NOTICIÁRIO
em destaque
Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu na Base Aérea nº 1

“O Conselho Superior de Defesa Nacional reuniu hoje, 13 de março de 2017, em sessão ordinária, sob a Presidência de Sua Excelência
o Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa.
O Sr. Presidente abriu a sessão com uma palavra de apreço pelo apoio da Força Aérea à concretização desta reunião na Base Aérea N.º 1.
Apreciada que foi a proposta apresentada pelo Governo, o Conselho deliberou dar parecer favorável às alterações a introduzir na Iniciativa Mar Aberto, no Golfo da Guiné.
Por fim, o Conselho fez Ponto de Situação das Operações das FND (Forças Nacionais Destacadas) em Curso.”
(Nota informativa divulgada pelo Secretário do Conselho, Tenente-General José Carlos Calçada)

Destacamento português do Mali visitado pelo General CEMFA

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), General Manuel Teixeira Rolo, visitou a Força Nacional Destacada no Mali, constituída por um avião C-130H, 60 militares da Força Aérea e seis do Exército. A deslocação ocorreu no dia 14 de janeiro, fazendo-se
o General CEMFA acompanhar pelo Comandante Aéreo, Tenente-General Joaquim Borrego, pelo Diretor de Operações Aéreas,
Brigadeiro-General Paulo Mateus, e pelo Comandante da Base Aérea nº 6, Coronel Hélder Rebelo.
A comitiva foi recebida pelo Comandante do Destacamento, Tenente-Coronel Carlos Candeias, que posteriormente conduziu um briefing e
uma visita às instalações do complexo militar Bifrost.
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Estação de Radar nº 4
venceu o Prémio Defesa Nacional e Ambiente

Decorreu no dia 24 de março, na Fortaleza de São
Julião da Barra, a entrega do diploma do Prémio
Defesa Nacional e Ambiente numa cerimónia que
teve a presença do Secretário de Estado da Defesa
Nacional, Dr. Marcos Perestrello, e do Vice-Presidente da Agência do Ambiente, Dr. António Sequeira Ribeiro.
A Estação de Radar nº 4, no Pico do Areeiro, Ilha
da Madeira, foi a vencedora do Prémio com o projeto “Preservar, para mais longe alcançar”. Na sua
alocução, o Dr. Marcos Perestrello deu destaque
ao empenho das Forças Armadas que, durante a
sua atividade, procuram minimizar o impacto negativo sobre o ambiente.

Cerimónias do Dia do Combatente, do 99º Aniversário da Batalha de La Lys
e da 81ª Romagem ao Túmulo do Soldado Desconhecido
Mosteiro de Santa Maria da Vitória na Batalha, 9 de abril de 2017
Fotos Liga dos Combatentes

Prof. Dr. José Azeredo Lopes cumprimenta o
CEMFA, General Manuel Teixeira Rolo

NOTICIÁRIO
em destaque
7º Aniversário do Aeródromo de Manobra nº 3

No dia 25 de novembro, comemorou-se o 7º aniversário do
Aeródromo de Manobra nº 3 (AM3), em Porto Santo, numa
Cerimónia presidida pelo Representante da República na

Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Irineu Cabral Barreto, e que teve a presença do Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, General Manuel Teixeira Rolo.
Do evento destacam-se a alocução do Comandante do AM3, Tenente-Coronel Victor Amaro, e a imposição de condecorações a militares da Unidade.

Rendição de Comando no Museu do Ar

Em cerimónia presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, realizou-se no dia 12 de dezembro a Rendição de Comando do Museu do Ar (MUSAR), na qual
tomou posse o Coronel TPAA Rui Bento Roque que substituiu no
cargo o Coronel NAV José Romão.

Concerto de Natal da Força Aérea

Realizou-se no dia 13 de dezembro, no Grande Auditório
da Fundação Calouste Gulbenkian, o Concerto de Natal da
Força Aérea pela Banda de Música, dirigida pelo Tenente-Coronel Élio Murcho e pelo Capitão Rosado e que interpretou entre outros temas The Wizard of Oz, Silent Night e
The Swinkling Christmas.

