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Anexo A.1 

Página de rosto do Alvará Pombalino de 1758, “primeiro sinal de esforço organizado tendente a 
adoptar uma cobertura luminosa condigna”. 

Fonte: AGUILAR, J, Teixeira de. Onde a terra acaba: história dos faróis portugueses. Lisboa: Pandora, 
1998. 
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Anexo A. 2 

 

Síntese Cronológica dos Serviços mais Importantes Efectuados na Sinalização de Apoio 
aos Navegantes na Costa Marítima Portuguesa (1962 – 1987). 

 

1962 

• Electrificação do farol de São Jorge (Madeira). 

• Implantação do radiofarol direccional da Gibalta. 

• Os faróis dos Rosais (São Jorge) e Arnel (São Miguel) receberam painéis 
aeromarítimos. 

• Electrificação do farolim de Quarteira. 

• Implantação dos farolins de Santo Amaro (Pico). 

• Estabelecimento dos farolins Laje e Atafona (Pico). 

• Construção de uma estrada e cais para dar acesso ao farol do Ilheu de Cima 

  (Porto Santo) 

• Implantação dos farolins Nossa Senhora do Livramento e Cais (São Jorge). 

• O farolim do Porto (Ilha Terceira) foi electrificado. 

1963 

• Implantação do farolim do Vale Formoso (Faial). 

1964 

• Implantação do farolim da Praia da Ribeira (Cascais). 

• Implantação dos farolins do Porto das Barcas. 

• Implantação do farolim posterior de Marim. 

• Implantação do farolim do Carvoeiro. 

• Implantação do farolim de Armação de Pêra (Fortaleza). 

• O farol da Ponta da Piedade passa a contar com abastecimento de água. 

1966 

• Instalação do farolim Praia Grande. 

• Estabelecimento do farolim da Porta Nova. 

  Instalação do farolim posterior da Arroteia de Baixo. 

• Instalação dos sinais sonoros de Âncora, Angeiras em, Ericeira e Molhe 

  Oeste de Peniche. 

• Instalação do farolim posterior de  Peniche de Cima. 

• Instalação dos farolins de Rabo de Peixe (São Miguel). 

• Instalação dos farolins dos molhes de Lagos. 

• Estabelecimento do Farolim de São Francisco. 

 



___________________________________________________________________________________________ ANEXOS 

 Cleber Reis 183 

1967 

• Implantação dos farolins da Ponte sobre o Tejo e dos farolins do Porto das 

Poças (Flores). 

1968 

• Neste ano foi substituído o sinal sonoro de ar comprimido de Viana do Castelo 
(Fortaleza) por outro de funcionamento eléctrico. 

1969 

• Foi electrificado o farolim da Ponta de Santo António (São Martinho do Porto). 

1970 

• Estabelecimento dos farolins  de Vila Franca do Campo (São Miguel) e Pilar 

  Central Sul. 

• O farolim de Porto Corvo foi substituído. 

1971 

• Implantação dos farolins do Bugio (Viana do Castelo), do Molhe Norte da Póvoa de 
Varzim e Cais das Velas (S. Jorge). 

1972 

• O farolim  Forte do Cavalo foi electrificado. 

1973 

• Estabelecimento dos farolins do Porto de Caloura (S. Miguel) . 

• Instalação do farolim de Porto Formoso (São Miguel) e implantação do sinal sonoro do 
molhe norte do Porto da Póvoa de Varzim. 

1974 

• Implantação dos farolins SAPEC e farolim do Albarquel. 

1975 

• Implantação dos farolins da Feteira (São Miguel) e do Molhe W de Vila Real 

  de Santo António. 

• Electrificação do farolim de Ferragudo. 

1976 

  Electrificação  dos seguintes farolins: 

• Boa Viagem (Faial), Castelo de Neiva, Molhe Norte dos Leixões, porto da 

  Horta, Porto Velho (Flores). 

• Foi electrificado o farol da Ponta do Altar. 

• Foram instalados os farolins do Porto Velho (Flores). 

1977 

• Foram estabelecidos o farol e os farolins da Selvagem Grande e Selvagem 

  Pequena. 

