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No passado dia 17 de Ma~o, ,.uma Cerimonia simples, tomaram

posse os OrgO:osSociais do ASPPM para 0 trienio 2007-2009,
onde, alem dos empossados, tambem estiveram presentes os
argilos cessontes.
Aqueles que cessaram fun~Oes, dirigiram os destinos desta QSSOcia~ao quase que ininterruptamente, desde a funda~ao, claro que
estamos a falar dos prafissionais-Inspector
Isidora CemadasChefe Henrique Bonacho-Agente de 1 CI. Cesar Silva. Todos
eles. sem exce~ao, sao referenciQS prafissionals para tados
aqueles que com os mesmos tiveram oportunidade de trebclher.
Q

Delxaram exemplos de proflssionalismo e camaradagem inolvidaveis, para os que hoje e no futuro, continuorQo a conduzir esta
Associa~ilo e ate esta Polfcia,
Haver6 os que 00 ferem estes palaYrQs, esfo~ar-se-ao
por fhes
apantarem defeitos, e seguramente que os encontrarao, ou nao
estarfamos a falar de Homens, mas, tratam-se de meres quimeres.
Profissionalmente, ombrearam com os seus pares muitas das miss5es que no dlkada de 90 catapuftavam a Polfcia Maritima para
as primeiras PQginasdos jornals, nao por capturarem 30 redes de
meixilo, mas sim 400, nao se apreendiam 120 Kilos de berbigilo,
mas sim 7.500 de carapau espanhof com camiOes e tudo, persegui~Oes a contrabandistas e narcotraficantes, crimes arqueofagi-
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cos ambientais, etc.. mesmo que tude isso fosse feito s6 com
bose na carolice, sem servi~os de informa~&s, logistica e reduzidos meios, tudo isto, era uma constante.
Quem e que tinha corogem de reeoser fazer mais heres que 0
habitual, quando eles tambem estavam no terreno passando pelo
mesmo que nOs, fome,
sede e. quantas vezes,
um frio do "carcces".
NQo havia telem6veis
para Ihes pedir instru~Oes, mas tambem nao
fazlam falta, Eles estavam connosco.
Para terminar s6 me resta em nome daqueles que
hoje presido e daqueles
que fazem
suas as
minhas palavras, deixar 0
meu sincere agrodecimento pelos valores que
nos Incutiram e pela honrosa missao que desempenharam na POLiCIA
MARITIMA.
Aos que nao tiverom 0
privilegio de com eles
trobal har ou socializar,
deixo-vos 0 meu lamento,
pois que para os bons e para os maus momentos, tanto profissionais como associativos, nao sabem 0 que perderom.
Jorge H.Veloso Lopes
Presidente da Di~ao
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Como e do conhecimento de todos, os 6rgiios agora em exercicio
aprescntaram-se a todos em sufrdgio universal e com um Manifesto Eleitoral inequlvoco de inten~Oes a executor no mandato de tres
enos (2007-2009).
Algumas das a~Oes que protagonizaremos serao susceptive is de
causar antGgonismos com essoctedes que poderao julgar estarmos a
combate -los. Esses ccmeredes, "ntendam, nada nos move contra
vOs em particular, contudo, nao privilegiaremos ilegalidad"s,
tenham "las origem onde quer que seja, Tudo que nos move e a
dignifiCQ~o da nossa nobre missiio e da POUCIA MARITIMA.
A Assembleia Geral de FeYereiro ultimo, mandatou-nos e legitimou
esta Direc~ao Nacional para que, intentasse acS'Oesjudiciais para
repor a legalidade no seie da Polkia Maritima, em materias como
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Crio.~Qode um Esto.do-mo.ior do. Pollclo. Maritima, cl revelia

•

do Lei;

