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NOTICIÁRIO
destaque

Receção das FNDs nas missões BAP18 e AM18

Realizou-se no dia 12 de setembro, na Base Aérea n.º 5 em Monte Real, a Cerimónia de Receção
aos militares que integraram as missões Baltic Air Policing 18 e Assurance Measures 18, na Lituânia. O evento foi presidido pelo
Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas (CEMGFA),
Almirante António Silva Ribeiro, e
contou com a presença do Secretário de Estado da Defesa Nacional (SEDN), Dr. Marcos Perestrello,
e do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General Manuel Teixeira Rolo.
Revestiu-se de particular importância a entrega pela Comandante
do Destacamento, Tenente-Coronel
Afonso Gaiolas, da estatueta de Nossa Senhora do Ar e das Bandeiras, Nacional e da Força Aérea, que acompanharam os militares durante
a missão, respetivamente ao General CEMFA e ao Almirante CEMGFA. De salientar ainda as alocuções do Dr. Marcos Perestrello e do Almirante
António Silva Ribeiro, a tradicional fotografia de grupo e as declarações aos órgãos de comunicação social presentes por parte do SEDN, do
CEMGFA e do General Manuel Teixeira Rolo.

Força Aérea nas Comemorações do Dia da Implantação da República

Por ocasião das Comemorações da Implantação da República Portuguesa realizou-se um Festival Militar, em Cascais, que teve a participação da Força Aérea. Entre os dias 5 e 7 de outubro, o mais jovem
Ramo das Forças Armadas teve em exposição estática naquela cidade
um avião F-16 e um helicóptero Alouette III. Outro meio presente foi
o habitual stand do Centro de Recrutamento, onde vários militares elucidaram os interessados em enveredar na Força Aérea.
No dia 5 de outubro, com a presença do Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da Câmara de

Abertura Solene do Ano Letivo da Academia da Força Aérea

Realizou-se no dia 16 de outubro a Cerimónia da Abertura Solene do Ano Letivo da Academia da
Força Aérea (AFA). O evento teve lugar na Granja do Marquês e foi presidido pelo Ministro da Defesa Nacional (MDN), Prof. Doutor João Gomes Cravinho, estando ainda presente, entre outras
individualidades, o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General Manuel Teixeira Rolo.
À chegada, o Ministro da Defesa Nacional foi recebido pelo General CEMFA, sendo-lhe depois
prestadas as devidas Honras Militares. Acompanhado pelo General Rolo e pelo Comandante da
AFA, Major-General Paulo Mateus, o Doutor João Cravinho dirigiu-se para o Auditório da Academia, onde foi entoado o Hino da Força Aérea.
Após este significativo momento usaram da palavra o General CEMFA, o Comandante da AFA e
o Ministro da Defesa. Concluídas estas importantes intervenções houve depois lugar à apresen-

tação da Lição Inaugural e à entrega das Cartas de Curso, dos Diplomas, dos
Espadins e dos prémios escolares aos oficiais que finalizaram os cursos no ano
letivo transato.
Verificou-se depois um dos momentos mais altos da cerimónia, a entoação do
Hino Nacional Português. Antes da saída, o Ministro da Defesa Nacional assinou o Livro de Honra da Força Aérea, foi ofertado com a Prenda Institucional
e posou para a tradicional fotografia de grupo.
De destacar ainda que este foi o primeiro ato oficial do Prof. Doutor João Gomes Cravinho depois de ter tomado posse como Ministro da Defesa Nacional.
Cascais, Dr. Carlos Carreiras, do Chefe do Estado-Maior-General das
Forças Armadas, Almirante António Silva Ribeiro, e do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, os presentes
puderam assistir à demonstração de um resgate na Baía de Cascais
com a intervenção de um helicóptero EH-101 Merlin e à atuação da
Banda de Música da Força Aérea.

NOTICIÁRIO
64.º Aniversário da Estação de Radar n.º 3

No dia 19 de julho, a Estação de Radar n.º 3 (ER3), em
Montejunto, celebrou o seu 64.º aniversário numa cerimónia presidida pelo Comandante Aéreo, Tenente-General Joaquim Nunes Borrego.
Do evento, presenciado por distintas individualidades militares e civis, salientam-se a alocução do Comandante, Capitão José Ferreira, a
imposição de condecorações, a
Rendição do Porta-Estandarte da
Unidade e o briefing sobre as capacidades e as missões da ER3, apresentado pelo seu
Comandante.