• Instalação de sistemas automáticos de recurso no farol da Ponta do Cintrão. 
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1978 

• Instalação dos farolins do Molhe Sul do Porto da Póvoa de Varzim e Calheta 

  de Nesquim (Pico). 

• O farolim do Cais do Pico foi electrificado. 

1979 

• Estabelecimento dos farolins da Manhenha (Pico) e do sinal. 

• Foi reimplantado o farolim do Quebra-mar de Leixões e o farol de Sagres tornou-se 
automatizado.  

1980 

• Automatização dos faróis de Esposende e São Julião. 

• Houve o reequipamento do farol da Ponta do Topo (São Miguel), após ter sido 

  destruído pelo sismo. 

• Instalação de sistemas automáticos de recurso no farolim de Santa Clara (São Miguel) e 

farol da Ponta da Garça (São Miguel). 

• O farolim da Selvagem Grande foi substituído por uma estrutura de plástico reforçado a 
fibra de vidro e um sistema automatizado a baterias carregadas por painéis fotovoltaicos. 

1981 

• Automatização dos seguintes faróis: 

 farol da Gibalta, farol da Guia, farol do Bugio, farol de Santa Marta, farol do 

 Esteiro, farol do Ilheu de Cima (Porto Santo). 

• Foram electrificados os farolins da Madalena (Pico), Areia Larga (Pico), das 

 Velas (São Jorge). 

• Foi estabelecido o farolim do molhe Norte do Porto de Vila do Conde. 

1983 

• Automatização do farol da Ponta da Piedade e farol de São Lourenço (Madeira). 

• Electrificação  dos farolins da baía de S. Lourenço (Santa Maria), farolim de 

  Vila Nova  (Terceira) e farolim do Porto do Calhau (Pico). 

1984 

• Foi automatizado o farol do Cabo Raso. 

• O farolim do Farilhão foi remodelado, recebendo um sistema alimentado a baterias 
carregadas por paineis fotovoltaicos. 

• Foi instalada uma nova estrutura no farol da Serreta (Terceira). 

•  Instalação de sistemas automáticos de recurso no farolim do Outão. 

• Foram substituídas as estruturas dos farolins da barra de Vila do Conde por 

   nódulos de plástico reforçado a fibra de vidro (PRF). 
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1985 

• Foram substituídas as estruturas dos farolins de São Martinho do Porto por nódulos de 
PRF. 

• O farol da Berlenga foi automatizado. 

• Substituição da estrutura do farolim Mar Santo, farolin da Assetia, farolins das Muritanas 
e farolins dos Olhos de Água por nódulos de PRF. 

• Os farolins de Albufeira tiveram suas estruturas substituídas por  nódulos de PRF e um 
deles foi electrificado. 

• O farolim de Armação de Pêra sofreu reposicionamento e alteração do sistema. 

• Foram instalados nos farolins dos molhes do porto de Portimão e Ponte de Carvão 
sistemas alimentados a baterias carregadas por painéis fotovoltaicos. 

• Substituição das estruturas por nódulos de PRF e instalação de sistema alimentado a 
baterias carregadas por painéis fotovoltaicos nos farolins Salva-vidas Velho e Molhe 
Oeste da Fuzeta. 

 • O farolim do Porto de Santo Amaro (Pico) tornou-se electrificado. 

 1986 

• Os farolins da Ínsua de Caminha, Molhe Sul do Porto da Figueira da Foz, Ponte-cais da 
Ilha da Culatra, Ilheu Ferro (Madeira), Ilheu Chão (Madeira), Ponta da Agulha 
(Madeira), Selvagem Pequena (Madeira), Porto Moniz (Madeira), Manhenha (Pico), 
Calheta de Nesquim (Pico), Cais das Lajes do Pico (Pico), Golada e Boneco tiveram 
seus equipamentos substituídos por sistema alimentado por painéis fotovoltaicos. 

• Instalação dos farolins do Molhe do porto de Santa Cruz das Ribeiras (Pico) e do Molhe 
da Vila da Praia (Graciosa). 

• Electrificação dos farolins da Prainha de Baixo (Pico). 

• Foi substituído o aparelho iluminante do farol da Serreta (Terceira). 

• O farol de São Jorge (Madeira) tornou-se automatizado. 

