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no YOUTUBE:

Este vídeo, publicado no canal de 
YouTube do Exército Recrutamento, 
trata-se de uma narração inspirada em testemunhos 
do género feminino, que encontraram no Exército 

Português a concretização dos seus objetivos profissionais e 
pessoais.

no TWITTER:

A 11.ª Força Nacional Destacada na República Centro-
-Africana realizou um período de regeneração. O período 

de regeneração destina-se a colocar a Força no nível de 
capacidade máxima exigida, por forma a cumprir missões 

futuras atribuídas pelo Comandante da 
Componente Militar da MINUSCA, em qual-

quer região da área de operações.

no INSTAGRAM:

O Regimento de Engenharia n.º 1 realizou trabalhos de 
limpeza da Ribeira de Seiça, em Ourém. Estes trabalhos 

realizaram-se no âmbito do protocolo de colaboração entre 
o Exército e o Município de Ourém.

no FACEBOOK:

Pelo quarto ano consecutivo, 
decorreu na região de Tancos                                                                       
a cooperação bilateral entre 
os Exércitos Português e 
Alemão no Exercício DEEP 
INFILTRATION 2022, no 
âmbito da condução de 
operações aerotransportadas 
táticas, através de saltos em 
paraquedas High Altitude-High 
Opening e High Altitude-Low 
Opening, em ambiente diurno e 
noturno.
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Coronel de Artilharia José Costa dos Reis
Diretor do Jornal do Exército

Caros leitores,

Na sua edição do mês de outubro, o Jornal 
do Exército apresenta como temática principal 
a Logística no Exército, debruçando-nos mais 
concretamente sobre o planeamento e a projeção 
das Forças Nacionais Destacadas do Exército Por-
tuguês, dando ainda a palavra, nesse âmbito, ao 
Quartel-Mestre-General, Tenente-General Fran-
cisco Xavier de Sousa. 

Com o intuito de divulgar as atuais capacida-
des do Exército, porventura as menos conheci-
das dos nossos Leitores, apresentamos o Projeto 
“iXLab – Inovação para a Resiliência Biológica 
Nacional”, que assenta na colaboração do Exército 
com a Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa, através da Unidade Militar Laboratorial 
de Defesa Biológica e Química. 

No que respeita ao treino operacional, desta-
ca-se o Exercício de nível Exército CELULEX 22, 
realizado na região de Mafra, no âmbito do apoio 
à prevenção, proteção e recuperação de incidentes 
Nucleares, Biológicos, Químicos e Radiológicos, 
contando com a participação de 18 entidades 
nacionais e militares do Exército Espanhol e do 
Exército Esloveno. 

Neste número, revisitaremos o Conselho Su-
perior de Disciplina, órgão consultivo e de apoio 
do General Chefe do Estado-Maior do Exército 
e a contribuição do Exército para a Defesa do 
património natural e cultural da Serra de Sintra, 
vulgarmente conhecida como o Monte da Lua, 
um protocolo que ilustra um Exército ao serviço 
de Portugal e dos Portugueses.

A título de testemunho, damos conta da inte-
gração nos Quadros Permanentes do Segundo-
-Cabo Comando Aliu Camará.

Na rúbrica «Por outros Exércitos», onde é nos-
so objetivo abordar matérias que, pela sua atuali-
dade e pertinência, possam suscitar o interesse do 
Leitor, possibilitando ao mesmo tempo a oportu-
nidade de as aprofundar, apresentamos mais um 
artigo da prestigiada revista francesa Défense et 
Sécurité International e cuja temática está na or-
dem do dia, nomeadamente no contexto europeu, 
a “Nova abordagem na Defesa belga”.

Na parte da revista dedicada à Cultura e Lazer, 
concretamente na «Visão da História», desta-
ca-se o relevante artigo do Tenente-Coronel de 
Transmissões Carlos Sousa, a título de panegírico 
a alguém que marcou indelevelmente inúmeras 
gerações de militares do Exército e que guardam 
um profundo respeito e admiração pelo seu lega-
do, o Mestre Shintaro Yokochi.  

Associando-nos às comemorações dos 200 
anos da Independência do Brasil, quisemos trazer 
à liça um episódio insólito sobre o furto de duas 
armas de Dom Pedro IV, primeiro Imperador do 
Brasil, e a recuperação das mesmas.

Nas habituais sugestões literárias, destaque 
para o livro Ultramar Colonial (1961-1974) – O 
modo Português de Fazer a Guerra, de Joaquim 
Roberto, um contributo para a memória da nossa 
História recente.

Boas leituras! JE
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TenenTe-General

QuarTel-MesTre-General 
CoMandanTe da loGísTiCa 
Franscisco Xavier de sousa

Atualmente, devido aos desafios 
exalados pela incerteza 
originada no contexto 
internacional, conjugados com 
as premências que afetam os 

planeamentos e as execuções, com as limitações 
impostas pelos recursos existentes, pelo tempo 
disponível e pelas exigências provenientes do 
acervo legal da contratação pública, saber gerir, 
de forma cuidada e criteriosa, é essencial ao 
cumprimento, pelo Exército, da sua missão.

Fazer viver um Exército com missões a 
serem cumpridas, no dia-a-dia, em Território 
Nacional ou no seu exterior, implica dedicação, 
saber e conhecimento. 

Enquanto o saber advém do estudo, já o 
conhecimento exige vivência e experiência, 
permitindo atingir os objetivos em menos 
tempo. 

É, assim, por tais razões, pelos desafios 
sentidos e pelas dificuldades colocadas, todos 
os dias, à área logística, que existe a certeza 
da importância de uma certa permanência 
nos cargos, de alguns recursos humanos, com 
sobreposições que permitam a partilha de 
saberes e de conhecimentos. 

Uma boa gestão dos recursos materiais 
implica uma boa gestão dos recursos humanos. 
Tal compatibilização é também um desafio 
e uma preocupação do Exército. Lendo 
o artigo “A projeção de Forças Nacionais 
Destacadas”, aqui publicado, apercebemo-nos 
da complexidade da projeção de Forças para 
o exterior e da importância da gestão dos 
recursos, nas duas componentes referidas, para 
o sucesso do Exército e para que o Comando da 
Logística continue a contribuir para o mesmo, 
“Com Militar Engenho e Svtil Arte”. JE

.05.05



DESTAQUE

Contributo nacional para uma postura de dissuasão e defesa 
territorial da Aliança Atlântica no leste europeu

Na sequência do agravamento do conflito arma-
do no leste da Europa e posterior ativação dos planos 
de defesa da NATO, foi decidido projetar uma Com-
panhia de Atiradores Mecanizada para a Roménia, em 
abril de 2022, no âmbito das Forças Nacionais Desta-
cadas (FND), a qual foi  integrar as estruturas de forças 
da Aliança, na região. 

Neste âmbito, foi aprontada a 2.ª Força Nacional 
Destacada (2FND CAtMec/ROU), para render a 1FND, 
no âmbito da missão da NATO Enhanced Vigilance 
Activity. A 2FND CAtMec/ROU é constituída por mi-
litares provenientes dos três Ramos das Forças Arma-
das, bem como das diferentes Brigadas do Exército e a 
preparação decorreu no Regimento de Infantaria n.º 13 
(RI13), em Vila Real.

O Destacamento Avançado da 2FND CAtMec/
ROU foi projetado no dia 18 de outubro, a fim de re-
forçar, no âmbito da NATO e de acordos bilaterais com 
aquele país, a presença de forças na parte oriental da 
Aliança e contribuir para a postura de dissuasão e defe-
sa territorial desta organização.

A Ordem de Aprontamento determinou que a 
Brigada de Intervenção (BrigInt) se constituísse como 
Unidade Organizadora e o RI13, como Unidade Mobi-
lizadora, para o aprontamento da 2FND CAtMec/ROU, 
a projetar para a Roménia. A 2FND CAtMec/ROU inte-
gra um total de 211 militares (19 Oficiais, 48 Sargentos 
e 144 Praças), sendo que deste total 25 militares são do 
género feminino. A Força está organizada em: Comando 
e Secção de Comando, uma Companhia de Atiradores 

Aprontamento da 2.ª Força Nacional Destacada para a Roménia

Exercicío CARPHATOS START 221

06.    Figuras e Factos 



Mecanizada de Rodas, a três Pelotões de Atiradores, e 
uma Secção Canhão, um Módulo de Defesa Antiaérea, 
um Módulo de Apoio Geográfico, Meteorológico e 
Oceanográfico, um Módulo Conjunto de Informações e 
um Destacamento de Apoio. 

O aprontamento da 2FND CAtMec/ROU assentou 
em três fases distintas: a Fase I – Aprontamento Admi-
nistrativo-Logístico; a Fase II – Treino Orientado para a 
Missão; e a Fase III – Preparação para a projeção.

Na Fase I os principais objetivos passaram pela 
preparação das infraestruturas e concentração faseada 
da Força, da receção dos militares oriundos de outras 
Unidades, da concretização de procedimentos admi-
nistrativo-logísticos individuais e coletivos, entre ou-
tros objetivos. 

A Fase II passou pela condução de atividades 
de instrução destinadas a nivelar e uniformizar os 
conhecimentos e capacidades essenciais, ao nível indi-
vidual, por forma a assegurar que todos estão aptos a 
proceder individualmente de acordo com a situação e 

com a ameaça com que possam vir a ser confrontados, 
fazendo uso correto do seu armamento e equipamento. 
No âmbito do treino operacional, destaca-se a realiza-
ção da prova de validação do treino individual TEAM 
SPIRIT, que teve como finalidade treinar e validar as 
Técnicas, Táticas e Procedimentos. A 2FND CAtMec/
ROU realizou ainda o exercício CARPHATOS START 
221, nas áreas de treino do Campo Militar de Santa 
Margarida e do Regimento de Engenharia n.º 1, sedia-
do em Tancos, que materializou o final do aprontamen-
to desta Força.

Por sua vez, a Fase III passou pela consolidação 
das listas finais de pessoal e material da 2FND CAt-
Mec/ROU, a projetar para o Teatro de Operações. No 
dia 13 de outubro de 2022, no RI13, decorreu a Ce-
rimónia de Outorga do Estandarte Nacional à 2FND 
CAtMec/ROU. A cerimónia foi presidida pelo Chefe 
do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da 
Fonseca, contando ainda com a presença de outras en-
tidades civis e militares.

Secção de atiradores desembarca de VBR PANDUR II 8x8

Sistema Míssil Portátil STINGER

Entrega do Estandarte Nacional pelo CEME

Viatura Blindada de Rodas (VBR) PANDUR II 8x8

JE 723 – OUT22

.07.07



Seminário os “Desafios do 
Sistema Logístico do Exército”

No dia 28 de setembro, enquadrado nas Jornadas da 
Logística de 2022, decorreu, no auditório da Academia 
Militar na Amadora, o Seminário “Desafios ao Sistema 
Logístico do Exército”, que contou com a presença do 
Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes 
da Fonseca.

Na sequência desse evento, realizou-se no Comando da 
Logística, em Lisboa, no dia 29 de setembro, um Workshop 
subordinado ao tema “Um Modelo do Sistema Logístico 
do Exército”. 

Após a abertura do evento pelo Quartel-Mestre-General, 
Tenente-General Xavier de Sousa, procedeu-se à constitui-
ção de cinco grupos de trabalho, com a finalidade de serem 
apresentadas conclusões sobre o seminário realizado na 
Academia Militar. 

Para o efeito, os grupos de trabalho foram constituídos 
tendo em conta as seguintes funções logísticas: Reabasteci-
mento, Movimentos e Transporte, Manutenção, Infraestru-
turas, Aquisição, Contratação e Alienação.

O Exército, como tem sido seu apanágio, reconheceu 
antigos Combatentes, tendo sempre presente a memória 
dos militares portugueses que serviram Portugal nas mais 
diversas ocasiões e momentos históricos, e para com quem 
existe uma dívida de gratidão.

Assim, a 1 de outubro, tiveram lugar no Regimento 
de Artilharia n.º 5 (RA5), em Vendas Novas, e no 
Regimento de Transmissões (RTm), sediado no Porto, 
cerimónias de Imposição da Medalha Comemorativa 
das Campanhas a militares que combateram nas antigas 
colónias portuguesas. As medalhas comemorativas das 
Forças Armadas destinam-se a assinalar épocas ou factos 
de realce na vida dos militares.  A medalha em apreço é 
atribuída aos militares que tenham servido em situação 
de campanha.

Estas cerimónias foram presididas, respetivamente, 
pelo Comandante do RA5, Coronel Oliveira Cardoso, e 
pelo Comandante do RTm, Coronel João Barroso. Ambas, 
contaram ainda com a presença de familiares e amigos dos 
Antigos Combatentes.

Exército reconhece antigos 
combatentes

08.



O Exército assinalou, no dia 4 de outubro, na Academia 
Militar, na Amadora, o ingresso de 39 novos Oficiais 
(33 homens e seis mulheres) no Quadro Permanente do 
Exército Português.

A tradicional cerimónia, que assinala a entrada dos 
novos Oficiais nos quadros do Exército, foi presidida, este 
ano, pelo Presidente da República e Comandante Supremo 
das Forças Armadas, Professor Doutor Marcelo Rebelo de 
Sousa, tendo contado com a presença do Chefe do Estado-
-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca. 

Este evento revestiu-se de elevado significado para os 
novos Oficiais que terminaram os respetivos cursos na 
Academia Militar, bem como o Curso de Formação Militar 
Complementar para o ingresso nos Quadros Especiais 
do Serviço de Saúde e o Curso de Formação Militar 
Complementar para o ingresso nos Quadros Especiais de 
Técnicos de Saúde.

A cerimónia teve como exponente máximo a 
entregas das espadas, símbolo universal do Comando de 
Tropas, aos novos Oficiais que ingressaram no Quadro 
Permanente do Exército, formalizando a autoridade 
e a responsabilidade que a cada um é conferida, para 
o desempenho das funções de Comando e Liderança, 
Direção e Chefia que serão chamados a desempenhar ao 
longo das suas carreiras militares.

