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Regimento de Guarnição N.º1 

ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS  

"... As couzas que padecem os moradores desse afligido reyno, bastarão para vos desenganar que os 
que estão fora desse pezado jugo, quererião antes morrer livres, que em paz sujeitos. Nem eu 
darei aos moradores desta ilha outro conselho... porque um morrer bem é viver perpetuamente...". 
                                                              In, Carta de Ciprião de Figueiredo a Filipe II de Espanha 

♦  Cerimónia da Liga dos Combatentes da Ilha do Pico - 05 de outubro; 

♦  Exercício “Foca” - 03 de outubro; 

♦  Provas de classificação e seleção - 06 e 07 de outubro; 

♦  Cerimónia de despedida de militares - 17 de outubro; 

♦  Imposição de Condecorações a militares da Secção de Guarnição e Seguran-

ça do Faial - 18 de outubro; 

♦  Visita do Exmo. Comandante da Zona Militar dos Açores - 19 de outubro; 

♦  Apresentação de novos Oficiais no Regimento de Guarnição Nº1 - 24 de outu-

bro; 

♦  CDM Duatlo-BTT fase Forças Armadas - 27 e 28 de outubro; 

♦  Promoção a Primeiro-Sargento - 28 de outubro; 

♦  Promoção a Primeiro-Cabo - 28 de outubro; 

♦  3º Cross Trail 4 Picos - 29 de outubro; 

♦  Palestra de divulgação dos regimes de Voluntariado e Contrato. 
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Regimento de Guarnição N.º1 

ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS  

Relativamente às atividades do RG1 durante o mês de outubro, destacamos 
a visita do Ex

mo
 Brigadeiro-General Figueiredo Feliciano, recentemente em-

possado por S. Exª o General CEME como novo Comandante da Zona Mili-
tar dos Açores.  
Esta edição realça ainda o esforço de divulgação do serviço militar que tem 
vindo a ser feito, bem como a preparação do Curso de Formação Geral Co-
mum de Praças e do Curso de Promoção a Cabo, que serão iniciados a 
breve trecho. 
A preparação contínua do 1ºBatalhão de Infantaria como encargo operacio-
nal do Regimento, além da manutenção das infraestruturas, armamentos e 
equipamentos, continuam a merecer a nossa atenção. Damos ainda conta 

da comemoração do Dia do Exército que foi assinalada em Angra do Heroísmo com a realização de 
uma prova desportiva aberta ao público, designada por “Trail dos quatro picos” onde participaram 
mais de setenta atletas. 
Deixamos aos nossos leitores o lema do RG1 e votos de que a leitura da nossa newsletter continue 
a merecer a sua atenção para as novas edições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS” 
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Regimento de Guarnição N.º1 

ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS 

Exercício “Foca” 

Página 3 de 12 Perguntas e comentários: envie-nos uma mensagem de correio eletrónico para rg1@mail.exercito.pt  

A descontinuidade territorial da Área de Opera-
ções do RG1 releva a importância do treino de 
operações conjuntas com a Marinha Portugue-
sa na projeção do Encargo Operacional da Uni-
dade (EOp/RG1) com recurso a Unidade Na-
val. 
Anualmente são realizados dois Exercícios da 
série FOCA que consistem no treino de embar-

que, transporte e desembarque dos militares do Encargo Operacional do RG1 (1.ºBI/FZMA) em Na-
vio de Guerra. A necessidade da realização deste tipo de exercício conjunto faz com que seja im-
portante para a salvaguarda da segurança, a realização do treino do procedimento de reação indivi-
dual, em caso de incidente de “Homem ao Mar”. 
No dia 03 de outubro de 2016 foi realizado um treino “Homem ao Mar”, com o apoio da Capitania 
do Porto de Angra do Heroísmo. Os militares do 1.ºBI/FZMA treinaram a adaptação ao meio aquáti-
co com colete salva-vidas, a recolha por embarcação ligeira semirrígida, e o procedimento de em-
barque em balsa salva-vidas a partir da água. 
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Regimento de Guarnição N.º1 

ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS 

Provas de classificação e seleção  
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No período compreendido entre 06 e 07 de outubro de 2016, decorreram no RG1 as 
Provas de Classificação e Seleção (PCS) a 43 candidatos ao Regime de Voluntariado 
e Contrato de mancebos oriundos das ilhas do  Grupo Central e Ocidental do Arqui-
pélago dos Açores. 
O circuito de classificação e seleção foi operado por uma equipa de militares do Gabi-
nete de Atendimento ao Público de Ponta Delgada (GAPPD), reforçada por dois psi-
cólogos do Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAE). 
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Regimento de Guarnição N.º1 

ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS 

Cerimónia de despedida de militares 
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Em 17 de outubro de 2016, realizou-se na Praça de Armas a cerimó-
nia de despedida de diversos militares do Regimento de Guarnição 
Nº1 que passaram a situação de disponibilidade após terem cumprido 
o tempo máximo de  contratos estabelecido por lei. 
A todos que, os Oficiais, Sargentos, Praças e Civis  do Regi-
mento desejam as maiores felicidades profissionais e pessoais 
mantendo as portas abertas para regressarem a visitar antigos 
camaradas e amigos, bem como os locais onde prestaram serviço. 
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Visita do Exmo. Comandante da Zona Militar dos Açores 

Em 19 de outubro de 2016, o Ex
mo.