•

Uso indtvido de Fo.rdamento, Insignias e Cartelra Profissional do Policia Maritima, por milito.res do Marinha;

igualmente manlfestados estes factos, junto dos Grupos Parlamentares com quem a Dire~ao Nacional reuniu no segundo quinzena de
Abril.
A estes grupo$ parlamentares,
foi igualmente apresentada uma
Exposi~iio de MotillOs, e trocados pontos de vista, sobre 0 que pensamos sobre a anunciada Reestrutu~iio
das F~as e Servi~os de
Seguran~, e a cria~o do Sistema Integrado de Seguran~ Interna,
tendo sobre estes aspectos, sido manifestados os anseios do C1asse,
entenda-se Policia Maritima, anseios esses, apresentados pelos
socios nas reuniO'es realizadas em Junho2006.
Ainda neste ambito, foram dirigidos oficios aos Srs. 10 Ministro,
Ministro do Defesa Nacional e Secret6rio de Estado do Defesa
Nacional e Assuntos do Mar, onde alem de um pedido de audiencia,
foi mostrada 0. nossa apreensilo quanta 00 futuro do PM.
No sequencia das noticias vindas a publico sobre os factos acima
referidos, foi realizado um comunicado cl Imprensa e que cl frente
reproduzimas, 0 qual pensamos responder a muitas das questOes
levantadas pelos nossos assoclados.

•

Legifera~o Incompetente por parte do CGlPMem mat.lrias
que silo do competencla do tutela, nomeadamente, altera~iio
do. portaria que regula a dlstrlbui~Cio emolumentar;

•

Exercicio de fun~Oes de Comando por elementos no situa~o
de Pre-Aposentados, no efectividade de servi~o, bem como
o desempenho dessas fun~Oes por elementos de categoria
diferente.

Sobre esta materia, e em claro respeito pelas delibera~O'es do
c5rgCiomciximodesta associa~iIo, a Assembleia Geral, foram dadas
ins~O'es 00 nosso Gabinete Juridico para que assim se procedesse, sendo interpostas a~Oes em Tribunal com esse fim, sendo
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A concluir resto-nos dizer que, com vista e em tempo util, dar a
conhecer aos assoclados a actividade associativa desenvelvida no m£s
anterior, foi criado, conforme anunciado em Programa Eleitoral, um
Folheto InformatillO, que e colocado 00 dispor dos socios a nivel de
Comando, bem como um Gabinete de Imprensa, cujo objectivo e,
receber, tratar e responder a todas as questO'es que nos sejam pestas no ambito do Policia Maritima e dentro das competencias do Lei,
o qual, num primeiro balan~o, passe a expressiio, niio tem tido -maos
Q

medir",
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No passado die 12 de Fevereiro de 2007, foram eleitos os orgaos
sociaiS do ASPPM para

° triemo

2007/2009, as quais, tomaram hoje

posse na sua sede nacional, em Lisboa.
Os dirigentes
para

0

legisla<;ao avulsa. que faz referencia a Policia Maritima nesse sen+ido,
del nao se entender porque esta a mesma excluida da reestruturocdo
em foco.

agora em exercicio, alem do agendamento de ac<;Oes

o Decreto-Lei

1° semestre de 2007. e relacionadas a regulamenta<;ao do Esta5001

tuto da PM, nomeadamente, HORARIO DE TRABALHO - SISTEMA
RETRIBlJTIVO PROPRIO - CONSELHO DE POLiCIA - CONSELHO
DE DISCIPLINA

- REGULAMENTO DO DIREITO

DE ASSOCIA-

7TVISMO DO PESSOAL DA PM; decidiram. face ao recente crnincio
de reestruturccdo

das For<;as e Services de Seguran~a e a oltera<;ao

da Lei de Seguran<;a Interna. anunciadas pelo Governo, dar continuidade as acc;oes de protesto pelo tratamento

de Policia Criminal, ate porque um grande manancial de

que estd a ser dado a Poli-

248/95 de 21 de Setembro, Estatuto do Pes-

da Policia Maritima, no seu Artlgo 2.' - Competencias - 1 - Ao

pessoal do PM compete garantir e fiscclizcr

0

cumprimento do lei nos

areas de jurisdi<;ao maritima, com Vista, nomeadamente, a preservar a
regularidade

das actividades

mar-itimes e a sequrcncc e os direitos

dos ctdcddos. 2 - 0 pessoal da PM e considerado orgao de pollcie criminal para efeitos de cplicccdo do legisla<;ao processual penal, sendo
os inspectores, subinspectores
suas competenclcs,

e chefes considerados, no ambito das

autoridades de policia criminal.

cia Maritima.
Na primeira semana do mes de Mar~o, seguiu esta Associa<;ao Socio
Profissional e os profissionais
incredulc.

