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A REBONAVE – Reboques e Assistência Naval, SA, em associação com a 

MAMMOET Salvage BV, concluíram com sucesso a operação de reflutuação do 

navio motor “MERLE”, encalhado na praia do Muranzel 

passado dia 19 de Janeiro de 2013, em estreita colaboração com a Autoridade 

Marítima Nacional, através da Capitania do Porto de Aveiro

Tratou-se de uma operação inédita de grande complexidade

empresa nacional, agravada pelas condições adv

faziam sentir naquela zona protegida,

 

A preparação e execução da operação de assistência ao 

caracterização da situação de risco, na avaliação do impacte ambiental, e na definição do plano de operações,

navio sido removido da praia às 02:05 horas do dia 26

‘MONTENOVO’ da REBONAVE, S.A. e ‘CASTELO DE SINES’ da REBOPORT, S.A.

Após vistoria para confirmação de todas as condições de segurança, o MONTENOVO rebocou o navio ‘MERLE’ para o 

porto de Lisboa, onde foi entregue às 15:00 horas do dia 27
 

 
Reposição condições flutuabilidade 

Chegada a Lisboa do Tem Naval 

 

A REBONAVE Reboques e Assistência Naval

1989, detentora de uma frota de rebocadores preparados

costeiro, reboque de alto mar, serviços de escolta, operações de resgate

disponível para uma resposta imediata a qualquer emergência no mar, 365 dias por ano, 24 horas por dia.

www.rebonave.pt    
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OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MARÍTIMA 
Remoção e Reflutuação do N/M “MERLE”
Praia do Muranzel – Torreira 
28 de Março de 2013 

Reboques e Assistência Naval, SA, em associação com a 

, concluíram com sucesso a operação de reflutuação do 

navio motor “MERLE”, encalhado na praia do Muranzel – Torreira, desde o 

em estreita colaboração com a Autoridade 

Marítima Nacional, através da Capitania do Porto de Aveiro. 

se de uma operação inédita de grande complexidade realizada por uma 

agravada pelas condições adversas de mar e vento que se 

, da orla costeira Portuguesa. 
N/M “MERLE” 

A preparação e execução da operação de assistência ao N/M “MERLE”, foi objecto

caracterização da situação de risco, na avaliação do impacte ambiental, e na definição do plano de operações,

navio sido removido da praia às 02:05 horas do dia 26-03-2013, pela acção conjugada dos rebocadores de alto mar 

MONTENOVO’ da REBONAVE, S.A. e ‘CASTELO DE SINES’ da REBOPORT, S.A. 

Após vistoria para confirmação de todas as condições de segurança, o MONTENOVO rebocou o navio ‘MERLE’ para o 

porto de Lisboa, onde foi entregue às 15:00 horas do dia 27-03-2013, para demolição. 

  
Estabelecimento de Trem Reboque “MONTENOVO” na aproximação a terra

Chegada a Lisboa do Tem Naval – Rebocador “MONTENOVO” e N/M “MERLE”

 

tência Naval, SA é uma Empresa de Reboques Marítimos, estabelecida em Setúbal desde 

rebocadores preparados para realizar todas as tarefas ligadas ao reboque portuário e 

, serviços de escolta, operações de resgate, salvamentos e combate a incêndios no mar, 

disponível para uma resposta imediata a qualquer emergência no mar, 365 dias por ano, 24 horas por dia.

       

OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MARÍTIMA  
Remoção e Reflutuação do N/M “MERLE” 

Torreira – PORTUGAL 

 

 

N/M “MERLE” -  Praia do Muranzel – Torreira  

“MERLE”, foi objecto de cuidada avaliação na 

caracterização da situação de risco, na avaliação do impacte ambiental, e na definição do plano de operações, tendo o 

2013, pela acção conjugada dos rebocadores de alto mar 

Após vistoria para confirmação de todas as condições de segurança, o MONTENOVO rebocou o navio ‘MERLE’ para o 

 
MONTENOVO” na aproximação a terra 

 

 
Rebocador “MONTENOVO” e N/M “MERLE” 

uma Empresa de Reboques Marítimos, estabelecida em Setúbal desde 

para realizar todas as tarefas ligadas ao reboque portuário e 

, salvamentos e combate a incêndios no mar, 

disponível para uma resposta imediata a qualquer emergência no mar, 365 dias por ano, 24 horas por dia.  
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