 Brigadeiro - General, 
José António de Figueiredo Feliciano, visitou pela primeira 
vez o Regimento de Guarnição Nº. 1, na qualidade de Co-
mandante da Zona Militar dos Açores. 

O programa da visita incluiu uma Guarda de Honra junto 
ao Baluarte de São Pedro, honras regulamentares pela 
Guarda de Polícia, apresentação de cumprimentos na Sa-
la de Honra do Regimento, brífingue de situação, visita às 
principais instalações da Unidade e almoço festivo no Re-

feitório Geral. 

No seguimento da sua visita à Ilha Terceira, o Ex
mo.

 Coman-
dante da Zona Militar dos Açores, apresentou cumprimentos 
ao Representante da República Portuguesa para a Região Au-
tónoma dos Açores e ao  Presidente da Câmara Municipal de 
Angra do Heroísmo. 
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ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS  

3º Cross Trail 4 Picos 

No dia 29 de outubro de 2016, integrado nas comemorações do Dia do Exército, realizou
-se, na Zona Militar e  Reserva Florestal do Monte Brasil, o “3º CROSS TRAIL 4 PICOS”.  
Este evento, foi organizado pelo Regimento de Guarnição Nº1 e teve como objetivo o 
convívio, a prática desportiva e ainda proporcionar aos participantes um maior conheci-
mento do património arquitetónico e histórico  da Fortaleza de São João Batista. 
A concentração teve lugar na Praça de Armas do Castelo de S. João Baptista a partir 
das 09 horas, após a qual os atletas foram postos à prova, individual e coletivamente, 
num percurso com  10 Km ao longo de diversos trilhos do Monte Brasil, que tinha como 
objetivo a passagem pelos 4 picos do Monte Brasil (Facho, Cruzinhas, Vigia da Baleia e 

Zimbreiro), daí resultando o nome do TRAIL. 
Em simultâneo foi realizado  um passeio num percurso idêntico, sem carácter competitivo com a extensão 
de 5 km, no qual os participantes em contacto com a natureza, usufruíram das magníficas paisagens que o 
trajeto proporciona, onde se incluiu a Casa de Regalo, o Forte Santo António e Forte de São Diogo. 
Participaram na prova mais de 70 atletas, nas variantes cross e passeio. 
Os resultados da prova foram os seguintes: 
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 1Class. 2Class 3Class 

1º Escalão Luis Assis  João Brasil  Sergio Furtado 

Escalão 
Veteranos 

João Valadão  Jerry Bettencourt  Delio Teodoro 

Escalão 
Feminino 

 Liliana Bettencourt  Ana Costa  Vanessa Silva 

Individual 

Equipas 

 1Class 2Class 

Equipas Secção de Alimentação RG1 Fanã Team RG1 
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ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS  

Promoções 

Por despacho de 18 de outubro de 2016 do Chefe da RPM/DARH, publicado no 
Diário da República - 2.ª série – n.º 205 de 25 de outubro de 2016, sob o Despa-
cho n.º 12810/2016, ao abrigo dos poderes que lhe foram subdelegados pelo 
Major-general DARH, conferido pelo Despacho n.º 11908/2016, de 31 de agosto, 
publicado no DR 2.ª série n.º 192 de 6 de outubro, após Subdelegação do Exmo. 
Tenente-general AGE, foram PROMOVIDOS ao posto de Primeiro-sargento os 
seguintes Sargentos:  
 
 

2Sargento David Miguel Carracha Silvestre; 
2Sargento Igor Filipe Marques Leite; 
2Sargento João Carlos Martins Fernandes; 
2Sargento Ana Madalena Bessa da Silva Costa. 

