NOTÍCIAS

FORÇA AÉREA PORTUGUESA

DESTAQUE

Centro de Acolhimento Militar da BA11
27 NOVEMBRO 2020

O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. António Lacerda Sales, e o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Dr. Jorge
Seguro Sanches, realizaram, no dia 27 de novembro, uma visita de trabalho ao Centro de Acolhimento Militar da Base Aérea n.º 11.
A deslocação, que teve como objetivo acompanhar a situação epidemiológica e respetiva resposta à pandemia, contou com a
presença do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Joaquim Borrego, e do Comandante da Unidade, Coronel Paulo Costa.

11.º Aniversário
do AM3
25 NOVEMBRO 2020

O Aeródromo de Manobra n.º 3, em Porto
Santo, comemorou no dia 25 de novembro
o seu 11.º Aniversário, numa cerimónia
presidida pelo Comandante da Unidade,
Tenente-Coronel António Nunes. Do
acontecimento destaca-se a alocução
do Comandante e a imposição de uma
condecoração a um militar da Unidade.
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Encerramento
do CFS-QP 2019/2020
11 DEZEMBRO 2020

Decorreu, a 11 de dezembro, no Centro de Formação
Militar e Técnica da Força Aérea, na Ota, a Cerimónia de
Encerramento do Curso de Formação de Sargentos dos
Quadros Permanentes (CFS-QP) 2019/2020.
Os 71 alunos, promovidos a Segundo-Sargento,
receberam os respetivos diplomas de curso, havendo
ainda lugar à entrega de prémios escolares aos alunos
melhor classificados, bem como ao Formador do Ano.
O Encerramento do CFS/QP foi assinalado com uma
cerimónia militar presidida pelo Comandante do
Pessoal em suplência, Major-General António Temporão,
e contou com a presença do Diretor da Instrução,
Brigadeiro-General César Rodrigues e do Assessor do
CEMFA para a Categoria de Sargentos, Sargento-Mor,
Paulo Vasconcelos.
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Juramento de Bandeira
da Instrução Básica 01/20
18 DEZEMBRO 2020

Realizou-se, no dia 18 de dezembro, o Juramento de Bandeira
da Instrução Básica 01/20 no Centro de Formação Militar e
Técnica da Força Aérea, na Ota.
Este momento solene foi o culminar de todo o período de
instrução básica, representando o final de um longo caminho
que os recrutas tiveram que percorrer para alcançarem o
almejado sonho de se tornarem militares.
A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Força
Aérea, General Joaquim Borrego, e contou com a alocução
do Comandante da Esquadrilha da Instrução Básica, Capitão
José Viralhada, e com a leitura de deveres militares do
Regulamento de Disciplina Militar. O significativo evento deuse por encerrado com o Juramento de Bandeira.
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Rendição de Comando
do CTSFA
23 DEZEMBRO 2020

O Tenente-Coronel Navegador Paulo
Alves assumiu, no dia 23 de dezembro,
o Comando do Centro de Treino de
Sobrevivência da Força Aérea, substituindo
na função o Coronel Técnico de Operações
de Comunicações e Criptografia Valdemar
Lourenço.
A Rendição de Comando foi assinalada com
uma cerimónia militar presidida pelo Chefe
do Estado-Maior da Força Aérea, General
Joaquim Nunes Borrego, destacando-se as
alocuções do Comandante da Força Aérea
e do Coronel Alves, e ainda a imposição da
Medalha de Serviços Distintos ao Coronel
Lourenço.

MISSÕES DE INTERESSE PÚBLICO
FORÇA AÉREA PORTUGUESA

Resgate de pescador
a 388 quilómetros das Lajes

NEA realiza ecografia
a bordo de um Falcon 50

11 DEZEMBRO 2020

22 JANEIRO 2021

A Força Aérea, em coordenação com a Marinha
Portuguesa, resgatou no dia 18 de novembro um
pescador, de nacionalidade indonésia e com 33 anos de
idade, da embarcação portuguesa «JOANA CUNHA» que
navegava a cerca de 288 quilómetros da Ilha Terceira nos
Açores.

A Força Aérea, através da Esquadra 504 «Linces», foi
ativada no dia 22 de janeiro para efetuar o transporte
urgente de uma criança de três anos dos Açores para o
Continente.

A necessidade de cuidados médicos urgentes levou
ao empenhamento de um helicóptero EH 101 Merlin,
operado pela Esquadra 751 «Pumas», que após a
recuperação transportou o paciente para a Base Aérea
n.º 4, onde era aguardado por uma ambulância que
procedeu ao seu encaminhamento para o Hospital de
Santo Espírito. De relevar que a missão foi acompanhada
por um avião C-295M da Esquadra 502 «Elefantes».

Durante o voo para Lisboa, a equipa médica militar do
Núcleo de Evacuações Aeromédicas (NEA) da Força
Aérea, que seguia a bordo, realizou uma ecografia
para aferir o estado de saúde da criança e os efeitos
fisiológicos do voo.
Além da capacidade de suportar vítimas graves em várias
valências, a mais valia da presença durante o transporte
aeromédico de uma equipa de saúde diferenciada,
dotada com equipamento capaz, é a possibilidade de não
apenas manter, mas aumentar e melhorar os cuidados
prestados durante o voo até ao destino.
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