1987 

• O farol da ponta do Cintrão (São Miguel) teve o seu equipamento substituído por um 
sistema alimentado a baterias carregadas por painéis fotovoltaicos. 

• Substituição  do equipamento por sistema alimentado por baterias carregadas por 
painéis fotovoltaicos nos farolins do Canto da Carneira, Ponta Negra (Corvo) e da Folga 
(Graciosa). 

• Os farolins de Santa Cruz das Flores foram electrificados e tiveram as suas  estruturas 
substituídas. 

• Electrificação do farol do Carapacho. 

• O farolim do Carvoeiro teve a sua localização e equipamento alterado. 
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Anexo A. 3 
Edital do Concurso de Faroleiros referente ao Ano de 1994 

Fonte: Acervo do Arquivo da Direcção geral de Faróis. 
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Anexo A. 4 
Exame de Língua Prtuguesa para Ingresso de Faroleiros. Realizado no ano de 2006 

Fonte: Acervo do Arquivo da Direcção Geral de faróis. 
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                                               Grupo I 
 
Responda agora às perguntas que se seguem: 
 
1. Na escola um menino destingue-se do grupo de alunos a que pertence. 
1.1 Por que razão? 
1.2. Transcreva do texto uma frase em que esteja patente o contraste entre    
ele e os outros. 
2. Tendo em conta o texto, identifique, de entre as seguintes afirmações, as 
verdadeiras (V) e as falsas (F), assinalando com um X a alternativa correcta: 
• Os professores perguntavam ao menino por que razão desenhava a preto e 
branco. (V) (F)  
• Os professores mandaram o menino ao médico para confirmarem a 
convicção que tinham. (V) (F) 
• O médico mandou o menino fazer desenhos como meio de diagnóstico. 
 (F) (V) 
•  O menino revelou ser capaz de desenhar a cores. (V) (F) 
•  O médico confirmou a convicção dos professores. (V) (F) 
•  Os cinco trabalhos pedidos ao menino não estavam subordinados a um 
tema. (V) (F) 
• O intuito da visita aos pais do menino era o de verificar as suas condições de 
vida. (V) (F) 
• Os professores estavam tensos aquando da visita aos pais do menino. (V)(F) 
3. “Aquele menino (...) remexia nelas como quem mergulha numa piscina, 
atirava ao ar o amarelo, o azul, o laranja, o lilás, num jogo malabar, exacto, 
impressionante, sem hesitações”. (de linha 11 a 14) 
3.1. Exemplifique o sentido deste passo do texto 
4. Os professores pedem ao menino que passe o fim-de-semana a desenhar. 
4.1 Por quê? 
5.0 Atente no seguinte passo do texto: 
“(...) o mais velho levando a criança pela mão como quem ajuda um enfermo 
(..)”. (linhas 24 e 25)  
5.1Identifique o recurso estilístico utilizado. 
6. Qual era, quanto a si, a melhor forma de os profesores terem detectado o   
problema da criança? 
7. Dos seguintes títulos, qual lhe parece adequar-se melhor ao texto lido? 
(Assinale com um X a resposta correcta) 
A – O menino triste 
B – O lápis de cor 
C – O menino daltónico 
D – O arco Iris 
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                                             Grupo II 
 

1. “ (...) preparando o terreno, como quem vai anunciar uma desgraça” (linhas   
29 e 30)   

1.1 Identifique o processo de formação da palavra sublinhada 
1.2 Decomponha-a nos seus elementos de formação e classifique-os. 
1.3 Indique 3 (três) palavras da família da palava sublinhada. 

2. “ O menino não tinha, nem nunca tivera, lápis de cor.” (linha 31). 
3. Identifique o nível de língua predominante no 3º paragáfo do texto. 
 

                                                 Grupo III 
 
Desenvolva apenas UM dos temas apresentados. 
 
Seja qual for a sua escolha, tenha em consideração os seguintes aspectos: 
- regras de elaboração da composição; 
- correcção línquística (ortografia, pontuação, vocabulário); 
- extensão do texto (150 -180 palavras). 
 
Opção A 
 
         Elabore uma composição em que narre um episódio, vivido ou não por si, 
que de algum modo se relacione com o que é contado no texto que leu. 
 