As cerca de mil pessoas que assitiram ao evento puderam
ainda presenciar o emocionante momento em que o Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira
Rolo, impôs a Medalha de Serviços Distintos – Grau Ouro
ao Tenente-Coronel Élio Murcho, que durante o espetáculo
cedeu a liderança da Banda ao Capitão Rosado.

Cor José Romão

Cor Roque

Do significativo evento destacam-se as alocuções do General Rolo
e do novo Comandante e a imposição da Medalha de Serviços Distintos – Grau Prata ao Comandante cessante.
No final da cerimónia, que decorreu nas instalações do MUSAR na
Granja do Marquês, houve lugar a uma visita ao espaço onde tão
bem se preserva a memória da Força Aérea Portuguesa.
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Chefe do Estado-Maior da Armada apresenta cumprimentos

O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel
Teixeira Rolo, recebeu no dia 20 de dezembro o Chefe do
Estado-Maior da Armada (CEMA), Almirante António da
Silva Ribeiro, para apresentação de cumprimentos.
O novo CEMA, que tomou posse do cargo no dia 10 de dezembro, efetuou a sua primeira visita oficial à Força Aérea,
onde foi recebido com honras de Oficial General.

Coro da Academia canta as Janeiras

No dia 5 de janeiro, o Coro da Academia da Força Aérea, dirigido
pelo Dr. José Tapadas, manteve a tradição e cantou as Janeiras no
Estado-Maior da Força Aérea, dedicando os cantares religiosos ao
Chefe do Ramo, General Manuel Teixeira Rolo, e desejando um
próspero 2017 aos presentes.

Rendição de Comando
do Centro de Treino e Sobrevivência da Força Aérea

Realizou-se, no dia 13 de janeiro, a Cerimónia de
Rendição de Comando do Centro de Treino e Sobrevivência da Força Aérea (CTSFA). O evento decorreu
na Base Aérea nº 6, no Montijo, e foi presidido pelo
Chefe do Estado-Maior, General PILAV Manuel Teixeira
Rolo. O Tenente-Coronel PILAV João Carita assumiu o
Comando da Unidade, substituindo no cargo o Tenente-Coronel PILAV Natalino Pereira.
Destaca-se do significativo momento para o CTSFA,
as alocuções do General Rolo e do Tenente-Coronel Carita e ainda a imposição da Medalha de Serviços Distintos – Grau Prata, ao
anterior Comandante.

4º Aniversário da Entronização da Senhora do Ar na Estação de Radar nº 3

Comemorou-se, no dia 16 de janeiro, o 4º aniversário da Entronização de Nossa Senhora do Ar, Padroeira da Força Aérea Portuguesa,
na Estação de Radar nº 3 (ER3), em Montejunto.
A Cerimónia teve como momentos dignos de registo a celebração da missa e benção da imagem, atos celebrados pelo Bispo das
Forças Armadas e Forças de Segurança, Dom Manuel Linda, e a procissão em honra de Nossa Senhora do Ar entre a Capela de
Nossa Senhora das Neves e a entrada da ER3. O evento, que contou com a presença de várias entidades militares e civis, foi presidido
pelo Comandante Aéreo, Tenente-General Joaquim Borrego.
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NOTICIÁRIO
39º Aniversário da Academia da Força Aérea

A Academia da Força Aérea, na Granja do Marquês, celebrou no dia 1 de fevereiro o seu 39º aniversário, numa cerimónia militar
presidida pelo seu Comandante, Major-General Manuel Rafael Martins.
Da cerimónia destacam-se a Rendição do Porta-Estandarte Nacional e da Unidade, uma cerimónia de imposição de condecorações e a entrega de distintivos aos novos oficiais e de prémios escolares aos alunos
que mais se distinguiram no transato ano letivo.
Por ocasião do dia a AFA promoveu um encontro de confraternização entre oficiais que contou com a presença do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeiro Rolo. Deste encontro destacam-se
a deposição de uma coroa de flores junto ao Monumento aos Mortos, a celebração de uma missa de Ação
de Graças e Sufrágio e um convívio que contou com a presença de uma centena de alunos da Academia.

