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Tema de capaReportagem

Base Aérea de Beja comemora 50 anos de voos, 20 dos quais em Alpha-Jet

Meio século a sobrevoar a planície

A 
escassos quilómetros da cidade de 
Beja, apontando na direção de Évora, 
uma estrada sem trânsito conduz-nos 

à Base Aérea n.º 11, como está classificada en-
tre as unidades da Força Aérea Portuguesa 
(FAP). Um letreiro avisa que a via tem circu-
lação condicionada e a escassa ocupação hu-
mana do território dá azo a que a vida animal 
se manifeste livremente. Pegas-rabudas, nas 
suas vestes tricolores, atravessam o céu carre-
gando ramos no bico, e há uma “família” de 
furões que se aventura, a medo, de um lado ao 
outro da estrada. 

Para lá do portão vigiado, só cruzado me-
diante autorização e identificação prévias, 
desvenda-se uma verdadeira aldeia militar. 
Oito quilómetros quadrados onde se constru-
íram as infraestruturas necessárias para ga-
rantir um funcionamento quase autónomo 
face à comunidade civil. Dentro do perímetro, 

P-3C Cup+Orion Tradicionalmente de patrulhamento marítimo, esta aeronave opera a partir da planície

São oito quilómetros quadrados, em plena planície bejense, que al-

bergam uma verdadeira aldeia militar, praticamente autossuficiente. 

Todos sabem que em Beja existe uma base aérea, a que foi atribu-

ído o n.º11, nascida para treinos operacionais dos pilotos alemães, 

que por cá viveram até 1993. Mas poucos estarão a par das missões 

que ali se preparam hoje, nas três esquadras da unidade, e que vão 

desde a formação de pilotos de combate até à busca e salvamento, 

passando pela vigilância marítima. A BA 11 faz 50 anos de voos, 20 

deles a bordo dos velozes Alpha-Jet. 

Texto Carla Ferreira Fotos José Ferrolho

a espaços, vamos encontrando postos de ar-
mazenamento de combustível, hangares, ar-
mazéns, unidades de alojamento para cada 
uma das categorias militares (oficiais, pra-
ças e sargentos), messes, um centro de saúde, 
uma estação de tratamento de águas, um 
quartel de bombeiros especializados e até 
ginásio e campo de futebol. Se pusermos de 
parte a eletricidade, com origem na rede pú-
blica, não seria descabido afirmar que esta es-
pécie de aldeia fortificada facilmente sobrevi-
veria se tudo o resto falhasse lá fora. É o que se 
exige a quem tem como missão primordial a 
defesa nacional.

Espera-nos o coronel piloto-aviador 
Teodorico Dias Lopes, comandante da uni-
dade deste outubro último, e homem a quem 
a carreira militar já enviou para vários car-
gos, missões e países, dos Estados Unidos 
a Angola, de Itália à Bélgica. A Beja, pode 
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dizer-se que está de regresso. Cumpriu aqui, 
entre 2000 e 2003, as funções de comandante 
da Esquadra 103 - “Caracóis”, período em que 
também foi piloto instrutor no avião Alpha-
-Jet.  E é ele, hoje, o sucessor em funções do 
coronel Alberto Magro, o militar que assinou, 
em 1967, a primeira ordem de serviço da uni-
dade. Mas, em rigor, são os 50 anos da publi-
cação, em “Diário da República”, da criação 
da unidade que este ano são comemorados. 
Através de uma programação de cerimónias 
que arranca hoje, 28, com um evento come-
morativo dos 20 anos de operação da frota 
Alpha-Jet na FAP e do 61.º aniversário da 
Esquadra 103 - “Caracóis”, a mais antiga a 
operar neste ramo das Forças Armadas.   

Cumprindo uma visita meticulosamente 
preparada, como é do protocolo militar, 
Teodorico Dias Lopes recebe-nos numa sala 
onde se alinham, na parede, as fotografias 
dos seus 27 antecessores, oferecendo-nos um 
briefing onde nos mostra o que foi e o que é 
hoje a BA 11. Da criação, com a finalidade de 
proporcionar facilidades de treino operacio-
nal para os pilotos germânicos, em cumpri-
mento dos acordos bilaterais entre o Estado 
português e a então República Federal Alemã; 
até à despedida oficial, da Força Aérea da-
quele país, e entrega de todas as instalações e 
infraestruturas, no ano de 1994. 