Durante os meses de setembro e de outubro decorreram 
algumas alterações na Estrutura de Comando no Exército 
Português.

No dia 22 de setembro, na Academia Militar, na 
Amadora, decorreu a Cerimónia de Tomada de Posse 
do novo 2.º Comandante da Academia Militar, tendo 
sido presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército 
(CEME), General José Nunes da Fonseca. O Comandante 
da Academia Militar, Major-General Loureiro Magalhães, 
deu posse ao novo 2.º Comandante, Brigadeiro-General 
Lemos Pires.

Decorreu, no dia 1 de outubro, na parada do Regimento 
de Guarnição n.º 3 (RG3), sediado no Funchal, a cerimónia 
militar do Dia da Zona Militar da Madeira (ZMM), do 
RG3 e a Tomada de Posse do novo Comandante da ZMM, 
Brigadeiro-General Ricardo Monsanto, que sucedeu no 
cargo ao Major-General Monteiro Sardinha. A Cerimónia 
Militar foi presidida pelo Representante da República 
para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro 
Ireneu Cabral Barreto, e contou com a presença do CEME, 
General José Nunes da Fonseca.

O Brigadeiro-General Lino Gonçalves, do Exército 
Português, tomou posse, no passado dia 10 de outubro, como 
Comandante da Missão de Treino da União Europeia na 
República Centro-Africana.

Presidente da República preside 
à Cerimónia de entrega das 
espadas na Academia Militar

Tomadas de posse no Exército 
Português
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2.ª Edição do Prémio da Defesa 
Nacional e Igualdade

No dia 10 de outubro, realizou-se a cerimónia de 
entrega da 2.ª edição do Prémio da Defesa Nacional e 
Igualdade, na Escola das Armas, em Mafra. Esta cerimónia 
foi presidida pela Ministra da Defesa Nacional, Professora 
Doutora Helena Carreiras, e contou com a presença do 
Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes da 
Fonseca, do Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante 
Gouveia e Melo, entre outras entidades militares e civis.

O Prémio Defesa Nacional e Igualdade foi criado em 
2019, no quadro do Plano Setorial da Defesa Nacional para 
a Igualdade 2019-2021 e tem uma periodicidade anual. 
Destina-se a todos os serviços da administração direta e 
indireta do Estado, integrados na estrutura orgânica do 
Ministério da Defesa Nacional, bem como outras entidades.

Instituído pelo Ministério da Defesa Nacional, o 
Prémio pretende valorizar a implementação de ações que 
contribuam para promover a igualdade entre mulheres 
e homens, reduzir as desigualdades e permitir uma 
participação mais igualitária no universo da Defesa 
Nacional. Nesta 2.ª edição, o júri deliberou a atribuição do 
primeiro lugar ao Estabelecimento Prisional Militar, do 
Exército, num total de seis candidaturas.

 O Chefe do Estado-Maior do Exército, General José Nunes 
da Fonseca, na sua intervenção, relevou o facto de o Exército 
colaborar "desde o primeiro momento, com o Ministério da 
Defesa Nacional, no sentido de maximizar a implementação 
da perspetiva de género no seu contexto", referindo que o 
Exército “ministrou e divulgou 58 ações de sensibilização 
sobre perspetiva de género, que incluíram a formação de 
2.270 militares com o curso de igualdade do género, dos 
quais 1.923 do sexo masculino e 347 do sexo feminino."

Participação do Exército em 
competições desportivas

No espírito das tradições e cultura próprios da 
instituição castrense, vários militares participaram em 
diferentes provas desportivas.

Assim, no dia 17 de setembro, a equipa de Triatlo do 
Exército participou na primeira edição do Triatlo de São 
Martinho do Porto, que constituiu a oitava etapa da Taça 
de Portugal de Triatlo. 

O Tenente-Coronel Rui Costa, da equipa de Triatlo 
do Exército, participou no IRONMAN WORLD 
CHAMPIONSHIP, em Kailua-Kona, no Hawaii, no dia 8 
de outubro. Entre cerca de 5000 atletas de 92 países, em 
representação das cores nacionais e do Exército Português, 
o Tenente-Coronel Rui Costa alcançou o 109.º lugar 
entre 566 participantes do seu escalão etário. 

No dia 9 de outubro, o Regimento de Comandos, sediado 
na Serra da Carregueira, participou na Luso Meia Maratona, 
em Lisboa, com um efetivo de 36 militares. Nesta prova, 
destaca-se a participação do Segundo-Cabo Comando Aliu 
Camará, provando que o desporto é para todos.

Destaque ainda para oito atletas do Exército, que 
integraram a Seleção Nacional Militar no 58.° Campeonato 
Mundial Militar de Corta-Mato, que decorreu na Base 
Aérea n° 11, em Beja, entre 10 e 14 de outubro. Nesta 
competição participaram 274 atletas, 153 homens e 121 
mulheres, em representação de 27 países.
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Visitas da Ministra da Defesa 
Nacional ao Exército

No dia 27 de setembro, a Ministra da Defesa Nacional, 
Professora Doutora Helena Carreiras, realizou uma visita a 
uma patrulha de vigilância aos incêndios rurais, no âmbito 
do trabalho desenvolvido pelas Forças Armadas no apoio a 
emergências civis.

Do programa da visita constou uma apresentação 
sobre o empenhamento do Exército na vigilância, deteção 
e apoio aos incêndios rurais, tendo sido apresentado 
um ponto de situação sobre as missões efetuadas no ano 
de 2022.  Foi também, na ocasião, dado a conhecer aos 
presentes algumas particularidades sobre o material de 
que dispõem as patrulhas de vigilância. A culminar a visita 
foi efetuado um périplo pelos locais onde habitualmente 
operam aquelas patrulhas. 

Da agenda da Ministra da Defesa Nacional relativa ao 
Exército e de entre os diversos compromissos e cerimonial 
que a preencheram nas últimas semanas, destaca-se ainda 
a visita que realizou à Escola de Sargentos do Exército, 
nas Caldas da Rainha, em 18 de outubro, onde presidiu 
à cerimónia de Entrega dos Cintos de Cerimónia e dos 
Diplomas de Curso ao 49.º Curso de Formação de Sargentos 
dos Quadros Permanentes do Exército. Este Curso foi 
frequentado por 78 alunos, 75 homens e 3 mulheres.

A cerimónia contou ainda com a presença do Chefe do 
Estado-Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, dos 
Diretores Honorários das Armas e dos Serviços do Exército, 
do Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança, Dom 
Rui Valério, entre outras entidades civis e militares.

Efemérides no Exército Português

Decorreram, no dia 26 de setembro, as atividades 
comemorativas do 374.º Aniversário do Regimento de In-
fantaria n.º 1, sediado em Beja, tendo a Cerimónia Militar 
sido presidida pelo Comandante da Brigada de Reação 
Rápida, Brigadeiro-General Ferreira Duarte.

No dia 29 de setembro, em Tancos, decorreu a ce-
rimónia comemorativa do 17.º aniversário da Brigada de 
Reação Rápida, presidida pelo Chefe do Estado-Maior do 
Exército (CEME), General José Nunes da Fonseca.

Ainda neste âmbito, celebrou-se o 62.º aniversário do 
Centro de Psicologia Aplicada do Exército, em Queluz, 
presidida pelo Ajudante-General do Exército, Tenente-Ge-
neral Nunes Henriques, no passado dia 7 de outubro, con-
tando, ainda, com a presença do Bastonário da Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, Dr. Francisco Miranda Rodrigues.

A Inspeção-Geral do Exército comemorou o seu 63.º 
aniversário, no Regimento de Lanceiros n.º 2, sediado na 
Amadora, tendo as atividades comemorativas sido presidi-
das pelo CEME. 

Na Parada Brigadeiro Luís Almeida Ribeiro, no dia 13 
de outubro, decorreu a cerimónia do 6.º Aniversário do 
Campo Militar de Santa Margarida, presidida pelo Co-
mandante da Brigada Mecanizada, Brigadeiro-General 
Rebouta Macedo.

No dia 17 de outubro assinalou-se o primeiro aniversário 
do Laboratório Nacional do Medicamento. A cerimónia foi 
presidida pelo CEME, e contou ainda com a presença do 
Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Professor Doutor 
Hélder Filipe, entre outras entidades civis e militares.
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Texto : Tenente-Coronel de Serviço de Material 
             Paulo Valente, Repartição de Operações 
 Logísticas do Gabinete do Comandante da Logística

 Tenente-Coronel Técnico de Transportes  
              João Domingues, Chefe da Secção de Transportes
 Aéreos e Marítimos da Direção de Material e 
 Transportes do Comando da Logística

No quadro dos compromissos 
internacionais assumidos por Portugal, 
o Exército Português tem vindo a 
empregar Forças Nacionais Destacadas 
(FND) nos mais variados Teatros de 

Operações, abrangendo espaços geográficos tão distintos 
como o Sueste Asiático, o Continente Africano, o 
Europeu ou a Ásia Central, entre outros.

A experiência de quase 30 anos na geração e projeção 
de FND levou a que no presente o Exército adote uma 
metodologia de Geração de Forças num ciclo composto 

A projeção de Forças 
Nacionais Destacadas
O planeamento da projeção estratégica de uma FND é sempre um 
enorme desafio logístico que depende da tipologia da força, da 
quantidade e diversidade dos meios a projetar e do TO de destino

Embarque de viaturas em navio RO-RO
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por três etapas, de períodos temporais semelhantes: o 
Aprontamento, o Emprego e a Regeneração. 

Se o Aprontamento constitui uma das etapas mais 
desafiantes para quem integra uma FND, representan-
do todo um trabalho árduo de preparação adminis-
trativo-logística e de Treino Operacional para o cum-
primento da sua missão, a materialização de todo este 
esforço só é conseguida se a força lograr chegar ao seu 

destino, ou seja, se houver capacidade de realizar a sua 
projeção estratégica entre o Território Nacional (TN) 
e o Teatro de Operações (TO). É sobre a importância 
deste desafio, algumas vezes desconhecida, que tratarão 
as próximas linhas.

Procurar-se-á descrever, de uma forma sintetizada, 
as linhas gerais que norteiam uma operação de proje-
ção de uma FND, percorrendo o papel e a articulação 
das diversas entidades intervenientes no planeamento e 
na execução desta tipologia de operações logísticas. Por 
forma a facilitar a compreensão do leitor, procura-se 
ilustrar o conteúdo com uma breve descrição da proje-
ção do Contingente Nacional na Roménia (CN/ROU), 
que decorreu no primeiro semestre de 2022, salientado 
os principais desafios apresentados e refletindo sobre a 
especificidade e importância da função logística Movi-
mentos e Transportes.

À semelhança da maioria dos países, as Forças 
Armadas Portuguesas não dispõem de meios orgânicos 
próprios adequados à realização de uma projeção 

“Dentro do Exército, 
compete ao Comando da 
Logística (CmdLog) a elaboração 
dos planos de rendição e retração 
de todas as FND, em articulação 
com o Comando das Forças 
Terrestres (CFT).”

Modalidades de transporte utilizadas entre os pontos de embarque e os destinos finais na Roménia
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estratégica. O meio mais aproximado para este fim é a 
aeronave C-130, da Força Aérea Portuguesa, mas a sua 
reduzida capacidade de carga e alcance operacional 
faz com que o recurso a este meio não seja o mais 
eficiente, sendo mais frequente a sua utilização na 
fase de sustentação e/ou rendição de uma FND. Este 
condicionamento obriga a que a projeção de todas as 
FND seja habitualmente efetuada com recurso a meios 
civis, contratualizados especialmente para o efeito. 

O planeamento da projeção estratégica de uma FND 
é sempre um enorme desafio logístico que depende 
da tipologia da força, da quantidade e diversidade dos 
meios a projetar e do TO de destino. Uma projeção no 
espaço geográfico europeu é bastante distinta do espaço 
asiático ou africano. Contudo, nem sempre os TO 
mais longínquos ou exóticos representam os maiores 
desafios a uma projeção. Tudo depende da quantidade 

e diversidade dos meios de transporte a empregar, das 
entidades a coordenar e, principalmente, do tempo 
disponível para o planeamento e execução.

Dentro do Exército, compete ao Comando da Lo-
gística (CmdLog) a elaboração dos planos de rendição 
e retração de todas as FND, em articulação com o Co-
mando das Forças Terrestres (CFT). Já a este último 
compete a realização dos planos de rendição/rotação 
das FND, em articulação com o CmdLog.

A principal distinção entre uma projeção/retração e 
uma rendição/rotação prende-se com a necessidade de 
movimentação dos recursos materiais, nomeadamente 
os equipamentos principais (viaturas, geradores, 
armamento, etc.) e munições. Uma projeção implica 
o movimento de uma força com todos os seus meios 
humanos e materiais, sendo o principal foco o 
transporte dos materiais. Uma rotação significa apenas 

Transporte de Viaturas Blindadas de Rodas por rodovia
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a rendição dos meios humanos, 
permanecendo no TO todos os 
equipamentos do contingente.

Dentro do CmdLog existem várias 
entidades com responsabilidades 
diretas no planeamento e execução 
da projeção de FND, nomeadamente 
o Gabinete do Comandante da 
Logística (GabQMG), a Direção de 
Material e Transportes (DMT) e a 
Direção de Aquisições (DA).

Ao GabQMG compete a 
elaboração dos planos de projeção, o 
controlo das verbas e a coordenação 
global de todas as atividades, 
competindo à DA acionar a 
contratação dos meios de transporte 
e de outras necessidades para apoio à projeção.

 À DMT, através das suas repartições e Unidades, 
compete assegurar a execução do plano e a coorde-
nação direta de todos os movimentos, realizada no 
âmbito da função logística Movimentos e Transportes.  
Neste nível, assume importância a ação desenvolvida 
pelo Regimento de Transportes, no empenhamento de 
meios rodoviários e na preparação das cargas, através 
do seu Pelotão de Operações de Terminal, e a Unidade 
de Apoio Geral de Material do Exército, na preparação 
e fornecimento de material e equipamentos, através do 
Canal de Reabastecimento.

