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Ao longo da intervenção de SEXA Comandante da 

1ª Região Militar, este fez questão de realçar aos 

recrutas a importância da cerimónia de ratificação do 

Juramento à Bandeira Nacional. 

“…o juramento à Bandeira Nacional serve para 

marcar de forma indelével o compromisso com a 

Nação que vos viu nascer. Jurar á Bandeira é jurar 

ser fiel aos objetivos supremos do país, e estarem 

prontos, a cada momento, para assegurarem a 

defesa militar das gentes, do chão e dos valores 

destas estimadas ilhas.” 

Os recrutas foram envolvidos por um discurso de 

encorajamento, responsabilidade e entrega ao 

serviço militar. 

Antes de terminar a sua intervenção, também fez 

referência ao trabalho desenvolvido no Centro de 

Instrução Militar em geral e pelo corpo de 

instrutores em particular. 

“ Não serial curial terminar, sem deixar de realçar o 

papel inestimável que este centro de instrução 

militar do morro branco, seu corpo diretivo, sua 

equipa de instrutores e os trabalhadores civis, vêm 

desempenhando no quadro de preparação dos 

recrutas…” 
 

Entrega Simbólica da Espingarda Automática AKM 

A instrução iniciou-se com a Preparação Militar 

Geral (PMG) durante o primeiro mês tendo depois 

iniciado as especialidades (PM, Infantaria, 

Transmissões, Artilharias, Maqueiro, Fuzileiros). 

A presença feminina fez-se sentir também nesta 

incorporação com treze mulheres oriundas das 

diferentes ilhas querendo também dar o seu 

contributo ao serviço militar. É de realçar que estas 

se auto-intitulam de sortudas por terem conseguido 

integrar as fileiras das Forças Armadas Cabo-

verdianas. 

Durante a instrução, há aqueles que se destacam 

entre os demais nas diferentes especialidades, e 

neste sentido são premiados publicamente durante a 

cerimónia de Juramento à Bandeira Nacional. 

Entrega de Prémios aos melhores classificados de cada Especialidade. 

Desfile das Forças em Parada e continência a Bandeira Nacional. 

A Cerimónia encerrou-se com o desfile dos 391 

soldados recém-jurados e continência a Bandeira 

Nacional. A força em parada era constituída por 

quatro companhias de instrução. Foi porta guião o 

Sargento-ajudante Paulo Lima e o Estandarte 

Nacional foi transportado pelo Tenente José Paris. 
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Morreu o Soldado Getomiro Lopes Dias – CAC 

Gatomiro Lopes Dias, filho de Bernardino João Dias 

e de Maria Joana Lopes, nasceu no dia 9 de Janeiro 

de 1990, freguesia de Nossa Senhora da Luz, 

concelho de São Vicente. 

Aos 18 dias do mês de Abril de 2011, incorporou-se 

nas fileiras das forças Armadas, tendo ratificado o 

Juramento à Bandeira Nacional no dia 19 de Junho e 

colocado no Comando da 1ª Região Militar na 

Companhia de Apoio e Combate do Centro de 

Instrução Militar “Zeca Satos”. 

No passado dia 30 de Maio de 2012, na sequência de 

um trágico acidente de viação, perdeu a vida quando 

regressava de uma visita ao seu filho recém-nascido, 

na zona de São Pedro. 

Leitura da Biografia do malogrado, pela Soldado Olga Leite no CIM 

A Cerimónia Fúnebre foi realizada na ilha de 

S.Antão, Cidade do Porto Novo. 

Á família enlutada o Comando da 1ª Região Militar 

apresenta as mais sentidas condolências. 

DIA DA UNIDADE MANUEL MONTEIRO 

Revista a Força em Parada, pelo Comandante da 1ª Região Militar. 

No dia 17 de Junho comemorou-se o dia da unidade 

Manuel Monteiro, patrono do Comando da 1ª 

Região Militar. 

