
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ARTILHARIA DE COSTA PORTUGUESA 

 

 

CANDIDATURA AOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

BIÉNIO 2016-2017 
 

 

 

LISTA A 
QUEREMOS MANTER VIVA A CHAMA dA 

ARTILHARIA dE COSTA pORTUgUESA 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ELEITORAL 

  



2 
 

 

 

 

 
VOTE LISTA A: 

QUEREMOS MANTER VIVA A CHAMA dA 

ARTILHARIA dE COSTA pORTUgUESA 

 

 

 

Caro(a) Associado(a), 

Esta é a altura de tomar decisões relativamente ao futuro da Associação dos 
Amigos da Artilharia de Costa Portuguesa (ARTCOSTA). No próximo dia 29 de 
novembro – dia da Artilharia de Costa – decorrem as primeiras eleições para os 
órgãos sociais da Associação dos Amigos da Artilharia de Costa Portuguesa, e o 
seu voto é essencial para o futuro que deseja para uma associação rigorosa, 
sustentada e que é sua. 

Apresentamos-lhe a nossa proposta para o que consideramos ser um futuro de 
sucesso para a Associação, com as medidas que preconizamos e os projetos 
que defendemos. Leia atentamente este folheto e veja como o seu voto é 
fundamental para garantir o nosso futuro. 

 

Vote: Lista A – Queremos manter viva a chama da Artilharia de Costa 
Portuguesa. 
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PORQUE NOS CANDIDATAMOS 

 

Queremos assegurar a sustentabilidade da ARTCOSTA, criar uma 
identidade própria e garantir uma participação ativa na preservação do 
património histórico-militar, técnico e cultural da Artilharia de Costa e 
da defesa costeira portuguesa. Em particular, pretendemos apoiar todas as 
actividades relacionadas com a criação de um elemento museológico da 
Artilharia de Costa e da defesa costeira e outros projetos que visem os mesmos 
fins. 

Queremos manter um espírito de coesão e dinamizar a amizade entre 
os associados quer através das redes sociais quer através de encontros ou 
eventos de carácter educativo, desportivo, cultural e recreativo, potenciadores 
de uma motivação acrescida à unidade em volta da Artilharia de Costa 
Portuguesa e dos fins da ARTCOSTA. 

Queremos incentivar a solidariedade entre os associados e a sociedade e 
manter os valores da ética, da camaradagem e do espírito de grupo. 
Não aceitamos discriminações, sejam elas de qualquer índole, entre os nossos 
associados. 

Queremos promover uma gestão transparente, fomentadora do 
equilíbrio e da proximidade entre a direção e os associados, e destes aos 
processos de tomada de decisão sobre as grandes linhas de orientação e o 
futuro da Associação. 

Pretendemos garantir a expansão da Associação, cativando as pessoas e 
as organizações para a causa da Artilharia de Costa, através do acréscimo do 
número de associados e da celebração de protocolos com outras associações, 
organizações, poder local e em, particular, com o Exército. 

Somos capazes de desenvolver um projecto sério e empenhado que 
assegure o desenvolvimento e a expansão da Associação e que motive e 
dignifique a memória da Artilharia de Costa Portuguesa. Esta é a equipa certa 
pois tem na sua génese a quase totalidade dos elementos que criaram esta 
Associação e compuseram a sua comissão instaladora. 
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OS NOSSOS COMPROMISSOS 

 

Sabendo que alguma coisa já foi feita - nomeadamente a constituição legal 
da Associação e a elaboração dos respetivos Estatutos e do Regulamento Geral 
– mas que muito ainda há por fazer, nomeadamente no desenvolvimento da 
sua actividade operacional, queremos apresentar aqui alguns compromissos 
que esta equipa pretende assumir de forma ativa e séria para o biénio 2016-
2017. 

