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NOTICIÁRIO
Estágio no CFMTFA
de alunos da Escola Secundária Damião de Goes
No âmbito de um protocolo estabelecido entre a Força
Aérea e a Escola Secundária Damião de Goes de Alenquer decorreu no CFMTFA, no período de 21 de Março
a 16 de Junho de 2011, a Formação em Contexto de
Trabalho do Curso Profissional de Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos. Esta formação,
frequentada por três alunas, visou a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais,
organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a qualificação a adquirir, a inserção no mundo de
trabalho e a formação ao longo da vida.
Esta acção insere-se na política da Força Aérea de colaboração com as entidades civis e com as populações
das regiões em que está implantada, permitindo assim
um melhor conhecimento da Organização, ao mesmo
tempo que contribui para o desenvolvimento e bem-estar das regiões e respectivas populações.

Exercícios finais da Academia da Força Aérea
A formação militar na Academia da Força Aérea contempla um conjunto de actividades, designadas de Exercícios Finais, que se realizam
no final do ano lectivo.
Os exercícios decorreram entre 4 e 8 de Julho e habitualmente dividem-se em três áreas, Protecção Individual e Colectiva da Força, Comando e Liderança e Montanhismo. As duas primeiras decorreram
sempre dentro das instalações do Aeródromo de Manobra nº 1 (AM1)
e a última no Regimento de Infantaria nº 10, em São Jacinto (RI10) e
na Serra da Freita.
As actividades contaram com a participação de toda a estrutura do
Corpo de Alunos e de vários docentes militares e civis da Academia,
que na sua qualidade de instrutores acompanharam e monitorizaram
o desempenho dos alunos no decorrer dos vários exercícios.

6º Challenge Aventura FAP 2011
Realizou-se no passado dia 15 de Julho, no Parque Florestal do Monsanto, o 6º Challenge Aventura FAP/ 2011,
organizado em conjunto pelo Comando Aéreo e Grupo de Apoio do Estado-Maior da Força Aérea.
O evento deste ano foi o primeiro a ser realizado no exterior de uma Unidade militar, para o qual contou com
a disponibilidade e apoio do Espaço Monsanto, entidade responsável pelo Parque Florestal de Monsanto,
colaboração essencial à sua realização.

Clube dos Sargentos da Força Aérea celebra 25º aniversário
No passado dia 9 de Julho decorreu, nas instalações do Centro de
Apoio Social de Lisboa, a comemoração dos 25 anos de existência do
Clube dos Sargentos da Força Aérea estando em representação do
CEMFA, o Major-General Rui Mora de Oliveira, diversas entidades oficiais, sócios e familiares.
Durante as cerimónias foram distinguidos os sócios com 25 anos de
fidelidade e todos os Sargentos que prestaram e prestam serviço na
Força Aérea através de uma placa alusiva oferecida ao representante
do General CEMFA.
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Ligação Aérea Portugal – Cabo Norte, na Noruega
Aterraram no dia 14 de Julho de 2011 na Base Aérea nº 1, em
Sintra, os três ultraligeiros Dynamic WT9 que ligaram Portugal ao
Cabo Norte, na Noruega, depois de terem percorrido 12.000 km
em 60 horas de voo. Os três aparelhos equipados com um motor
Rotax de 100 Cv, com possibilidade de atingirem os 130 nós de velocidade de cruzeiro, escalaram Espanha, França, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega.

Dia da Unidade da ER3

Foto Mário Correia

No dia 19 de Julho, a Estação Radar nº 3 (ER3), em Montejunto, assinalou o 57º Aniversário, com uma cerimónia presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General
José Pinheiro.
Durante o evento militar o Comandante da ER3, Capitão
Miguel Simões, proferiu uma alocução salientando as acções desenvolvidas pela unidade no ano transacto. Decorreram depois a entrega de condecorações a militares e de
um pergaminho comemorativo dos 25 anos de serviço na
Força Aérea a um funcionário civil. Finda a cerimónia teve
lugar uma visita às instalações da Estação Radar.
Sendo a primeira vez que se efectuou esta viagem, o objectivo foi
ligar o ponto mais a Oeste de Portugal Continental, o Cabo da Roca, ao ponto mais a Norte da Europa Continental.
Após as várias etapas que concretizaram esta ligação, no regresso
a Portugal depois da recepção de boas vindas aos pilotos na Base
Aérea nº 1, em Sintra, os aviões ficaram expostos no Museu do Ar
durante quatro dias.
A missão contou com vários apoios, entre eles o da Câmara Municipal de Sintra. Participaram na missão os pilotos Paulo Amaral,
Paulo Pereira, Hélder Guerreiro, Pedro Dias, Jorge Mendinhas e Manuel Gomes.