Em paralelo, lembra, construiu-se, na 
parte sudoeste da cidade, um bairro com 330 
habitações, um “polo residencial importan-
tíssimo” que, tendo em conta a sua integração 
no tecido urbano, não tem paralelo no seio da 
Força Aérea Portuguesa. O comandante subli-
nha, por isso, a “presença alemã” nesta uni-
dade, que fez dela a “construção tremenda” 
que é, e tudo o que “os alemães trouxeram 
a esta região em termos de infraestruturas”. 
Mas não deixa de fazer notar o outro lado da 
moeda de tão extraordinária herança, com 
custos de manutenção enormes. Sobretudo 
em tempo de “restrições orçamentais”, duas 
palavras que acompanharão o seu discurso 
até ao fim da visita.  

As implicações são várias. A começar pelos 
recursos humanos. Prestam atualmente ser-
viço na BA 11 666 militares e civis, o que faz 
da unidade bejense uma das três com maior 
efetivo a nível nacional. Ainda assim perde-
ram-se 50 pelo caminho, face ao número em 
funções à data em que o coronel Teodorico 
Dias Lopes tomou posse, há cinco meses. À 
saída de civis, por rescisão amigável, num nú-
mero superior ao esperado, e também de al-
guns praças que terminaram os seus contra-
tos, juntou-se a passagem à reserva de oficiais 

menos horas, se calhar não podemos qualifi-
car tantos pilotos, mas se quisermos cumprir 
a missão e ser chamados full capable estas ho-
ras não chegam”.

É para lá que seguimos, para a Esquadra 
552, junto à torre de controlo e ao aquarte-
lamento dos bombeiros. Os “Zangões” vie-
ram de Tancos (BA 3), em 1993, no âmbito 
das alterações do dispositivo da FAP, na se-
quência do fim da atividade dos militares 
alemães. Aguarda-nos no hangar o coman-
dante, tenente-coronel piloto-aviador Carlos 
Candeias, enquanto, lá fora, uma equipa de 

militares se encarrega do reabastecimento 
de combustível de uma aeronave. O tanque 
abeira-se do helicóptero, um dos seis Alouette 
III afetos à unidade aérea. À tarde descolará 
para uma missão. Cabe à Esquadra 552, como 
missão principal, a instrução básica de pilota-
gem em helicóptero, tendo em conta as “res-
trições orçamentais dos últimos anos, que 
vieram reduzir o regime de esforço, ou seja, 
o número de horas de voo que a esquadra tem 
por ano”. Mas recentemente, explica o co-
mandante Carlos Candeias, “voltámos a fazer 
determinadas missões de transporte aéreo 
geral, como o apoio aos incêndios no verão, e 
mantemos um destacamento de busca e sal-
vamento lá em cima, em Ovar”.  

O Alouette III é quase uma lenda. Conta 50 
anos na FAP e chegou a operar em África, no 
tempo da Guerra Colonial. Na Esquadra 552 
duas aeronaves registam efemérides impor-
tantes, com caracterizações alusivas: um he-
licóptero assinala a passagem de meio século 
na FAP; e um outro comemora as 300 mil ho-
ras de voo, atingidas em 2010. O comandante 
Carlos Candeias está naquela unidade aérea 
desde 1996, com evidente orgulho: “Isso faz 
de mim, provavelmente, a pessoa com mais 
anos de esquadra em permanência numa só 
aeronave”.  

