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Diretivas, Normas, Instruções e Avisos 

 

Avisos: 

 

------- Declaração de Retificação n.º 825/2017: 

 

RETIFICAÇÃO AO DESPACHO N.º 9338/2017, PUBLICADO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA, 

2.ª SÉRIE, N.º 205, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017.1 

 

Por ter saído com inexatidão o Despacho n.º 9338/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 205, de 24 de outubro de 2017, a p. 24111, retifica-se que onde se 

lê: 

 

«783788 Luís Miguel Ramos Nunes 

8315292 Patrícia Alexandra dos Santos Fernandes Crispim 

6305091 Henrique Manuel Sousa Boulhosa 

744387 Américo da Silva Mestre 

6314191 Rui Manuel Aldeias Martins 

9306292 Jacinta Maria Queiroz Pinto 

914790 Nuno Sérgio Guerreiro Veiga 

6311792 Luís Miguel Lopes Barraca 

9306692 Patrícia Paula Catalim de Sousa da Conceição 

9305094 Mário Rui Candeias Leitão Miranda 

6301391 Paulo Sérgio Rosa dos Santos 

9305592 Maria João Farinha Leitão Xavier de Campos 

6308393 João Paulo Gomes Carapeto 

9321993 Maria Arminda Emílio Gonçalves Cardoso 

354292 Carlos Manuel Caniço Vieira 

9332194 Nuno Ricardo Pinheiro Martins Guerra 

9302294 Paulo Jorge Pereira Martins Colaço 

9320793 Helena Antunes Dinis 

9304992 Maria do Céu de Sousa Mota do Nascimento 

9344094 Carla Isabel Pereira Campos 

9347694 Alexandra Maria Coelho Branco 

9314496 Pedro Luís Marques Rodrigues 

403094 Pedro Miguel Gameiro Rebelo Conceição 

9301196 Laura Isabel Loureiro Lopes 

9317996 António Miguel Cunha Mesquita 

9314596 Ricardo Bruno Fonseca Saraiva 

9341695 Olivier Gonçalves Francisco 

9307199 Luísa Maria da Silva Carvalho Olivença 

9320693 Rita Dias Nunes 

9318998 Maria da Luz Nunes Pinto Correia 

9321598 Ana Isabel Antunes da Silva 

9302297 Hugo Miguel da Conceição de Almeida 

9308499 Vera Lúcia Luís Bento 

9319799 Patrícia Alexandra Nunes de Oliveira Sardinha 

9333895 Mário Jorge da Silva Barradas 

9301199 Carla Sofia da Cunha Fernandes 

9325699 João Manuel Paquito Baptista 

9330498 Hélio Ricardo Carvalheiro Claro 

9331497 Luís Fernando Freire Marques 

9321101 Sónia Maria Marques Mendes 

9308300 Luís Filipe Ferreira Lopes 

414500 Dário Ângelo da Silva Ferreira 

501300 Artur Jorge de Pinho Rodrigues 

9319899 Sónia Catarina Barbosa da Rocha Paris e Vasconcelos 

9304100 Marcelo Franco Ferreira 

9312002 Vânia Mónica Marques Moreira 
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9321301 Nicole Esteves Fernandes 

9302099 Cláudia Sofia Soromenho Pólvora 

9317698 Belisa de Jesus Reis Albertino 

128999 António Manuel Jorge Lourenço 

9323402 Vera Lucila Marques Mendes 

9320101 Ricardo Filipe Lopes Simões 

9324702 Tânia da Conceição Oliveira Meireles 

9300802 Vera Lisa Miranda David 

318900 Pedro Miguel dos Reis Cruz 

9321401 Sara Vilma Heleno Febra 

9327801 Edgar Luís Duarte Guerreiro» 

 

deve ler-se: 

 