Aos novos Primeiros Sargentos, o Regimento de Guarnição Nº1 deseja mas maiores felicidades 
pessoais e profissionais para o novo posto e para a continuação das sua carreiras na Infantaria e 
no Exercito. 
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Promoções 

Por despacho de 10 de outubro de 2016 do Chefe da RPM/DARH, ao abrigo dos po-
deres que lhe foram subdelegados pelo Major-General DARH, após subdelegação do 
Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, neste delegados pelo Despa-
cho n.º 8546/2016, de S. Ex.ª o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publica-
do no DR, 2.ª série, n.º 125, de 01 de julho, foram promovidos ao posto de Primeiro-
Cabo os Segundos-Cabos em regime de contrato a seguir mencionados:  

 

2Cab Emanuel Tavares Cabral; 

2Cab Flávio Miguel Cabral Gouveia; 

2Cab Manuel António Rodrigues Almeida; 

2Cab Clemente do Carmo Vieira Carmo; 

2Cab Séfora Daniela Rocha Mendes; 

2Cab Mário Jorge Oliveira Vieira; 

2Cab Edgar Filipe Raposo Vieira; 

2Cab Hugo Francisco Lopes Soares; 

2Cab Paulo Jorge Ferreira Gaipo; 

2Cab Wilson Miguel Avila Vieira; 

2Cab  Vanessa Cristina Ferreira da Silva; 

2Cab João Martinho Lemos Oliveira; 

2Cab Célio Roberto Melo Pereira; 

2Cab Hernâni Alexandre Pacheco; 

2Cab Ana Cláudia Pinheiro da Silva; 

2Cab José António Ferreira de Vargas; 

2Cab Rodrigo Aguiar Sousa. 

 

 

 

 

Aos novos Primeiros Cabos, o Regimento de Guarnição Nº1 deseja mas maiores felicidades pesso-
ais e profissionais. 
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Campeonato Desportivo Militar de Duatlo BTT – Fase IV (Forças Armadas) 

Nos dias 27 e 28 de outubro de 2016, teve lugar na Escola Prática da 
Guarda Nacional Republicana , em Queluz, o Campeonato Desportivo 
Militar de Duatlo BTT – Fase IV Forças Armadas. 
O Regimento de Guarnição N.º 1 marcou presença entre os elementos 
da equipa do Exército, que se classificou no 2.º lugar da competição no 
2º Escalão, com o Major de Infantaria Rui Costa. 

Em 05 de outubro de 2016, teve lugar na Freguesia de 
São Roque na Ilha do Pico a inauguração de um mo-
numento de homenagem aos militares daquela fregue-
sia que prestaram serviço militar em Africa. Este even-
to foi promovido pelo Núcleo do Pico da Liga dos 
Combatentes e contou com a presença do Regimento 
de Guarnição Nº1. 
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Cerimónia da Liga dos Combatentes Ilha do Pico 

Equipa do Exercito 



11  

Regimento de Guarnição N.º1 

ANTES MORRER LIVRES QUE EM PAZ SUJEITOS  

Apresentação de novos Oficiais 

Em  24 de outubro 16 apresentaram-
se no Regimento de Guarnição n.º1 
os seguintes militares: 
 - Alferes de Infantaria Ricardo Pinho; 
 - Alferes de Infantaria José Santos; 
 Aos novos Oficiais, o Regimento de 
Guarnição n.º1 endereça calorosos 
votos de boas vindas e de felicidades 
pessoais e profissionais, par os desa-
fios de novas funções como Oficiais 
do Quadro Permanente. 
 
 

Em 18 de outubro de 2016 foram impostas as Medalha de Comporta-
mento Exemplar grau Cobre, aos seguintes militares que prestam servi-
ço na Secção de Guarnição e Segurança na Ilha do Faial: 
 
   - 1Cb José Silveira; 
   - Sold Mark Soares. 
 
    A medalha de cobre de comportamento exemplar é concedida ao 
militar que conte seis anos de serviço efetivo sem qualquer pena disci-

plinar ou criminal ou que, tendo sofrido pena não privativa de liberdade, complete igual período de 
tempo sem sofrer nova pena. 
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Imposição de Medalhas de Comportamento Exemplar 
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Palestra de divulgação dos Regimes de Voluntariado e Contrato 

Decorreu no dia 07 de setembro de 2016 no Centro Cultural e Congressos de An-
gra do Heroísmo, com a colaboração da Agência para a Qualificação, Emprego e 
Trabalho de Angra do Heroísmo, uma palestra de divulgação dos Regimes de Vo-
luntariado e Contrato. 
Nesta palestra compareceram cerca de 200 cidadãos inscritos nessa agência 
com idades compreendidas entre os 18 e 24 anos e, no mínimo com 9º ano de 
escolaridade, tendo sido apresentadas as condições e oportunidades que estes 
regimes de prestação de serviço proporcionam aos que optam pelo ingresso no 
Exército Português. Como nos diferentes eventos de divulgação que têm vindo a 

ser realizados pelo Regimento, as palestras e as especificidades do serviço militar, têm sido apre-
sentadas pela Secção de Pessoal. 
Este evento que contou com a  cobertura pelo canal televisivo VITEC. 
As imagens do evento estão acessíveis a partir do link que se junta seguidamente: 
 
(http://www.azorestv.com/index.php/video/2012/ex%C3%A9rcito-portugu%C3%AAs-na-mostra-
regional-de-emprego/) 
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