5.ª Assembleia Geral/Eleitoral da DFZA que contou com 15 presenças.

Concorreu apenas uma lista (lista única) sendo esta eleita por unanimidade.
A nova Direcção será assim liderada pelo camarada Paulo Domingues naquele que
será o seu segundo mandato à frente da DFZA.

Rua Fernão Lopes 1, 2800-171 Almada
Tel: 210862418 – Tem: 968050054
E-mail: almada@mercadodasviagens.pt
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delegações
Campeonato Europeu
de Vela
Laser Europa Cup

R

ealizou-se em Portimão, nos dias 2 e 3 de
Fevereiro, mais uma prova a contar para o
Campeonato Europeu de Vela - Classe Laser.
A DFZA, a pedido da organização, apoiou este
importante evento náutico com 5 elementos.

Feijoada de Porco III

E

em Quelfes, no dia 8 de Fevereiro, realizou-se mais um
belo evento gastronómico com
muita camaradagem, boa disposição, música do acordeão e
alguns “postais” à mistura.
Contou para o efeito com um
cozinheiro-mor profissional, três
ajudantes de cozinha e trinta provadores especializados em petisqueiras. Houve comida e bebida
à discrição.

A

32.º Aniversário
da Cidade de Loulé

Direcção da DFZA marcou presença com dois elementos
nas comemorações oficiais do 32.° Aniversário da cidade de
Loulé na qual foi efectuada uma homenagem ao Ex.º Senhor
Presidente da República da Guiné Bissau, Dr. Koumba Yala, que
viveu na cidade de Loulé.
Na ocasião, e pela voz do seu presidente Dr. Vitor Aleixo, foram
apresentados os resultados do ano transato e os projectos futuros para a cidade de Loulé.

PROTOCOLO COM
ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS

MEDICINA DENTÁRIA

IMPLANTOLOGIA
ORTONDONTIA
PERIODONTOLOGIA
DENTISTERIA
ENDODONTIA
ODONTOPEDIATRIA

No final do evento, foi inaugurada uma rua na cidade com o
nome do Dr. Koumba Yala, na presença da sua família, representantes políticos da Guiné Bissau e convidados do município.

PRACETA FERREIRA DE MIRA, 1C
QUINTA NOVA
2820-273 CHARNECA DA CAPARICA
OPENSMILE.GERENCIA@GMAIL.COM

Paulo Domingues

CONTACTOS:
910 263 545 · 218 209 602

Presidente da Direcção
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delegações
Delegação de Fuzileiros da Beira Alta
(DFZBA)
Almoço de Natal e 2.º Aniversário da DFZBA

Foi um evento de arromba, daqueles
que a DFZBA já nos habituou.
No final houve discursos e troca de lembranças sendo que a DFZBA a todos retribuiu com umas garrafas de um bom
vinho da região do Dão.
Excelente ideia!

A

Delegação da Beira Alta celebrou o seu 2.º Aniversário e Almoço de Natal no dia 16 de Novembro de 2019.

O programa incluiu a receção aos convidados na Sede da Delegação, visitas aos Museus “Almeida Moreira” e “História da Cidade”
em Viseu e um excelente almoço no restaurante “O Páteo” também na linda cidade de Viseu.
Estiveram presentes ilustres convidados, representações de quase todas as Delegações e Núcleos da Associação de Fuzileiros e
muitos camaradas e amigos pertencentes a esta Delegação.
Sob as orientações do Presidente Luís Castro, ausente fisicamente por motivos de força maior, tudo decorreu com grade elevação
e num ambiente muito familiar como é apanágio dos fuzileiros e
fazendo jus à gastronomia da região beiraltina.