Foto SDFA/CAV

MISSÕES DE INTERESSE PÚBLICO

EH-101 Merlin em manobras no heliporto do Hospital da Madeira

Resgate de pescador mordido por tubarão
No dia 7 de setembro, os meios acionados pela Força Aérea resgataram um pescador mordido por um tubarão, a cerca de 280
quilómetros a oeste da costa de Peniche. Após o resgate por um
helicóptero EH-101 Merlin em alerta na Base Aérea nº 6, no
Montijo, o indivíduo, com 55 anos de idade e tripulante da embarcação de pesca Parma, foi helitransportado para a mesma
Unidade da Força Aérea, onde era aguardado por uma ambulância. Um avião P-3C CUP+ também esteve na zona de operações para acompanhamento da missão.
Resgate de doente do paquete Mein Schiff 1
A 20 de setembro, a tripulação de alerta da Esquadra 751 Pumas
na Base Aérea nº 6, no Montijo, procedeu ao resgate de uma
passageira do paquete Mein Schiff 1 que navegava a cerca de
100 quilómetros a noroeste do Montijo. A doente, com 80 anos
de idade, de nacionalidade alemã e com necessidade de assistência médica urgente, foi helitransportada para o Aeródromo
de Trânsito nº 1, no Figo Maduro, onde uma equipa do INEM a
transferiu para uma unidade hospitalar de Lisboa.
Força Aérea extrai tripulante do navio Independent Voayager
"Operação ao largo dos Açores
A Força Aérea efetuou, no dia 17 de novembro de 2016, a extração de um tripulante de 56 anos do sexo masculino e de nacionalidade filipina, do navio mercante Independent Voyager. A
embarcação navegava a cerca de 570 quilómetros a Noroeste
da Ilha Terceira, Arquipélago dos Açores.
O pedido de auxílio chegou ao RCC Lajes pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (Marinha Portuguesa), cerca das 17h30 (hora de Portugal continental)
do dia 16 de novembro.
O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Aéreo das
Lajes (RCC Lajes) planeou e coordenou toda a atividade aérea.
Foram empenhadas duas aeronaves, o helicóptero EH-101 Merlin
com uma equipa de emergência médica a bordo, e o avião P-3C
CUP+ para fazer a deteção inicial da embarcação, devido à distância a que esta se encontrava. O tripulante foi retirado do navio e

transportado até à Base Aérea N.º 4, nas Lajes, onde o esperava
uma ambulância que o transportou para o Hospital do Santo Espírito em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira."
(Comunicado Oficial da Força Aérea)

Salvamento em condições adversas
No dia 22 de novembro foram ativadas as tripulações do helicóptero EH-101 Merlin e do avião C-295M em alerta na Base
Aérea nº 6, Montijo, para resgate aeromédico de um tripulante
do navio Luctor que navegava a aproximadamente 600 quilómetros a noroeste do Montijo.
Após a extração, realizada em condições atmosféricas e de mar
adversas, o indivíduo de nacionalidade indiana foi levado para o
Aeródromo de Trânsito nº 1, no Figo Maduro, onde era esperado
por uma ambulância do INEM.
Pumas resgatam tripulantes do navio Hafnia Robson
Foi em condições meteorológicas e de mar adversas que a tripulação de um helicóptero EH-101 Merlin em alerta na Base Aérea
nº 6, no Montijo, resgatou dois tripulantes filipinos do navio mercante Hafnia Robson que se encontrava a navegar a 10 quilómetros a norte do Porto de Sines.
Concluída a extração com sucesso, o helicóptero rumou para o
Aeródromo de Trânsito nº 1, no Figo Maduro, onde os tripulantes
eram aguardados por uma ambulância do INEM.
A ativação foi solicitada pelo Centro Coordenador de Busca e
Salvamento Marítimo de Lisboa, realizando-se a operação de extração na madrugada do dia 3 de janeiro.
Duas evacuações médicas no Arquipélago da Madeira
No dia 3 de janeiro foram realizados dois transportes médicos com
carácter de urgência entre as ilhas de Porto Santo e da Madeira.
Para a primeira missão foi ativada a tripulação do avião C-295M
do Destacamento da Esquadra 502 Elefantes em alerta no Aeródromo de Manobra nº 3, no Porto Santo, enquanto que para
a segunda missão foi empenhado um helicóptero EH-101 Merlin
do Destacamento da Esquadra 751 Pumas, em alerta na mesma
Unidade.
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