Foram realizadas palestras, actividades desportivas, 

recreativas e culturais em que se destacam: torneio 

de futebolim, pentatlo militar, largada, torneios de 

bisca, xadrez, damas, oril, concurso de cultura geral, 

noite cultural com muita música e dança envolvendo 

artistas militares e civis.  

Na cerimónia, foram destacados alguns militares 

pelo serviço prestado, com a entrega de Louvores 

pelo Sr. Comandante da Região. 

Cerimónia de Entrega de Louvores no dia da Unidade Manuel Monteiro. 

Durante o discurso do Presidente da Cerimónia, 

SEXA Comandante da 1ª Região Militar, este 

homenageou o Patrono Manuel Monteiro e a todos 
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os Combatentes da Liberdade da Pátria que deram a 

sua vida pela causa da Independência Nacional. 

“…ao celebrar mais um aniversário da Unidade 

Manuel Monteiro, procuramos reafirmar a 

consideração que damos ao eternizarmos na história 

da nossa instituição o registo daqueles que deram o 

melhor de si para que hoje fossemos donos dos 

nossos próprios destinos e contribuir para a 

consolidação da vontade nacional…” 

A segunda parte da cerimónia, ficou marcada pela 

inauguração da academia de defesa pessoal do 

Comando da 1ª Região Militar. 

Treino de Defesa Pessoal na Academia do Comando da 1ª Região Militar. 

Sensei Rui Fortes (2º Dan) e Sensei Dionísio (2º Dan). 

A Académia do Comando da 1ª Região Militar, 

passa a funcionar durante a semana a partir das 16H 

até as 21H. Serão ministradas aulas para crianças e 

adultos nas modalidades de defesa pessoal, aikido, 

judo, karaté, jiu jitsu e Muay thai boxing. 

Biografia do Patrono “Manuel Monteiro” 

                    
(1935-1967) 

Manuel Duarte Monteiro, do seu nome completo, 

camponês de origem, nasceu na Ilha de Santo Antão 

– “Pinha” -, em 17 de Junho de 1935. Frequentou na 

mesma localidade a instrução primária. Oriundo de 

família modesta cedo viu-se obrigado a trabalhar 

para provir o seu sustento. 

A vida dura das ilhas confere-lhe apenas insucessos, 

e por essa razão emigra para a então colónia São 

Tomé e Príncipe. Ali sobreviveu com o seu contrato 

de três anos, afundando-se na mais profunda miséria 

e maus tratos, indignos para qualquer ser humano. 

Mais tarde, em Setembro de 1964, dado ao total 

abandono da ilha de Santo Antão por parte dos 

colonos, em decorrência de sucessivas secas que a 

assolou, oferecendo poucas condições de 

sobrevivência, teve que emigrar para a França. 

Nesse país deparou com sérias dificuldades para 

conseguir emprego, devido ao seu estado de saúde 

que vinha debilitando progressivamente, em 

consequência de doenças contraídas, possivelmente, 

aquando da sua estadia em São Tomé e Príncipe. 

Porém, à custa de tanto lutar, viria a conseguir o seu 

primeiro emprego no estrangeiro, numa fábrica em 

“Ayons-Moselle”. 

No ano de 1965 adere ao Partido de Cabral, 

sagrando-se assim os anseios de ver o seu povo 

libertar-se do jugo colonial. Nessa perspectiva, 

Manuel Monteiro parte para Argélia onde recebe a 

sua primeira preparação político-militar. 

Cumprindo mais uma missão do Partido, parte para 

Cuba em 1966, onde iniciou mais uma etapa de 

preparação militar, não poupando esforços para a 

materialização dos seus objectivos, mesmo 

conhecendo a gravidade da sua doença. 
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O indesejado desfecho físico do homem, amante da 

liberdade do seu povo, viria a acontecer em 1967 

num hospital da República Socialista de Cuba. 

Manuel Duarte Monteiro, longe da mulher e do seu 

único filho, após o insucesso verificado na 

realização de uma operação que lhe aliviaria as 

dores causadas por um cancro pulmonar, fecha os 

olhos para sempre. Foi triste o seu cortejo fúnebre, 

ante o facto consumado – “o seu desaparecimento 

físico”, - mas seus companheiros prometeram 

prosseguir a obra que juntos iniciaram. Hoje, parte 

da obra que Manuel Monteiro e muitos outros 

lançaram, está consumada. 