A projeção do Contingente Nacional para 
a Roménia

Como forma de ilustrar o acima exposto, descre-
vem-se nos próximos parágrafos alguns dos desafios 
que se colocaram na projeção do CN/ROU que se 
encontra atualmente na Roménia ao serviço dos com-
promissos internacionais assumidos por Portugal, no 
âmbito da NATO.

Num período aproximado de 45 dias, o Exército 
preparou, aprontou e projetou para a Roménia um con-
tingente constituído por: uma Companhia de Atiradores 
Mecanizada de Rodas (CAtMec/ROU) com 201 elemen-
tos; uma Unidade Tarefa de Operações Especiais (Special 
Operations Task Unit – SOTU) com 16 elementos e cin-
co Elementos Nacionais Destacados (END).

O planeamento da projeção deste CN/ROU iniciou-
-se em simultâneo com o aprontamento das forças, a 
partir do final do mês de fevereiro, tendo sido enviada 
à Roménia uma equipa de reconhecimento constituí-
da por elementos do CFT, do CmdLog e do Estado-
-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), para 
a recolha de informação que auxiliasse o processo de 
planeamento e de decisão relativo à projeção e susten-
tação das forças.

Neste reconhecimento foram identificados as condi-
ções e os apoios que as forças Romenas podiam provi-
denciar ao CN/ROU, no âmbito da HNS1 e do RSOMI2, 
como centros de controlo de movimentos, APOD/
SPOD3, itinerários recomendados, pontos de travessia 
de fronteira autorizados, escoltas, alimentação, aloja-
mento e zonas de descanso, entre outro tipo de apoios. 
Todos estes dados foram essenciais para o planeamento 
da projeção e da sustentação, tendo os mesmos sido 
acordados e vertidos em documentação própria entre 
as duas nações através de um TA4 e SOR5.

Esta projeção teve um conjunto de particularidades 
que a distinguem das habitualmente efetuadas pelo 
Exército: teve um tempo de preparação excecionalmen-
te curto entre a tomada de decisão para a constituição 
da força e a sua projeção para o TO; envolveu a utiliza-
ção de vários modos de transporte (terrestre, marítimo 
e aéreo); obrigou a um plano de movimentos em três 

Embarque de viaturas em navio RO-RO
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fases distintas, o movimento entre as diversas Unidades 
e o S/APOE dentro do TN, o movimento marítimo e 
aéreo até aos respetivos S/APOD, e o movimento ter-
restre até aos destinos finais na Roménia, localizados 
em Caracal e em Targu Mures.

O primeiro desafio ao planeamento consistiu em 
reunir rapidamente toda a quantidade de equipamentos 
e materiais a projetar, tendo sido necessário um esforço 
conjunto entre o CmdLog e o CFT na identificação e 
mobilização atempada de todos os artigos necessários, 
como armamento, viaturas, sobressalentes e munições, 
entre outros, por forma a finalizar toda a estrutura
de material.

Tudo isto implicou na elaboração do processo 
aquisitivo para a contratação de meios para a projeção. 
A contratação pública obedece a um conjunto de 
procedimentos e prazos que têm de ser cumpridos, pelo 
que foi necessário recorrer ao histórico de anteriores 
projeções e à vasta experiência e sensibilidade dos 

elementos da área dos transportes, para a elaboração 
de uma estimativa final da carga a movimentar e dos 
meios de transporte necessários.

Concorrentemente ao processo de contratação dos 
meios de transporte em curso por parte da DA, decor-
riam já na Secção de Transportes Aéreos e Marítimos 
da DMT os trabalhos de planeamento de todos os mo-
vimentos, identificando eventuais constrangimentos 
relacionados com a sua execução. Nesta fase inicial é 
de fulcral importância conseguir identificar todos os 
meios de transporte a empregar, bem como as infraes-
truturas e condicionamentos existentes, não só no TN 
como nos países de destino, sob pena de ocorrerem im-
previstos que dificultem ou invalidem os movimentos.

Por exemplo, para realizar a contratação de um 
transporte marítimo é necessário conhecer antecipa-
damente as limitações e as capacidades do porto de 
destino para que se consiga estipular a tipologia do 
navio a contratualizar (carga geral, RO-RO6, ou outra), 

Transporte de material por via rodoviária
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evitando o risco de não se conseguir proceder à descar-
ga do navio por incapacidade de acostagem ou falta de 
equipamentos de descarga adequados.

Situação análoga decorre no planeamento do 
transporte aéreo, meio habitualmente escolhido para 
a projeção dos militares. No caso do CN/ROU, foi a 
dimensão da aeronave contratada que condicionou 
a escolha do aeroporto de destino, tendo sido 
determinada a opção pelo Aeroporto Internacional de 
Bucareste, dado ser o mais adequado à manobra de 
aeronaves desta tipologia, por dispor de um terminal 
militar separado da área civil e estar equipado com os 
meios de handling adaptados à descarga.

Outro dos condicionamentos identificados foi a 
restrição à livre navegação no Mar Negro, o que levou 
à reformulação do plano inicial que previa a utilização 
de um porto marítimo romeno para a projeção 
dos materiais. Assim, foi necessário encontrar uma 
alternativa viável que acabou por ser materializada 
no Porto de Alexandrópolis, na Grécia. No entanto, 
esta alteração impôs a elaboração de um planeamento 
específico para o movimento rodoviário entre três 
países ao longo de cerca de 940 km, através da Grécia, 
Bulgária e Roménia.

Este movimento terrestre constituiu, em si mesmo, 
um novo desafio logístico. Paralelamente ao trânsito do 
navio entre o Porto de Leixões e o de Alexandrópolis, 
ao longo de 4000 km, foi projetada uma Equipa 
de Missão do CmdLog para a Grécia e Bulgária, 
com a finalidade de assegurar a coordenação dos 
trabalhos de descarga no Porto de Alexandrópolis e 
organizar o movimento rodoviário com as entidades 
locais, entre o porto e os destinos finais na Roménia. 
Simultaneamente, foram também enviados para 
a Grécia e Roménia alguns elementos avançados, 
pertencentes às duas forças, para auxiliar os trabalhos 
de descarga do navio e preparar da receção dos 
equipamentos nos destinos finais.

Nos dias que antecederam a chegada do navio foi 
ultimado um conjunto de coordenações diretas com 
as autoridades gregas para autorizar a acostagem do 
navio, o acesso ao porto e a realização das operações de 
descarga. No local, em coordenação com o transitário 
e as empresas de transporte rodoviário, foram também 
finalizados os preparativos para a chegada de todos 
os equipamentos, contentores, viaturas, bem como 

o seu rápido carregamento em dezenas de camiões-
plataforma, que foram pré-posicionados no cais, no dia 
anterior à chegada do navio, para garantir o máximo 
tempo de repouso possível aos condutores, assegurando 
as necessárias condições de segurança.

Estes trabalhos de preparação permitiram que se 
iniciassem de imediato as operações de descarga do 
navio logo após a sua chegada, fazendo o respetivo 
transbordo para os camiões-plataforma. Estes, à medida 
que iam sendo carregados, foram organizados em várias 
colunas de marcha para iniciar o movimento em direção 
à fronteira Búlgara, escoltados pela Polícia Militar grega.

No posto de fronteira decorreu uma pequena 
paragem para repouso dos condutores, verificação 
das amarragens, validação documental e transferência 
de autoridade da escolta grega para a Polícia Militar 
búlgara. O mesmo procedimento ocorreria no dia 

Embarque de militares no Aeródromo de Trânsito n.º 1 em Lisboa
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seguinte na fronteira entre a Bulgária e Roménia, com 
a transferência de autoridade entre as escoltas militares 
destes dois países.

Este movimento rodoviário teve uma duração total 
de cerca de 36 horas, desde o início do movimento 
no Porto de Alexandrópolis até à chegada do último 
camião à localidade de Targu Mures na Roménia. 
Durante este período foram ativados na Bulgária 
e na Roménia dois Centros de Controlo 
para monitorizar os movimentos, 
coordenação com as autoridades 
civis e militares e assegurar a ligação 
permanente com a Equipa de Missão do 
CmdLog, que garantiu a coordenação 
geral de toda a operação.

Considerações finais

A movimentação de forças e equipa-
mentos militares para fora do TN carece 
sempre de um conjunto prévio de au-
torizações diplomáticas de trânsito e de 
declarações alfandegárias, que têm de ser 
preparadas com a devida antecedência, 
identificando a quantidade e tipologia 
dos equipamentos a movimentar, o nú-
mero de passageiros e os motivos para o 
pedido. Assim, foram recolhidos dados 
sobre o quantitativo de viaturas, atrela-
dos e contentores, as suas características 
(pesos, volumetria, valores patrimo-
niais), bem como as características dos 
produtos considerados perigosos7 para 
transporte nos vários modos. Estes arti-
gos carecem de atenção especial, no que 
concerne à sua segregação, forma de em-
balamento, limitações em termos de peso 
dos volumes e documentação associada.

O maior desafio ao planeamento e 
execução de uma projeção desta natureza 
prende-se com a quantidade de coorde-
nações a realizar. Além do anteriormente 
referido, é necessário coordenar, e prin-
cipalmente sincronizar, o trabalho de 
um conjunto de entidades externas ao 
Exército que necessitam de ser envolvidas 
nestas operações, de forma a que não exis-

tam demoras ou entraves que possam colocar em causa 
a projeção. Enquadram-se neste âmbito as Forças de 
Segurança, as Autoridades Portuárias, as Alfândegas, os 
Transitários, as Autoridades Marítimas e Aeronáuticas, 
bem como as Autoridades Militares e Civis de todos os 
países de trânsito. Todas estas entidades têm responsabi-
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1 HNS – Host Nation Support – Apoio da Nação Hospedeira.
2 RSOMI – Reception, Staging, Onward Movement and Integration – Receção, Espera, Movimento e Integração.
3 S/APOE – Sea / Air Port of Embarkation – Porto / Aeroporto de Embarque. 
 S/APOD – Sea / Air Port of Disembarkation – Porto / Aeroporto de Desembarque.
4 TA – Technical Arrangement – Documento que regula as linhas gerais do apoio da Nação Hospedeira à nação visitante.
5 SOR – Statement of Requirements – Documento que pormenoriza o tipo de apoio prestado pela nação hospedeira e os custos associados.
6 RO-RO / Roll On – Roll Off – Tipologia de navio que permite a entrada e saída de veículos a rolar, através da utilização de rampas de acesso ao cais de embarque.
7 Existem determinados produtos que, pela sua perigosidade de transporte, carecem de autorizações específicas para o trânsito ou sobrevoo de alguns países.
   Exemplo: munições, explosivos, lubrificantes.

 A capacidade de planear e executar a projeção de uma 
FND é uma tarefa que carece de procedimentos próprios, atempados 
e com elevado nível de conhecimento. Os recursos humanos afetos 
a esta área têm de possuir um elevado grau de especialização, 
conhecimento empírico e formação adequada, abrangendo as 
regras e a legislação que regula o transporte das mais diversas 
tipologias de materiais.“

“
lidades e métodos próprios de trabalho que é necessário 
conhecer.

A capacidade de planear e executar a projeção de 
uma FND é uma tarefa que carece de procedimentos 
próprios, atempados e com elevado nível de conheci-
mento. Os recursos humanos afetos a esta área têm de 
possuir um elevado grau de especialização, conheci-
mento empírico e formação adequada, abrangendo as 
regras e a legislação que regula o transporte das mais 
diversas tipologias de materiais. 

De igual forma, têm de ter capacidade para identi-
ficar, interpretar e preencher toda a documentação ne-
cessária ao movimento de pessoas e mercadorias, den-
tro e fora de fronteiras. Um simples erro de digitação 
de uma matrícula num documento alfandegário que 
seja apontado num controlo à entrada de um país pode 
colocar em causa todo o planeamento de uma proje-
ção. Se se juntar a isto  toda a documentação inerente a 
empresas de transportes (rodoviário, marítimo, aéreo), 

transitários, autorizações diplomáticas, licenças de 
exportação/importação, pedidos de escoltas, pedidos 
de circulação dentro de Portos e Aeroportos, e grande 
quantidade de documentos nacionais e internacionais 
que têm de ser redigidos e preparados em tempo (a 
maioria parte ainda antes sequer do primeiro movi-
mento em TN), consegue-se vislumbrar a importância 
do conhecimento necessário ao desempenho desta fun-
ção logística.

Também o envolvimento permanente e colaborativo 
entre as diversas entidades do CmdLog e do CFT 
revela-se fundamental para ultrapassar as dificuldades 
inerentes a este tipo de operações, designadamente a 
falta tanto de tempo disponível, como de informação.

Este trabalho, que tem sido desenvolvido por 
todas as partes, tem demonstrado que só através de 
uma conjugação de esforços e de vontades é possível 
cumprir este desiderato, sendo a projeção do CN/ROU 
um bom exemplo. JE
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Texto : Tenente-Coronel Médico Veterinário Júlio 
              Carvalho*

 Chefe do Gabinete de Gestão da Qualidade da Unidade
 Militar Laboratorial  de Defesa Biológica e Quimíca

A comunidade internacional tem tes-
temunhado, nos últimos anos, uma 
evolução crescente do espetro dos ris-
cos e ameaças biológicas enquadráveis 
no contexto securitário, contribuindo 

para este facto uma ampla gama de riscos infecciosos 
e não infecciosos, incluindo a potencial libertação aci-
dental ou intencional de agentes biológicos, com efeitos 
para a saúde humana, animal e vegetal e potenciais 
efeitos no ambiente.