O próximo passo da visita é a Esquadra 
601 – “Lobos”, transferida mais recentemente 
para a BA 11, em 2008, vinda da BA 6, no 
Montijo. É a unidade mais notória das três que 
estão sediadas em Beja, pela complexidade da 
sua missão, que contempla operações de pa-
trulhamento marítimo, luta antissubmarina, 
informações, vigilância e reconhecimento, e 
ainda de busca e salvamento. Ainda recente-
mente, em janeiro, uma das cinco aeronaves 
da esquadra (aviões P-3C Cup+Orion) coor-
denou o resgate dos oito tripulantes a bordo 
de um navio veleiro a quase dois mil quilóme-
tros a sudoeste da ilha de São Miguel, Açores, 
uma operação dada por concluída ao cabo 
de quase 12 horas. “A nossa área de respon-
sabilidade é enorme. Para ter uma ideia, faz 
fronteira com a área de Nova Iorque, ou seja, 
metade do Atlântico é da nossa responsa-
bilidade, em termos de busca e salvamento. 
Obviamente, isso implica termos estes meios 
em permanência e as tripulações treinadas e 
prontas para atuar nesses casos”, descreve o 
tenente-coronel Joaquim Oliveira, coman-
dante da unidade aérea, apontando para a ae-
ronave estacionada atrás de si, preparada para 
descolar, em qualquer dia do ano, no tempo 
máximo de uma hora após o alerta. Também 
de sobreaviso, diariamente, permanece uma 

e sargentos, isto num contexto em que não há 
autorização superior para realizar as recrutas 
necessárias à reposição das faltas.   

Também as horas de voo em cada uma das 
três esquadras se ressentiram, com diminui-
ções consideráveis no período entre 2010 e 
2013. Só a título de exemplo, a Esquadra 552 
– “Zangões” passou das 2356 horas, em 2010, 
para as 1302, no ano passado, um valor que 
se aproxima da metade. Em 2013, avisa o co-
mandante, “voámos o que se considera o mí-
nimo essencial para que pudéssemos voar em 
segurança. O mínimo dos mínimos. Se temos 

Simulador Capitão Coelho da Silva “sobrevoa”, em Alpha-Jet, os campos de Beja

Alpha-Jet A Esquadra 103 assinala hoje, sexta-feira, os 20 anos de operação da frota

Alouette III Militares da Esquadra 552 reabastecem uma aeronave antes da missão da tarde
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equipa de 25 militares, en-
tre tripulação e técnicos de 
manutenção.  

Entre as “missões de inte-
resse público” que lhe são atri-
buídas contam-se o combate 
à imigração ilegal e ao narco-
tráfico. E foi numa ocorrên-
cia desta natureza, em 2010, 
nomeadamente de combate 
à pirataria na Somália, que se 
temeu o pior a bordo de um 
dos gigantescos P- 3C. Foram 
detetados fumos a bordo, in-
dicando um foco de incên-
dio, o que não seria de estra-
nhar dada a quantidade de 
equipamento eletrónico em 
funcionamento no interior 
da aeronave. Não passou de 
um susto, mas foi o suficiente 
para acelerar os batimen-
tos cardíacos da tripulação, 
lembra Joaquim Oliveira, en-
quanto nos conduz até à ca-
bine de uma aeronave estacio-
nada. “Foi perto da costa da 
Somália, a 1000 quilómetros 
de voltar para as Seychelles e a 
cerca de 300/400 quilómetros 
de Mogadíscio. Optámos por 
ir para as Seychelles, ainda 
que esse não fosse o aeró-
dromo mais próximo, porque 
Mogadíscio não nos ofere-
cia muita confiança. Foi uma 
emergência que demorou 

O coronel 
piloto-aviador 
Teodorico Dias 
Lopes, que 
tomou posse 
em outubro 
último, é o atual 
comandante da 
BA 11, ocupando 
o 28.º lugar na 
galeria dos 
que dirigiram a 
unidade em 50 
anos de história.

lamenta o comandante da 
BA 11, Teodorico Dias Lopes, 
um dos que figuram, em re-
gisto fotográfico, no painel de 
honra dos pilotos instrutores 
que passaram pela esquadra. 

No que toca a missões, 
cabe aos “Caracóis”, os únicos 
de momento a operar aviões 
Alpha-Jet na FAP (seis aerona-
ves), a formação de pilotos, nas 
vertentes de instrução avan-
çada e de conversão operacio-
nal para aviões de combate. 
Ali trata-se por tu uma aero-
nave que pode atingir os 1000 
quilómetros por hora, o que 
não deixa de ser irónico face 
ao emblema adotado nos anos 
60 e que teve origem na par-
ticipação de um piloto avia-
dor num rally de Portugal, à 
sua passagem pela Ota, berço 
da esquadra. “Arranjou-se um 
carro que não era um carro de 
rally, embora se reconhecesse 
nesse piloto grandes aptidões 
para conduzir. Ele participou, 
mas obviamente ficou em úl-
timo lugar. Então, os organi-
zadores do rally, que tinham 
que fazer uma referência à 
participação do militar, quise-
ram oferecer-lhe alguma coisa 
e, como piada, ofereceram-lhe 
um caracol”, recorda Coelho 
da Silva, preparando-se para 
nos conduzir até ao simulador 
de voo. É lá que os instruto-
res, todo o santo mês, treinam 
a sua destreza nas situações 
mais críticas, de falhas no mo-
tor até problemas de hidráuli-
cos. Na sala escura, o projetor 
reproduz a visibilidade que 