Participação da DFZBA noutros eventos

A

Delegação da Beira Alta, à semelhança das outras Delegações e Núcleos da AFZ, tem promovido a sua participação e presença
nos eventos importantes levados a
efeito pela Associação e suas Delegações e Núcleos.
Neste período esteve presente, dentre outros eventos, no Almoço de Natal da Associação de Fuzileiros, nas
comemorações do 9.º Aniversário e
Almoço de Natal da Delegação do
Douro Litoral; na Noite de Fados da
Associação de Fuzileiros e na recente “Matança do porco” em Juromenha/Elvas.
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delegações
Delegação de Fuzileiros do Douro Litoral
(DFZDL)
Aniversário dos Veteranos de Guerra em Felgueiras
A cerimónia iniciou-se com o hastear das bandeiras, seguindo-se
a colocação de uma coroa de flores em memória dos combatentes falecidos.
Foi celebrada uma missa na capela de Pedra Maria e seguidamente a romagem ao cemitério local onde foram homenageados
os combatentes ali sepultados. Foram colocadas coroas de flores
e placas de homenagem.
Participaram na cerimónia o presidente da APVG, o vice-presidente da Delegação de Braga, o presidente da Assembleia Municipal
de Felgueiras e a Vereadora da Cultura.

N

o dia 8 de Setembro de 2019, decorreu em Felgueiras o
10.º aniversário da construção do monumento aos Veteranos
de Guerra.

R

ealizou-se mais um são convívio das escolas de 78 este
ano em Aveiro organizado e bem pelo Camarada e amigo Rolando Sousa.

Seguiu-se um almoço convívio. No final do almoço, no salão nobre dos Paços do Concelho, decorreu a cerimónia de entrega de
medalhas de campanha a ex-combatentes.
A Delegação de Fuzileiros do Douro Litoral esteve representada
pelos, Sarg. FZ Teixeira Pinto e Mar. FZ Joaquim Pimenta.

Aniversário da Escola FZ de 1978

Estiveram presentes mais de 100 Camaradas num convívio em família, onde se reviveram muitas das nossas passagens pelos Fuzileiros.
Estiveram também meia dúzia de Camaradas da escola de
92 de Santa Maria da feira que deram o seu contributo
para que o convívio fosse um êxito.
A Delegação de Fuzileiros do Douro Litoral fez-se representar pelo seu Presidente, Henrique Mendes e sua esposa, Teresa Esteves e muito nos honrou o convite feito pelo
Camarada Rolando Sousa organizador do evento, o qual
agradecemos vivamente.
FUZILEIROS SEMPRE

“Trial” de Viseu

D

ecorreu no dia 27 de Outubro de 2019 mais uma
edição do famoso já famoso “Trail” de Viseu.

O Sargento Rogério Silva da DFZDL participou na
distância de 22 Km em representação do Centro
Desportivo e Cultural de São Martinho da Gândara,
clube de que é presidente.
Depois de uma prova duríssima, com um desnível
acumulado de 1100 m, conseguiu levar o seu clube
ao 1.º lugar do pódio.
Rogério Silva
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Sardinhada de São Martinho

N

o dia 9 de Novembro a Delegação de Fuzileiros do
Douro Litoral reuniu sócios e camaradas para a tradicional sardinhada de São Martinho.
As sardinhas e o carapau estavam deliciosos.
Foi um convívio extremamente agradável e recheado de
boa disposição e camaradagem.
Tivemos a companhia do clube Núcleo de Fuzileiros Motociclistas (NFZM) que, apesar do tempo adverso, muito
honrou aquele convívio.
Obrigado a todos os que estiveram presentes

A

Procissão dos Pendões e
Feira de São Mateus
em Elvas

gradecendo o convite estiveram presentes no evento, o Presidente da
DFDL e a esposa.

O jantar foi no recinto da
feira de São Mateus entre as Delegações e mais
um punhado de Fuzileiros
que se deslocaram a Elvas, cidade histórica que
vale a pena visitar.

9.º Aniversário da DFZDL

N

o dia 7 de Dezembro de 2019, comemorou-se o 9.º
aniversário e almoço de Natal da DFDL.

A cerimónia iniciou-se com a concentração dos convidados e amigos no edifício da sede, em Canelas, onde entre
o café quente, um porto e os bolinhos, foi acontecendo a
conversa e se foram trocando as impressões habituais.
Às 11.30 horas foi realizada uma missa, na igreja de Canelas, onde foram evocados os militares da Marinha já
falecidos. A missa contou com a presença dos Guiões da
Associação Nacional de Fuzileiros, das Delegações e dos
Núcleos.
Pelas 13.00 horas deu-se início ao almoço no salão nobre da Associação Recreativa de Canelas. Foi cantado por
todos o Hino Nacional e foram dadas as boas vindas pelo
presidente da DFDL.

