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“Os cadetes assistiram às influências 
do anticiclone, desde o trânsito de Las 
Palmas até aos Açores, e deu para sentir 
algumas diferenças”, garante o segun-
do-tenente Tiago Chagas Fernandes. 
Acrescenta o Oficial de Relações Pú-
blicas do navio que as alterações mais 
bruscas do estado do tempo, e que as 
características do vento e do mar dos 
Açores, são um desafio para os alunos: 
“com o Anticiclone dos Açores há algu-
ma dificuldade acrescida, o que é um 
desafio para os cadetes perceberem os 
fenómenos meteorológicos e consegui-
rem decifrá-los e actuar perante eles”. 
Como o Sagres navega sobretudo à vela 
dá para “sentir na pele os fenómenos 
da natureza. Sentir o frio, as diferenças 
na temperatura e tudo isso influencia 
a nossa navegação”, explica Chagas 
Fernandes.

O facto do exterior do próprio navio 
ser mais amplo do que os outros, facilita 
também a aprendizagem sobre a nave-
gação astronómica e navegação oce-
ânica. Os cadetes conseguem ter mais 
liberdade para ver os astros, identifica-
los e utiliza-los nas marcações. O navio 
Sagres é também uma experiência úni-
ca porque em vez de recorrer ao motor 
(que permite navegar a 16 nós), privile-
gia a navegação à vela que, normalmen-
te, atinge uma velocidade de cerca de 
6 nós. Desejavelmente o motor só deve 
ser usado nas manobras mas nem sem-
pre é possível navegar só com as velas, 
como aconteceu nas vésperas de chega-
ram a São Miguel, em que o vento não 
ajudou a ultrapassar os 2 nós.

É pouco provável os alunos da Es-
cola Naval portuguesa venham, no futu-
ro, a trabalhar numa embarcação como 
o N.R.P. Sagres. As actuais missões 
executadas pelos oficiais da marinha 
portuguesa, seja de fiscalização seja 
de protecção, decorrem a bordo de bar-
cos mais sofisticados e mais modernos, 
ainda assim, a passagem pelo Sagres é 
uma experiência a que muitos cadetes 
aspiram.

“Está a ser uma experiência 
muito boa”

Vieira da Silva tem 19 anos e é um 
dos 42 cadetes que integra a viagem de 
instrução no navio-escola Sagres. Está 

na especialidade de engenharia naval, 
no ramo da mecânica, uma área que 
“desde muito jovem que queria seguir” 
mas conta que também “sentia interesse 
em experimentar a vida militar”. Vieira 
da Silva recorda que quando soube “da 
fusão da escola naval e da engenharia” 
a sua escolha “foi automática”.

À semelhança de todos os alunos 
que concorrem à escola naval portu-
guesa, também Vieira da Silva teve de 
experimentar andar no Sagres para con-
firmar a sua capacidade de adaptação à 
vida de marinho. Agora, nesta viagem 
que inclui as Canárias e os dois Portos 
dos Açores, o percurso é mais longo e 
mais exigente mas mesmo assim, o alu-
no do segundo ano garante que “está a 
ser uma experiência muito boa”.

É uma experiência única

“O que fazemos aqui neste navio 
nunca mais vamos fazer em lado ne-
nhum”, defende Santos Ferreira, de 22 
anos, uma das 10 cadetes femininas que 
viaja a bordo do navio-escola Sagres. 
Conta que sempre teve “curiosidade em 
saber como era a vida no mar e a vida 
militar” e que apesar de ser “um pouco 
diferente do que eu estava habituada, da 
rotina do dia-a-dia”, está a “gostar”. O 

mais difícil foi habituar-se à distância 
da família “quando estamos a navegar 
ficamos sem rede e sem contactos com 
a família o que de início é um bocado 
complicado”.

É a primeira vez Santos Ferreira está 
nos Açores, diz que não têm tido “gran-
des problemas” na viagem e garante que 

está a ser uma boa oportunidade para 
“adquirir novas experiências” e para 
por em prática a teoria que aprenderam 
ao longo do ano. Espera no futuro con-
seguir vir a ser “responsável pela nave-
gação de um navio”.

Cadete da “marinha amiga”

O jovem alemão Heck é um dos 11 
cadetes estrangeiros que integra esta 
viagem. “Assim que soube da opor-
tunidade, aproveitei”, diz o cadete de 
23 anos que no dia 1 de Julho foi pro-
movido a bordo do navio Sagres. Para 
além do aluno alemão, os outros alunos 
estrangeiros, considerados como mem-
bros da “marinha amiga” de Portugal, 
vêm de países como: América, Angola, 
Brasil, Canadá, China, Marrocos, Méxi-
co, Polónia e Tunísia.