teríamos desde uma cabine 
de pilotagem. Portugal conti-
nental está praticamente todo 
mapeado e pode servir de ce-
nário a estes voos parados em 
que se consegue, porém, “fa-
zer praticamente tudo o que 
fazemos no avião”, demons-
tra o comandante da 103, que 
num ápice descola e aterra 
tendo como referência a ré-
plica da planície de Beja.

Guia neste périplo pe-
los bastidores da BA 11, um 
mundo desconhecido para 
grande parte dos civis bejen-
ses, Teodorico Dias Lopes 
escolhe terminar a visita, 
simbolicamente, junto ao 
monumento aos comandan-
tes, uma laje onde estão ins-
critos todos os nomes da his-
tória da base aérea, alemães 
e portugueses. O seu será o 
próximo. Em jeito de despe-
dida, não deixa de realçar a 
“importância da unidade en-
quanto alternante à defesa aé-
rea, pelas unidades aéreas que 
estiveram e estão cá sediadas 
neste momento”, e, claro, en-
quanto fator de “desenvolvi-
mento regional”. 

“O nosso contributo é 
grande, e se nos lembrarmos 
também do Terminal Civil 
de Beja e de todo o apoio que 
nós prestamos às aeronaves 
civis que aqui aterram, tudo 
concorre para que, cada vez 
mais, tenhamos pessoas a vi-
sitar esta região. Haja autar-
cas e empresários que con-
sigam dinamizar a região e 
nós estaremos cá para pres-
tar apoio, em coordenação 
com a ANA [Aeroportos de 
Portugal]”, considera. Há, 
depois o bairro residencial da 
Força Aérea, ainda hoje co-
nhecido como bairro alemão, 
que, nos seus 280 apartamen-
tos habitáveis, “e todos eles 
preenchidos”, albergará um 
número de novos residentes 
a rondar, pelo menos, o do-
bro, entre militares e respeti-
vas famílias. Sem contar com 
as visitas do estrangeiro, em 
missões e exercícios, adianta. 
Não há dúvidas a respeito, 
conclui, com determinação 
militar: “Se nós cá não esti-
véssemos, de certeza que esta 
região seria muito menos 
conhecida”.

De regresso ao portão vi-
giado, somos devolvidos à 
planície despovoada e à vida 
civil. Missão cumprida. 

três, quatro horas, até encon-
trarmos apoio no chão em 
segurança”. 

Aproximamo-nos do 
fim do périplo na esquadra 
mais antiga da Força Aérea 
Portuguesa, a 103, cujo 61.º 
aniversário se comemora 
hoje, sexta-feira, juntamente 
com os 20 anos de operação 
da frota Alpha-Jet, uma espé-
cie de coqueluche da aviação 

militar, tal é o poder de atra-
ção que exerce sobre o cida-
dão comum, como nota o 
comandante da unidade, ca-
pitão Coelho da Silva. Afinal 
de contas, foi em várias des-
tas aeronaves de fabrico ale-
mão, deixadas em Beja como 
pagamento de parte do con-
trato de utilização da BA 11, 
que se descreveram os belos 
voos acrobáticos da patrulha 

Asas de Portugal, muito apre-
ciada pelo público e profissio-
nais, mas extinta em 2010 por 
“decisão de índole orçamen-
tal”. Houve que fazer escolhas 
e, entre as missões e as patru-
lhas acrobáticas, importantes 
sobretudo para “a divulgação 
da Força Aérea Portuguesa 
e para o ego dos pilotos nas 
esquadras”, optou-se, ob-
viamente, pelas primeiras, 