Foto Mário Correia

DHC-1 Chipmunk
No pólo do Museu do Ar em Alverca ficará, no âmbito de
valorização do discurso expositivo, em exposição uma aeronave DHC-1 Chipmunk com o número de cauda 1376. Esta
aeronave foi a última a ser construída nas Oficinas Gerais
de Material Aeronáutico, em Fevereiro de 1961.
Operaram na Força Aérea Portuguesa 76 Chipmunk dos
quais 66 foram construídos sob licença nas OGMA. As
aeronaves foram adquiridas em 1951 para substituirem o
Tiger Moth na formação dos pilotos militares. Uma versão
remotorizada do Chipmunk encontra-se ainda ao serviço
da Academia da Força Aérea em Sintra.
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NOTICIÁRIO
P-3C no combate ao Narcotráfico
No dia 20 de Julho, a Força Aérea, através do emprego de uma aeronave P-3C/CUP+, participou na operação "Luar Africano", da qual resultou a apreensão
de 1700 quilos de cocaína, que se encontravam no
interior de uma embarcação de pesca, na costa algarvia.
A operação, coordenada pela Polícia Judiciária, contou também com a participação da Marinha e do
Gabinete da Drug Enforcement Administration (DEA),
em Lisboa.
A conjugação de esforços e a articulação combinada
entre as forças envolvidas, aliadas à alta tecnologia
dos sistemas que equipam o P-3C, conduziram à localização do alvo, ao seu acompanhamento e posterior encaminhamento das forças, ditando o sucesso
da operação.
Foto Jorge Ruivo

C-130 Hércules
executa transporte logístico para o Afeganistão
Um C-130, com uma tripulação constituída por oito
militares da Esquadra 501 Bisontes, efectuou uma missão de transporte aéreo, onde se incluíam nove elementos do Exército Português e 11.577 kg de carga
(material contencioso e de logística) para Cabul, no
Afeganistão.
A missão iniciou-se na manhã do dia 12 de Julho, na
Base Aérea nº 6 (BA6), Montijo, com escala em Atenas
(Grécia) e em Muscat (Omar), até ao destino final,
Cabul, onde aterrou no dia 15 de Julho. Após a descarga do material a aeronave foi aprontada para o regresso a Portugal, tendo aterrado na BA6 pelas 15h25 do
dia 17 de Julho, cumprindo uma missão com a duração
de 36h40 minutos, no âmbito da Força Internacional de
Assistência à Segurança (ISAF) da NATO.
Foto SAj Rui Bruno

Exercício “Still Alive”
No dia 25 de Julho o Comandante Aéreo, Tenente-General José Tareco,
visitou o exercício Still Alive, que decorreu no Centro de Treino de Sobrevivência da Força Aérea, no Montijo.
O exercício representa o culminar de duas semanas de formação de
20 militares em Individual Common Core Skills (ICCS), que atribui um conjunto de valências em seis competências básicas individuais, Defesa e
Protecção Pessoal, Combate a Incêndios e Evacuação de Edifícios, Primeiros Socorros, Reconhecimento Pós-Ataque, Defesa Nuclear, Segurança Protetiva Radiológica, Biológica e Química.
A qualificação e o treino nestas áreas é uma exigência da NATO para
participação em missões operacionais no seu âmbito.
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Foto Presidência da República

Foto Presidência da República

O Presidente da República e Comandante Supremo
das Força Armadas, Professor Doutor Aníbal Cavaco Silva, assistiu no dia 27 de Julho a um exercício conjunto de Busca e Salvamento no mar.
No Comando Naval, instalado no Centro de Operações
Marítimas, em Oeiras, foi recebido pelo Ministro da Defesa Nacional, Dr. Aguiar-Branco, acompanhado pelo
CEMGFA, General Luís Araújo e pelos Chefes do Estado-Maior da Marinha e da Força Aérea, e assistiu a um
briefing sobre o Sistema Nacional para a Busca e Salvamento, após o qual embarcou num helicóptero EH-101
para acompanhar a simulação duma missão de Busca
e Salvamento e a recuperação de um naúfrago ao largo
de Cascais, na qual interveio a corveta “João Roby”.
De regresso ao Comando Naval depois do exercício, o
Professor Doutor Cavaco Silva visitaria, ainda, uma exposição estática, no Comando Naval, que integrava equipamentos da Força Aérea e da Marinha nestas operações, tendo ainda dialogado com os militares que todos
os dias participam nas missões de Busca e Salvamento
na costa portuguesa, no continente e nos arquipélagos
da Madeira e dos Açores, bem como com alguns náufragos resgatados pelos meios nacionais.