2.º Aniversário da DFZBA

N

o dia 16 de Novembro, alguns elementos da Delegação de Fuzileiros
do Douro Litoral deslocaram-se a Viseu para comemorarem em conjunto o 2.º Aniversário da Delegação de Fuzileiros da Beira Alta.
De salientar a importante visita ao museu daquela cidade.

O almoço decorreu em ambiente familiar. Foram proferidos os discursos da praxe e entregues as ofertas às Delegações, Núcleos e à Associação Nacional de Fuzileiros.
De salientar, no almoço, a presença do Presidente da Junta de Freguesia de Canelas, Arménio Costa, filho do nosso
camarada FZ, Lau.

O almoço estava divinal e só faltou a companhia do seu presidente, que
por motivos de saúde, não pôde estar presente. Desejamos as rápidas
melhoras.

O aniversário foi encerrado com o corte do bolo, seguido
do canto do Hino do Fuzileiros pelos presentes.

O evento terminou com a habitual troca de presentes, os discursos e o
corte do bolo onde não poderia faltar o grito do Fuzileiro.

Obrigado a todos os que nos visitaram.
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Matança do Porco em Juromenha

N

o dia 8 de Fevereiro de 2020, a Delegação deslocou-se a
Juromenha, Elvas, para participar na tradicional matança
do porco.
Foi um dia passado com os amigos e o reviver das tradições
dos nossos pais. Não faltaram as concertinas e o canto alentejano também não poderia faltar.
O almoço decorreu em sã camaradagem e não faltaram as
fotos da praxe para mais tarde
recordar.
Antes de regressar houve ainda
Elvas. Obrigado ao seu director,
te história de Portugal através

tempo para uma visita ao Museu Militar de
Cor. Bucho, que nos fez reviver a importande uma visita guiada.

Delegação de Fuzileiros de Juromenha/Elvas
(DFZJE)
Procissão dos Pendões
em Elvas

A

20 de Setembro e cumprindo a tradição, a DFZJE participou
nas festas em honra ao Senhor Jesus da Piedade em Elvas
integrando a procissão dos Pendões até ao respetivo santuário,
desfilando pelas ruas da cidade repletas de gente demonstrando
sempre um grande respeito e admiração pela nossa presença.
O Guião da nossa delegação esteve acompanhado pelos Guiões
da AFZ, da DFZDL , da DFZPM e de vários camaradas e seus
familiares, não faltando também os camaradas da AVBATR-A23
com uma grande presença, o que se vai tornando também uma
tradição.
Terminada a procissão foram repostas a forças num restaurante
no recinto da feira em clima de grande camaradagem.
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delegações
Visita à Base Aérea de Talavera La Real - Ala 23

T

ambém no dia 20 de Setembro membros da Associação de
Fuzileiros e da sua Delegação de Juromenha/Elvas efetuaram
uma visita a convite da AVBATR à Base Aérea Talavera La Real Ala
23- Escuela de Caza y Ataque em Badajoz.
Recebidos no salão nobre pelo Exmo Senhor Coronel Chefe da
Base, Coronel D. Francisco Vidal, onde nos foram dadas as boas
vindas e oferecido um pequeno almoço. Gratas as palavras do Sr.
Coronel que com muita amabilidade e cortesia nos fez uma ampla

descrição das tarefas da Ala 23 sobre os seus meios e componente (Escola de instrução de pilotos de caça e ataque, oficinas de
manutenção da aeronaves NORTHOP F-5M Freedon Fighter utilizadas no treino e seus motores, simuladores de voo e o museu
da base situado no edifício de comando). Depois da palestra foi
realizada uma visita às instalações terminando a manhã com um
almoço no refeitório da base.Um muito obrigado aos camaradas
veteranos da BATLR-A23 pelo convite e fica a promessa de uma
repetição num futuro próximo.

Dia do Combatente
da Grande Guerra

Dia de finados

A

DFZJE participou nas celebrações do Dia de Finados realizada
no cemitério de Elvas no dia 2 de Novembro, para lembrar e
homenagear todos os que já faleceram e que ao longo dos tempos lutaram pelo país.

