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Horizontais:

5 Fragata D. 
Fernando II e 
(...), construída 
em Damão em 
1843, foi o 
último navio à 
vela da Marinha 
Portuguesa e o 
último navio a 
fazer a “Carreira 
da Índia”, 
navegando mais 
de 100.000 
milhas (com 
acento). (6)

8 (...) de Guerra 
Portuguesa, foi 
criada em 1317. 
(7)

10 Batalha Naval do 
(...), durante a 
crise dinástica de 
1383-85, uma 
esquadra 
portuguesa vinda 
do Norte forçou a 
entrada em 
Lisboa, cercada 
por terra e mar 
pelo Rei de 
Castela e 
reabasteceu os 
assediados, 
comandados por 
D. João, Mestre 
de Avis. (4)

13 Infante D. (...), 
figura de proa do 
NRP Sagres e 
Patrono da 
Escola Naval, foi 
uma das 
personagens da 
História de 
Portugal que 
maior 
notoriedade 
assumiu a nível 

internacional pelo 
papel decisivo 
que teve no 
lançamento da 
expansão 
marítima 
portuguesa e 
europeia do 
século XV. (8)

15 Tem como 
finalidade 
identificar as 
unidades e 
organismos em 
cerimónias e 
desfiles militares; 
incorpora as 
cores que por 
tradição lhe estão 
associadas - o 
azul e o prateado 
- além do escudo 
presente no seu 
brasão de armas, 
circundado pela 
divisa Talant de 

bien faire e pelo 
grito de guerra 
nacional «SÃO 
JORGE». (10)

16 Conquista de (...) 
- Início da 
Expansão 
portuguesa 
(1415). (5)

17 Chegada de 
Vasco da (...) à 
Índia - Início da 
globalização (20-
5-1498, data em 
que se assinala o 
Dia da Marinha).
(4)

21 Batalha Naval de 
(...), 1509, em 
termos 
estratégicos 
representou o 
domínio absoluto 
do Índico pelos 

portugueses 
durante cerca de 
30 anos, pois só 
em 1538 voltou a 
ser 
verdadeiramente 
posta em causa a 
presença 
portuguesa 
naquele oceano
(batalha entre as 
frotas 
portuguesa e 
egípcia). (3)

22 Onde a Marinha 
esteve presente 
ao longo dos 
últimos 700 anos, 
assumindo um 
papel 
fundamental nos 
grandes 
acontecimentos 
nacionais, ao 
serviço de 
Portugal e dos 



portugueses. (3)

23 Ao longo dos 
tempos têm 
pertencido e 
continuam a 
despontar na (...) 
da Armada, 
vários 
compositores de 
reconhecido 
mérito, e alguns 
dos melhores 
instrumentistas 
portugueses. (5)

26 Chegada ao (...) -

Império 

Marítimo/Comer

cial dos 

portugueses no 

Oriente (1543) 

(com til). (5)

28 Palavra que 
aparece duas 
vezes na divisa 
«A (...) 
HONRAE QUE 
A (...) VOS 
CONTEMPLA»; 
todos os navios 
da Marinha 
Portuguesa 
ostentem este 
lema mas o NRP 
Sagres é o único 
que 
presentemente 
cumpre com a 
portaria de 1863, 
que determina a 
sua colocação no 
tombadilho. (6)

29 Reconquista de 

(...) (1648). (6)

31 (...) Calouste 
Gulbenkian, 
órgão científico e 
cultural da 
Marinha a quem 

compete 
promover o 
interesse pela 
astronomia, 
divulgando 
conhecimentos 
científicos 
relativos ao 
universo (com 
acento). (10)

33 Reconquista de 
espaços 
ocupados pelos 
(...) (1648-1654).
(10)

37 Reconquista de 
(...) (1654). (10)

38 Batalha Naval do 
Cabo (...) -
batalha 
representou a 
derradeira 
tentativa turca de 
expansão para o 
Mediterrâneo 
ocidental (1717) 
(com til). (7)

40 De Marinha e do 
Fuzileiro, são? 
(6)

42 Intervenção de 

Portugal nas 

questões (...) 

internacionais 

(1717-1798) 

(com acento). (9)

43 NTM (...), Navio 
de Treino de Mar 
operado pela 
Marinha com o 
propósito de 
proporcionar 
experiência e 
contacto com o 
mar à 
generalidade da 
população 

nacional, 
podendo 
qualquer 
organização 
submeter 
propostas para 
embarcar no 
navio. (7)

44 Complete o 
seguinte trecho 
do Hino da 
Marinha: 
“Inspirados por 
sonhos de vitória. 
Nós navegamos 
com audácia e 
com valor. 
Rumamos aos 
anais da glória 
enfrentand’o 
velho (...).” (9)

45 Bloqueio de (...) 
pelo Marquês de 
Nisa (1798). (5)

46 Pedro Álvares 
(...), foi um 
fidalgo, 
comandante 
militar, 
navegador e 
considerado 
como o 
descobridor do 
Brasil (1500). (6)

47 (...) de Lisboa, 
terá sido um dos 
mais famosos 
pilotos de todos 
os tempos; a ele é 
atribuída a 
autoria do 'Livro 
de Marinharia' 
compilado em 
meados do século 
XVI que contém 
um excelente 
atlas e escreveu 
também o 
'Tratado de 
Agulha de 

Marear' (com til). 
(4)

48 Cruz de (...), 
símbolo da 
Marinha, tornou-
se conhecido pelo 
facto de ser o ex-
libris do NRP 
Sagres tratando-
se do símbolo da 
antiga Ordem 
Militar de (...) de 
que o Infante D. 
Henrique (1394-
1460) foi 
“regente e 
governador” a 
partir de 1420. 
(6)