Heck já esteve a bordo do ‘navio 
irmão’ do Sagres mas mesmo assim 
diz que está a ser “uma óptima expe-
riência”, principalmente para apren-
der como é que a “marinha portuguesa 
forma os seus cadetes”. Considera que 
é tudo muito semelhante e só nota “pe-
quenas diferenças”, por exemplo, no 
manuseamento das velas. Heck não co-
nhecia os Açores e ainda ser ter desem-
barcado confessou-se encantado com o 

Navio Sagres sai hoje de Ponta Delgada rumo a Angra do Heroísmo

Cadetes aprendem com o mar 
e com o anticiclone dos Açores

O N.R.P. Sagres integra alunos estrangeiros das “marinhas amigas” de Portugal

Santos Ferreira (esq) e Vieira da Silva (dir), cadetes que recebem instrução no navio-escola Sagres

Navegar ao largo dos Açores permite que os futuros oficiais da marinha tenham 
contacto directo com os efeitos do mítico anticiclone dos Açores. A experiência
a bordo do navio-escola Sagres, é ideal para que os cadetes apliquem os conheci-
mentos teóricos sobre a meteorologia e astronomia.
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que via ao longe: “a ilha parece muito 
bonita e estou desejoso de ir a terra”.

“Toda a gente enjoa”

Até os mais experientes marinhei-
ros podem enjoar a bordo de um navio, 
quem o diz é o médico de serviço no 
navio Sagres. “Toda a gente enjoa”, 
confirma Pedro Daniel, de 25 anos, for-
mado na Escola Naval. Para além dos 
enjoos, as lesões provocadas pelo es-
forço físico e as gripes são, regra geral, 
os problemas mais frequentes a bordo e 
que exigem a assistência, quer do médi-
co quer do enfermeiro que também se-
gue a bordo. Também o regresso a terra 
firme pode trazer alguma estranheza 
para quem passou muitos dias no mar, 
porque como ficam habituados à ondu-
lação constante, nos primeiros minutos 
em terra precisam de tento para se rea-
daptarem.

No caso desta viagem, e apesar dos 
Açores terem ‘má fama’ quanto à du-
reza do mar, Pedro Daniel garante que 
tem corrido tudo muito bem: “temos 
tido muito bom tempo mas não é essa 
a regra”. Apesar de ser a sua primeira 
experiência a acompanhar uma “viagem 
de instrução”, Pedro Daniel já conhece 
bem o navio Sagres “como este é o pri-
meiro navio com que contactamos como 
marinheiros, é sempre nostálgico voltar 
aqui, onde se aprendeu muito”.

  Bárbara Almeida

Passagem pelo Sagres é obrigatória 
para todos os oficiais da marinha

Apesar de ser um navio emblemático 
para a marinha portuguesa, que serve de 
homenagem às antigas caravelas que 
serviram nos descobrimentos portugue-
ses, o N.R.P. Sagres foi concebido para 
outro propósito. Construído em 1937 nos 
estaleiros de Hamburgo, para a marinha 
alemã, o navio foi baptizado com o nome 
de Albert Leo Schlageter. Posteriomente, 
foi entregue à marinha brasileira que o 
rebaptizou como o nome da baía de Gua-
nabara. Só em 1961 é que foi adquirido 
por Portugal e adquiriu o nome Sagres, 
já que iria substituir um outro navio com 
o mesmo nome.

Curiosamente o primeiro barco a 
chamar-se Sagres foi um navio, também 
de origem alemã, que foi arrestado quan-
do estava ao largo dos Açores, em 1916. 
Nessa altura fi cou com o nome Flores e 
servia de transporte para os ingleses. Só 
em 1924 é que passou defi nitivamente 
para a marinha portuguesa passando a ser-
vir como navio-escola e adquirindo o nome 
Sagres.

Castigos para quem não cumpre 
a tradição

“Este navio é o maior defensor das 
tradições”, realça o Capitão-de-Fragata 
Paulo Alcobia Portugal admitindo que 
“os cadetes aprendem os rituais, às vezes, 
à custa de penalizações”. Como exemplo, 
o comandante refere: “se tocarem o sino 
indevidamente ou se passarem sem auto-
rização em determinados sítios”, têm que 
pagar uma multa. Cabe aos marinheiros 
mais experientes chamar a atenção dos 
formandos para que “interiorizem os con-
ceitos e as referências que também vão fa-
zer parte das suas carreiras”.