Limitados pelo início recente da atividade e, por consequência, por uma 
disponibilidade financeira ainda reduzida queremos deixar bem patente que os 
compromissos apresentados não se esgotam aqui, porque pretendemos ter 
uma gestão dinâmica e participada e, acima de tudo, porque contamos com a 
participação e a mais valia de todos os associados e de cada um em particular, 
numa lógica de desenvolvimento e gestão de projectos, assentes na 
sustentabilidade e realismo, com as parcerias que se vierem a configurar. 

Assim, em harmonia com o objeto e as atribuições Estatutárias e 
Regulamentares, entendemos avançar, desde já, com os seguintes objetivos: 

• Celebrar ou participar condignamente nas comemorações oficiais das 
efemérides evocativas da Artilharia de Costa Portuguesa. 

• Promover dois Encontros Nacionais de associados por ano, o primeiro em 
maio, associado ao processo de aprovação do Relatório e Contas da 
ARTCOSTA e o segundo associado às comemorações do dia do RAC e da 
Artilharia de Costa tendo por referência o final do mês de novembro, a 
par da aprovação do Plano de Actividades e do Orçamento. 

• Estudar e promover a possibilidade de concretizar encontros nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira quer a nível regional quer, em 
alguns casos, a nível nacional. 

• Recensear todos os associados e assegurar uma Base de Dados com os 
associados e com os potenciais associados nomeadamente os ex-
militares que passaram pelo Regimento de Artilharia de Costa, de outras 
Unidades da Artilharia de Costa Portuguesa, ou qualquer cidadão que 
mostre interesse nos ideais relacionados com a Artilharia de Costa e a 
defesa costeira ou com os fins da ARTCOSTA. 

• Pesquisar as iniciativas e outros pequenos encontros já existentes e 
estudar a possibilidade do seu enquadramento na nova realidade da 
Associação. 
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• Apoiar todas as actividades relacionadas com a criação e manutenção de 
um elemento museológico da Artilharia de Costa e da defesa costeira na 
Bataria da Parede. 

• Incentivar a defesa e a preservação do património histórico relacionado 
com a Artilharia de Costa, quer junto da população em geral quer junto 
do Poder Local 

• Promover a instalação do secretariado da ARTCOSTA, associada ao 
Elemento Museológico da Artilharia de Costa. 

• Promover a criação de um projeto sustentável que assegure a 
preservação do património da Bataria Fonte da Telha. 

• Promover palestras e conversas temáticas em local e data a definir. 
• Apoiar e/ou organizar circuitos culturais ou turísticos de visitas a locais 

relacionados com a Artilharia de Costa ou com a defesa costeira. 
• Organizar eventos de caráter educativo, desportivo, recreativo, cultural e 

artístico. 
• Recensear e documentar os veteranos e as suas memórias. 
• Ponderar sobre a representatividade dos Ex-combatentes no âmbito da 

Artilharia de Costa. 
• Criar um logotipo, uma bandeira, um guião e um lema caracterizadores 

da identidade da ARTCOSTA. 
• Estudar o desenvolvimento e regulação dos processos de 

reconhecimento associativo, nomeadamente a eventual criação e 
regulação de elementos de natureza falaristica, emblemática ou 
simbólica, no âmbito da ARTCOSTA. 

• Criar e manter uma página na “Internet” para apresentar a Associação 
dos Amigos da Artilharia de Costa Portuguesa, registar publicamente as 
suas principais actividades e mostrar a “vida” da Associação e dos seus 
associados. 

• Criar e gerir um grupo e uma página oficial no “Facebook”. 
• Divulgar a ARTCOSTA, os seus objectivos e as suas acções pelos meios 

que se afigurem apropriados aos diferentes públicos. 
• Estabelecer protocolos de cooperação com associações similares, 

empresas e com o Estado – nomeadamente o Exército e as Autarquias. 
• Até à criação do núcleo museológico, guardar condignamente o espólio 

militar relacionado com a Artilharia de Costa, que qualquer cidadão 
queira doar à Associação. 

• Promover o “Merchandising” através da elaboração de artigos 
relacionados com a Artilharia de Costa e a defesa costeira ou de 
qualquer outra iniciativa que se mostre viável. 