49 Partida da 
Família Real para 
o (...) (1807). (6)

Verticais:

1 São as principais 
plataformas de 
apoio logístico da 
Marinha (BNL, 
no Alfeite e 
Fuzeliros, em 
Vale de Zebro -
Barreiro). (5)

2 Batalha Naval do 

Cabo de São (...) -

Decisiva para o 

fim da guerra 

civil (1833). (7)

3 Instituto 
Hidrográfico 
(sigla). (2)

4 Diogo (...), foi o 
primeiro 
navegador a 
colocar padrões 
de pedra, em 
lugar das cruzes 
de madeira, para 
assinalar a 



presença 
portuguesa nas 
zonas descobertas 
(1440-1486) 
(com til). (3)

6 (...) Vasco da 
Gama, 
desempenha, 
desde a sua 
fundação, um 
notável papel de 
divulgação da 
vida aquática 
possuindo uma 
mostra 
significativa da 
fauna marítima 
de Portugal 
Continental e 
Regiões 
Autónomas (com 
acento). (7)

7 Bandeira 
quadrada, 
indicativa da 
nacionalidade dos 
navios de guerra; 
tem a parte 
central vermelha, 
onde despontam 
as armas 
nacionais, 
contornada por 
uma bordadura 
de verde, cuja 
largura é 1/8 do 
comprimento 
total. (5)

9 Primeira 

travessia aérea 

do (...) Sul, aos 

comandos do 

hidroavião 

“Fairey3” 

seguiam dois 

aviadores da 

marinha 

portuguesa, 

Sacadura Cabral 

e Gago Coutinho, 

que percorreram 

mais de 4 500 

milhas marítimas 

ligando Lisboa ao 

Rio de Janeiro 

(1922) (com 

acento). (9)

11 Empenhamento 
na defesa do (...) 
(1961). (8)

12 Participam em 
importantes 
missões, tanto em 
tempo de paz, 
como em tempo 
de guerra; são 
exemplo a 
coordenação e 
execução de 
operações de 
salvamento 
marítimo, ou 
participação na 
limpeza de portos 
e canais de 
acesso, 
designadamente 
destruição e/ou 
remoção de 
minas e 
destroços. (13)

14 Lancha de 
fiscalização que a 
18 de dezembro 
de 1961 
combateu, numa 
luta desigual, 
contra várias 
aeronaves 
indianas, à vista 
da velha fortaleza 
de Diu, 
constituindo, 
ainda hoje, uma 
das páginas mais 
brilhantes da 
História da 

Marinha 
Portuguesa; o 
marinheiro 
artilheiro Aníbal 
Jardino, natural 
de Bragança, 
estava embarcado 
nessa lancha e é 
hoje considerado 
um dos Heróis da 
Marinha 
portugusa. (4)

16 Chefe do Estado-
Maior da Armada 
(acrónimo). (4)

18 Autoridade 
Marítima 
Nacional (sigla). 
(3)

19 Revista da (...), 
criada em 1971 
por iniciativa do 
Ministro da 
Marinha, 
Almirante Pereira 
Crespo, tem 
como principal 
propósito 
reforçar o espírito 
de corpo que une 
o pessoal militar, 
militarizado e 
civil da Marinha 
e, 
simultaneamente, 
dar a conhecer à 
sociedade civil as 
missões, 
atividades e a 
realidade da 
Instituição. (6)

20 NRP Tridente e 
NRP Arpão, são? 
(10)

23 (...) e Salvamento 
Marítimo, serviço 
relativo a 
acidentes 
ocorridos com 
navios ou 

embarcações. (5)

24 Ordenam, ainda 
hoje, as 
principais rotinas 
a bordo dos 
navios da 
Marinha. (6)

25 (...) Dias, 
navegador 
português que 
ficou célebre por 
ter sido o 
primeiro europeu 
a navegar para 
além do extremo 
sul da África, 
"dobrando" o 
Cabo da Boa 
Esperança e 
chegando ao 
oceano Índico a 
partir do 
Atlântico (1450-
1500). (10)

27 Projeto de 

extensão da (...) 

continental -

prevista na 

Convenção das 

Nações Unidas 

sobre o Direito 

do Mar, visa 

aumentar o 

território 

marítimo sob 

jurisdição dos 

Estados Costeiros 

(2004). (10)

30 (...) Nunes, dos 
seus trabalhos 
científicos 
destacam-se o 
cálculo da 
duração dos 
crepúsculos em 
"diferentes 
climas" 



(latitudes) e a 
invenção do 
nónio, um 
acessório que, 
adaptado à linha 
graduada do 
astrolábio ou do 
quadrante, 
permitiria medir 
as alturas dos 
astros até à fração 
de grau (1502-
1578). (5)

32 Fragatas, 
reabastecedor, 
corvetas, 
patrulhas, 
hidrográficos, 
lanchas e 
veleiros, são? (6)

34 Comemorações 

dos (...) anos da 

Marinha (2017).

(10)

35 Navio da 
República 
Portuguesa 
(sigla). (3)

36 Escola (...), é um 
estabelecimento 
de Ensino 
Superior Público 
Universitário 
Militar que 
oferece um 
conjunto de 
Mestrados 
Integrados 
através de um dos 
seguintes cursos: 
Marinha, 
Engenheiros 
Navais – ramos 
de Mecânica e de 
Armas e 
Eletrónica, 
Administração 
Naval, Fuzileiros 
e ainda Medicina 

Naval. (5)

37 Uma nação 
marítima. (8)

39 «CONTRIBUIR 
PARA QUE 
PORTUGAL 
USE O MAR» na 
medida dos seus 
interesses (com 
til). (6)

41 NRP (...), navio-
escola da 
Marinha. (6)