00

da Policic Maritima (PM), de forma

debate mensa I sobre a Sequroncc Interna, levado a efei-

to pelo 1° Ministro, no Assembleia do Republica, bem como, as diversas mtervencdes/entrevistcs,

realizadas/concedidas

Governo sobre a tematica da reestrutura<;ao

por membros do

das Forces e Services de

Seguran<;a e a cr-iccdo do Sistema Integrado de Sequrcncc Interna.
De forma incredulc. porque a Policia Maritima, apesar de se encontrar
na tutela do Ministerio da Defesa Nacional, (I luz da Lei de Seguran<;a
Interna,

vigente, e um orgao de Poltcia Criminal e

0

seu Comando,

Como 0 proprio predmbulo do diploma supra refere, a PM existe desde 1919, e tem exercido em toda a Suo plenitude

0

policiomento

geral e a seguran<;a de pessoos e bens no sua area de intervencdo. nao
raras vezes com sccriflcto do vida social dos seus elementos, face cos
meios humanos e materiais de que dispoe.

o actual

modele orgonico em que a PM se encontra inserida, na

nossa opiniao, naa serve os reais interesses

do Estado. A Missao e os

seus Profissionais tem side desvalorizados, e par vezes desvirtualizades, ja que es resultados

do sua mISSaO,sao apresentados

como se a

Marinha os tivesse realizado.
Como se poderd facilmente apurar, 90% das verbas entradas
iCcnntUu)
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Neste espcco iremos dar inlcio a umo rubrico que
H (:; l' () R 11ft.S
tem por objectivo, trazer 00 conhecimento de
+odos, hist6rios e noticios que retrotem 0 quotidio- {l Ii11 () l' EM' P
no do POLiCIA MARiTIMA.
1-

&

N I) l' i C I A S

sattava para 0 lugar do condutor. Decorridoscerca
1500 metros, em march« lenta devido aa acidente,
It. P It. {J 0 lJ ets que ressurge 0 P, e toma 0 seu lugar como CQII....1 duror, dtrendo para 0 R., e pal Estava a wr que
morria.

() N.~ ()

Para isso, contamos contigo, seguramente teras olgumo, por muito
rocambolesco que sejo, que queiras dividir com todos.

18AG01991

Para ccmecor. eis esto, cujos protogonostas, serdo apenos odentificados
pela 1° letra de seu nome.

No regresso de mais uma operafifo ao Meixifo no rio Tejo, seguia",
em coluna 4 011 5 viafllras da PM de Lisboa, sendo que UfTJQ delas,
era uma viafllra pesada que fIYInsportavabotes e motores bem
como outro trIOterial.
Aa seu volante segula 0 P. que era acotrlfX/nhado
pelo R., quando
inesperadamente, e face a um« fila de transito devido a um acidente, diz 0 P para 0 R-i ptf, 0 transito noo anda, e a comida do
altn090rebentou-me com as intestinos. Praguejando diz-o que eu
sinto ou e a morre 011 a ",0 sorte, passa-me af uma galocha, senoo
estoiro. Responde-Ihe 0 R Indlgnadq-eu? Noo passo nada Po. tas
parvo-enquanto puxava du", clgarro. ContinuandoP-E pa noo fu",es
agora, senoo estou desgrafadinho e rebento de seguida-jo branquinho co",o a cal da parede e a suar, arre",essa 0 CAPpara 0
tablier da ca",ianeta e diz-o tabaco ainda me poe pior-Olha
pac/incia-diz 0 R. $e", ",als delongas 0 P. passa-se. Puxa 0 flYlvilo
de estaciona",ento Isto e", plena A1-deita a mOo a u", ",olho de
desperdfcio e eis que passando par ci",a do R, abre a porta do pendura e salta para a bel'fTlQ.Todo 0 pessool que seguia a co",ionetarepara incridulo no que se estava a passar, ",as se", fazer a ",fnitrIa ideia parqui, els que 0 P desata a correr wreda abaixo e",
direc;ifo a UfTJQ passage", desniVrtllada.Desaparecendoda nossa vista., COfTJUnica
0 R para toda a coluna-este gajo e trIOluco,largou a
fugir parque estava ''co", os nfVrtllsda sua capac/dade intestinal no
maxi",oNe deixa-me agora 0 ",enino nas ",oos-ao trtesmotetnpo que
Pogina 8
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Em momentos do nossa vida, por uma
situa~ao casual ou mesmo por necessidcde, isolamo-nos de tudo 0 que
nos rodeic. Reunidas as cond.~Oes para nOo sermos interrompidos, 0
nosso cerebro faz 0 favor de nos relembrar os enos de vida que
todos desejamos sejam longos. Recordamos os nossos pais, traves
mestres da nossa edUC(l~ao; a escoia, que nos ensinou 0 be-6-bO do
conhecimento; as brincade.ras de cr.an~, com os amigos llerdodeiros
que nunca nos abandonam, e quantas dos vezes servem de desculpa
para nos safar do medonho tcbefe edeccnvo, nesso altura, j<I refugiados no compreensdo da avO ou do avO. Os anos passam, chega a
cdolescencic. Com ela as primeiras scldos, num bem combinado
do d noite, embora murtos das vezes barrados pela malfadada palovra "noo·. No revolta do momento, juramos que nunca nos vamos
resignar, e logo preparamos a nova oportunidade que se avizinha. Pouco falta para OS 18 anos da maior idade, ate la, move-nos a vontade
sempre presente de lutar contra 0 que mais parece uma ditadura
familiar imposta. Na continuidade do nosso percurso, mais maduros,
agradecemos as bases familiares que tivemos. Sempre presente, esta
estrutura preparou-nos para a vida sem nunca nos desamparar, aju-