Foto Presidência da República

Presidente da República
assiste a treino de Busca e Salvamento no mar
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Condecoração
No dia 29 de Julho em cerimónia presidida pelo General José Pinheiro no Salão Nobre do EMFA em Alfragide, teve lugar a imposição da Medalha de Prata
de Serviços Distintos ao Major-General ADMAER Luís Pais de Oliveira.

Visita às Berlengas e Canoagem no Zêzere
No âmbito das acções promovidas pelo Serviço de
Acção Social (SAS), realizou-se no dia 30 de Julho,
um passeio ao arquipélago das Berlengas, actividade dirigida a militares, civis e respectivas famílias que
contou com a participação de 91 elementos.
Esta iniciativa registou uma forte adesão, pretenden-

Exercício SAREX/SUBARPÃO
A Força Aérea e a Marinha, realizaram no dia 9 de Agosto, ao largo de
Sesimbra, o exercício conjunto SAREX/SUBARPAO.
Foram criados vários cenários de operação com o objectivo de treinar e
preparar as tripulações dos meios envolvidas, nomeadamente uma missão de Busca e Salvamento ao submarino Arpão, com o emprego do helicóptero EH-101, da Esquadra 751, do submarino e do navio patrulha
NRP Hidra.

do-se assim proporcionar uma actividade de ocupação dos tempos livres, privilegiando o contacto
com a natureza, o exercício físico e a interacção em
grupo.
Para além do passeio de barco entre Peniche e os
ilhéus, os participantes tiveram a oportunidade de visitar toda a Reserva Natural, o Farol e o Forte de S.
João Baptista, bem como de desfrutar da praia e de
passeios de barco pelas grutas, que constituem algumas das atracções da Berlenga Grande.
Também no dia 10 de Setembro teve lugar uma actividade de Canoagem no Rio Zêzere, num percurso entre Castelo de Bode e a praia fluvial de Constância,
com a participação de 38 pessoas.
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Nossa Senhora do Loreto
A Força Aérea participou em
Alcafozes, no dia 29 de Agosto, na tradicional festa em
Honra de Nossa Senhora do
Loreto, Padroeira Universal
da Aviação.
Para além de várias entidades ligadas à Aviação e de
populares que todos os anos
participam nas festividades,
esteve presente na cerimónia religiosa, o Comandante
do Pessoal da Força Aérea,
Tenente-General Carlos Tia.
Após a missa campal, num trajecto no exterior da capela, onde as cerimónias foram realizadas, teve lugar a habitual procissão e sobrevoo por aviões militares e civis, sendo o andor de
Nossa Senhora do Loreto transportado por cadetes da Academia da Força Aérea com Guarda de Honra da Polícia Aérea.

Rendição do Comando no DGMFA e 93º Aniversário
O General José Pinheiro presidiu no dia 13 de Setembro, no
Depósito Geral de Material da Força Aérea, em Alverca, à cerimónia da Rendição do Comando e à comemoração dos 93
anos da Unidade. Tomou posse o Coronel ADMAER Fernando
Sousa Barbosa em substituição do Comandante cessante, Coronel ADMAER João Vargas Inácio.