Juramento de Bandeira da Instrução Básica

Teve lugar, no dia 27 de julho, o Juramento de Bandeira da Instrução
Básica 01/18. Este solene momento para a vida dos recrutas ocorreu
no Centro de Formação Militar e Técnica da Força Aérea, na Ota,
numa cerimónia presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, General Manuel Teixeira Rolo.
Além do ato do Juramento de Bandeira, registaram-se ainda a distribuição de prémios aos instruendos
que se distinguiram durante a Instrução e a leitura de deveres militares. O evento deu-se por concluído
com o Desfile das Forças em Parada.

Festas da Padroeira Universal da Aviação

As tradicionais cerimónias em honra de Nossa Senhora
do Loreto, Padroeira Universal da Aviação, tiveram lugar
como habitualmente no Santuário de Alcafozes, concelho de Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco.

Este ano, a Celebração Eucarística teve lugar no dia 27 de agosto, sendo
celebrada pelo Pároco de Idanha-a-Nova, Idanha-a-Velha, Alcafozes,
Monsanto e Oledo, Padre Adelino
Américo Lourenço, que foi coadjuvado pelo Capelão-Adjunto para a
Força Aérea, Coronel Capelão Joaquim Marques Martins.
Com é seu apanágio desde o início
destas celebrações, a Força Aérea
marcou presença em força, abrilhantando esta singela, mas significativa
cerimónia para os aviadores e para
os habitantes locais: Estandarte da
Força Aérea, Guarda de Honra, terno de clarins, caixa, transporte do
andor por Cadetes da Academia da Força Aérea e a sempre esperada passagem da parelha de F-16.
De destacar a presença do Chefe do Estado-Maior em exercício de funções, Tenente-General Sílvio Pimenta Sampaio.
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42.º Aniversário e Rendição de Comando do Centro de Treino
e Sobrevivência da Força Aérea

Em cerimónia presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea,
General Manuel Teixeira Rolo, decorreram no dia 7 de setembro as
comemorações do 42.º aniversário do Centro de Treino e Sobrevivên-

60.º Aniversário
da Estação de Radar n.º 2

No dia 18 de setembro celebrou-se o 60.º aniversário da
Estação de Radar n.º 2 (ER2), em Paços de Ferreira, numa cerimónia presidida pelo Vice-Chefe do Estado-Maior
da Força Aérea, Tenente-General Sílvio Pimenta Sampaio.
Do evento destacam-se a alocução do Comandante da
Unidade, Tenente-Coronel Pedro Pimentel, a Rendição do

Porta-Estandarte da ER2 e a imposição de condecorações.
De registar ainda a assinatura do Livro de Honra pelo Tenente-General Sílvio Sampaio e a inauguração de um monumento alusivo à efeméride.

cia da Força Aérea (CTSFA). Durante a cerimónia, o Tenente-Coronel
Valdemar Lourenço assumiu o cargo de Comandante do CTSFA,
substituindo na função o Coronel João Carita.
Dignos de registo foram a imposição de condecorações, a Rendição
do Comandante e as alocuções do Tenente-Coronel Lourenço e do
General Manuel Teixeira Rolo.

Rendição de Comando na Estação de Radar n.º 4

Decorreu no dia 25 de setembro a Cerimónia de Rendição
do Comandante da Estação de Radar n.º 4, na Madeira. O
evento foi presidido pelo Representante da República na
Madeira, Conselheiro Irineu Barreto, e contou com a presença do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA),
General Manuel Teixeira Rolo, entre outras altas individualidades.
Durante o evento foi conferida posse ao Tenente-Coronel António Amado de Matos que substituiu na função o Tenente-Coronel Sérgio Silvestre da
Cruz. Destacam-se ainda a imposição de condecorações e as alocuções do novo Comandante e do General Manuel Teixeira Rolo.
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NOTICIÁRIO
PREÇOS
PROMOCIONAIS

Encontram-se à venda na Unidade de Apoio de Lisboa, em
Alfragide, e na loja do Museu
do Ar, na Granja do Marquês, as
seguintes obras com os novos
preços promocionais:

65 Anos a Servir Portugal e os Portugueses
Base Aérea de Tancos (1921-1994)

50€
45€

35€
25€

Na compra de cada uma das supracitadas obras será oferecido um exemplar da Edição Especial de 2018 da Revista Mais Alto