Este facto tem assumido maior relevância, quando 
se consideram as ameaças à saúde pública de âmbito 

Contribuir para a investigação, 
desenvolvimento e inovação na 
integração de redes no domínio 
da resiliência biológica nacional

Deteção de campo de agentes biológicos

iXLab - Inovação para 
a Resiliência Biológica 
Nacional
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internacional, conforme definidas no Regulamento 
Sanitário Internacional, sendo Portugal signatário deste 
instrumento do direito internacional que, sob a égide 
da Organização Mundial da Saúde, vincula os Estados 
a prevenir, detetar, notificar e responder a emergências 
de saúde pública de âmbito internacional.

Este tratado internacional tem como elemento central 
o conceito de segurança sanitária mundial, constituin-
do-se como paradigma conceptual emergente na atua-
lidade. A pandemia da COVID‐19 revelou‐se como um 
desafio à escala mundial sem precedentes, quando consi-
derado o contexto atual relacionado com a globalização.

As pandemias, contudo, são fenómenos recorren-
tes. Ao longo da história, têm sido descritos os seus 
efeitos de natureza multidimensional ao nível das 
sociedades humanas.

A emergência de fenómenos associados a riscos e 

ameaças biológicas no mundo contemporâneo de-
monstra que o desenvolvimento de capacidades no 
domínio da defesa biológica é crucial para o aumento 
da resiliência económica e social dos Estados e para a 
saúde pública. Neste sentido, a colaboração entre enti-
dades civis e militares é reconhecida pela Organização 
Mundial da Saúde como um elo importante para a 
preparação e resposta face à multiplicidade dos riscos 
e ameaças biológicas.

A iniciativa iXLab - Inovação para a Resiliência Bio-
lógica Nacional assenta na colaboração entre o Exército 
Português e a Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, materializada no desenvolvimento de capa-
cidades em complementaridade entre as duas institui-
ções, potenciando sinergias no âmbito da investigação, 
desenvolvimento e inovação e na integração de redes 
no domínio da resiliência biológica nacional.

Equipa de Defesa Biológica da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica e Química
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“A investigação científica associada ao estudo dos 
eventos de natureza epidémica e pandémica, ou epi-
zoótica e panzoótica, conforme designação no contexto 
da saúde animal, impele investigadores e especialistas, 
num espetro multidisciplinar, a aprofundar o conhe-
cimento destes fenómenos, com vista a uma melhor 
compreensão da sua complexidade e dinâmica, con-
tribuindo continuamente para o aumento da eficácia e 
eficiência dos mecanismos de prevenção e resposta.

A implementação do Regulamento Sanitário Inter-
nacional ao nível dos Estados pressupõe o desenvolvi-
mento de vetores de capacidade nucleares que englo-
bam, entre outros, a capacidade laboratorial, vigilância 
epidemiológica, cooperação intersectorial, interface 

entre saúde e segurança, zoonoses e interface entre saú-
de humana e saúde animal, e segurança alimentar.

Com o objetivo de apoiar os Estados no desenvol-
vimento de capacidades de resposta em saúde pública, 
a Organização Mundial da Saúde desenvolve diversas 
ferramentas para a orientação do processo de planea-
mento estratégico conducente à elaboração de um 
plano nacional de ação para a segurança sanitária.

Esses sistemas devem apresentar elevado nível de 
prontidão e interoperabilidade, de modo a ter capaci-
dade para contribuir efetivamente para a capacidade de 
contenção e mitigação de ameaças biológicas.

Em face deste enquadramento, o iXLab – Inovação 
para a Resiliência Biológica Nacional tem, como objeti-
vos principais, cocriar, validar e certificar novos proces-
sos para a vigilância, identificação, rastreio e mitigação 
de riscos e ameaças biológicas.

A colaboração entre o Exército Português e a Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa remonta 
há mais de 30 anos, e a iniciativa iXLab potencia a co-
laboração entre as entidades para o codesenvolvimen-
to da nova geração de métodos para deteção rápida, 
identificação e classificação de risco em tempo real para 
agentes biológicos desconhecidos.

O iXLab permite também assegurar o desenvolvi-
mento continuado de capacidades e a formação em 
diversas áreas, como a amostragem e manipulação de 
agentes biológicos em contexto operacional, procedi-
mentos inovadores para a manutenção de elevado grau 
de prontidão no domínio da resposta laboratorial de 
emergência, integração e implementação de sistemas de 

... o iXLab - Inovação 
para a Resiliência Biológica 

Nacional tem, como objetivos 
principais, cocriar, validar e 

certificar novos processos para a 
vigilância, identificação, rastreio 
e mitigação de riscos e ameaças 

biológicas.”

Laboratório de Bromatologia e Defesa Biológica
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informação para monitorização e acompanhamento do 
risco biológico em tempo real, e o desenvolvimento de 
sistemas laboratoriais móveis, projetáveis, escaláveis e 
de reduzido custo. 

O iXLab tem como base a complementaridade entre 
as duas entidades, associando as capacidades opera-
cionais e laboratoriais do Laboratório de Bromatologia 
e Defesa Biológica e do Laboratório de Imagem Na-
nomorfológica e Espectroscopia de Raios X (LINX) 
da Unidade Militar Laboratorial de Defesa Biológica 
e Química do Exército, e a capacidade tecnológica da 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, de-
signadamente a plataforma de sequenciação molecular 
de alto débito de 4.ª geração, o cluster computacional 
dedicado ao processamento de dados genómicos em 
tempo real, a plataforma de alto débito automatizada e 
a plataforma de síntese de ácidos nucleicos. 

A capacidade instalada permite a deteção precoce de 

anomalias epidemiológicas em tempo real, identifica-
ção de novas ameaças de origem e etiologia desconhe-
cida, como o respetivo desenvolvimento e validação de 
novos testes de monitorização e diagnóstico em menos 
de 72 horas após a deteção primária. 

Constatando o vasto envolvimento operacional 
do Exército Português e da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa no contexto da resposta à 
COVID‐19, enquadrados num contexto multissectorial 
e holístico, o iXLab potencia a experiência adquirida 
e o conhecimento gerado, constituindo-se um válido 
contributo para o aumento da resiliência biológica em 
Portugal, nomeadamente considerando o atual contex-
to internacional. JE

* São coautores deste artigo o Major Médico Veterinário Paraquedista Wilson 
Antunes, Chefe do Laboratório de  Defesa Biológica e o Professor Doutor 
Ricardo Dias da Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa.

Cluster computacional da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
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Texto  : Major de Engenharia Milton Pais
                Chefe do Centro Nuclear, Biológico e Químico do 
                 Comando das Forças Terrestres

A série de 
exercícios 
CELULEX 
tem uma 
periodicidade 

anual, tendo a primeira edição 
decorrido em 2012. 

O CELULEX é um exercício 
de nível Exército, que visa 
treinar a capacidade de resposta do Exército no 
âmbito da prevenção, proteção e recuperação de 
incidentes NBQR-E (Nucleares Biológicos, Químicos 
e Radiológicos, com possibilidade de associação de 
explosivos), em território nacional.

Exercício 
CELULEX 22

Uma década do Exercício 
CELULEX, de nível Exército, 
no âmbito Nuclear, Biológico, 
Químico e Radiológico 

Equipa do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses a simular perícias em cadáver, 2022
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A resposta do Exército neste domínio, conforme o 
Plano de Operações CÉLULA, consiste no emprego de 
uma força-tarefa modular, designada por Elemento de 
Defesa Biológica, Química e Radiológica (ElDefBQR).

O ElDefBQR  foi constituído em 2007, por 
despacho de 23 de novembro, do General Chefe do 
Estado-Maior do Exército.

Até à realização da primeira edição do CELULEX, 
o Exército exercitou o emprego do ElDefBQR, noutros 
exercícios, tendo sido identificada a necessidade de 
criar um exercício específico para treinar o ElDefBQR.

CELULEX 12 – A 1.ª edição
A primeira edição da série CELULEX decorreu no 

Polígono de Tancos em 2012. No âmbito do primeiro 
incidente da série CELULEX, foi pedido ao Exército 
pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) 
a execução de uma ação de reconhecimento na zona 
habitacional do Casal do Pote. Foram detetados aromas 
estranhos no ar e animais mortos. Algumas pessoas 
foram hospitalizadas apresentado irritações no sistema 
respiratório. Se for confirmada a existência de alguma 
substância nociva para a população, e tendo em conta 
as condições atmosféricas existentes, executar uma 
previsão de área contaminada.”

CELULEX 13 – A 2.ª edição
O exercício CELULEX 13 realizou-se no Polígono 

de Tancos em 2013. Nesta 2.ª edição participou, pela 
primeira vez, um destacamento NBQR da Força Aérea 
Portuguesa, tornando o exercício conjunto. 

CELULEX 14 – A 3.ª edição
A edição de 2014 teve lugar no Polígono de Tancos. 

Pela primeira vez, o CELULEX contou com a parti-
cipação de entidades internacionais na qualidade de 
observadores provenientes do Instituto Robert Koch 
(alemão) e do Statens Serum Institut (dinamarquês), 
tornando assim o exercício combinado. 

CELULEX 15 – A 4.ª edição
O exercício CELULEX 15 de 2015, na sua 4.ª 

edição, decorreu em Lisboa. Foi a primeira vez que 
contou com a participação de entidades nacionais com 
competências no âmbito NBQR, a Agência Portugue-
sa do Ambiente, o Instituto Superior Técnico e com a 

observação da ANPC. Desta forma, foi aberta a partici-
pação de várias interagências. 

CELULEX 16 – A 5.ª edição
Em 2016, o exercício CELULEX decorreu nas 

regiões de Lisboa e Mafra. Nesta edição, o número de 
entidades nacionais externas ao Exército aumentou 
para oito, tendo estreado, como participantes, a Dire-
ção-Geral da Saúde, a Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária, a Guarda Nacional Republicana, e como 
observador a Polícia de Segurança Pública (PSP). 

CELULEX 17 – A 6.ª edição
Já em 2017, o exercício decorreu na Fonte da Telha. 

O número de entidades nacionais externas ao Exército 
nesta edição aumentou para 12, tendo pela primeira 
vez participado a PSP e o Instituto Nacional de Emer-
gência Médica e, como observadores, o Estado-Maior-
-General das Forças Armadas, o Instituto Nacional de 
Investigação Agrária e Veterinária, a Polícia Judiciária 
(PJ) e o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

Em termos de entidades internacionais, o exercí-
cio contou com a presença de um observador do Joint 
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence 
Centre Of Excellence (JCBRN Defence CoE), dois da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e um do King´s 
College London.  

Militares do ElDefBQR a realizar 
recolha de amostras NBQR, 2012
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CELULEX 18 – A 7.ª edição
A edição de 2018 do exercício CELULEX decor-

reu em Lisboa e em Almada. O exercício contou com 
a participação de 15 entidades nacionais externas ao 
Exército, tendo estreado, como participantes o Hospital 
Curry Cabral, o Hospital de Santa Maria, o Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, a PJ, o RSB e, 
como observador, a Marinha Portuguesa.

Em termos de entidades internacionais, o exercício 
contou com a presença de dois observadores do Exérci-
to da Roménia, três da OMS, um da Organização para 
a Alimentação e Agricultura (FAO) e um da Organiza-
ção Mundial da Saúde Animal (OIE). 

CELULEX 19 – A 8.ª edição
Na sua 8.ª edição, o exercício CELULEX 19 decorreu 

em Mafra e em Lisboa em 2019. Manteve-se o número 
de 15 entidades nacionais externas ao Exército, tendo 
estreado, como participantes, o Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciências Forenses, o Ministério Públi-
co, o Hospital de Dona Estefânia e o Serviço Municipal 
de Proteção Civil da Câmara Municipal de Lisboa.

Em termos de entidades internacionais, o exercício 
contou com a participação do mecanismo do Secre-
tário Geral da ONU para investigação de casos de 
alegado uso de armas biológicas, através de 20 peritos 
nacionais/internacionais, de 10 nacionalidades, pro-
venientes de nove entidades internacionais, da United 
Nations Office for Disarmament Affairs, da FAO, da 

OMS, da OIE, do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Governo Federal Brasileiro, do 
Centro Tecnológico do Exército do Exército Brasilei-
ro, do Instituto de microbiologia Alemão, do Instituto 
Robert Koch, do King´s College London, e contou com 
a presença de dois observadores do Regimento NBQ 
espanhol. 

CELULEX 21 – A 9.ª edição
O exercício CELULEX 21 decorreu na Amadora, em 

Mangualde e no Porto em 2021. Participaram no exer-
cício 11 entidades nacionais externas ao Exército, tendo 
estreado, como participantes, o Batalhão de Sapadores 
Bombeiros e a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, 
do Ambiente e do Ordenamento do Território. Em 
termos de entidades internacionais, o exercício contou 
pela primeira vez com a participação de uma Unidade 
de Defesa NBQR do Exército Espanhol.

CELULEX 22 – A 10.ª edição
A 10ª edição do exercício CELULEX 22 teve a sua 

realização em Mafra no corrente ano. Neste exercí-
cio participaram 16 entidades nacionais externas ao 
Exército, tendo estreado, como participante, o Serviço 
Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de 
Mafra.

Em termos de entidades internacionais, releva-se 
a presença  e participação de uma Unidade de Defesa 
NBQR de Espanha, bem como a presença de três ob-
servadores das Forças Armadas da Eslovénia. No total, 
participaram no exercício 250 militares e civis.

Uma década de CELULEX
Os incidentes NBQR caracterizam-se pela impre-

visibilidade de ocorrência e pelo impacto catastrófico 
que podem originar. Por forma a exercitar a capacidade 
de resposta do Exército, desde 2012, são recriados no 
CELULEX cenários credíveis e desafiantes nos três do-
mínios da ameaça: Biológica, Química e Radiológica.

Tipicamente o CELULEX tem a duração de uma 
semana, na qual a audiência de treino exercita tarefas 
técnicas e treina procedimentos de articulação entre as 
entidades participantes, de acordo com as suas compe-
tências e com base nos planos aprovados.