• Desenvolver processos de financiamento associados a projectos ou aos 
fins da associação com base no mecenato, apoios institucionais e 
doações. 
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QUEM SOMOS - A NOSSA EQUIPA 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

Presidente - José Carlos de Mesquita Lavado 

Coronel de Artilharia, foi Comandante do Regimento de Artilharia de Costa 
entre dezembro de 1980 e julho de 1982. 

Nasceu em Barcelos em 24 de junho de 1932, frequentou o Liceu Alexandre 
Herculano no Porto, a Escola do Exército (1951-1954) e o Curso Complementar 
de Estado Maior (1964-1967). Cumpriu uma Comissão Militar em Angola (1961-
1964) e uma em Moçambique (1969-1971). 

Foi CEM do Comando Militar da Madeira (1972-1973) e CEM da 1ª BMI (1976-
1978). Foi chefe da Repartição de Operações da DIOP do EMGFA (1983-1988). 
Assessor no Serviço Nacional de Proteção Civil, encarregado das relações com a 
OTAN (1988-1998). 

Desde 2001 é professor de Sociologia na Universidade Internacional para a 
Terceira Idade. 

 

Vice-Presidente – José Paulo Ribeiro Berger 

Coronel do Exército, no ativo, Engenheiro Militar, chefe do Gabinete de Estudos 
Arqueológicos da Engenharia Militar e subdirector da Direcção de 
Infraestruturas do Exército. 

Pós graduado em Museologia e Museografia e membro do Grupo de Trabalho 
do Ministério da Defesa Nacional para o Turismo Militar. 

Prestou serviço no Regimento de Artilharia de Costa, de Outubro de 1982 a 
Outubro de 1983, como Aspirante a Oficial Miliciano da especialidade 140 
Costa, tendo sido comandante de pelotão e instrutor na 3.ª Bateria, 
comandante de pelotão e adjunto do comandante da BCS e oficial de operações 
do Grupo Sul. 

 

 

 



7 
 

Secretário – Vitor Manuel Silva Borges 

Esteve colocado no Regimento de Artilharia de Costa entre 1970 e 1972. 
Tenente Miliciano desde 01 de Dezembro de 1973. 
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. 
É Advogado desde 1977. 

 

Suplente – Álvaro José Estrela Soares 

Coronel de Artilharia na Reserva, licenciado em Ciências Socio-militares pela 
Academia Militar. Colocado como Alferes no RAC em 1985, tendo comandado a 
Bataria da Parede. Desempenhou diversas funções no Instituto Geográfico do 
Exército e comandou a Unidade. Esteve colocado na Inspeção Geral de Defesa 
Nacional e no Estado Maior General das Forças Armadas. 
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DIREÇÃO 

 

Presidente - Carlos Manuel Alpedrinha Pires 

Coronel de Artilharia na Reserva, licenciado em Ciências Socio-militares pela 
Academia Militar. Colocado como Alferes no Regimento de Artilharia de Costa 
em 1984, serviu na Unidade durante 10 anos, em 3 períodos. Fez tiro com as 
Batarias de Albarquel, Outão, Lage, Parede, Alcabideche e comandou a Fonte 
da Telha, tendo sido ainda instrutor, comandante de Pelotão e Diretor de 
Instrução. Foi Comandante de Grupo de AAA durante 2 anos no Regimento de 
Guarnição Nº2 nos Açores. Esteve 8 anos na NATO em Oeiras no 
CINCIBERLANT, CINCSOUTHLAT e JHQ LISBON, em diversas funções 
operacionais no âmbito da AAA e das Operações Terrestres e Anfíbias. Foi 
Chefe da Repartição de Planos da DIOP do EMGFA e Chefe do Estado-Maior do 
Comando de Instrução e Doutrina do Exército. Foi dirigente e Presidente da 
Associação de Oficiais das Forças Armadas durante 15 anos. Fundou e é 
dirigente de outras 2 associações, no âmbito do ambiente no Estoril e da 
náutica tradicional em Oeiras. Possui o curso de mestrado de Liderança, 
Pessoas e Organizações da Academia Militar. É casado e tem uma filha com 26 
anos. 

