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O Comandante Gomes Agostinho nasceu no Montijo, em 14 de abril de 1971,
tendo frequentado e concluído os seus estudos básicos e secundários no Montijo,
concelho onde residiu desde tenra idade.

Em 1990 alistou-se na Marinha, tendo frequentado o Curso de Artífice
Maquinista Naval até outubro de 1993, tendo sido colocado na Unidade de Meios de
Desembarque (UMD) na Escola de Fuzileiros.

Entre março de 1994 e março de 1995, embarcou na Corveta “Baptista de
Andrade”, onde desempenhou funções com responsabilidade na área da Propulsão e
Energia.

Em maio de 1995 ingressou na Escola Naval, tendo concluído a sua licenciatura
em Ciências Sócio-militares em 2000.

Após a promoção a Guarda-marinha, prestou serviço a bordo da Corveta
“Honório Barreto” de outubro de 2000 a janeiro de 2002 onde desempenhou as funções
de Chefe do Serviço de Operações, Adjunto do Imediato para a Gestão do Pessoal e
Oficial Responsável pelas Pescas.

Entre janeiro de 2002 e março de 2003 embarcou na Corveta “Augusto de
Castilho” exercendo as funções de Chefe dos Serviços de Navegação, Operações e de
Comunicações, tendo de seguida embarcado para nova comissão na Corveta “General
Pereira D’Eça” onde desempenhou as funções de Chefe dos Serviços de Navegação,
Operações e de Comunicações até Setembro de 2004.

Em setembro de 2004, assumiu o comando do NRP “Argos”, onde permaneceu
até outubro de 2006, altura em que iniciou a especialização em Navegação, que viria a
terminar em outubro de 2007.

Entre outubro de 2007 e agosto de 2008, prestou serviço na Escola Naval, como
instrutor de Cálculos Náuticos e cumulativamente, realizou diversos cursos na Holanda,
no âmbito da sua indigitação, como Oficial Navegador, para a 1ª guarnição da fragata
“Bartolomeu Dias”.

Em setembro de 2008, embarcou na fragata “Bartolomeu Dias”, ainda sob
comando holandês, tendo desempenhado as funções de Oficial Navegador até outubro
de 2011.



No período de outubro de 2011 a maio de 2012, frequentou o Curso de
Promoção a Oficial Superior no Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM), tendo
no final do curso, iniciado uma comissão no Instituto Hidrográfico, como chefe da
secção de Cartas náuticas e documentos Náuticos, na Divisão de Navegação.

De fevereiro de 2013 a fevereiro de 2015, realizou uma comissão em Angola,
onde desempenhou as funções de Assessor Técnico do Projeto 8 (Cooperação Técnico
Militar – Marinha de Guerra de Angola), entre outras funções, foi responsável pela
docência das disciplinas de Navegação, na Academia Naval Angolana.

Desde março de 2015 até julho de 2015 frequentou o Curso de Aperfeiçoamento
em Autoridade Marítima na Escola de Autoridade Marítima.

Durante as várias comissões de embarque, para além de 5 comissões na Zona
Marítima dos Açores, participou em diversas operações, nomeadamente, em operações
de combate ao narcotráfico, combate à imigração ilegal, ações de busca e salvamento
marítimo, ações de fiscalização das pescas/espaços marítimos, entre outros. Participou
em diversos exercícios navais nacionais e internacionais (Resolute Response, Contex,
Instrex, SWORDFISH 2004, 2006 e 2010, TAPON 2002 e 2010, IRON GUARD 2010 e
2011, PHINEX EXPRESS 2010, REAL THAW 2010 e 2011, OLIVES NOIRE 2011 e
MINEX 2011), tendo integrado o STAFF do Estado-Maior da EUROMARFOR entre
2009 e 2011, como oficial de operações, nas diversas ativações desta força Naval.

No âmbito do treino naval, para além dos planos de treino operacionais
nacionais, destaca-se a realização do SAR3+ (plano de treino operacional Naval) na
Holanda, em fevereiro 2009 e do OST (Operational Sea Training) em Inglaterra, entre
junho e agosto de 2009.

Durante a sua carreira, frequentou diversos cursos, nomeadamente, Operações
SAR (Search and Rescue), Fiscalização de Pescas e Espaços Marítimos,
Especialização de Oficiais de Operações, Táctica e Operações Navais, Higiene e
Segurança no Trabalho, Planeamento de Operações Navais, entre outros.

Na sua folha de serviços constam vários louvores e medalhas.