Opção B 
 
         O excerto que se segue representa o desabafo de um faroleiro em relação à 
situação em que se encontra, desabafo este despoletado por um visitante que 
enaltece a beleza do lugar. 
 
        “- Que beleza o quê ? Que beleza?... Isto?!. – O vento e o mar! Sempre o 
vento e o mar! O vento, que no inverno não me deixa chegar à porta, e o mar todo 
o dia, toda a noite a bramir! (...) Eu não sou um faroleiro – sou um náufrago! (...) 
Aqui não se sabe nada, aqui não chega nada. Nunca, nunca! Nem a pneumónica 
aqui chegou (...)” 
                                                                                               Raul Brandão 
                                                                                        Os Pescadores (1923) 
 
          Tendo como referência o excerto transcrito, elabore uma composição em 
que exponha o seu ponto de vista quanto às vantagens e desvantagens da vida 
de um faroleiro nos dias de hoje. 
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Anexo A. 5 

Exame de Matemática para Ingresso de Faroleiros. Realizado no ano de 2006 
Fonte: Acervo do Arquivo da Direcção Geral de faróis. 
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GRUPO I 
 
 

1. O máximo divisor comum dos números 4,12 e 28 é 
 

A. 12 
B.   4 
C.   2 
D.   1 

 
2. O mínimo múltiplo comum dos números 3, 9 e 27 é 
 

A.   9 
B.   3 
C. 27 
D. 81 

 
3. Sendo A  = 0,3,8{ } e 1,5,9,12{ },   AIB  é o conjunto 

      
      A. 0{ } 
      B. 0,1{ } 
      C. 12{ } 
      D. { } 
 

     4. O número misto 2
3
5

 (dois e três quintos) é igual a fracção 

      A. 
1
5

                     C)  

 

      B. 
6
5

                     D) 

 
5. Um polinómio é 

 
A. um conjunto de monómios 
B. um produto de monómios 
C. uma igualdade de monómios 
D. uma soma de monómios 

 
6. A solução da equação “2x = 6” é 

 
A. x = 4 
 

B. x = 
2
6

 

 

 11  
 5 

 13  
 5 
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C. x = 3 
 
D. x = 12 
 

7. O triângulo A,B,C[ ] é                                                           
 
 

     A. rectângulo 
     B. obtusângulo  
     C. acutângulo  
     D. nenhuma das afirmações supra é verdadeira 
 

 
8. O quadrado é 
 

A. um losango com ângulos iguais 
B. um trapézio com dois ângulos iguais 
C. um pentágono regular 
D. um quadrilátero irregular 
 

 
9. O seno dum ângulo agudo dum triângulo é a razão entre 
 

A. o cateto oposto e a hipotenusa 
B. a hipotenusa e o cateto adjacente 
C. o cateto adjacente e o cateto oposto 
D. a hipotenusa e o cateto oposto 
 

 
10. Das seguintes afirmações apenas uma não se afigura correcta. Identifique-a. 
 

A. 23 = 6 
 

B. 2 +
3
4

=
11
4

 

 

C. 42( )3
= 46  

 

D. 
7
8

-
4
4

=
3
8

 

 
 

GRUPO II 
 

 
 
De entre as afirmações seguintes identifique as verdadeiras (V) e as falsas (F). 
 

 

 

 
 

 B 
C 

 

Fig. 1 

 A 
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-3 > 0 ....................................................................... (       ) 
 
5 > -9  ....................................................................... (       ) 
 
-5 < 4 ....................................................................... (       ) 
 
3
4

>
7
3

 ........................................................................ (       ) 

 

-5 <
1
5

........................................................................ (       ) 

 

-
2
7

-
4
7

....................................................................... (       ) 

 
 

GRUPO III 
 

Resolva os seguinte exercícios efectuando na sua prova todos os cálculos que 
conduzam à resolução do mesmos. 
 