 

Vice-Presidente para a Comunicação e Marketing – Carlos Alberto de 
Bigares Serra 

Coronel de Artilharia, licenciado em Ciências Socio-militares pela Academia 
Militar. Esteve colocado no Regimento de Artilharia de Costa entre 1982 e 1985. 
Foi adjunto e comandante das Batarias da Laje e do Bom Sucesso. Fez tiro com 
todas as batarias de calibre 150 mm do RAC, nomeadamente Laje, Trafaria e 
Albarquel. Fez tiro de salva, com peças do Forte do Bom Sucesso, em saudação 
à entrada de navios estrangeiros ou por outras ocasiões solenes. Foi 
programador e analista informático no Centro de Informática do Exército e 
Chefe de Gabinete do Comandante Operacional dos Açores. Exerceu várias 
funções no âmbito das Operações e Informações militares no Comando 
Operacional dos Açores e no Estado Maior General das Forças Armadas. Foi 
Chefe da Repartição de Planos da DIOP do EMGFA e Chefe da Repartição de 
Gestão e Coordenação da Pesquisa da DIMIL do EMGFA. Foi o responsável 
nacional pela gestão, manutenção e operação do Sistema Multinacional de 
Informações Militares “BICES” até à passagem à reserva em finais de 2012. É 
casado e tem uma filha com 25 anos. 
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Vice-Presidente para a Cultura e Património– João Guilhermino 
Madureira Fernandes 

Tenente Coronel de Artilharia, licenciado em Ciências Socio-Militares pela 
Academia Militar. Pós Graduação em Ciências da Educação pela Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Colocado no 
Regimento de Artilharia de Costa entre 1991 e 1996. Colocado em S. Margarida 
de 1997 a 2000, na DAMP entre 2001 e 2003, passou pelo Centro Naval de 
Ensino à Distância entre 2003 e 2008 onde foi Chefe do Departamento de 
Formação e membro do Conselho Pedagógico e do Conselho Executivo. 
Colocado no Instituto Militar dos Pupilos do Exército de 2008 a 2014, nas 
funções de Adjunto do Chefe do Serviço Escolar e Coordenador do Curso de 
Formação de Sargentos do Serviço de Material e de Transmissões. Foi Chefe da 
Seção de Pessoal e Chefe da Secção dos Serviços Técnico-Pedagógicos e 
Administrativos. Em 2014 colocado na Direção de Formação do Comando de 
Instrução e Doutrina do Exército como Chefe do Gabinete de e-learning e 
coordenador do Ensino à Distância no Exército (EaD). Em Janeiro de 2015 foi 
nomeado Chefe do Núcleo de Simulação Construtiva e Postos de Comando, no 
Instituto Universitário Militar em Pedrouços. 

 

Vice-Presidente para a Administração e Secretariado – João de 
Amorim Carneiro 

Ingressou como praça no Exército em Angola. Regressou ao Continente como 
1º Sargento, tendo sido colocado no Regimento de Artilharia de Leiria. Esteve 
colocado no Regimento de Artilharia de Costa  desde 1976 a 1994. Foi instrutor 
e adjunto do Comando da 1ª e da 6ª Batarias. Chefiou a Seção de Transportes 
do RAC. Integrou a comissão instaladora da Associação Nacional de Sargentos 
e foi Tesoureiro do Clube de Sargentos. Posteriormente foi colocado na Polícia 
Militar do Exército tendo aí passado à situação de Reserva. 