N

o dia 16 Novembro, a convite do núcleo da Liga de Combatentes de Elvas, participamos nas cerimónias do dia do combatente que assinalou os 101 anos do Armistício da Grande Guerra.

Comemorações do
2.º Aniversário da DFZBA

T

ambém a 16 de Novembro participamos nas comemorações
do 2.º aniversário a almoço de natal da Delegação de Fuzileiros
da Beira Alta que resultou num excelente convívio entre camaradas e seus familiares.
Na pessoa do seu presidente, Comendador Luís Castro entregamos um forte abraço e desejos de sucesso para o futuro.
46
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delegações
Comemorações do
9.º Aniversário da DFZDL

A

7 de Dezembro participamos no 9.º aniversário da Delegação
de Fuzileiros do Douro Litoral. Um excelente convívio entre
camaradas, alguns que já não se viam desde o serviço militar, e
onde ficou patente o saber receber inerente às gentes do Norte.

Almoço Natal AFZ

M

ais uma vez a DFZJE esteve presente no almoço de Natal
da nossa AFZ. A reconfirmação de que o espírito de corpo,
camaradagem e sentido de pertença continuam presentes nas
antigas e novas gerações de Fuzileiros, como é nosso apanágio,
enche-nos de emoção e orgulho. Até ao próximo ano.
FUZILEIRO UMA VEZ, FUZILEIRO PARA SEMPRE!

Jantar de Natal

A

DFZJE realizou o seu jantar de Natal
no dia 20 de Dezembro no restaurante
“A sentinela do Guadiana”, em Juromenha. Foi uma noite em que camaradas e
familiares da nossa Delegação se reuniram para comemorar a ternura do Natal

com muita alegria e amizade contando
com a extraordinária presença do Pai
Natal que distribuiu presentes pelos mais
pequenos tornando esta noite memorável
para todos, especialmente para as crianças.
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Um muito obrigado ao Pai Natal “o Barbado” por nos contemplar com este momento.
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delegações
Matança do Porco

N

o dia 8 de Fevereiro de 2020, realizou-se a já tradicional matança do porco na Vila de Juromenha.

O dia começou enevoado e com ameaça de chuva mas transformou-se num magnífico dia de sol que abrilhantou o alegre
momento de encontro e partilha entre camaradas, familiares e
amigos onde a alegria e a boa disposição reinaram acompanhados com boa comida e bom vinho.
Queremos destacar a grande presença da Direcção e sócios da
AFZ com o nosso presidente comandante Leão de Seabra à cabeça, do Núcleo de Fuzileiros Motociclistas comandados pelo
camarada Gonçalo Cambalhota, da DFZDL com a presença do
camarada Henrique Mendes, da DFZBA com o camarada Ilídio
Magueja, do Ex.º Sr. Almirante Picciochi, dos comandantes Ruivo
e Benjamim Correia entre quase uma centena de camaradas, familiares e amigos presentes.
O evento envolveu também as entidades autárquicas como a Câmara Municipal de Alandroal, com o seu presidente Dr. João Grilo
à cabeça, e a Câmara Municipal de Elvas representada pelo Vice-presidente Cláudio Carapuça.

Um agradecimento também para a sempre forte presença dos
nossos camaradas de la Asociación de Veteranos de la Base Aérea Talavera La Real de Badajoz.
Jorge Clérigo
DFZJE

Delegação de Fuzileiros da Polícia Marítima
(DFZPM)

A

s comemorações do Centenário da
Polícia Marítima, onde honrosamente se integram os membros da
designada Delegação da Associação de
Fuzileiros da Polícia Marítima (DFZPM) realizaram-se em Quarteira, entre os dias 07
e 10 do passado mês de novembro, tendo
decorrido várias atividades para o público,
como exposições de meios e valências da
Polícia Marítima, batismos de mar e batismos de mergulho.
A cerimónia foi presidida pela sua excelência o Ministro da Defesa Nacional, João
Gomes Cravinho, tendo contado com a
presença do Exmo. Secretário de Estado
Adjunto da Defesa Nacional, do Presidente
da Câmara Municipal de Loulé, entre muitos outros distintos convidados.

