IEP no Terreno

IEP no “terreno”
do Mar
De modo a transmitir aos nossos alunos um conhecimento mais imediato de
uma das instituições fundamentais da nossa Democracia e de facultar-lhes
simultaneamente uma apreciação viva da nossa Defesa Nacional, o IEP organizou
no dia 18 de Dezembro de 2013 uma Visita de Estudo à Base Naval de Lisboa.

O

grupo, que contou
com
aproximadamente 50 Alunos e
Professores dos 3
ciclos dos Cursos
do Instituto, teve a
oportunidade de visitar a fragata “Corte-Real”, podendo
conhecer não só a ponte e o centro de
comandos e de operações, mas também
de percorrer vários espaços no interior
do navio. Após o briefing inicial na sede
Base Naval – situada numa das antigas “sete quintas” de Portugal (Alfeite)
– em que ficámos a conhecer melhor
os temas mais relevantes da Marinha
Portuguesa na actualidade, incluindo
uma reflexão sobre a sua estratégia do
“duplo uso” (agregando competências
e capacidades para actuar no âmbito
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militar e não-militar) e a pertinência
dos submarinos, seguiu-se um espaço
para perguntas e respostas que se revelou como debate de grande qualidade
e também como verdadeira lição sobre
Política de Segurança (nacional e internacional). Esta lição foi completada com
uma experiência bem prática: um simulador de navegação que nos levou através de tempestade e Sol a vários portos

– sempre em segurança. A visita terminou num almoço-convívio muito animado a bordo da fragata “Corte-Real”.
O IEP agradece enfaticamente a generosidade e a excelente organização
da Visita à Base Naval ao Senhor ViceAlmirante Monteiro Montenegro, Comandante Naval, bem como ao Senhor
Capitão de Fragata Freitas Brás, Comandante da Fragata NRP Vasco da Gama, ao
Senhor Capitão de Mar-e-Guerra Oliveira Silva, CEMCM, ao Senhor Capitão
de Fragata Silva Gouveia, Comandante
da Esquadrilha Submarina e, last but
certainly not least, ao Senhor Almirante
Nuno Vieira Matias, nosso amigo e bom
guia desta navegação IEP. Foi, sem dúvida, uma experiência muito agradável,
importante e estimulante para todos os
nossos Alunos e Professores.
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