MISSÕES DE INTERESSE PÚBLICO
Transporte urgente de recém-nascido
No dia 23 de junho, a Força Aérea empenhou um avião Falcon 50,
operado pela Esquadra 504 Linces, para efetuar o transporte urgente de um recém-nascido entre o Aeroporto Cristiano Ronaldo,
na Madeira, e o Aeroporto da Portela, em Lisboa.
Na viagem para a Madeira, o avião levou a bordo um enfermeiro
militar, trazendo na viagem de regresso, juntamente com o enfermeiro, uma equipa médica do Hospital Nélio Mendonça para vigiar
o estado de saúde do recém-nascido.
À chegada a Lisboa, o bebé era aguardado por uma ambulância
do Instituto Nacional de Emergência Médica que o transportou
para uma unidade hospitalar da cidade.
Resgate a 333 quilómetros da Ilha Terceira
Um avião C-295M da Esquadra 502 Elefantes e um helicóptero
EH-101 Merlin da Esquadra 751 Pumas foram ativados, a 23 de junho, para resgate de um tripulante do Cargueiro SBI Carioca, que
navegava a cerca de 333 quilómetros a nordeste da Ilha Terceira.
Após a deteção inicial da embarcação pelos Elefantes, o indivíduo
com 45 anos e de nacionalidade ucraniana foi resgatado pelos
Pumas, sendo depois levado para Ponta Delgada, na Ilha de São
Miguel, onde era aguardado por uma ambulância que efetuou o
seu transporte para o Hospital do Divino Espírito Santo.
Ambas as aeronaves fazem parte do destacamento das respetivas
Esquadras na Base Aérea n.º 4, nos Açores.
Pumas em missão de resgate no alto mar
A Força Aérea ativou, no dia 10 de julho, a tripulação de alerta do
destacamento nos Açores da Esquadra 751 Pumas, a operar o helicóptero EH-101 Merlin, para proceder ao resgate de um tripulante
do petroleiro Monsoon que se encontrava a cerca de 350 quilómetros da Ilha Terceira, nos Açores.
Após a extração, o paciente foi helitransportado para a Base Aérea
n.º 4, onde uma ambulância do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores o aguardava para o transportar para o Hospital
de Santo Espírito da Ilha Terceira.
Resgate em ravina açoriana
No dia 14 de julho, a Força Aérea empenhou um helicóptero
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EH-101 Merlin da Esquadra 751 Pumas, em destacamento nos
Açores, para resgate de um indivíduo que se encontrava numa ravina na Fajã dos Cubres, na Ilha de São Jorge, Açores.
Após a extração, os Bombeiros Voluntários de São Jorge e a Polícia
de Segurança Pública tomaram conta da situação, tendo em conta
que o homem, de nacionalidade portuguesa, se encontrava na situação de desaparecido desde 11 de julho.
Missão noturna de resgate a 570 quilómetros da Ilha Terceira
Os meios envolvidos pela Força Aérea realizaram, na madrugada
de 17 de julho, uma missão de Busca e Salvamento para resgate
de um tripulante do pesqueiro espanhol Ribel Tercero, que se encontrava a navegar a aproximadamente 570 quilómetros da Ilha
Terceira, Açores. Para deteção da embarcação foi empenhado um
C-295M da Esquadra 502 Elefantes e para a recuperação um helicóptero EH-101da Esquadra 751 Pumas, ambos em destacamento nos Açores.
Após a extração do indivíduo, com 47 anos e de nacionalidade
espanhola, as aeronaves fizeram uma paragem na Ilha das Flores para a transferência do doente do EH-101 para o C-295M,
com o intuito de reduzir o tempo de viagem até ao Aeroporto de
Ponta Delgada. Naquele local, o indivíduo era aguardado por
uma ambulância e veículo de Suporte Imediato de Vida, sendo
depois conduzido para o Hospital do Divino Espírito Santo, em
São Miguel.
Operação de Busca e Salvamento
a 648 quilómetros do Montijo
Dia 24 de julho, um avião C-295M da Esquadra 502 Elefantes e
um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 Pumas, ambas
com sede na Base Aérea n.º 6, no Montijo, foram empenhados
pela Força Aérea para resgatar um tripulante da embarcação liberiana Vega Vigo, que se encontrava a cerca de 648 quilómetros
daquela Unidade da Força Aérea.
Após a deteção inicial pelo C-295M, a tripulação do EH-101 procedeu à extração do indivíduo, de nacionalidade filipina e com 25
anos de idade. O paciente foi então helitransportado para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, seguindo depois em ambulância para o Hospital de São João na mesma cidade.

