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O CONFLITO NO ATLÂNTICO SUL
MB ataca fragata Chilena
Armada Chilena confirma ataque e baixas

Fragata Almte. Condell, FF-06, após ataque de um Super Lynx com mísseis SeaSkua

É O 3º. NAVIO DA ARMADA CHILENA A SER ATINGIDO
É O QUARTO MEIO MILITAR CHILENO ATINGIDO
O ataque
Segundo nota oficial da MB, outra fratata também
teria sido seriamente danificada e um avião ASW teria
sido abatido, além de uma lancha lança-mísseis, que foi
afundada.

Um helicóptero Cougar destruído no hangar da
Condell ?
Fontes da Armada Chilena comentaram, sem
confirmação, que um helicóptero Cougar estava no
hangar da Condell e que não foi retirado a tempo de
evitar o ataque. Seria a quinta perda chilena no conflito.

A nota emitida pela Marinha do Brasil
informa que um helicóptero Super Lynx,
orgânico da fragata Constituição, F-42, e
com uma configuração de quatro mísseis
SeaSkua, logrou completar uma ataque a
longa distância contra os navios chilenos.
A foto acima foi tirada pelos próprios
tripulantes do Super Lynx que realizaram o
ataque. Ao fundo é possível ver a fragata
FF-16 Almirante Pratt, que também havia
sido atingida, anteriormente.
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FF-06 ALMIRANTE CONDELL

OPEN DRAKE.

(Da redação) A Almirante Condell, FF-06, é a segunda de
uma série de três navios da classe inglesa Type 23.
La FF 06 "Almirante Condell" es el cuarto buque en la
institución que lleva el nombre del Vicealmirante Carlos
Condell de la Haza. Fue construida en los astilleros Swan
Hunter del Reino Unido, sirviendo a la Real Armada Británica
hasta el año 2005. Se integra a la lista naval de la Armada de
Chile en el puerto inglés de Portsmouth el 28 de mayo del
2008. Entre sus roles principales destaca el mando y control
de una unidad de tarea para la rebusca y ataques a
submarinos y el combate de superficie con misiles
transhorizonte. Fuente: Armada de Chile.
Armamento:
8 misiles antsuperfice HARPOON;
01 lanzador de misiles de defensa puntual SEAWOLF;
1 torre de 4,5" MK-8 MOD 1;
2 ametralladoras de 30 mm;
4 tubos lanzatorpedos (MK-46);
Helicóptero embarcado Cougar SH-32, antisubmarino
antisuperficie.
Potencia de Maquinaria
Sistema Diesel Eléctrico y Gas - CODLAG
Velocidad Máxima: 28 nudos
Eslora: 133 metros
Manga: 16,1 metros
Puntal: 8,9 metros
Calado: 7,2 metros
Nombres anteriores: HMS "Marlborough"

Tudo o que vocês verão através da
“Gazeta Independente” é ficção, sendo
baseado nos desdobramentos de um
Wargame jogado através de e-mail.
O objetivo deste “jornal” é o de
ilustrar o cenário em que estarão se
confrontando duas forças navais
latino-americanas, onde estarão sendo
avaliadas
duas
esquadras
de
composição distinta, buscando avaliar
o desempenho de cada uma na
moderna arena aeronaval do século
XXI. De um lado, a esquadra
Brasileira, nucleada em um Portaaviões com caças-bombardeiro. Do
outro, a esquadra chilena equipada
com modernas escoltas capazes de
disparar mísseis antinavio Harpoon.
Acompanhe o desenrolar desta
simulação
através
do
site:
www.redteam.com.br

NOVA DECLARAÇÃO POLÊMICA DE
COMANDANTE BRASILEIRO SOBRE
ATUAÇÃO CHILENA NO CONFLITO.

"Cansamos de avisos e passamos
à ação. Ou a frota Chilena recua agora
ou será neutralizada. Solicitamos aos
familiaresdos marinheiros Chilenos
que pressionem seu governo a recuar
em suas intenções belicistas. Seus
filhos estão tão apavorados que mal
esboçam uma reação. Não está sendo
uma guerra, mas um genocídio."
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Helicóptero Super Lynx, da MB
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Nota oficial da Armada
Chilena:
(Santiago) O Almirantado chileno acredita haver
uma desordem interna entre os comandantes de
seus navios. A possibilidade de um motim quase
generalizado está preocupando a cúpula da
força, pois nenhum comandante assegurou que
qualquer ameaça contra o navio Almirante
Condell fosse evitada.

O Desabafo de um comandante Chileno:
“Nosso comandante parece não se preocupar
com os navios amigos, pois mesmo sabendo das
ameaças, não fez nada para ajudar seu
compatriotas” – mensagem enviada por SMS,
sem identificação de número.

Existem comandantes realmente irritados com a
falta de mobilização dos companheiros de mar,
ameaçando inclusive abrir os canais de
comunicação informando que estão deixando a
batalha, e levando seus vasos de combate de
volta à base, mesmo sob pena de serem
julgados na corte marcial.
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