Após ter sido identificado na 1ª edição do CELULEX 
que era pertinente abrir o exercício a entidades externas 

Equipa de reconhecimento do Exército e da Guarda 
Nacional Republicana, 2016
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ao Exército, ao longo das edições subsequentes o número 
de entidades participantes foi sucessivamente crescendo.

Como conceito, são convidadas a participar todas 
as entidades nacionais com competências no domínio 
NBQR, promovendo a partilha de conhecimento inte-
ragências. Nesta última edição do CELULEX, participa-
ram 16 entidades nacionais externas ao Exército.

O elevado número de entidades nacionais exter-
nas ao Exército que têm participado ao longo das 10 
edições do exercício CELULEX é expressivo da comple-
xidade da resposta a incidentes NBQR e da necessidade 
de articulação interagências. Nesse sentido, o exercício 
CELULEX tem-se constituído como a oportunidade de 
treino anual.

Paralelamente no plano internacional, o CELULEX 
tem vindo a ganhar relevo. Desde 2018 consta do 
Military Training and Exercise Programme da NATO, 
e tem-se verificado uma tendência de participação 
assídua do Exército Espanhol e um interesse crescente 
de participação de outros países.

Também a quantidade de artigos e notícias inter-
nacionais referentes ao CELULEX tem incrementado, 
sendo de salientar os seguintes artigos: “Bioprepared-
ness field training exercises: national and international 
capacity-building” de 2017, o “Investigating alleged use 
of biological agents against agriculture, livestock and the 
natural environment: A practical approach” de 2019, 
ambos no âmbito da Biological Weapons Convention.

Em termos de edificação de capacidades, ao longo 
de uma década de CELULEX tem sido notória a mo-

dernização tecnológica do Exército, assente em projetos 
de  investimentos  inscritos  na  Lei  de  Programação  
Militar e no Programa de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração Central, desta-
cando-se a introdução de equipamentos de simulação 
NBQR para treino, a aquisição de novos equipamentos 
de proteção, reconhecimento e descontaminação para 
emprego operacional, e a modernização das infraestru-
turas e equipamentos laboratoriais da Unidade Militar 
Laboratorial de Defesa Biológica e Química.

É ainda de salientar a importância que o CELULEX 
tem demonstrado no âmbito técnico-científico. Com 
base em cenários detalhados, o CELULEX tem possi-
bilitado testar novas metodologias e tecnologias de-
correntes de projetos de Investigação, Desenvolvimen-
to e Inovação, contribuindo para o desenvolvimento 
de capacidades do Exército Português. São exemplo 
disso, a testagem inicial do BIODECON na edição 
de 2013, descontaminante este que viria a ser utiliza-
do em 2020 no âmbito da pandemia COVID-19, e o 
desenvolvimento de um sistema aéreo não tripulado 
com sensores NBQR que demonstrou a prova de con-
ceito no CELULEX 18.

Desta forma, pode-se afirmar que o CELULEX é 
um exercício conjunto, combinado e interagências, que 
contribui significativamente para a promoção do desen-
volvimento das capacidades NBQR nacionais colocando 
o Exército na vanguarda desta capacidade. JE

Militar do ElDefBQR a realizar recolha de material biológico 
através de zaragatoa, 2019

EXERCÍCIOS

Militar da Força Aérea Portuguesa a ser 
descontaminado pelo Exército, 2018
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Texto : Coronel de Infantaria Comando Rui Teixeira
             Assessor do Conselho Superior de Disciplina do Exército

O Conselho Superior de Disciplina 
do Exército (CSDE) celebra a 12 de 
dezembro os seus 126 anos de exis-
tência. Com efeito, pela Carta de Lei 
de 11 de novembro de 1856, eram 

abolidos no Exército do Continente do Reino e Ilhas 
Adjacentes os castigos corporais, surgindo a necessi-
dade de pôr em execução um regulamento provisório 
disciplinar para o Exército, em tempo de paz, traduzido 
num novo Regulamento de Disciplina, publicado em 12 
de dezembro de 1896, o qual referia o seguinte: 

O Conselho Superior de 
Disciplina do Exército é o órgão 
consultivo e de apoio do Chefe 
do Estado-Maior do Exército em 
matéria disciplinar

Tomada de Posse do Presidente do Venerando Conselho Superior de Disciplina do Exército

 A Administração da
Disciplina no Exército
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Disciplina Militar (RDM); e o Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas (EMFAR), publicado em 31 de ja-
neiro de 1990, sendo a última versão deste documento 
de 31 de agosto de 2003.

São também de salientar a Lei Orgânica da Guarda 
Nacional Republicana (GNR), de 26 de junho de 1993, 
que determina a aplicação do Código de Justiça Militar, 
do Regulamento de Disciplina Militar, do Regulamento 
de Continências e Honras Militares e do Regulamento 
da Medalha Militar aos militares da Guarda; a Lei n.º 
145/99, de 1 de setembro, que cria o Regulamento de 
Disciplina da GNR, e que viria a alterar as disposições 
legais na parte em que determinava a aplicação do Re-
gulamento de Disciplina Militar aos militares da GNR. 
Este regulamento já sofreu a primeira alteração através 
da Lei n.º 66/2014 de 28 de agosto.

As competências do CSDE decorrem dos termos 
do artigo n.º 139 do RDM, dos artigos números 58.º e 
69.º do EMFAR e do artigo n.º 36 do RMM. Assim, e 
meramente a título exemplificativo, o CSDE dá pare-
cer obrigatório sobre a aplicação das penas de reforma 
compulsiva e de separação de serviço, dá parecer sobre 
os recursos de revisão de processos disciplinares e tam-
bém se pronuncia sobre a não satisfação da primeira 
condição geral de promoção (cumprimento dos deveres 
militares), devendo neste caso ouvir obrigatoriamente 
o militar em causa e outras pessoas de reconhecido 
interesse. Dá igualmente parecer sobre as propostas de 
concessão das medalhas militares, quando solicitado 
pelo CEME. Este último parecer também é extensivo 
aos militares da GNR. Decorrentes destas competên-
cias, nestes últimos anos foram elaborados centenas de 
pareceres, principalmente para a concessão de meda-
lhas militares a Oficiais, Sargentos Praças e Civis do 
Exército e a militares da GNR, mas também noutras 
áreas como, por exemplo, a elaboração de pareceres 
para a preterição na promoção de militares do Quadro 
Permanente, nos termos do artigo 58.º do EMFAR.

O CSDE tem aprovado um Regimento com 15 
artigos, onde constam as normas de funcionamento 
interno, tendo sido elaborado nos termos do artigo 
138.º do RDM, aprovado pela Lei Orgânica n.º 2, de 22 
de julho de 2009.

Ao longo do seu tempo de existência, o Conselho 
manteve uma composição similar, mas evoluiu, 
perdendo competências em processos de julgamento 

O dia festivo do atual Conselho Superior de Dis-
ciplina do Exército foi por isso instituído em 12 de 
dezembro, através do despacho de 10 de setembro de 
2002 do General CEME, recuperando a data histórica 
da publicação daquele importante diploma, e sendo 
igualmente a data que institui formalmente a criação 
do CSDE. A sua divisa «CONDUTA FIRME, MAS 
HUMANA» realça a complementaridade dos dois 
parâmetros de avaliação da disciplina, que são funda-
mentais na coesão e eficiência das Forças Armadas e, 
em particular, do Exército. 

Pelo referido documento régio de 1856, foram 
criados os Conselhos Disciplinares, o que marcou uma 
nova etapa da disciplina militar, substituindo parte dos 
regulamentos que ainda vinham do tempo do Conde 
de Lippe e abolindo os castigos corporais das varadas e 
pancadas de espada de prancha.

No essencial, a composição e funcionamento do 
Conselho mantém-se desde a sua origem. Sendo pre-
sentemente o órgão consultivo e de apoio do Chefe do 
Estado-Maior do Exército (CEME) em matéria discipli-
nar, o CSDE constitui-se como garante da justa, perfei-
ta e segura aplicação da “regra” para todos os militares. 

Várias alterações legais que dão suporte à atuação do 
CSDE aconteceram nestes quase 126 anos de existên-
cia, salientando-se entre outras: o Regulamento para a 
concessão da Medalha Militar (RMM), publicado ini-
cialmente em 20 de janeiro de 1908 e que viria a sofrer 
várias alterações até à versão final de 31 de dezembro 
de 2002; o Regulamento Disciplinar do Exército, cuja 
primeira versão é de 20 de dezembro de 1875, tendo 
sido alterado várias vezes até à versão final de 31 de 
julho de 2009, com a designação de Regulamento de 

«A disciplina é o laço moral que liga entre si os dife-
rentes graus da hierarquia militar; nasce da dedicação 
pelo dever, e consiste na estrita e pontual observância 
das leis e regulamentos militares… Haverá em Lisboa 
um conselho superior de disciplina do exército, composto 
dos cinco generaes de divisão mais antigos do quadro 
do estado maior general, qualquer que seja a comissão 
que exerçam e o local em que residam no continente do 
reino… O general mais antigo será o presidente, e de 
secretario, sem voto, servirá o do supremo conselho de 
justiça militar, em cujo edifício o conselho funccionará».
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de militares, e tornando-se cada vez mais um órgão 
apenas consultivo e de apoio ao Comandante do 
Exército, no âmbito da disciplina e como garante da 
justa, perfeita e segura aplicação das normas e regras 
para todos os militares.

Entre os mais de 70 Oficiais Generais que presidi-
ram ao CSDE alguns deles se destacam em virtude do 
papel relevante que desempenharam quer na Institui-
ção Militar, quer na vida política de Portugal, como foi 
o caso do General de Divisão Joaquim Pereira Pimen-
ta de Castro, que foi Ministro da Guerra em 1911 e 
Presidente do Ministério em 1915, o General João José 
Sinel de Cordes, Chefe do Estado-Maior do Corpo Ex-
pedicionário Português em França, na Primeira Guerra 
Mundial, tendo sido um dos organizadores do Golpe de 
Estado de 28 de Maio de 1926. Posteriormente foi no-
meado Ministro das Finanças e Chefe do Estado-Maior 

“Ao longo do seu tempo 
de existência, o Conselho 

manteve uma composição similar 
(...) perdendo competências em 

processos de julgamento de 
militares, e tornando-se cada vez 

mais um órgão consultivo (...)” 

Reunião do Venerando Conselho Superior de Disciplina do Exército
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do Exército em 25 de setembro de 1926. O General José 
Vicente de Freitas, também ligado ao Golpe de 28 de 
maio de 1926, tendo sido nomeado Ministro do Inte-
rior em agosto de 1927 e posteriormente Presidente do 
Ministério de Portugal, no governo em que o Professor 
Doutor António de Oliveira Salazar assumiu a pasta 
das Finanças. Viria posteriormente a ser Presidente 
da Câmara de Lisboa. Saliente-se também o General 
de Divisão Francisco Higino Craveiro Lopes, futuro 
Marechal da Força Aérea e 12.º Presidente da República 
Portuguesa.

No futuro, e tal como tem sido o seu timbre ao 
longo da sua existência, o CSDE vai continuar a pautar 
a sua atuação por circunscrever as matérias de natureza 

disciplinar ao seu espaço ético, impedindo a existência 
de outros entendimentos que extravasem o foro con-
signado na lei, de modo a ajudar a Instituição Militar 
a continuar a afirmar-se como exemplar. O mesmo se 
afirma no que concerne à matéria da concessão das me-
dalhas militares, para que estas continuem a cumprir o 
seu objetivo de serem um instrumento de valorização 
do mérito dos militares e civis que integram o Exército.

O Conselho Superior de Disciplina do Exército 
encontra-se, desde setembro do corrente ano, sediado 
no edifício de Comando do Regimento de Lancei-
ros n.º 2, na Amadora. Anteriormente ocupou, em 
Lisboa, o nobre espaço do Palácio Vilalva, em São 
Sebastião da Pedreira. JE

Tomada de Posse do Venerando Conselho Superior de Disciplina do Exército 
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S intra é uma vila portuguesa no Distrito 
e área metropolitana de Lisboa, notável 
pela presença da arquitetura romântica, 
que resultou na sua classificação como 
Paisagem Cultural de Sintra, Património 

Mundial da UNESCO.
Integrada no Parque Natural Sintra-Cascais, a Serra 

de Sintra também é comummente conhecida como 
Monte da Lua. Possui uma fauna riquíssima e um clima 
temperado, com influências oceânicas, apresentando, 
por isso, uma pluviosidade superior em relação à 
restante área da Grande Lisboa, resultando daí a sua 

O Exército contribui 
indubitavelmente para a proteção 
do património natural e cultural 
da Serra de Sintra

Texto : Aspirante a Oficial Jurista em Regime de
            Contrato Maria Caetano
                 Chefe da Subsecção de Justiça do Regimento de 
               Artilharia Antiaérea n.º 1

O Exército na Defesa
da Serra de Sintra

Militar do Regimento de Artilharia Antiaérea n.º 1 em patrulha de vigilância 
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vegetação única - cerca de 900 espécies da sua flora 
são autóctones e dez por cento são endemismos, entre 
as quais se contam o carvalho, o sobreiro e pinheiro-
manso. Todas estas características tornaram-na alvo 
de várias excursões turísticas, sendo muito procurada 
por praticantes de escalada e montanhismo, já que as 
escarpas estão orientadas a Oeste, o que aumenta o 
tempo de luz nas tardes de verão. 

No contexto dos apoios programados, inseridos no 
Plano de Apoio Militar de Emergência (PAMEEX) é 
celebrado anualmente um Protocolo de colaboração 
entre o Exército Português, a Câmara Municipal de 
Sintra (CMS) e a Sociedade Parques de Sintra – Monte 
da Lua (PSML), que prevê e especifica os termos da 
colaboração entre as várias partes, no domínio da 
vigilância e prevenção dos incêndios na Serra de Sintra. 

Este Protocolo é apenas uma das diversas iniciativas 
que ligam o Exército Português ao Município de Sintra 
– ligação essa que se demonstrou transversal ao longo 
dos tempos. 

