
Homenagem ao Marinheiro Militar e MGP na doca da 
Marinha Lisboa 
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República, 

 
Venho pedir mais uma pequena obra que seria o culminar da minha apreciação; e a cereja no 
cimo do bolo, que é Lisboa.  

Tive oportunidade de fazer este pedido pelos canais normais da CML. e a outras instituições 
como a Presidência da República, António Costa PM, MGP, CEMA, CCM, Clubes de oficiais e 
Praça da Armada, num conjunto de mais de 300 Mil membros em varias redes sociais.  

Somos um grupo de antigos Marinheiros que gostaríamos de ter um núcleo museológico sobre 
o Marinheiro e a MGP. Gostaríamos que nos ajudassem na concretização deste pedido. Criamos 
uma petição para que o " Marinheiro" Português seja homenageado numa estátua e que seja 
colocada na zona na nova doca da marinha em Lisboa (ver fotos anexas). 

A estátua até poderia e deveria ser um exemplo do Marinheiro praça e as restantes classes 
(sargentos e oficiais), deveria ter representado um navegador com o marco de descobridor, o 
marinheiro generalista que embarcou nos bacalhoeiros, e uma esposa de marinheiro com a 
criança nos braços a ver o marido vogar. 

Tendo em conta ter sido desmilitarizada a antiga doca da Marinha, seria de grande interesse e 
orgulho, para todos os marinheiros da Armada a concretização deste pedido. Seria uma 
lembrança do passado do local e uma honra para todos os que pela doca passaram, utilizando-
a durante décadas, em direção à outra margem à base naval do Alfeite. 

Estou em querer que da mesma forma, seria de excelente interesse para cada Lisboeta, assim 
como para cada transeunte ou turista que o local visite. O mesmo monumento homenagearia 
igualmente todos os marinheiros tanto os do passado (que deram novos mundos ao mundo), 
como os que ainda hoje prestam serviço nesse ramo das forças armadas. 

Tanto quanto me é dado a conhecer, não existe em Lisboa nenhuma estátua que honre desta 
forma o " Marinheiro" da Armada e toda a sua classe. 

Serve ainda esta petição para que a na mesma zona (na doca da Marinha), permaneça atracada 
a Fragata D. Fernando e Gloria, para que seja vista, e visitada pelo elevado número de turistas 
que nos vistam, para que se enquadre ali a façanha dos portugueses nos descobrimentos. Seria 
uma excelente forma de criar numa zona de utilidade pública, turismo militar, dando ênfase e 
enquadrando ao passado do local. 

Outro pedido feito à MGP, é para que enquadre o restante submarino "Delfim", musealizando-o 
na mesmo na doca da Marinha. 

 
Petição 

https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT107880&fbclid=IwAR2T_GQSpZYhrvLzoEu5UcZY
8kOG4fnQL7FYSbL8glj7IxNG2Qx8LxH82C0 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.468262077832760&type=3  
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