No decorrer da cerimónia, procedeu-se à
imposição de condecorações a elementos
da Polícia Marítima e a elementos de outras forças policiais que cooperam com a
Polícia Marítima, designadamente a Polícia Judiciária e o Corpo Nacional da Polícia
Espanhola, bem como uma homenagem
aos elementos que prestam e prestaram
serviço na Polícia Marítima. Após a cerimónia, seguiu-se o desfile das forças, o
desfile naval e uma demonstração de capacidades da Polícia Marítima.

No discurso, o comandante-geral da Polícia Marítima, vice-almirante Luís Sousa
Pereira, referiu os “elementos identitários
que estão na génese da instituição” e
falou dos “excelentes resultados da atividade operacional da Polícia Marítima”,
consequência direta do “empenhamento,
dedicação e espírito do bem servir dos
seus profissionais”, das 1824 pessoas resgatadas no Mar Egeu, nos últimos
2 meses, em funções de guarda costeira
e controle de fronteiras, perfazendo um
total de 6541 vidas salvas desde o iniciou
da cooperação com a Agência Frontex, na
participação em 2550 ações de salvamento marítimo, nas 359.838 horas direcionadas a ações de vigilância, policiamento
e patrulhamento e nas 34.996 horas de
navegação em ações de fiscalização nos
espaços marítimos sob jurisdição da Autoridade Marítima.
Está de Parabéns a Polícia Marítima e todos os que a integram dentre estes os que
fazem parte da DFZPM.
Bruno Talhadas
DFZPM
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núcleodefuzileirosmotociclistas
Núcleo de Fuzileiros Motociclistas
(NFZM)
Durante este período o NFZM não teve mãos a medir que o mesmo é dizer que “não houve tempo para arrefecer os pneus” tantas foram
as deslocações que representam sempre excelentes convívios.

Encontro de Motociclistas Fuzileiros na DFZDL

E

m 10 de Novembro de 2019 deslocaram-se à região norte para um encontro
na Delegação de Fuzileiros do Douro Litoral. Tal encontro mereceu do Presidente daquela Delegação as seguintes palavras de apreço: “Palavras para
quê...
O Associativismo é isto mesmo, pleno domingo com chuva e juntar tão ilustres
amigos e camaradas filhos da Escola, foi, é e será sempre um motivo de orgulho para estar à frente desta grande e linda família - FUZILEIROS SEMPRE...
Quero agradecer aos Grupo de Fuzileiros Motociclistas pela excelente presença
que muito nos honrou, não tenho palavras para descrever tanto orgulho.
Obrigado Gonçalo Cambalhota , Carlos Correia, José Silvério e todos os outros”. Mais uma vez, FUZILEIROS SEMPRE...”

Visita ao Grupo Motard
“Os Galapegos”

E
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m 1 de Fevereiro, o NFZM esteve presente na inauguração da
sede do Grupo Motard “Os Galapegos” em Póvoa da Galega.
Carlos Correia
NFZM
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Rádio “Filhos da Escola”
(RFE)
6.º Aniversário

R

ealizou-se no dia 18 de janeiro de 2020
o almoço/convívio, comemorativo do 6º
aniversário da Rádio Filhos da Escola, que
decorreu no Retiro dos Caçadores em Paio
Pires.
Foi servido um pato assado no forno com
arroz de miúdos que estava de comer e
chorar por mais, isto sem contar com as
entradas e sobremesas à discrição.
O convívio foi abrilhantado com alguns fados e passatempos. Agradeçemos a todos
os intervenientes nesta festa bem como a
presença de cerca de cinquenta ouvintes e
amigos. O nosso muito obrigado pelo carinho. Por não poder estar presente, o Presidente da Associação de
Fuzileiros, Comandante Leão de Seabra, enviou uma mensagem
que foi então lida pelo camarada Parreira. Agradecemos a mensagem que muito nos honrou e enalteceu e da qual nos atrevemos a
transcrever uma passagem que nos tocou especialmente:
“Nesta data tão importante para a “Rádio Filhos da Escola”, quero manifestar a toda a equipa, o meu profundo agradecimento
pela disponibilidade, esforço e dedicação que vêm oferecendo
na gestão da vossa plataforma e na organização e cobertura de
eventos próprios ou da coletividade, transmitindo uma imagem de
rigor e permitindo, assim, momentos inesquecíveis de aproximação e união de todos aqueles que, voluntariamente, se juntam às