Rendição do Comando no Aeródromo de Manobra nº 1
Presidida pelo Chefe do Estado-Maior, General José Pinheiro, teve lugar no dia 20 de Setembro, em Maceda – Ovar, a
cerimónia da Rendição do Comando no Aeródromo de Manobra nº 1.
Tomou posse o novo Comandante da Unidade, Coronel NAV José Romão Mendes, que substituiu no cargo o Coronel NAV Cristóvão Pinto Mendes.
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FRONTEX
A participação da Força Aérea nas operações sob a égide da
Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas
Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia
(FRONTEX), no âmbito do controlo dos fluxos de imigração ilegal provenientes da costa Sul e Este do Mediterrâneo, terminou
no dia 16 de Setembro na Base Aérea nº 6, Montijo, com uma
cerimónia presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General José Pinheiro, onde estiveram presentes os militares da Força Aérea envolvidos nestas missões.
Em reconhecimento do valor deste contributo nacional, o General
CEMFA elogiou o elevado desempenho, a competência, o sentido de missão e a dedicação de todos os militares que ao longo
de cinco meses (26 de Fevereiro de 2011 a 31 de Junho de 2011)
deram o seu contributo nas operações HERMES, POSEIDON e
INDALO, demonstrando a capacidade da Força Aérea e da aeronave C-295M, da Esquadra 502, em missões de Reconhecimento
e de Vigilância Marítima.
Nas várias operações realizadas foram efectuadas 700 horas de
voo, 119 missões de Reconhecimento e de Vigilância Marítima,
9277 alvos detectados, 35 alvos com potencial interesse identificados, numa área de cerca de 7.722.894 km². O desempenho
da força nacional foi amplamente reconhecido e elogiado no
seio da União Europeia.
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MISSÕES DE INTERESSE PÚBLICO
Ao início da manhã do dia 22 de Julho, pelas 9h15 um
EH-101 descolou da Base Aérea nº 6 (BA6), no Montijo, para
efectuar a evacuação de um tripulante sinistrado a bordo do
navio-tanque Tugurul, de pavilhão turco, que se encontrava a
50 milhas a oeste de Aveiro.
O vento forte e as altas vagas que
se fizeram sentir durante a operação tornaram difícil a estabilização
do helicóptero sobre o objectivo e
a muito arriscada descida do Recuperador-Salvador, para efectuar
o resgate. Depois de içado para o
helicóptero, o sinistrado recebeu os
primeiros cuidados médicos de um
enfermeiro militar no interior da
aeronave que o acompanhou até
ser transferido para uma ambulância do INEM, no Aeródromo de
Trânsito nº 1, em Figo Maduro.
O EH-101 descolou depois para a
BA6, onde aterrou pelas 12h15,
três horas depois.

realizou a evacuação médica de um paciente com problemas
cardíacos, da ilha de São Jorge para o heliporto de Angra do
Heroísmo (ilha Terceira), e efectuou o resgate de um tripulante de nacionalidade francesa de bordo do navio mercante Fort

T r ê s e v a c u a ç õ e s a e r o m é d i c a s n a M a d e i r a . A aeronave
C-295M destacada no Aeródromo de Manobra nº 3, em Porto
Santo, efectuou três evacuações para o Funchal, no dia 2 de
Agosto.
A primeira missão foi realizada de manhã, na qual foi transportado um doente com uma patologia clínica grave. A segunda foi efectuada ao início da tarde, tendo sido evacuados dois
doentes que necessitavam de receber assistência hospitalar
urgente. A última missão decorreu em período nocturno, com
a evacuação de uma grávida.
A Força Aérea contribuiu uma vez mais para o apoio permanente às populações do Arquipélago da Madeira, onde se encontram um avião C-295 e um helicóptero EH-101, em alerta
24 horas por dia.
No dia 19 de Agosto, a Força Aérea utilizando um EH-101

Saint Pierre, com pavilhão francês, de 197 metros de comprimento, que se encontrava a cerca de 777 km a Noroeste da
ilha Terceira, Açores.
Foram empregues nesta missão um C-295M e um EH-101
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que descolaram da Base Aérea nº 4, Lajes, pelas 14h00 e pelas 14h55, respectivamente, rumo à zona de operações.
Após o encaminhamento do EH-101 até ao navio efectuado
pelo C-295, o tripulante foi recuperado pelas 17h00 e evacuado para o Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

A pronta acção da tripulação da aeronave, em coordenação
com os meios das unidades hospitalares, possibilitou a evacuação dos doentes, um com diagnóstico de fractura na bacia, outro com enfarte do miocárdio e por último um doente
com derrames venosos nos membros inferiores.

A Força Aérea resgatou na madrugada do dia 23 de Agosto,
um tripulante com 28 anos de idade e de nacionalidade chinesa, de bordo do navio mercante Cielo di Genova, com bandeira do Panamá, que se encontrava a cerca de 426 km a
Oeste do Montijo.
A operação envolveu um C-295M e um EH-101 que descolaram da Base Aérea nº 6, no Montijo, pelas 1h20 e pelas 2h15,
respectivamente, tendo o C-295 efectuado o encaminhamento do helicóptero até à zona de operações.
No local, após retirar o paciente do navio, o EH-101 dirigiu-se para o Aeródromo de Trânsito nº 1, em Figo Maduro, onde aterrou pelas 5h50, tendo o doente sido transferido para
uma ambulância que o transportou para o Hospital de Santa
Maria.

