As 7 LDG - Lanchas de Desembarque Grandes, Marinha e
Reserva Naval
As 7 LDG - Lanchas de Desembarque Grandes que estiveram ao serviço da Marinha desde a LDG «Alfange»
(1965), a primeira a ser aumentada ao efectivo, até à LDG «Bacamarte», a última a ser abatida (2014) Resumo simplificado
Nota do autor do blogue
Não faz parte do meu estilo de comunicação pessoal manter debates que a nada conduzem, esclarecendo ou acrescentando
pormenores novos a uma História que se pretende dinâmica ainda que sempre incompleta.
Felizmente...
Sem nunca ter pertencido a qualquer guarnição de uma LDG - Lancha de Desembarque Grande, bastante pesquisei, compilei
e publiquei sobre este tipo de unidades navais que um tão grande serviço prestaram à Marinha e ao País.
Há com certeza falhas/gralhas nas memórias históricas publicadas mas é inevitável para quem o faz.
Muito mais fácil e corrente é criticar, nada partilhando e pouco auxiliando ou construindo.
Quando a Administração do Grupo "Marinha Portuguesa" o entender, retirar-me-ei sem qualquer problema uma vez que até
já me disponibilizei para o fazer.
Considero impróprio o tratamento de memórias históricas com recurso ao plágio, quase sempre sem menção de fontes de
pesquisa e recolha, validados por testemunhos de participantes, documentos de arquivos ou bibliotecas.
Normalmente limitam-se a meras partilhas de outros já publicados "algures".
Por entender que este grupo "Marinha Portuguesa" tem mantido uma qualidade de informação que justificou a minha adesão
e participação, talvez mereça mereça que os administradores do grupo se preocupem com a qualidade, veracidade e
autenticidade dos artigos publicados, rejeitando os que são claramente copiados de outros, com informações históricas
incompletas ou erradas e, por vezes, até com as marcas de água de imagens obliteradas por outros logotipos ou,
habilidosamente, até utilizando imagens para o fazer.
Nesse sentido entendi republicar algumas postagens que, individualmente, por cada unidade naval aumentada ao efectivo já
efectuei anteriormente.
Nunca tive a pretensão de ser considerado um trabalho exaustivo mas apontamentos que classifico de simples memórias
históricas.

Das LDG - Lanchas de Desembarque Grandes existiram duas classes:
Classe «Alfange» a que pertenceram:
LDG «Alfange», LDG 101;
LDG «Ariete», LDG 102;
LDG «Cimitarra, LDG 103;
LDG «Montante», LDG 104;
(Cada título acima tem ligação activa à respectiva publicação original)
Classe «Bombarda» a que pertenceram:

LDG «Bombarda», LDG 201;
LDG «Alabarda», LDG 202;;
LDG «Bacamarte», LDG 203;
(Cada título acima tem ligação activa à respectiva publicação original)
LDG - Lanchas de Desembarque Grandes e outros temas de interesse:
LDG «Bombarda» - Ainda como LDG 105 vs LDG 201;
Guiné, 1965/1974 - LDG - Lanchas de Desembarque Grandes e granel logístico;
(Cada título acima tem ligação activa à respectiva publicação original)
De salientar que a LDG «Bombarda» foi inicialmente aumentada ao efectivo como LDG 105. Mais tarde o Estado-Maior da
Armada por virtude das alterações várias de construção, que incluiram as estruturas, armamento e equipamento entendeu
criar uma nova classe "200" iniciada com a LDG «Bombarda», LDG 201. Com a ida desta LDG para a Guiné, em 1969,
também o armamento passou a dispor de duas peças Bofors de 40 mm que també, vieram a ser igualmente instaladas nas
que já estavam na Guiné, as LDG «Alfange» e LDG «Montante»
Limitar-nos-emos a inserir os links de todas as LDG - Lanchas de Desembarque Grandes serviram a Marinha de Guerra
Portuguesa e todas fabricadas nos Estaleiros Navais do Mondego.
Certamente que, apesar do trabalho de pesquisa, recolha de documentação e imagens, haverá gralhas a assinalar para as
quais desde já, solicitamos tolerância. Investigadores e historiadores certamente virão a corrigi-las no futuro.
Fontes:
Arquivo de Marinha; Anuário da Reserva Naval dos Comandantes Adelino Rodrigues da Costa e Manuel Pinto Machado; Dicionário de
Navios, Comandante Adelino Rodrigues da Costa, 2006; Texto do autor do blogue a compilado e corrigido a partir do publicado de Setenta
e Cinco Anos no Mar da Comissão Cultural de Marinha; Revista da Armada; Lista da Armada;
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