De acordo com a tradição, os marinhei-
ros não falam de ‘esquerda’ ou de ‘direita’ a 
bordo de um navio mas sim de ‘bombordo’ 
e de ‘estibordo’. Todos os que embarcam 
sabem que se devem orientar estando de 
frente para a proa e que ‘bombordo ‘ 
fi ca do lado esquerdo e ‘estibordo’ 
do lado direito. Explica o Ofi cial de 
Relações Públicas do navio Tiago 
Chagas Fernandes que bombordo 
“é o bordo de honra, é um bordo 
mais nobre e o bordo do senhor co-
mandante”. Por isso, logo à chega-
da ao navio todos são informados 
que no convés, as escadas do lado 
esquerdo só podem ser usadas pelo 
comandante. 

O mesmo acontece na ponte 
de comando do navio (que como 
o próprio nome indica é a sala de 
onde se comanda a embarcação), 
que tem uma ‘cadeira do coman-
dante’ e “em toda a marinha há a 

tradição de que ninguém se senta na cadei-
ra do senhor comandante, por isso, mesmo 
quando ele não está a cadeira fi ca vazia”, 
explica Chagas Fernandes. Aliás as instala-
ções do comandante defi nem qual é a zona 
considerada mais nobre do navio que, no 
caso do Sagres, fi ca na ré, tal como acon-
tecia nas antigas caravelas - em que a ré era 
considerada a parte mais nobre do navio. 
Actualmente as embarcações mais moder-
nas optam por ter as instalações dos chefes 
a meio do barco já que é a zona que mexe 
menos.

“É o único navio da marinha
 que tem um clarim a bordo”

“Este é o único navio da marinha que 
tem um clarim a bordo” ou seja “um mili-
tar que exerce o toque do clarim a bordo”, 
confi rma o ofi cial de relações públicas do 
Sagres. Chagas Fernandes, explica que 
o clarim é usado essencialmente para os 
toques da alvorada e de formatura. Para 

além do clarim o som do apito é o que mais 
se ouve a bordo do sagres. Todas as mano-
bras são efectuadas aos som de vários api-
tos que mesmo em dias de mau tempo se 
consegue fazer ouvir desde a proa até à ré.

 A bordo chama-se faina a todas as ma-
nobras de trabalho efectuadas, por exem-
plo, para atracar, para manusear as velas e 
os mastros. No caso da faina dos mastros, 
que são três neste navio, o mestre apita para 
chamar os marinheiros que sabem à partida 
para onde se deslocar. Cada mastro tem um 
responsável que apita, o seu “pronto”, para 
responder ao mestre que estão a postos. 
Assim que ouve esse apito, o mestre dá o 
apito fi nal para o comandante. Ainda que 
parece sempre o mesmo, a verdade é que o 
som que sai dos apitos é sempre diferente, 
é como uma espécie de código morse cuja 
mensagem é clara para quem navega no 
Sagres.

“Homem ao mar”

Sempre que o navio Sagres se aproxi-
ma de um porto ou mesmo quando se rea-
lizam exercícios a bordo onde há risco de 
alguém cair ao mar – as chamadas mano-
bras de “homem ao mar” – há uma mergu-
lhador profi ssional, prontamente equipado 
e a postos para ajudar os colegas. Também 
por questões de segurança, quer em portos 
estrangeiros quer em portos nacionais, as 
manobras de atracagem são acompanha-
das por um piloto do porto de chegada. 
Foi assim que aconteceu quando o Sagres 
atracou em Ponta Delgada, que apesar de 
ser considerado um bom porto, é mais fá-
cil conduzir as manobras quem já conhece 
as águas e as distâncias.  

                               B.A.

Pedro Daniel é o médico, da Escola Naval,
 que acompanha esta viagem
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Desde há 52 anos que “todos os oficiais da marinha portuguesa passaram 
pelo navio-escola Sagres”, garante Tiago Chagas Fernandes, Oficial de Relações 
Públicas do navio. Apesar de ser totalmente diferente das embarcações mais modernas, 
os alunos do 2º ano da Escola Naval, são obrigados a fazer esta aprendizagem que é 
também uma viagem pela história e pela tradição da marinha portuguesa.

Sagres já navegou quase 587.594 milhas (o equivalente a 27,15 voltas ao mundo), 
visitou 60 países e 180 portos