 

Vice-Presidente para o Património Humano e Encontros – António 
Arlindo da Cruz Alves 

Natural de Penafiel e com a idade de 64 anos. Cumpriu serviço militar como 1º 
cabo na 2ª Bataria (Parede) do Regimento de Artilharia de Costa, entre 1972 e 
1974. Foi dirigente associativo, desportivo, político e cultural, com formação 
nas áreas da arqueologia, teatro e comunicação, entre outras. Foi animador 
cultural no INATEL, pintor, jornalista na rádio e imprensa regional. Desenvolveu 
actividade comercial na área da hotelaria e está ligado ao setor do imobiliário. 
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Vice-Presidente para as Finanças e Tesouraria – José Ferreira 
Rodrigues 

É auditor empresarial, onde alia a Informática á parte fiscal, juntamente com 
TOC´s e ROC. Tem o curso da Escola Industrial Infante D. Henrique, no Porto e 
o Curso da Secção Preparatória ao Instituto Industrial (SPI). Tem o curso de 
formador informático da IBM (Estados Unidos) e o curso de auditoria 
empresarial. Foi formador de Informática em várias empresas e foi quadro na 
Empresa J. C. Rodrigues & Cª Lda. 

Frequentou o Curso de Sargentos Milicianos no Regimento de Infantaria Nº 5, 
nas Caldas da Rainha. Tirou a especialidade de Artilharia de Costa no CIAAC 
(Centro de Instrução de Artilharia de Anti-Aérea e de Costa). Esteve colocado 
na 2ª Bataria do RAC, de 1971 a 1974, onde chefiou vários departamentos da 
Bataria e ministrou aulas regimentais, até passar à disponibilidade. 

Em 1978, foi para o quadro da Empresa COMPUNOR – Informática e Serviços, 
Lda., como diretor Comercial e em1982, fundou a sua própria empresa, 
juntamente com outros dois sócios (MICROLÓGICA – Comercialização de 
Equipamentos Informáticos, Lda.), com sede no Porto, onde trabalhou até 
2010, altura em que passou à reforma. É casado e tem 2 filhos. 

 

Vogal – Manuel António Novo Arez 

Serviu no Regimento de Artilharia de Costa – Oeiras, entre 1984 e 1987, como 
Alferes Miliciano, onde foi Adjunto do Director de Instrução. Foi analista 
programador, no IATA. Organização e Gestão de empresas, INP. Director 
Comercial, em empresa do ramo automóvel. Sócio-Gerente, em empresa de 
construção e reparação de danos patrimoniais. 

 

Vogal – António Manuel Aguiar Vidicas 

Sargento-Mor de Artilharia, nasceu na Amadora, em 25 de Maio de 1961. Foi 
incorporado em Setembro de 1982, no Regimento de Artilharia de Costa (1ª 
Bataria),tendo ingressado na Escola de Sargentos do Exército em 1983, cujo 
curso terminou em 1985. Foi promovido ao atual posto em 30 de novembro de 
2010. Ao longo da sua carreira, prestou serviço em várias unidades e 
estabelecimentos militares: 

- 1985 a 1992 no Regimento Artilharia de Costa; 

- 1992 a 2007 na Direção de Transportes e posterior Chefia dos Serviços de 
Transportes; 
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- 2007 a 2010 na Escola do Serviço de Saúde Militar; 

-2010 a 2015 no Instituto de Estudos Superiores Militares; 

-Desde Março de 2015 colocado no Regimento de Artilharia Antiaérea nº1 como 
Adjunto do Comandante do RAAA1. 

 

Vogal – Fernando Manuel Alves Limão 

Natural de Lisboa e com a idade de 48 anos. Cumpriu o serviço militar como 1º 
Cabo Músico no Regimento de Infantaria Nº 15 de Tomar, entre 1986 e 1987, 
posteriormente adotado como Artilheiro de Costa pelos Nobres Camaradas que 
serviram esta Instituição. O seu fascínio pelo RAC, tem origem no seu pai, que 
foi militar desta Grande Instituição entre 1961e 1964 como 1º Cabo PCT. A sua 
integração na organização dos encontros, foi a melhor forma, não só de 
mostrar o que foi este Regimento, mas também, homenagear todos os 
Camaradas que tiveram a Honra de servir no Regimento de Artilharia de Costa. 

 

Suplente – Joaquim Fernando Borges Castanheira 

Sargento-Ajudante do Serviço de Material na situação de Reforma. É 
responsável pela Bataria da Fonte da Telha – 6ª Bataria do RAC. 