saba-

dando-nos a

desempenhar no enquadramento das Forces de Seguran,a. Os reveses as
nossos etapas de desenvolvimento, contribuircm para mais cedo atingirmos a maturidade que se impoe a um movimento Associativo. A expressdo
de 96'7. dos secros nas ultimas elei~Oes, que elegeram os Orga~s Associativos,
bem elucidativa do unioo do Ciasse, com rumos definidos e objectivos concretos.

e

D.a 26 Ma.o de 2007, comemoramos 0 XVI oniversOrio do Associa~oo Socio Profissional do PoliCla Maritima, com 0 habitual clmoco, este
ana em Oeiras. Unidos no mesmo propdsrto. e tempo de canvivio, e de
rever camaradas de profissOo.
tambem com 0 nossa presence, que
relembramos e honramos todos aqueles que, ao longo de dezasseis enos,
contra todas as cdversidcdes, deram 0 seu melhor em prol do nosso
Associa>ao. Desde a Comissao Instaiadora, aos 18 profissionais que assinaram a escritura que nos deu enquadramento jurrdico, passando por
todos os que dirig.ram os destinos da ASPPM, reafirmamos assim que
tudo valeu a pena, e 0 lema que nos orienta, ontem como hoje continua
vivo.

E

PELA DIGNIDADE ...

tracer rumos e a alcan,ar objectivos.

Assim acontece com a ASPPM. Nasceu com fortes pilares,
para dar voz ao descontentamento
generalizado duma Classe, mas
como acontece em muitas fontes de vida, tombem aqui surgiram tentativas "abortivas" que apelavam il nossa extin,oo. NCo conseguiraml
Enquanto Policias, a "escoia" do experiencia ensinou-nos 0 que e uma
For,a Policial. Somo nos profissionais, e so nos, que acompanhamos
este crescimento, nOo temendo tabefes educativos, e desvalorizando
respostas negativas, que sabemos qual e 0 nosso valor e 0 popel a
/CDrtlllbltl
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nos Cofres do Estado, em resultado de coimas aplicadas por argaos da
SAM, no ambito da pesca comercial e ludica, da ndutice de recreio,
ambiente e orla maritima, etc, tem origem nas ac~oes levadas a efeito
pela PM; 80% das ac~3es de busco e solvamento realizadas anualmente, sao desencadeadas

par pedidos de socorro chegados cos services

te meio adverso, nao deixa a ASPPM de achar estranho, visto

0

Esta-

do Ir gastar do erario publico, em acc;3es de formac;ao desta nova unidade, quando dispoe de uma For~a Policial com format;ao especificc
nest a area.
Dos murtos pontos de vista e comentdrlos, trocados

entre

de piquete permanente da PM, os quais envolvem de unedicto os meios

flguras do meio, tors como: Governo, Marinha, GNR, etc., sobre a

que disp3e.

necessidede da Marlnha se manter com unica detent ora de Autorida-

A cada profissrcncl da PM, em media, sao exiqidcs mais de 250

ninguem se debrucou sobre

horas mensais de service.

