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A dobragem da Bandeira Nacional (BN) constitui-se num cerimonial tradicional que é
executado sempre que exista necessidade, como é o caso das cerimónias fúnebres ou de outro tipo
de cerimónia que assim o exija, como por exemplo na cerimónia das comemorações da
Restauração da Independência de Portugal1.
Apesar de se tratar de um cerimonial simples, reveste-se de extrema importância e
simbolismo, devendo o manejo de um dos símbolos nacionais, a BN, ser efetuado com o máximo
decoro e rigor.
O Regimento de Artilharia Antiaérea Nº.1 (RAAA1) é por diversas ocasiões solicitado a
prestar Honras e Continências Militares (HCM) aos militares falecidos. Assim, surgiu a
necessidade de instruir corretamente os militares que participam nestas cerimónias acerca da
dobragem da BN, garantido que estas sejam executadas com a máxima dignidade.
Pretendemos com este artigo caracterizar de forma sumária este cerimonial, descrevendo
os procedimentos adotados na dobragem da BN.
Para se executar a dobragem da BN são necessários, pelo menos, dois militares. Se a BN
for de grandes dimensões (quatro panos ou superior), poderão ser necessários mais do que dois
militares. Os militares nomeados para efetuar o cerimonial devem utilizar luvas brancas, evitando
o manejo da BN com as mãos nuas
A dobragem da BN deverá ser efetuada de modo a que, no final, resulte um retângulo
com a largura e comprimento do Escudo Nacional. Todo o processo de dobragem deverá ser
coordenado pelo militar mais antigo, que através da voz “UP”, indica a transição para o passo
seguinte, de forma a mecanizar todo o processo coletivamente. A dobragem compreende os
seguintes passos:
1º Passo
Inicia-se a dobragem com a
colocação da BN na horizontal,
segura pelas pontas da tralha
(borda verde junto à adriça2) e
pelo batente (borda escarlate
que flua livre ao vento) (Figura
nº 1);

Figura nº 1 - Colocação da BN na horizontal, segurando as pontas de
tralha e batente.
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Realizadas anualmente no dia 01 de Dezembro.
Cabo para içar as bandeiras.
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2º Passo
Em seguida, dobra-se o
terço
superior
da
Bandeira
para
trás,
fazendo a dobra alinhada
pelo topo horizontal do
Escudo Nacional (Figura
nº2);

Figura nº 2 - Dobragem do terço superior.

3º Passo
Seguidamente, dobra-se o
terço inferior da BN para
trás, de modo que a dobra
horizontal passe pela ponta
do Escudo Nacional (Figura
nº 3);

Figura nº 3 - Dobragem do terço inferior.
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4º Passo
De seguida, dobra-se o
lado do batente para
trás, fazendo a dobra
vertical alinhada com o
lado correspondente do
Escudo
Nacional
(Figura nº 4);

Figura nº 4 - Dobragem do lado do batente.

5º Passo
Finalmente, dobra-se o lado da
tralha para trás, fazendo a dobra
vertical alinhada com o outro lado
do Escudo Nacional, de modo que
o resultado é um quadrado
aproximadamente
coincidente
com as bordas exteriores do
Escudo (Figura nº 5);
A BN fica devidamente dobrada;

Figura nº 5 - Dobragem do lado da tralha.
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6º Passo
Depois de corretamente dobrada,
preferencialmente, a BN deverá ser
colocada e transportada numa bandeja
de prata;
A BN deverá ser tratada com respeito e
dobrada de forma a, se poder ver,
exatamente qual a sua posição evitando
equívocos embaraçosos.

Figura nº 6 – Transporte da BN em bandeja de prata.
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