1. Resolva a expressão numérica no conjunto dos números racionais. 
 

2 + 1-
1
2

æ 
è 
ç 

ö 
ø 
÷ 

2

: -
3
4

æ 
è 
ç 

ö 
ø 
÷  

 
2. Substitua as letras da expressão pelos valores dados e calcule o valor 

numérico da expressão. 
 

a + b2

a2 - b
=                   

a = 2

b = -3

ì 
í 
î 

 

 
3. Considere os polinômios: 
 
A = x 2 - 2x + 3;          B = -x -1;             C = 3x 3 - 2x 2 + x  
 
Calcule: 
             

3.1. A + B = 
3.2. A -  C = 
3.3. A + 2B = 

 
4. Resolva a equação: 
-2(3x - 3) = -2 - 5x  
 
5. Um agricultor pretende vedar com 4 fiadas de arame farpado a sua 

propriedade, cuja superfície tem a forma na figura 2. 
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5.1 Determine o perímetro da propriedade sabendo que AB = 320m  e  
AD = 845,5m.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Calcule quantos metros de arame foram necessários para vedar a 
propriedade. 

 
5.3 Em quanto importou a obra, sabendo que o metro de arame custou 0,30€ e a 
mão-de-obra mais gastos gerais importaram em 485,00? 
 

 

A 

D 
 

C 
 

B 
 

Fig. 2 
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Anexo A. 6 

Exame prático de Electricidade para Ingresso de Faroleiros. Realizado no ano de 2006 

Fonte: Acervo do Arquivo da Direcção Geral de faróis. 
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Anexo A 7 
Decreto da classificação da Capela Farol de São Miguel-o-Anjo, como Monumento 

Nacional 
Fonte: Acervo do Arquivo do IPPAR 
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Anexo A. 8 

Artigo Publicado no Jornal Público Local acerca da Musealização do farol de Santa Marta. 
Em 23 de Março de 2006 
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Anexo A.9 
Publicação da Premiação do Farol de Santa Marta com “Menção Honrosa Cidade - 

Intervenções de natureza física localizadas em ambiente urbano” 
Fonte: Site da Câmara Municipal de Cascais. Acesso em 20 de Fevereiro de 2008. 

 

 

Cascais entre distinguidos com os Prémios Turismo de Portugal – Farol-Museu de Santa 
Marta recebe Menção Honrosa Cidade 

 

O projecto de requalificação do Forte e Farol de Santa Marta foi reconhecido este mês com a “Menção 

Honrosa Cidade - Intervenções de natureza física localizadas em ambiente urbano”, atribuída pelo Ministério 

da Economia e da Inovação, no âmbito da edição 2007 dos Prémios Turismo de Portugal.  

A entrega do galardão aconteceu esta semana, no decurso da Bolsa de Turismo de Lisboa, e demonstra o 

reconhecimento da Administração Central “à efectiva requalificação da oferta turística” (…) que contribui 

directa e indirectamente para a prestação de um serviço de qualidade e para a satisfação de quem nos visita, 

para além do reconhecimento do impacto decisivo destes projectos na melhoria da qualidade de vida das 

populações locais”, como referiu na ocasião, Bernardo Trindade, Secretário de Estado do Turismo.  

Inaugurado em Julho de 2007, este espaço de cultura e lazer, que se constitui como o único equipamento no 

país dedicado à temática faroleira, foi já visitado por mais de 17 mil nacionais e estrangeiros. 

No Farol Museu de Santa Marta oferece-se um espaço expositivo criado nas antigas residências dos 

faroleiros com dois núcleos de exposição permanentes e um pequeno auditório. O visitante usufrui ainda dos 

belíssimos espaços exteriores, com uma ampla vista para o mar, área de recepção e loja, centro de 

documentação e, a breve trecho, cafetaria com esplanada. Esta infra-estrutura tem sido, igualmente, palco de 

múltiplos eventos e prossegue o objectivo de diversificação e qualificação dos espaços expositivos e culturais 

do concelho de Cascais. 

Projecto da autoria dos arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus e com programa museográfico de 

Joaquim Boiça, o Farol-Museu significou um investimento de 1,7 milhões de euros e resulta de uma pareceria 

estabelecida entre a Câmara Municipal de Cascais e a Marinha Portuguesa (Direcção de Faróis). 