vossas diversas e diversificadas iniciativas. E são muitos aqueles
que, espalhados pelos cinco continentes, ouvem as vossas mensagens de saudade, muitas vezes acompanhadas com aquela
lágrima teimosa no canto do olho! É esta vossa atitude coletiva
e o vosso franco e afável relacionamento com os ouvintes e com
todos aqueles que vos rodeiam, que permite esta relação de proximidade e momentos como o de hoje.”
A todos, staff, ouvintes e amigos da Rádio o nosso muito obrigado. Com a vossa presença a RFE tornou-se maior e ainda melhor.
Esperamos por vocês em 2021!
Afonso Brandão

A Rádio Filhos da Escola poderá ser escutada via Internet, nos seguintes links e aplicações:
No Stream (Motor de busca):
http://176.9.43.216:2199/start/radiofilhosescola
http://www.radioonline.com.pt/filhos-da-escola/
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Na Aplicação Tunein:
https://tunein.com/radio/Rdio-Filhos-da-Escola-s218413/
No Site da RFE:
www.radiofilhosdaescola.webnode.com
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convívios
Destacamento de Fuzileiros Especiais N.º 11
Moçambique 1972/74
25 de Maio de 2019

O

s elementos do DFE 11 Moçambique 1972/74 e seus familiares comemoraram o seu encontro anual, 47.º Aniversário,
em Évora no dia 25 de maio de 2019 - dia de recordações e
muitas emoções.
Não esquecendo os doentes que não puderam estar presentes,
assim como os nossos mortos, celebrámos uma missa na Igreja de São Francisco e depusemos uma coroa de flores junto ao
Monumento aos Combatentes do Ultramar.
Após as cerimónias, seguimos para o restaurante onde teve lugar
o convívio gastronómico.
No final do dia deu-se o regresso com o desejo de novo encontro
no próximo ano.
Manuel Charrua

Destacamentos de Fuzileiros Especiais
N.º 1 Moçambique 1964/66 - N.º 2 Angola 1967/69
6 Outubro de 2019
o Destacamento de Fuzileiros Especiais
N.º 2 comemorava o seu 53.º aniversário
do regresso de Angola.
As cerimónias comemorativas iniciaram-se
com a receção no Salão Nobre da Unidade
pelo Comandante da Unidade, capitão-de-mar-e-guerra Rogério Martins de Brito.

N
ros.

o passado dia 6 Outubro de 2019,
duas antigas unidades realizaram o
seus convívios na Escola de Fuzilei-

O Destacamento de Fuzileiros Especiais
N.º 1 comemorava então os 55 anos do seu
regresso à Metrópole depois da comissão
em terras de Moçambique e, por sua vez,

Seguiu-se uma muito comovida cerimónia de homenagem aos militares destas
Unidades entretanto já falecidos, em que
foram depostas coroas de flores junto ao
monumento ao Fuzileiro e cumpridas as
honras regulamentares.
O Capelão Licínio celebrou depois uma
missa de acção de graças com momentos
de grande recolhimento e respeito pelos
que já nos deixaram.
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Seguiu-se uma visita ao Museu do Fuzileiro
que sempre desperta muita atenção pelas
inovações que o Museu vem apresentando
e pelo que significa para a comunidade FZ.
Seguiram-se os almoços, fora da Unidade e, ao que se sabe, decorreu tudo com
grande, harmonia, elevação e forte sentido
de camaradagem, sentimentos que cimentam esta “família”.
Tantos anos volvidos continuamos a lembrar os que já partiram cumprindo em sua
honra um minuto de silêncio no momento
oportuno.
A adesão do pessoal e de suas famílias
continua a ser muito significativa pelo que
desde já fica a promessa da realização
destes eventos no próximo ano.
Francisco Egas Soares
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convívios
Destacamento de Fuzileiros Especiais N.º 12
Guiné 1967/69
9 de Novembro de 2019

E

m 9 de Novembro de 2019, na Quinta da Alegria, comemoramos o 52.º
aniversário.