 

Suplente – Luís Manuel Ataíde Torrado Rafael 

Esteve colocado no RAC no 1º turno de 1982/83. Integrou o Corpo de 
Segurança do Estado Maior General das Forças Armadas como Agente de 
Segurança Principal desde 1985 até 2013. Desempenha atualmente funções no 
Instituto Militar dos Pupilos do Exército. 
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CONSELHO FISCAL 

 

Presidente – António Joaquim Pereira Aniceto 

Coronel de Administração Militar, licenciado em Ciências Socio-militares pela 
Academia Militar e em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE; tem a 
frequência do mestrado em Gestão e Administração Pública, no ISCSP. 

Foi colocado no Regimento de Artilharia de Costa em 1981 tendo 
desempenhado as funções de chefe da Contabilidade até 1983. Na Escola 
Prática de Administração Militar desempenhou o cargo Comandante de 
Companhia. Foi adjunto do Chefe da Repartição de Vencimentos e professor na 
Academia Militar e no Instituto de Altos Estudos Militares. 

Desempenhou os cargos de Chefe de Gabinete do Diretor de Administração e 
Mobilização de Pessoal (DAMP); Chefe da Sucursal de Évora da Manutenção 
Militar; Chefe do Centro de Finanças da Região Militar do Sul; Chefe da 
Repartição de Auditoria da Direção dos Serviços de Finanças do Exército; 
Subdirector dos Serviços de Finanças do Exército e Inspector administrativo-
financeiro da Direção dos Serviços de Finanças do Exército. Foi, ainda, 
professor na Universidade Moderna, onde leccionou as cadeiras de 
Contabilidade Geral e de Contabilidade Analítica; e professor no Instituto 
Politécnico Autónomo onde leccionou as cadeiras de Contabilidade Analítica e 
Fiscalidade. 

É colaborador de uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

 

Vice-Presidente – José Fernando Duque Luciano Paulo 

Coronel de Artilharia, licenciado em Ciências Socio-Militares pela Academia 
Militar. Esteve colocado no Regimento de Artilharia de Costa, entre 1992 e 
1998, onde exerceu as funções de Comandante de Bateria (6ª e BCS) e de 
Chefe da Seção Logística. Passou, ainda, pela Escola Prática de Artilharia; 
Comando das Forças Terrestres; Centro de Apoio Social de Oeiras e por Bissau 
onde exerceu a função de assessor do Adido Militar na Guiné-Bissau. Tem, 
ainda, os cursos de Operações Irregulares e de Meteorologia, a nível nacional, e 
os cursos “Crisis Management” e “Operational Evaluation” da NATO School”. Foi 
professor de Geografia em Grândola e Santiago do Cacém. 
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Secretário – José Henrique Paiva Costa 

Sargento-Chefe de Artilharia, colocado no Regimento de Artilharia Antiaérea Nº 
1. Esteve colocado no Regimento de Artilharia de Costa, vindo do RALIS, entre 
1993 e 1996,desempenhando, entre outras, as funções de tesoureiro e de 
chefe de Peça 15,2 cm. Atualmente desempenha funções de Chefe da 
Secretaria do Comando no RAAA1. Exerceu várias funções no âmbito da 
Logística, Operações e Informações Militares. Efetuou duas missões no Teatro 
de Operações do Kosovo e uma no TO do Afeganistão. 

 

Suplente - Manuel Ribeiro Batista Mendes 

Major do Serviço Geral do Exército na reforma. Serviu como sargento no RAC 
entre 1982 e 1989 tendo desempenhado as funções de instrutor e comandante 
de seção nas Batarias da Parede e da Laje. Ingressou como Oficial no quadro 
do Serviço Geral do Exército tendo exercido funções de defensor oficioso do 3º 
Tribunal Militar Territorial de Lisboa como capitão, assessor do Conselho 
Superior de Disciplina do Exército e Chefe da Secretaria Geral do EMGFA. Tem o 
curso de Direito e é advogado, com escritório em Lisboa. 