Câmara Municipal de Cascais www.cm-cascais.pt  
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Anexo A.10 
Artigo publicado no jornal A TARDE1 sobre a História de Salvador 

 contada através de seus faróis 

 

A HISTÓRIA DE SALVADOR DO ALTO DE SEUS FARÓIS 

Lúcio Távora / Agência A Tarde 
 

Farol da Barra: visitação de terça a domingo, das 8h30 às 19h. 

 

 Faróis de Salvador 

 
BRUNA HERCOG, DO A TARDE  

Em um domingo de verão, eles se conheceram. Foi no Farol de Itapuã que o romance começou. 
Dez anos se passaram, e a construção continua sendo a maior testemunha da história de amor 
entre a faturista Simone Ramiro e o caminhoneiro Jorge Luiz Machado. No celular da moça, a foto 
do farol ganha destaque.“É para dar sorte!”, revela.  

Todos os domingos, Simone e Jorge vão à Praia do Farol, “para namorar um pouquinho e tomar 
umas cervejinhas”, diz ele. Próximos ao casal, o financista carioca Marcos Araújo e a advogada 
baiana Adriana Freire aproveitam a grande sombra que o farol estende na areia da praia. “Não sei 
exatamente para que ele serve. Para os casais, a melhor função é essa sombra gostosa aqui”, 
brinca Adriana.  

Os casais podem até não saber a função desses equipamentos, mas, com certeza, quem precisa 
de orientação marítima sabe. É o papel desempenhado até hoje pelos três faróis de Salvador: o de 

                                                 
1 Edição digital. Disponível  no site do Jornal A Tarde . Consulta em  10 de Janeiro de 2008. 
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Santo Antônio – batizado como Farol da Barra –, o de Monte Serrat e o de Itapuã. “A idéia é que 
os faróis possam ser avistados e reconhecidos pelos navegadores durante o dia e tenham alcance 
luminoso suficiente para orientar a navegação noturna”, explica o comandante José Guilherme 
Thomy, coordenador do Serviço de Sinalização Náutica do 2º Comando do Distrito Naval.  

Cabe à Marinha do Brasil implementar, operar e manter sinais de auxílio à navegação (faróis, 
faroletes, balizas e bóias). Os faróis foram construídos em pontos estratégicos do litoral. A Bahia 
tem 30 faróis, e no Brasil são 213.  

Santo Antônio – Com imponência, o Farol de Santo Antônio ou Farol da Barra – o maior do 
continente americano – orienta o acesso dos navegantes à Baía de Todos os Santos há 311 anos 
e encanta turistas. “É a primeira vez que venho aqui. O farol é lindíssimo, e a história bem 
interessante”, diz a mineira Lêda Ferraz.  

Quem é “de casa” também admira o patrimônio histórico brasileiro. “Sempre o achei muito bonito, 
mas não conhecia sua história. Hoje, eu a conto para os visitantes”, diz Marcelo Reis, monitor do 
Museu Náutico da Bahia, na parte interna da edificação, onde está a história do farol. Com a 
orientação de Reis, a reportagem de A TARDE foi à torre do farol, o que é proibido aos visitantes, 
por motivo de segurança. Mas, segundo o comandante Thomy, será liberado o acesso, no 
segundo semestre deste ano, a todos os visitantes que desejarem apreciar a vista do alto da 
construção.  

Cidade Baixa – De menor porte, nem por isso menos imponente, o Farol de Monte Serrat – na 
Ponta de Monte Serrat, na Cidade Baixa – também tem muita história para contar, apesar de 
pouco procurado pelos turistas. A estrutura é em ferro, com altura de 10 m e alcance luminoso de 
11 milhas, aproximadamente 20 km.  

No verão, é comum encontrar moradores de bairros próximos, como Boa Viagem e Ribeira, em 
seu redor. Vale tudo: encontros amorosos, passeio com o cachorro, bate-papo entre amigos. Vale 
até pedir paz para o ano recém-chegado, como fizeram as amigas Araildes Amazonas, 77 anos, e 
Aline Freitas, 68 anos. “Olhando o farol, a gente fica mais perto de Deus”, acredita Aline. 
SERVIÇO | Apenas o Farol da Barra é aberto à visitação | Funcionamento: terça a domingo, das 
8h30 às 19h | R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia)  