E convic~ao dos

Forces

Militar da Marlnha de Guerra e
de Seguran~a, coordenada,

Secretario-Geral

0

aspecto de existir- uma policic ha cerca

de cem anos no mere e especializada para
Profissionois desta Force de Sequrcncc e des-

to Associccdo em particular que a PM deveria ser colocada fora da
Estrutura

de na Costa au de esta Autoridcde passar para a GNR, porque e que

a

imagem das restantes

nos termos

da proposta,

pelo

0

mesmo, que apesar de ape-

nos ter 500 homens. em termos percentuais, com as suas congeneres,
detem recordes de cpreensdo de droga, actos de fiscclizucdo, e isto,
mais uma vez. apesar de os seus recursos mcteriois. serem aqueles
que a Administra~ao Militar Ihe faculta.

do Sistema Integrado de Seguranc;a Interna.
Neste sentido, userd a ASPPM, de todos os meios ao seu alcan-

Ha quinze anos que a ASPPM, vem a dizer aos sucessivos
governantes que, a leitura que faz da Lei Base da NaC;aoe que, nao
podem os militares exercer

missoes de ccrdcter

missoes no ambito da Segura~a

Interna fora do prevtsto na Consti-

tuic;ao da Republica. Para nosso espanto, eis que
ta, vem em entrevista

policicl. ou antes,

0

MAI - Antonio Cas-

ao Expresso, no die 10 de Mart;o de 2007, vem

reforccr- esta leitura da ASPPM. alegando tombem ele para justificar

ce para repor a Policic Marltimo e a sua nobre mlssdo, no lugar que
merece, iniciando essas medidas, clem do oflcio ja enderec;ado ao
Exmo. Sr. 1° Ministro, com solicitac;oes de audiencias aos grupos parlamentares, Ministro da Defesa Nacional, Secretcrio
Defesa e Assuntos do Mar, junto dos quais exporemos
caso a ceso. no ambito das respectivas

de Estado da
0

assunto e,

competencies. apelaremos

a

interven~ao.

a entrada Unidade de Contralo Costeiro do GNR nas 12 Milhas.
Lisbon. 17 de Mar~o de 2007
Embora acreditando que a maioria dos militares que venham a
integrar esta umdcde. estcrdo

a altura

de conseguirem impor-se nes,conlUfHQ no p6gimJ
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PROTOCOLOS COM A .ASPPM

!i

OQUEE
ISTODE
UCE-GNR

Foram estabelecidos Protocolos com 0 Ginasio"EXCALIBUR',em Fernao Ferro e com a operadora moveI TMN, es+o ultima, carece de um
minimode 30 cdesces para 0 referido protocolo ser activado.
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Os precos propostos pela TMN para todos os socios. apresentam descontos que rondam os 75':'0,so a titulo de exemplo. Um agregado familiar com duas cdesces. paga de assinatura mensal2x€ 3,577, dispondo
cada um de 50 minutos entre si e todo 0 grupo ASPPM. Se a isso pre
contratarem um extra plafond de € 5 a ilimitado, cada, continuam a
beneficiar dos descontos na e fora do rede privada ASPPM, ou seja,
pagam para a rede privada por minuto €O,026. Para a restante rede
TMN e PT por minuto € 0,102. Para as restantes redes por minuto €
0,161. Por cada cdesdo, dispoe de uma subsidia<;oode € 121 para equipamento, sendo este ccumukivel. 0 que quer dizer', coso adquira apenas
umequipamento, a subsidiccdo passa a ser de € 242, pagando apenas €
6 de valor residual do referido equipamento. Este valor de subsidia<;00 nao e convertivel em chamadas. So e facturado 0 que consumir do
extra plafond, sendo que este tombem funciona como controlo de custos, uma vez que, esgotado 0 extra plafond (caso tenha limite), 0 telemovel tem que ser carregado no Multibanco.
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Comunidade Cientffica e Astron6mica,
descobriu que existe vida em Marte.
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Caso desejes ser contactado pela ASPPMpara receberes informa<;ao
mais detalhada, contacta-nos ctrcves de E-mail, indicanclo0 teu NII e
NOME, para S!il2:.l1qlicigJ.!1tJJ:.!tt,!).'l.f£q,!)OiLf!l!!L
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