A ligação do Exército ao Município de Sintra já con-
ta longos anos e diversas iniciativas, que serão caracte-
rizadas de seguida. Apesar de não ser possível precisar 
a data de início desta colaboração, foi em 1966, por 
força de um fatídico incêndio, que a mesma deixou de 
estar latente.

Em setembro de 1966, ocorreu o grande fogo da 
Serra de Sintra. Grande parte da Serra foi destruída, 
tendo sido afetados vários monumentos históricos, 
como o Palácio de Monserrate e o Parque da Pena. 
As projeções do fogo acabaram por causar mais focos 
de incêndio, designadamente em Colares, Pinhal da 
Nazaré, Gouveia, Cacém, Praia Grande e Praia das 
Maçãs. Este é considerado um dos incêndios mais 
mortíferos. 

Para o combate, foram mobilizados vários milita-
res e todas as corporações de bombeiros de Lisboa, 
juntando no terreno mais de 4000 homens. Porém, às 
imprevisíveis condições climatéricas e naturais, como a 
irregularidade do terreno e o vento forte (responsável 
pelo alastrar das chamas), somou-se a escassez de re-
cursos – na altura, não existiam meios aéreos passíveis 
de serem empregues para o efeito, nem viaturas com 
tração, depósitos de grande capacidade ou bombas de 
grande débito. Tal cenário resultou na trágica morte 
de 25 militares do Regimento de Artilharia Antiaérea 

Fixa (RAAF), que estavam empenhados no combate ao 
incêndio. 

Herdeiro das tradições do RAAF, o Regimento 
de Artilharia Antiaérea n.º 1 (RAAA1) presta 
homenagem, anualmente, aos 25 militares do RAAF 
que faleceram nesse Incêndio, em setembro de 1966, 
momento a partir do qual se tornou evidente e 
imperativa a necessidade de uma união de esforços na 
prevenção dos incêndios.

Patrulha de vigilância realizada por militares do RAAA1

Integrada no Parque 
Natural Sintra-Cascais, a Serra de 

Sintra também é comummente 
conhecida como Monte da Lua.”“
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O Plano Operacional de Vigilância Móvel 
da Serra de Sintra 

A existência de um Plano de Vigilância Móvel da 
Serra de Sintra já remonta a 2006. O Plano, que foi 
celebrado entre várias entidades, tais como a Proteção 
Civil, as Forças Armadas, GNR, Polícia Municipal 
e os Bombeiros regula e articula a intervenção dos 
organismos e instituições envolvidos ou a envolver 
nas operações de defesa da floresta contra incêndios, 
na vertente da vigilância, a nível local e municipal. 
Foi criado, precisamente, com o objetivo de aumentar 

o efeito de dissuasão, detetar oportunamente os 
incêndios florestais, garantir a eficácia e articulação das 
entidades envolvidas, nunca descurando a segurança 
do pessoal. 

Neste âmbito, o RAAA1, desde 2006, e o Regimento 
de Comandos (RCmds), desde 2008, a par da CMS, 
têm vindo a manter um profícuo relacionamento, 
mutuamente vantajoso, através da realização de 
iniciativas conjuntas.

Operações de Limpeza de Minas de Água 
da Serra de Sintra

Ao abrigo do protocolo celebrado com os Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra 
(SMAS/Sintra), o RAAA1 tem vindo a executar 
ações de limpeza e identificação de minas de água, 
situadas na Serra de Sintra, que integram o sistema de 
captação de águas do Concelho. Com efeito, os SMAS 
e o RAAA1 assinaram, em 2014, um protocolo de 
colaboração que visa a manutenção e conservação das 
Minas de Água da Serra de Sintra e de apoio técnico 
operacional para a redução das perdas de água. 

Com este protocolo, o Regimento ficou responsável 
pela manutenção que envolve a limpeza e desmatação 
de ervas e mato em redor das minas de água da 
serra. Durante a assinatura, o então presidente da 
Câmara Municipal de Sintra e Presidente do Conselho 
Administrativo dos SMAS/Sintra, Dr. Basílio Horta, 

considerou que esta seria uma colaboração 
importante para o município, pois este 

protocolo permitiria, em caso de 
incêndios, uma maior acessibilidade dos 

bombeiros às minas de água da serra.

Vigilância da Serra de Sintra 

O empenhamento de meios 
militares e a articulação da sua 
ação com as restantes autoridades 
são absolutamente essenciais e 
indispensáveis, no âmbito das 
operações de defesa do património 
contra os incêndios. 

Em cumprimento com o disposto 
no Protocolo, o RAAA1, sediado 
em Queluz, e o RCmds, sito na Serra Planeamento das patrulhas de vigilância

Patrulha de vigilância do Regimento de Comandos
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… o RAAA1 e o RCmds cumprem, mais uma vez, a sua missão, 
e contribuem não só para a preservação e desenvolvimento do 
património nacional, mas também para o reforço dos laços com as 
autoridades e a população local (...) ao serviço de Portugal e dos 
portugueses.”

da Carregueira, em Belas, operam durante o período 
de vigilância noturno, disponibilizando, alternada 
e diariamente, desde as 21h00 até às 08h00 do dia 
seguinte, uma viatura e três militares (um Sargento 
e duas Praças). Todavia, a vigilância pode, também, 
ocorrer no período diurno, nos dias em que exista o 
risco de incêndio elevado, muito elevado ou extremo, 
ou ainda quando for declarado alerta laranja ou 
vermelho para a área atribuída.

O ano corrente não foi exceção e, renovado o 
Protocolo, nos mesmos termos dos anos anteriores, 

sendo que, por mês, as patrulhas têm percorrido 
uma média de 3000 kms e, por semana, têm sido 
empenhados 21 militares. 

Durante a missão na Serra de Sintra, as 
patrulhas têm vindo a demonstrar uma postura 
disciplinada, aprumada e profissional, pautando-se 
por uma atitude educada e simpática no trato com a 
população local. No final do período de vigilância, 
o RAAA1 e o RCmds cumprem, mais uma vez, a 
sua missão, e contribuem não só para a preservação 
e desenvolvimento do património nacional, mas 
também para o reforço dos laços com as autoridades e 
a população local, materializando-se o conceito de um 
Exército capacitado, multifacetado e orientado para o 
cumprimento desta tipologia de ações, com o rigor e 
capacidade operacional que lhes são característicos, ao 
serviço de Portugal e dos portugueses. JE

Militar do Regimento de Comandos em patrulha de vigilância

Militares do RAAA1 em patrulha de vigilância

“
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No Regimento de Comandos, 
o Segundo-Cabo Aliu Camará 
concluiu com sucesso o primeiro 
Curso Adaptado de Promoção
a Cabo A liu Camará é um nome que facilmen-

te qualquer militar e civil das Forças 
Armadas e da população em geral re-
conhece quando alguém o menciona, 
fruto da projeção mediática de que foi 

alvo. O Segundo-Cabo Comando Aliu Camará, filho de 
imigrantes guineenses, chegou a Portugal com 12 anos, 
crescendo no bairro de Casal da Boba, na Amadora.

Decorrente de um fatídico acidente de viação ocor-
rido enquanto se encontrava em missão na Républica 

Texto : Tenente de Comunicação Social em Regime 
             de Contrato Jaime Pereira
 Redator do Jornal do Exército

38.38.38.

Aliu Camará, a integração
nos Quadros Permanentes



O Segundo-Cabo Aliu 
Camará (…) optou pelo ingresso 
nos Quadros Permanentes 
das Forças Armadas (...), 
continuando, com determinação 
inabalável, a servir Portugal e os 
portugueses no Exército.”

Centro-Africana (RCA), em junho de 2019, veio a ser 
amputado em ambas as pernas.

Este militar é visto como um “exemplo de perseve-
rança, superação pessoal e profissional” pelo Exército 
Português, que, numa nota à imprensa destacou o seu 
caso como um “exemplo de superação pessoal”. 

O Segundo-Cabo Aliu Camará, depois do referido aci-
dente ocorrido no desempenho de atividade operacional, 
optou pelo ingresso nos Quadros Permanentes das Forças 
Armadas ao abrigo do decreto-lei n.º 75/2021, continuan-
do, com determinação inabalável, a servir Portugal e os 
portugueses no Exército.

Entre os dias 19 e 23 de setembro decorreu, no 
Regimento de Comandos, o Curso Adaptado de Pro-

moção a Cabo, que foi concluído com sucesso pelo, 
agora,  Segundo-Cabo Aliu Camará. O Curso Adaptado 
de Promoção a Cabo destina-se a habilitar os milita-
res com as competências transversais necessárias ao 
desempenho dos serviços associados ao posto de Cabo, 
tendo por finalidade manter a condição física, habilitar 
a operar equipamentos rádio, manusear armamento  
individual, bem como aplicar procedimentos de coman-
do e de resolução de problemas.

A integração dos militares feridos em serviço nos 
Quadros Permanentes das Forças Armadas foi proposta 
pelos Chefes Militares após o acidente sofrido por este 
militar. A 16 de agosto de 2021, o Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma 
que “estabelece o direito de opção” pelo ingresso nos 
Quadros Permanentes das Forças Armadas de milita-
res feridos no “desempenho da atividade operacional”. 
O diploma foi aprovado a 12 de agosto desse ano em 
reunião do Conselho de Ministros e aplica-se aos mi-
litares que, no “desempenho de atividade operacional”, 
tenham sofrido um “acidente qualificado como ocorri-
do em serviço de que resulte um grau de incapacidade 
permanente igual ou superior a 60%, mas que permita 
o exercício de funções que dispensem a plena validez”.

O exemplo do Segundo-Cabo Aliu Camará constitui 
um elemento de motivação para todos os que servem 
nas Forças Armadas e particularmente no Exército, 
uma vez que constitui um modelo de perseverança, co-
ragem, de um espírito de vontade e de querer, que muito 
orgulha a instituição castrense e as Forças Armadas. JE

“
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[Bélgica]

Nova abordagem na Defesa 
belga

C iente das evoluções geoestratégicas e 
tecnológicas anteriores ao início do 
conflito na Ucrânia, a Bélgica proce-
deu à revisão da sua “Visão Estratégi-
ca” e da Lei de Programação Militar 

(2016-2030) em maio de 2017. Este processo foi igual-
mente apoiado, e aprofundado, em janeiro de 2021, 
pelo atual Governo, que solicitou um estudo sobre a 
caracterização do ambiente estratégico em 2030.

Este processo de revisão resultou na alteração de 
dois documentos – o “Security Environment 2021-2030” 
e o “Update of the Strategic Vision 2021-2030: Recom-
mendations” – que evidenciaram a insuficiência dos 
meios de defesa belgas para fazer face a um ambiente 
estratégico degradado. Consequentemente, em maio de 
2022, o Conselho de Ministros aprovou o plano “STAR 
(Security & Service, Technology, Ambition, Resilience)” 
que deverá operacionalizar as mudanças introduzidas 

Obús CAESAR. Fotografia: defesanet.com.br
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Fonte : Défense Securité Internationale (DSI), n.º 161, Septembre-Octobre 
2022, pág. 48 a 52.

na Política de Defesa do país. No geral, e para além de 
pretender atingir o desiderato da NATO de consagrar 
2% do PIB à Defesa até 2035, a principal mudança 
consiste em assegurar a plena operacionalização das 
capacidades já existentes, modernizando-as.

No que se refere à componente militar da Defesa, 
o Plano STAR prevê um significativo reforço da com-
ponente cyber, através da atribuição de um Comando 
específico a este domínio. Este Comando será integrado 
no seio do SGRS – Service Général du Renseignement et 
de la Sécurité (o equivalente ao CISMIL 1), estando em 
pé de igualdade com os Comandos terrestre, aéreo e 
naval, dispondo ainda de uma “força de reserva” cyber, 
de ação defensiva, mas também ofensiva.

No que respeita concretamente ao Exército, os efeti-
vos deverão crescer de 27 631 em 1 de janeiro de 2021, 
para 29 056 em 1 janeiro de 2030, nomeadamente com 
o incremento do número de pessoal civil.

Quanto às capacidades, salienta-se o levantamento 
de dois Grupos de Cavalaria com base em 60 Viaturas 
Blindadas de Reconhecimento Jaguar já adquiridas, bem 
como o levantamento de um Grupo de Artilharia de 
Campanha (GAC), que será equipado com nove obuses 
CAESAR cujo processo de aquisição está em curso.

A estas capacidades juntar-se-lhe-ão quatro Bata-
lhões de Infantaria equipados com as Viaturas Blinda-

1   O Centro de Informações e Segurança Militar do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas tem por missão assegurar a produção de informações 
necessárias ao cumprimento das missões das Forças Armadas e à garantia da 
segurança militar.

das de Rodas Griffon, dois Batalhões de Engenharia e 
um Batalhão ISR - Intelligence, Surveillance and Recon-
naissance (conjuntamente com o Luxemburgo) e duas 
Baterias de Morteiros dotadas de morteiros 120 mm 
semiautomáticos MEPAC.

O levantamento destas capacidades permitirá a 
geração de duas Brigadas Motorizadas (atualmente 
contam com uma). Ainda de realçar o investimento na 
aquisição de Veículos Blindados de Rodas, capacidades 
antidrone e de defesa antiaérea, a baixa e muito bai-
xa altitude (capacidade que tinha sido anteriormente 
preterida), para além do levantamento de um Batalhão 
de Apoio Logístico. O Regimento de Operações Espe-
ciais irá receber veículos e mísseis antiaéreos MANPAD 
e sistemas antidrones, beneficiando sobretudo de um 
investimento ao nível da componente aérea, para a 
aquisição de novos helicópteros.

O plano STAR consubstanciar-se-á como a maior 
reforma pós-Guerra Fria na Defesa Militar belga. Con-
tudo, este investimento na Defesa, que também abrange 
a Marinha e a Força Aérea, não aumentará significati-
vamente o poder de combate disponível. Acresce que os 
primeiros resultados desta mudança só serão palpáveis 
num prazo de 10 anos. A inflação, a dívida pública e a 
necessidade de consensos em torno de priorizar outras 
áreas que não as da Defesa, nomeadamente em gover-
nos de coligação, poderão colocar entraves à imple-
mentação deste plano. 