 

Actividades Realizadas 

Noite Cultural 

 

Tamboreiros de S.V., acompanhados pelo 2º Cabo Jardim e a Soldado 

Nicel. 

Grupo Musical “100% Batida” 

 

Grupo de Dança “Salsa mais” 

Grupo Musical do Comando da 1ª R. Militar, Sargento ajudante Flávio 

Moreira, Sargento ajudante Adilson Gomes, 1º Sargento Anderson Lima, 

Soldado Olga Leite, Soldado João Pereira e as civis Yeda Cardoso e Ana. 

Jantar entre a Organização e os Artistas. 
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Actividades desportivas, recreativas e culturais 

Equipa Campeã – Companhia da Polícia Militar 

Torneio de Oril – Campeão Sargento-ajudante Adilson Gomes da CPM  

Concurso de Cultura Geral “Quem sabe…sabe mais”. 

Entrega de Prémios 

 

 

 

Companhia da Polícia Militar – CAMPEÕES DOS JOGOS EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA DA UNIDADE MANUEL MONTEIRO. 

Sargento-ajudante Flávio Moreia - vencedor do torneio de Xadrez; 

vencedor do torneio de Damas; vencedor do Concurso de Cultura Geral; 

vencedor do torneio de bisca juntamente com o 1º Sargento Gerson Lima 
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Furriel Fredson Martins – vencedor individual do triatlo militar; vencedor 

do percurso topográfico. 

2º Cabo Walter Brito – Vencedor do triatlo Militar pela equipa da PM. 

Soldado Manuel de Pina – Vencedor de 1500mtrs e 5000mtrs. 

2º Cabo Sténio Lopes – Vencedor do torneio de Xadrez entre Praças 

Outros Acontecimentos 

Rendição no destacamento do Monte Verde. 

O serviço no destacamento do monte verde é da 

responsabilidade da Companhia da Polícia Militar. 

Monte Verde com 720 mtrs de altura é o monte mais 

alto da ilha de São vicente. 

Convívio entre os Graduados do Comando e os Graduados da CPM. 

A Divisão de planeamento e Instrução realizou um 

convívio entre os graduados do comando e os da 

companhia da polícia militar com objectivo de 

fortalecer os laços de companheirismo e amizade 

entre os militares. 

A primeira parte foi dedicada ao futebolim, em que a 

equipa da polícia militar saiu derrotada por duas 

bolas a zero. Os golos foram marcados pelo Tenente 

Elizé e pelo 1º Sargento Veríssimo.  

Depois do jogo chegou a hora de refrescar o 

organismo no bar de oficiais e sargentos, desta feita 

as duas equipas ficaram empatadas. 
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Treino dos Atletas na modalidade de 100mtr. 

Selecção de Futebolim do Comando da 1ª Região Militar, no escalão 

“Velha Guarda”. 

Comando da 1ª R.M. X ASA (3-3) 

Convívio após o Jogo. 

Imposição de Patentes aos 2º Cabos da 1ª incorporação 2012. 

 

ANIVERSARIOS PARA O MÊS DE JULHO 

1º Sargento Anderson Lima – 3 de Julho 

Sargento Abdulay Chantre – 7 de Julho 

Sub Tenente Irineu Nascimento – 11 de Julho 

Furriel Wildir Leite – 16 de Julho 

Sargento Aldemiro Dias – 17 de Julho 

Tenente Roseno Rocha – 19 de Julho 

1º Cabo Adelina Vitória – 22 de Julho 

Sargento Ajudante Rufino Delgado – 23 de Julho 

Furriel Valdo dos Reis – 26 de Julho 

 

FRASE DO MÊS DE JUNHO 

"Um homem só está sempre em má companhia”
1
 

 

 

2º Sargento Odair Cruz 

                                                           
1 P. VALÉRY (poeta francês, 1871-1945) 