Chegámos à Guiné no início de Novembro
de 1967, comandados pelo então primeiro-tenente Gomes Pedrosa tendo como oficial Imediato o segundo-tenente Serradas
Duarte, como 3.º Oficial o saudoso Rebordão de Brito e como 4.º Oficial o também
saudoso Benjamim Lopes de Abreu.

Estes dois últimos oficiais já não se encontram entre nós.
Todos os anos nos reunimos e sempre no
primeiro sábado de Novembro, sendo este
ano uma exceção.
Somos Fuzileiros para sempre e unidos.
Enquanto pudermos, havemos de nos juntar e honrar os 23 elementos do DFE12
que já partiram.

Este foi mais um dia cheio de camaradagem e amizade em que estiveram reunidas cerca de 70 Pessoas.
Camaradas, não se esqueçam de agendar
o primeiro sábado de Novembro de 2020!
Grande abraço para todos os camaradas
do DFE12 e seus familiares.
Manuel Ramos
(O Porto)

Grande Noite de Fados de S. Martinho
9 de Novembro de 2019

D

ecorreu no passado dia 9 de Novembro e, como vem sendo habitual, a
sala esta a abarrotar.

O elenco era de luxo e não deixou os créditos por mãos alheias.
Depois do jantar, foi cantar até que a voz
se embargasse o que não veio a acontecer
face à qualidade das fadistas e dos fadista, onde o Parreira pontua, e dos já habituais acompanhantes à guitarra e à viola.
Gente profissional e muito batida nestas
lides da fadistagem!
Bem! E lá para o fim da noite, bem longa, muito timidamente, lá apareceram as
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tradicionais castanhas assadas e a respectiva água-pé, repasto
completado depois com o chouriço assado e o caldo verde.
Das castanhas, enfim, não há muito a dizer...
Mas o convívio e o espectáculo, foram do agrado de todos.
O Presidente da Direcção da AFZ agradeceu e elogiou o espectáculo e fê-lo com total propriedade e sobeja razão.
Ao Grupo de Trabalho que organizou, a todos os que participaram,
aos que nos brindaram com a sua presença e aos que, de uma
forma ou de outra, colaboraram, o nosso muito obrigado!
Há que continuar!
A Direcção
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convívios
Mário Manso
75.º Aniversário

C

Completou 75 primaveras este Fuzileiro por quem todos nutrem uma
grande amizade e simpatia.

Fuzileiro da velha guarda e sócio da nossa Associação há 20 anos, através da
sua G3, como carinhosamente chama a
sua máquina fotográfica, faz questão de
estar presente em todos os encontros e
convívios que envolvam Fuzileiros, e não
só, com a finalidade de fotografar e assim
passar à posteridade esses momentos
inolvidáveis.
A Revista “O Desembarque”, que vem
contando e continuará a contar com o seu trabalho de cobertura fotográfica em imensos convívios, eventos e cerimónias que divulga
nas suas páginas, deixa aqui um merecido agradecimento pelo trabalho persistente deste nosso colaborador e camarada.
E foi por tudo isto que no dia 23 de Janeiro de 2020, dia em que comemorou o seu septuagésimo quinto aniversário, dezenas de
camaradas quiseram estar presentes num grande almoço em sua homenagem, espontânea, que teve lugar onde o devia ter, no
Restaurante da Associação de Fuzileiros.
Resta acrescentar que dado o seu carácter, os mais novos o têm como uma referência! Apresenta-se envergando sempre, orgulhosamente, a sua boina azul ferrete; simpático, bem disposto e perfeitamente integrado no ambiente e sem deixar ninguém indiferente.
De uma educação esmerada, merece-nos o maior respeito e admiração pelo trabalho de divulgação que espalha por todos os locais
e eventos por onde passa... e são muitos.
É quase de certeza dos sócios da AFZ que mais camaradas convidam
e propõem novos sócios para esta casa (AFZ) que é de todos nós.
Quando se refere a ele próprio diz: “Sou assim e isso devo-o à Educação que os Meus Pais me deram, à Nossa Casa Mãe - Escola de
Fuzileiros - pelo que me Ensinou e a VOCÊS camaradas e amigos mais
Antigos pelo que me Incutiram e Ensinaram a “Sermos Verdadeiros
Homens e Bons Militares, ou seja, FUZILEIROS”.
Muitos parabéns Mário Manso! Muita saúde e um grande obrigado por
seres quem és e pelo inexcedível apoio que nos tens dado.
A Direcção

Um mundo de soluções para o seu lar...