Viatura blindada Griffon. Fotografia: br.pinterest.com
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42.

Na vida, aquilo que nos marca de uma 
forma indelével é, inevitavelmente, o 
relacionamento que estabelecemos com 
as pessoas com que nos cruzamos ao 
nível familiar, profissional ou de lazer.

O Exército Português, desde as suas origens, tem nas 
pessoas que o integram o seu mais importante ativo, 
constituindo-se como um espaço intergeracional onde 
as memórias das suas gentes são preservadas para as 
gerações vindouras. Neste sentido, importa divulgar 
quem dedicou uma grande parte da sua existência a 
transmitir conhecimento, assim como a incutir dis-
ciplina e espírito de sacrifício a muitos daqueles que 
passaram pela instituição ou que ainda estão ao seu 
serviço. Desta forma, impõe-se divulgar a presença no 

Shintaro Yokochi, uma Vida
repleta de história
Um jovem da “Terra do Sol 
Nascente” chega a Lisboa 
animado pelo espírito de 
aventura. Por cá fica, constitui 
família, vence dificuldades, 
materializa sonhos e integra-se 
numa sociedade culturalmente 
muito diferente daquela onde 
nasceu

Fotografia: cmjornal.pt

Texto : Tenente-Coronel de Transmissões na Reserva 
 Carlos Sousa 
 Colaborador do Jornal do Exército
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Exército de Shintaro Yokochi que, não sendo português 
de nascimento, adotou a Pátria de Camões como sua, 
conforme referiu em entrevista1: “Hoje, sinto-me tão 
japonês como português”.

Falar da prática de natação na Academia Militar 
sem referir Shintaro Yokochi será o mesmo que consi-
derar uma piscina desprovida de água, ou seja, é possí-
vel, mas não faz sentido.

 A história da vida deste cidadão japonês inicia-se 
em 31 de outubro de 1935 quando, próximo de Hi-
roshima, em Yokohama, nasce Shintaro Yokochi.

Não se pode dizer que a sua meninice tenha sido 
passada num ambiente tranquilo, pois vivenciou mo-
mentos de extrema tragédia como foi aquele que ele, 
a sua família e os seus conterrâneos viveram aquando 
da II Guerra Mundial. Em 6 de agosto de 1945, dá-se 
o lançamento da bomba atómica sobre Hiroshima e 
Shintaro Yokochi, na altura com nove anos, vivencia 
o sofrimento e morte que atingiu a população da 
cidade vizinha, da sua aldeia e de todos os 
que no Japão, diretamente ou indireta-
mente, foram afetados pelos rebenta-
mentos nucleares, incluindo o que 
se efetuou na cidade de Nagasaki, 
em 9 de agosto do mesmo ano. 
A guerra acabou pouco depois. 
Em 15 de agosto, ou seja, pouco 
depois dos bombardeamentos 
nucleares o Japão anunciou a sua 
rendição e, em 2 de setembro, as-
sina o acordo de rendição, encer-
rando definitivamente o flagelo 
que foi a II Guerra Mundial. 

Praticamente de seguida, co-
meça o reerguer de uma Nação 
cujas estruturas estavam seria-
mente danificadas e, sobretudo, 
com o orgulho nacional ferido 
de morte. 

O milagre económico que se 
conhece e que se aponta como 
um caso de estudo é do conheci-
mento geral.

 O Japão, como uma Fénix que 
renasce das suas próprias cinzas, 
reinventa-se e atinge o desen-

volvimento que hoje se conhece. Mas, neste lapso de 
tempo, o que aconteceu ao pequeno Shintaro Yokochi?

Na aldeia natal de Shintaro Yokochi, a comunidade 
vai lentamente retomando as suas atividades. Como 
sempre acontece em situações de tragédia extrema, 
tratou-se dos feridos e enterraram-se os mortos. Segun-
do testemunho do próprio e como se pode calcular, foi 
muito difícil o seu regresso à escola pelas poucas con-
dições que existiam, mas, no ano seguinte, a sua vida de 
estudante retomou o seu curso.

Hoje, sinto-me tão 
japonês como português.”“

Hiroshima depois do bombardeamento de 6 de agosto de 1945. Fotografia: wikipedia.org

Cultura & Lazer
 UMA VISÃO DA HISTÓRIA
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Às batalhas travadas durante a guerra seguiram-se 
duros combates para restaurar a saúde dos cidadãos e 
o vigor económico do país. Não foi fácil vencer a crise 
social que se instalou pelo facto de o Japão atravessar 
uma forte recessão económica que inevitavelmente 
atingiu a família Yokoshi. Tempos difíceis geram ho-
mens fortes e estes moldaram a vontade do jovem Shin-
taro Yokoshi que, acompanhando o desenvolvimento 
do seu país, também ia crescendo.

Na sua adolescência, o mar foi uma presença constan-
te, atraindo-o para a prática da natação, tal como aconte-
ce a muitas crianças que vivem nas zonas costeiras. 

À semelhança do que acontecia e acontece em 
muitas regiões de Portugal2, as crianças da costeira 
Yokohama viviam em comunhão com a água e, resul-
tante disso mesmo, quase todos na aldeia dominavam o 
meio aquático, ou seja, sabiam nadar! Por conseguinte, 

era no mar que se defendiam  algumas tradições das 
aldeias, nomeadamente, participando em competições 
de natação.

Ainda na sua juventude, o mar dá lugar às piscinas 
e Shintaro Yokochi, reforçando o gosto pela natação, 
adota o estilo de bruços como preferido e evolui na 
modalidade, com boas prestações nas provas regionais 
que na altura eram realizadas.

Em paralelo à prática desportiva, a sua educação 
continua e aos 18 anos inicia os seus estudos em Eco-
nomia Política, na Universidade de Waseda, em Tóquio. 
À semelhança de outros jovens estudantes, consegue 
conciliar os estudos com os exigentes treinos da na-
tação e os bons resultados desportivos que alcança 
permitem-lhe ter destaque no seu estabelecimento de 
ensino que era reconhecido por incentivar os seus alu-
nos à prática desportiva.

Shintaro Yokochi com o filho Alexandre, finalista nos 200m bruços, Jogos Olímpicos de1984 
Fotografia  : endurance1963.weebly.com/histoacuteria
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“
 “A vida na universidade era divertida, mas tam-

bém de muita disciplina. Tínhamos um capitão e um 
‘manager’ que organizava a vida académica e despor-
tiva. Quando o chefe decidia que tínhamos de lavar o 
dormitório ou lavar e aquecer a piscina com grandes 
caldeirões de água a ferver — fazíamo-lo mesmo no 
Verão, para atenuar o frio da água — todos obedecía-
mos sem contestar”3

A intensa dedicação à natação rapidamente pro-
duz os seus resultados. Em 1958, é selecionado para 
representar o Japão nos Jogos Asiáticos onde tem uma 
excelente prestação sendo, inclusive, um dos medalha-
dos na equipa nipónica. Mas este ano não é apenas o da 
afirmação desportiva, é também aquele onde Portugal 
surge na sua vida, através de uma proposta para vir 
treinar a equipa de natação do Sport Algés e Dafundo, 
um clube de perfil eclético e vocação competitiva e 
olímpica com uma grande tradição ligada ao desporto, 
nomeadamente à natação. 

Em junho de 1958, com apenas 22 anos de idade, 
Shintaro Yokochi chega a Lisboa. Na bagagem consta 
um diploma universitário relativo aos seus estudos e 
um contrato temporário de trabalho com a duração de 
três meses para desempenhar as funções de treinador. 
Inicia-se assim a sua ligação a Portugal, materializada 
numa aventura que irá durar até aos dias de hoje.

Jovem e possuidor de novas ideias, rapidamente 
procura implementar novas metodologias de treino e 
novos conceitos, tentando mudar o paradigma de trei-
no da natação que, por cá, estava em vigor. Na altura 
em que chegou, sendo jovem e estrangeiro, escusado 
será dizer que concretizar tal tarefa não foi nada fácil. 
Existiram diversas dificuldades que, uma a uma, foram 
sendo vencidas, nomeadamente a que diz respeito à sua 
integração, pela via linguística, na cultura portuguesa. 
Para o efeito, Shintaro Yokochi inscreve-se na Faculda-
de de Letras num curso de Português, língua não ma-

terna, onde priva com notáveis professores4, tais como 
Vitorino Nemésio, Marcelo Caetano ou Mário Chicó.

Para além da natação, integra-se na vida social 
portuguesa e é no Sport Algés e Dafundo que conhece 
aquela que virá a ser a paixão da sua vida: Irma 
Delgado, sócia e atleta do clube desde tenra idade. Com 
esta cidadã, filha de pai português e mãe alemã, inicia 
a construção da sua família, casando em janeiro de 
1963. No seio dessa união nasceram a Ana, em 1964, o 
Alexandre, em 1965 e, por último, a Luísa, em 1970.

Mas não existiram só alegrias na “vida portuguesa” 
de Shintaro Yokochi. Tal como hoje acontece no mun-
do do desporto, nem sempre as convocações de atletas 
para as grandes provas são consensuais e, muito me-
nos, pacíficas. Na preparação para os Jogos Olímpicos 
de Tóquio, em 1964, Shintaro Yokochi, em defesa dos 
seus atletas, contestou a seleção de nadadores que iriam 

Em 6 de agosto de 1945, dá-se o lançamento da bomba atómica 
sobre Hiroshima e Shintaro Yokochi, na altura com nove anos, vivencia 
o sofrimento e morte que atingiu a população da cidade vizinha (…)”

Equipa de Natação da Academia Militar (1988-1989)
Fotografia: Álbum Fotográfico de Atividades (Academia Militar)
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representar Portugal nos jogos luso-brasileiros, entrou 
em conflito com a Federação Portuguesa de Natação, 
o que lhe trouxe alguns problemas de relacionamento 
com esta entidade.

Ultrapassado este período de turbulência, em 
novembro de 1969 foi convidado a formar e treinar a 
secção de natação do Futebol Clube do Porto, a cuja ci-
dade, para esse efeito, se deslocava aos fins de semana. 

Posteriormente e já na década de 80, é considera-
do por muitos como o mais importante treinador de 
Portugal. Na sua passagem pelo Sport Lisboa e Benfica, 
treinou alguns dos melhores nadadores da nossa histó-
ria desportiva, entre eles o (ainda) melhor português de 
sempre, o seu filho Alexandre (7.º e 9.º em finais olím-

picas e vice-campeão europeu), João Santos, Sandra 
Neves, Paulo Frischknecht, Henrique Villaret, Diogo 
Madeira e Joana Arantes. 

A sua ligação à Academia Militar dá-se depois da 
realização dos Jogos Olímpicos de 1964, onde, atra-
vés das aulas de natação, gerações de cadetes-alunos 
tiveram contacto com este cidadão japonês, benefi-
ciando dos seus ensinamentos e exemplo de discipli-
na, a fim de melhorarem as suas técnicas em diversos 
estilos de natação.

Para além do ambiente húmido e do intenso odor 
a cloro que caraterizaram as piscinas frequentadas 
pelos cadetes-alunos, o que seguramente mais 
marcou diferentes gerações era o aspeto franzino que 

Shintaro Yokochi apresentava, 
o qual, dentro de água, 

se transfigurava num 
verdadeiro gigante 

para, sem esforço 
e com poucas 
braçadas, atravessar 
a piscina de extremo 
a extremo. A sua 
eficiência e eficácia 
que transportava 
para dentro de 
água através da sua 
técnica, foram, sem 
dúvida, as melhores 
fontes de motivação 
para os jovens 
cadetes adquirirem 
gosto pela prática 
da natação em 
particular e pelo 
desporto em geral.

Na  Academia   

A sua ligação à Academia Militar dá-se depois da realização 
dos Jogos Olímpicos de 1964, onde (…) gerações de cadetes-alunos 
tiveram contacto com este cidadão japonês, beneficiando dos seus 
ensinamentos e exemplo de disciplina (…)”“

Torneio de Natação entre Estabelecimentos de Ensino Superior Militar (1994  -1995) 
Fotografia: Álbum Fotográfico de Atividades na Academia Militar
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1 Jornal Expresso Internacional, 6 de agosto de 2015.
2 Nas povoações existentes nas margens do Rio Tejo, havia saudáveis rivalidades que se travavam a nadar. São disso exemplo, as gerações de nadadores que 

defenderam, em travessias de rio e mar, as terras de Almada, Algés, Alhandra, Oeiras, Paço de Arcos, Seixal, Vila Franca de Xira, etc.
3 Jornal Expresso Internacional, 6 de agosto de 2015.
4 Jornal Expresso Internacional, 6 de agosto de 2015.

Militar ganhou o respeito de militares e civis, profes-
sores e alunos e ainda hoje, na memória de muitos, 
permanece a imagem extremamente disciplinada de 
um civil, numa posição respeitosa, em sentido, rece-
bendo uma formatura de alunos no recinto da piscina, 
momentos antes de se iniciar um treino.

Das palavras que proferia, nem todas facilmente per-
cetíveis no meio ruidoso da piscina, o “Mestre” Yokochi 
será recordado, na sua passagem pela Academia Militar, 
pelo seu inesquecível “ir e bir” no início das sessões de 
treino e, sobretudo, pela sua entrega e esforço na evolu-
ção dos nadadores deste estabelecimento de ensino. JE

Das palavras que proferia, 
nem todas facilmente percetíveis no 
meio ruidoso da piscina, o “Mestre” 

Yokochi será recordado na sua 
passagem pela Academia Militar, 
pelo seu inesquecível “ir e bir” no 

início das sessões de treino (...) “

“

Piscina “Professor Shintaro Yokochi”, Academia Militar, Lisboa
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As pistolas douradas de 
Dom Pedro IV

48.