Um helicóptero EH-101 destacado no Aeródromo de Manobra
nº 3, resgatou na tarde do dia 7 de Setembro, um tripulante
do navio mercante Glorious, com bandeira do Reino Unido,
que se encontrava a cerca de 320 km a nordeste de Porto
Santo.
O tripulante, de 23 anos e nacionalidade ucraniana, foi resgatado pelo Recuperador-Salvador, rumando o helicóptero para
o Hospital do Funchal, onde o tripulante foi entregue aos cuidados de uma equipa médica que o encaminhou para a unidade hospitalar local.

A 29 de Agosto foram realizadas duas evacuações sanitárias
nas quais intervieram uma aeronave C-295M, no arquipélago
da Madeira e um helicóptero EH-101 no arquipélago dos
Açores.
No dia 30 de Agosto, um C-295M, efectuou uma missão de
evacuação médica, do Porto Santo para o Funchal, envolvendo três doentes.
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Um helicóptero EH-101 efectuou no dia 12 de Setembro, o
resgate de um tripulante de uma embarcação pesqueira, que
se encontrava a cerca de 20 km a Sul de Tavira.
A missão foi especialmente dificultada pelas graves lesões
apresentadas pelo sinistrado, individuo de 42 anos de idade e
nacionalidade portuguesa, que obrigou a cuidados específicos
durante delicada operação de recuperação para a aeronave.
O paciente foi depois transportado para o Aeroporto de Faro
onde era aguardado por uma equipa médica do INEM que
assegurou o seu transporte para o hospital.
O EH-101 regressou à Base Aérea nº 6, Montijo, onde aterrou
pelas 22h35.
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OBITUÁRIO
SMor

MMA

1Sar

ORTRA

Luís Marques Neto (18/04/2011) • 1Sar

MMA

Luís das Neves Rosa (20/04/2011) • SAj

Álvaro dos Santos Mendes (28/05/2011) • SAj
MMA

(22/06/2011) • Maj

TABST

SAS

OTC

OPSAS

Joaquim Francisco Ruas Rosado (17/07/2011) • TCor

Mendes (19/07/2011) • Sch

OPCOM

OPRDET

MMT

Joaquim do Nascimento Ribeirinha (24/05/2011) •
CMI

MMA

PIL

Adelino Faria de Figueiredo

Serafim José Quintas da Silva Correia (6/07/2011) • Cor

Filipe Miguel Macedo Nunes (13/07/2011) • Maj

ADMAER

Adérito Alves Pereira da Nobrega

Jaime dos Santos Simões (17/06/2011) • Saj
NAV

MMA

MMA

ADMAER

Manuel Diogo

Jorge Emanuel Carvalho Costa Câncio (3/08/2011) • SAj

Carlos Alexandre Pires Cancela (13/08/2011) • Cor

João Eduardo de Oliveira Coelho (21/08/2011) • SAj

ENGAED

José Beija Peres (17/07/2011) •

João Manuel de Lemos Rosa Costa (19/07/2011) • Cor

Rafael Manuel Borges dos Reis (24/07/2011) • 2Sar

João Manuel Ramires Fernandes (5/08/2011) • 2Cab

(15/08/2011) • SAj

SAS

Francisco Borges Ferreira Nunes (28/06/2011) • SMor

Artur Bernardino Lampreia Galhordas (11/07/2011) • Sol

SAS

Manuel Alfredo Ribeiro (4/06/2011) • SAj

João António Ferreira (14/06/2011) • SCh

(6/06/2011) • 1Sar

SAj

MELEC

NAV

Manuel Martins Chorão Vinhas

José António Trindade de Carvalho (1/09/2011)

T-6 LUSITANOS
AUTORES:

Rui Domingues, José Ferreira e Filipe Araújo
Português e Inglês
PÁGS.: 123 a p/b e a cores
PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO: €19,00 mais portes de correio – enviados à cobrança
Os livros podem ser adquiridos nas lojas
de modelismo ou solicitados directamente pelo e-mail:
BILINGUE:

t6.lusitanos@gmail.com
O Núcleo de Modelismo de Espinho editou um livro sobre os T-6 portugueses cuja temática
compreende a história da aeronave ao serviço de Portugal, na Aeronáutica Militar, Aviação
Naval e na Força Aérea, evidenciando também os múltiplos esquemas de pintura adoptados
durante os seus anos de operação.
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