Sócios AFZ e Familiares
Desconto de 25%
em reparações

Versátil & Transversal Unip. Lda.
Reparação e Manutenção Informática

Rua Dr. Manuel Pacheco Nobre 37B 2830-080 Barreiro
www.versatil-e-transversal.pt - 96 432 79 38
geral@versatil-e-transversal.pt

Desconto de 10% em
consumíveis e equipamentos
Estrada das Palmeiras, 55 | Queluz de Baixo 1004 | 2734-504 Barcarena | Portugal | T.(+351) 214 349 700 | F. (+351) 214 349 754 | www.mjm.pt
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obituário
Aqui se presta homenagem aos que nos deixaram
A Associação Nacional de Fuzileiros e a Revista “O Desembarque”
apresentam sentidas condolências às Suas Famílias, publicando-se
as respectivas fotografias que correspondem às que encontrámos nos
nossos ficheiros.
Estes nossos Camaradas e Amigos permanecerão para sempre entre nós!

Rudesindo Alves da Rocha
Sócio n.º 909
1GR FZ 1186/71
(04-03-1953 a 14-06-2019)

Florindo da Costa Fernandes
da Silva *
MAR FZ 1535/75
(03-03-1954 a 27-01-2020)

* Não era sócio por falta de suporte económico, segundo informação da Delegação do Algarve vivia com
grandes dificuldades mas, sempre que lhe era possível, fazia questão de ajudar e acompanhar aquela
Delegação.

diversos
Novos Sócios
Nome do sócio

Novos Sócios
N.º

Nome do sócio

N.º

José Henrique Ferreira e Sousa de Faria

1275

João Henrique de Oliveira Polpita Leite Ferreira

1298

Álvaro Miguel da Costa Alves

1276

Moisés da Cruz Rocha

1299

Luís Peixoto

1277

Nelson Alberto Fortes Lima

1300

José Pinto de Lima

1278

Daniel João Martins Pereira

1301

Flávio Manuel Martins Cardoso

1279

Manuel Joaquim Pedroso Francisco

1302

António de Azevedo de Guimarães

1280

José Diogo de Castro Neto Nogueira Vaz

1303

Olivia Sofia da Silva Talina

1281

João Mamede de Almeida

1282

Edgar Paulo Correia da Cruz

1304

Marco Silva Sousa

1283

Mariano José Ferreira Gonçalves

1305

David Eduardo Teixeira Cunha

1284

António Maria Mendes de Magalhães

1285

Manuel Pinto de Souza

1286

Alípio António de Sousa Oliveira

1287

Alberto Manuel Amaro Neves Carvalho
Joaquim Fernandes

Donativos à AF
N.º

Donativo

António Maria Esperança

177

20,00 € €

1288

Maria José Pais

456

10,00 € €

1289

Diamantino Barroso Rodrigues (Ass. Anual)

702

10,00 € €

Marco Paulo Pinto Durães

1290

Joaquim Belo Projecto

7

10,00 € €

José Carlos Mascarenhas Sales Portas

1291

Hélder de Jesus Pacheco

854

10,00 € €

Carlos Emanuel Gregório Prates

1292

Joaquim Nogueira Cação

116

20,00 € €

Cláudio Alexandre Nogueira Paulino

1293

Manuel Pimentel Moreira

951

40,00 € €

Filipa Sequeira Soares Albergaria

1294

Bento Dias Gonçalves

602

10,00 € €

António Joaquim Peirinha Saial Figueira

1295

Luís Júlio Barbosa Alves

560

10,00 € €

Joana Sofia dos Reis Ventura

1296

Domingos Gonçalves Marques

1133

20,00 € €

José Alberto do Nascimento Almeida

1297

António Lima Pacheco

295

10,00 € €
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Nome do sócio
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