Após 36 anos desaparecidas, 
duas pistolas que pertenceram 
a Dom Pedro IV, o primeiro
Imperador do Brasil, foram 
recuperadas pela Polícia 
Judiciária portuguesa

Texto : Coronel de Infantaria Paraquedista Diogo Velez
Chefe da Repartição de Museus da Direção de História e 
Cultura Militar

Comemorou-se, no dia 7 de setembro, 
o bicentenário da Independência do 
Brasil. Dos dois lados do Atlântico, 
os Estados brasileiro e português 
associaram-se numa série de 

iniciativas que tiveram por finalidade, não só revisitar 
o processo histórico que conduziu à Independência 
do Brasil, como também sublinhar o relacionamento 
profícuo, aos níveis cultural, político e diplomático, 
entre os dois países irmanados pela Língua Portuguesa.



Retrato a óleo de Dom Pedro IV em 1826, da 
autoria de Antônio Joaquim Franco Velasco

Dom Pedro I, Imperador do Brasil e IV de Portugal 
(12 de outubro de 1798 – 24 de setembro de 1834), 
foi a figura central no processo que culminou com a 
proclamação da Independência do Brasil, no ano de 
1822, tendo sido aclamado Imperador daquele país 
em 12 de outubro do mesmo ano, na data em que 
completou 24 anos. 

As comemorações dos 200 anos da Independência 
brasileira foram assinaladas por diversas iniciativas, 
que incluíram exposições, concertos, conferências, 
mostras de cinema, teatro, ópera, etc., realizadas 
em Portugal, no Brasil e também noutros locais, 
designadamente Madrid, Paris, Tóquio ou Adis Abeba.  
Em Portugal, tornou-se mediática a trasladação do 
coração de Dom Pedro IV da cidade do 
Porto para Brasília.

Associando-se à evocação da memória 
de Dom Pedro, o “Rei Soldado”, o Jornal do 
Exército traz aos seus leitores uma dessas 
estórias da História, porventura pouco 
conhecida, acerca de Dom Pedro IV, pela 
pena do Coronel Diogo Velez. Trata-se 
do episódio que envolve duas valiosas 
pistolas, que pertenceram ao monarca e que 
estiveram misteriosamente desaparecidas 
durante 36 anos, tendo sido recuperadas 
pela Polícia Judiciária portuguesa.

No ano de 2009, a Polícia Judiciária 
descobriu um par de itens históricos 
únicos que haviam sido furtados há mais 
de três décadas. Os artefactos tinham sido 
retirados do Museu Militar de Lisboa em 
1973. Tratava-se de pistolas que haviam 
pertencido ao primeiro Imperador do Brasil 
(Dom Pedro I). 

Estas armas foram fabricadas em 1817 
por um mestre de armas chamado Thomaz 
Jozé de Freitas1. Ele trabalhou no 
Arsenal Real de Lisboa, onde fabricava 
equipamentos exclusivos para o Imperador. 

Além de terem pertencido a um 
imperador, são um modelo clássico, 
exemplares únicos que têm canos de 
desenroscar para carregar a munição, 
fecho de pederneira e ornamentação com 
embutidos de ouro e gravações em prata 

exibindo motivos vegetais estilizados e as armas do 
Reino Unido de Portugal e do Brasil. 

Até as pistolas de Dom Pedro IV voltarem para Por-
tugal, todavia, elas fizeram uma viagem muito curiosa.

A saga das pistolas
Segundo foi registado pelo boletim policial da 

época, o ladrão dos objetos realizou o ato durante uma 
noite em que se escondeu atrás de um grande relógio 
que havia dentro do Museu, esperou o local encerrar, e 
então furtou os itens mais próximos do seu esconderijo. 
No dia seguinte, esperou o momento apropriado e saiu 
dali como se nada tivesse acontecido (usou uma corda 
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... o ladrão dos objetos realizou o ato durante uma noite em 
que se escondeu atrás de um grande relógio (...) dentro do Museu, 
esperou o local encerrar, e então furtou os itens mais próximos de seu 
esconderijo. No dia seguinte, esperou o momento apropriado e saiu 
dali como se nada tivesse acontecido ...”“

para passar as armas e para descer do primeiro an-
dar do Museu Militar).

Embora o criminoso tenha sido capturado2 quatro 
anos após seu crime infame, e condenado à prisão, já 
não tinha os artefactos em sua posse. Conforme confes-
sou à polícia, eles tinham sido vendidos a um colecio-
nador alemão.

Este foi o início de uma saga de décadas. Antes de 
serem leiloadas em Portugal, as armas passaram no 
leilão da “Christie's” em Londres (as pistolas estiveram 
referenciadas em catálogo). O vendedor, nesse caso, era 
um alemão. 

Embora as autoridades portuguesas tenham tenta-
do reaver os itens nessa ocasião, que ocorreu no ano 
de 1991, o sujeito afirmou que os objetos eram uma 
herança de família. A Justiça da Alemanha, por sua 
vez, decidiu que o par de objetos tinha sido adquirido 
através de métodos legais, de forma que não ocorrera 
nenhuma infração.

Foi apenas mais tarde que as armas históricas passa-
ram às mãos de um colecionador português. Desta vez, 
quando foram colocadas à venda num segundo leilão3, a 
polícia portuguesa teve jurisdição para intervir, e devolveu 
as preciosas raridades ao seu legítimo proprietário. JE
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1 Armeiro conceituado na Lisboa oitocentista, tinha-se esmerado nas duas armas que Dom Pedro IV lhe encomendou, para seu uso pessoal.
2 Assaltou o Museu Militar apenas para provar que conseguia, e esteve preso metade da vida.
3 O local onde os valiosos artefactos foram encontrados surpreendeu. Afinal, era uma famosa casa de leilões portuguesa, chamada Palácio do Correio Velho. Os 

objetos furtados fariam parte de um dos lotes mais caros da noite: o lance mínimo para levar as armas para casa era 100 mil euros. As pistolas eram o lote 38 – um 
dos mais caros do leilão e o Correio Velho não revela quem era o vendedor das armas.

Descrição:

• Pistolas da Casa Real Portuguesa, datadas de 1817 com cano de desenroscar, para carregamento, com 
fina decoração embutida a ouro de motivos vegetalistas estilizados e aves. 

• Fecho central de pederneira, dito de caixa, com decoração embutida a ouro, semelhante à do cano, tendo, 
de cada lado da caixa, reservas ovais, envoltas por serpentes embutidas a ouro, o nome do mestre armeiro 
"THOMAS JOZE DE FREITAS", de um lado, e do outro, "ARCENAL REAL DO EXERCITO 
LX.A 1817", na parte inferior da caixa, junto ao cano, oval, em ouro, com o nome do mestre gravador 
"AN.TO JOAQ.M DE FIG. DO GRAV" (António Joaquim de Figueiredo). 

• Cão do tipo de argola, igualmente embutido a ouro assim como o fuzil e tampa da caçoleta, tendo esta 
última pequeno rodízio em latão, para diminuir a fricção aumentando assim a velocidade do disparo, 
patilha de segurança ao cão, igualmente embutida a ouro, que não permitia a colocação acidental do cão 
na posição de disparo, evitando, também, a abertura da tampa da caçoleta. 

• Coronha em madeira, profusa e finamente decorada a fio de prata embutido, com motivos vegetalistas 
estilizado e cabeça de dragão e as Armas do Reino Unido de Portugal e Brasil, igualmente em prata. 
Chapa de couce em aço, azulado, com decoração embutida em ouro, de motivos vegetalistas e mascarões. 

Especificidades 
Técnicas:
Pistolas portuguesas com fechos 
de pederneira

“Arsenal Real do Exército - 1817”
Calibre 12 mm

◆ ◆

◆◆
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LIVROS 

D. Duarte II, o Rei de Direito

Esta obra trata-se de um perfil baseado no conteúdo de dois 
livros do autor - Salazar e o Rei (que não foi) e D. Manuel II e 
D. Amélia. Cartas Inéditas do Exílio, a partir de fontes consultadas 
nos arquivos de António de Oliveira Salazar da Fundação D. Manuel II.
O autor, com recurso a variados ficheiros, mostra, de forma cronológica, 
factos sobre a monarquia portuguesa, desde a época de D. Manuel II aos 
dias que correm, destacando a Casa de Bragança e o seu papel na sociedade 
portuguesa. Trata-se de um livro com vários aspetos curiosos sobre estas épocas, 
em Portugal.

MONTEIRO, Fernando Amaro, D. Duarte II, o Rei de Direito, Letras Itinerantes, 2022

Ultramar Colonial (1961-1974) — O Modo
 Português de Fazer a Guerra

A Guerra Colonial foi um acontecimento de enorme impacto na sociedade e na 
política portuguesas das décadas de 1960 e 1970. Determinou a forma como a 
ditadura portuguesa do Estado Novo havia de cair a 25 de Abril de 1974. Este 
livro mostra-nos que os militares portugueses, de 1961 a 1974, conceberam e 

concretizaram uma nova maneira de fazer a guerra num contexto político-militar de 
elevada complexidade.

Um grande contributo para a memória coletiva, revisitando uma parte, porventura,  
menos conhecida da História e uma homenagem aos antigos combatentes.

ROBERTO, Joaquim, Ultramar Colonial (1961-1974) – O Modo Português de Fazer a 
Guerra, Manufactura, julho de 2022

D. Dinis

D. Dinis foi o sexto monarca português. Nasceu em Lisboa, a 9 de outubro de 1261, e 
iniciou em 1279 um longo reinado de quase 46 anos, vindo a falecer em Santarém, a 
7 de Janeiro de 1325.
Os primeiros anos do reinado ficaram marcados pela vontade do jovem monarca em 
se afirmar, quer no plano externo, onde se destaca a aliança com o reino de Aragão, 
selada em 1281 com o casamento com D. Isabel de Aragão, a Rainha Santa, quer no 
plano interno, recusando a interferência da sua mãe na governação, reprimindo as 
exaltações e desmandos do seu irmão D. Afonso, e dando os primeiros passos na 
orientação política que norteou todo o seu reinado: a afirmação do poder régio.  

PIZZARRO, José, D. Dinis, Temas e Debates, setembro de 2022
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Revista da Brigada de Intervenção

Na edição de 2022 desta revista, publicada anualmente, esta coincide com as 
comemorações do dia da Brigada de Intervenção (BrigInt).
Neste número, é dado destaque à atividade operacional, de aprontamento e 
empenhamento de Forças da BrigInt, realizada ao longo do ano. 
Para além da atividade operacional da BrigInt, nesta revista é ainda dado relevo 
aos cursos de formação ministrados, à edificação de capacidades, ao apoio dado ao 
combate à COVID-19, à BrigInt nas competições desportivas militares, entre outras 
atividades realizadas pela Brigada.

Revista da Brigada de Intervenção, Exército Português, junho de 2022

Boletim do CIGeoE

Esta revista, a que já aqui fizemos referência, é o Boletim do Centro de Informação 
Geoespacial do Exército (CIGeoE), desta feita, o número 83. Trata-se de uma revista 

anual, que pretende dar a conhecer o trabalho desenvolvido pelo CIGeoE. 
Nesta octogésima terceira edição, segundo o Diretor do CIGeoE, Coronel Ribeiro 

Crispim, é destacada a forma como a pandemia condicionou os trabalhos deste 
Centro, não alterando, no entanto, o empenho e o entusiasmo com que esta revista 

foi elaborada, assim como o resultado dos trabalhos do ano de 2021, feitos por
este Órgão.

CiGeoE, n.º 83, novembro de 2021

Atoleiros

A Atoleiros é a revista militar da Brigada Mecanizada (BrigMec), que celebra neste 
ano o seu 41.º aniversário. 
Na publicação desta edição da revista Atoleiros, nas palavras do Brigadeiro-General 
Sérgio Valente Marques, este revela um “grande orgulho e motivação, reconhecendo 
o empenho dos autores dos artigos”, que dão uma grande visibilidade ao trabalho 
dos militares e civis, durante este último ano.
Este número conta com artigos de grande interesse e com uma secção de “Factos e 
Figuras”, onde também são expostos eventos que decorreram na BrigMec, de forma 
mais sucinta.

Atoleiros, n.º 36, abril de 2022
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FILMES

Elvis

Este filme explora a vida e a música de Elvis Presley sob o prisma da complicada 
relação com o seu enigmático agente, Coronel Tom Parker. A história mergulha 
na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início 
da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as 
mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está 
uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley.
O jovem Austin Butler é o protagonista e a ele juntam-se Tom Hanks, como Coronel 
Tom Parker, e Olivia DeJonge como Priscilla Presley, a sua mulher.

Histórico, M/8

Last Seen Alive

Will Spann encontra-se a conduzir com sua esposa Lisa, rumo a casa dos seus pais, 
quando ela desaparece misteriosamente sem deixar rasto, após uma paragem num 

posto de gasolina.
Will, desesperado, telefona e envolve a polícia local, e, numa tentativa desesperada de 
encontrá-la, acaba por se envolver num caminho que o obriga a fugir às autoridades 
e a adotar a lei da sobrevivência. Com o passar do tempo e as suspeitas caírem sobre 
ele, é obrigado a fazer sacrifícios e a envolver-se no submundo criminoso da cidade, 

numa corrida contra o tempo para encontrar Lisa.

Ação, M/12

Mundo Jurássico - Domínio

De Colin Trevorrow, criador e realizador da saga «Mundo Jurássico», a história deste 
filme decorre quatro anos após a destruição da Isla Nublar. 
Os dinossauros agora vivem – e caçam – lado a lado com os humanos e por todo 
o mundo. Este equilíbrio frágil irá redefinir o futuro e determinar, de uma vez por 
todas, se os humanos se manterão no vértice dos predadores, num planeta que agora 
partilham com as criaturas mais perigosas da História.
Mundo Jurássico: Domínio é o filme onde duas gerações se reúnem e novos 
dinossauros se apresentam aos fãs da saga. 

Thriller, M/12
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