«783788 Luís Miguel Ramos Nunes 

8315292 Patrícia Alexandra dos Santos Fernandes Crispim 

6305091 Henrique Manuel Sousa Boulhosa 

744387 Américo da Silva Mestre 

6314191 Rui Manuel Aldeias Martins 

9306292 Jacinta Maria Queiroz Pinto 

914790 Nuno Sérgio Guerreiro Veiga 

6311792 Luís Miguel Lopes Barraca 

9306692 Patrícia Paula Catalim de Sousa da Conceição 

9305094 Mário Rui Candeias Leitão Miranda 

6301391 Paulo Sérgio Rosa dos Santos 

9305592 Maria João Farinha Leitão Xavier de Campos 

6308393 João Paulo Gomes Carapeto 

9321993 Maria Arminda Emílio Gonçalves Cardoso 

354292 Carlos Manuel Caniço Vieira 

9332194 Nuno Ricardo Pinheiro Martins Guerra 

9302294 Paulo Jorge Pereira Martins Colaço 

9320793 Helena Antunes Dinis 

9304992 Maria do Céu de Sousa Mota do Nascimento 

9344094 Carla Isabel Pereira Campos 

9347694 Alexandra Maria Coelho Branco 

9314496 Pedro Luís Marques Rodrigues 

403094 Pedro Miguel Gameiro Rebelo Conceição 

9301196 Laura Isabel Loureiro Lopes 

9317996 António Miguel Cunha Mesquita 

9314596 Ricardo Bruno Fonseca Saraiva 

9341695 Olivier Gonçalves Francisco 

9307199 Luísa Maria da Silva Carvalho Olivença 

9320693 Rita Dias Nunes 

9318998 Maria da Luz Nunes Pinto Correia 

9321598 Ana Isabel Antunes da Silva 

9302297 Hugo Miguel da Conceição de Almeida 

9308499 Vera Lúcia Luís Bento 

9333895 Mário Jorge da Silva Barradas 

9301199 Carla Sofia da Cunha Fernandes 

9325699 João Manuel Paquito Baptista 

9330498 Hélio Ricardo Carvalheiro Claro 

9331497 Luís Fernando Freire Marques 

9321101 Sónia Maria Marques Mendes 

9308300 Luís Filipe Ferreira Lopes 

414500 Dário Ângelo da Silva Ferreira 

501300 Artur Jorge de Pinho Rodrigues 

9319899 Sónia Catarina Barbosa da Rocha Paris e Vasconcelos 

9304100 Marcelo Franco Ferreira 

9312002 Vânia Mónica Marques Moreira 

9321301 Nicole Esteves Fernandes 

9302099 Cláudia Sofia Soromenho Pólvora 
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9317698 Belisa de Jesus Reis Albertino 

128999 António Manuel Jorge Lourenço 

9323402 Vera Lúcia Marques Mendes 

9320101 Ricardo Filipe Lopes Simões 

9324702 Tânia da Conceição Oliveira Meireles 

9300802 Vera Lisa Miranda David 

318900 Pedro Miguel dos Reis Cruz 

9321401 Sara Vilma Heleno Febra 

9327801 Edgar Luís Duarte Guerreiro» 

 

09-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
 

_________________ 
1 O Despacho n.º 9338/2017, foi publicado na OA1 n.º 43/17, de 25 de outubro – Promoções e Graduações de 
Oficiais. 
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                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 29 de junho de 

2017, pelo 24998 Capitão-tenente PAULO ALEXANDRE LOURENÇO HENRIQUES FRADE, 

Comandante do NRP Arpão, ao 20606 Segundo-tenente HUGO DANIEL ALMEIDA DE MELO, 

o qual se publica: 

 

Vai destacar do NRP Arpão o 20606 Segundo-tenente HUGO DANIEL ALMEIDA DE 

MELO, após ter desempenhado nos últimos 30 meses as funções de Chefe de Serviço de 

Operações. 

O tenente Melo é um submarinista dedicado, trabalhador, arguto e atento, tendo 

demonstrado dotes assinaláveis de iniciativa e liderança em todos os processos de 

organização e de execução que lhe foram confiados. Militar disciplinado, possuidor de 

arreigados valores morais, estudioso dos aspetos técnicos do emprego da arma submarina, 

soube através do seu exemplo e de uma constante ação pedagógica, desenvolver junto dos 

seus subordinados noções de rigor para a organização do seu serviço, que muito 

contribuíram para o sucesso do seu desempenho como Chefe do Serviço de Operações. 

Na componente operacional, o desempenho do tenente Melo foi determinante para o 

cabal cumprimento das diversas missões e exercícios, nacionais e internacionais, em que o 

submarino Arpão participou, tendo realizado em 30 meses 4500 horas de navegação, das 

quais 3500 em imersão. Destas destacam-se, a participação na missão SOPHIA da 

EUNAVFOR MED, e diversas missões de vigilância no espaço estratégico de interesse 

nacional, os exercícios das séries INSTREX, LUSITANO, SWORDFISH, REP, REAL THAW e 

FOST. Ainda, no âmbito operacional, cumpre igualmente realçar o papel determinante do 

tenente Melo na preparação e coordenação de lançamentos de torpedos de exercício Black 

Shark, em que foram obtidos excelentes resultados para a proficiência da operação desta 

arma pelas guarnições dos submarinos Tridente. 

Na componente de formação e aperfeiçoamento das suas aptidões, o tenente Melo foi 

nomeado por escolha para participar, no Internacional Submarine Officer of the Watch 

Course, embarcado no submarino U-33 da Marinha alemã, no Norwegian Submarine 

Operations Officers Course, da Escola de Submarinos norueguesa, tendo em ambos os 

cursos sido alvo de regozijo e de elogio pelo seu excelente desempenho. 

O tenente Almeida de Melo através da sua competência e empenho contribuiu de 

forma eficiente e eficaz para as tarefas e funções atribuídas ao serviço de operações, bem 

como foi determinante para o adestramento dos militares daquele serviço, e da guarnição 

no seu todo. 

Assim, no uso da competência que me é conferida pelo artigo 64.º do Regulamento de 

Disciplina Militar, louvo o 20606 Segundo-tenente HUGO DANIEL ALMEIDA DE MELO pela 

sua elevada competência, zelo e extraordinário empenho, tendo contribuído 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP Arpão, e 

consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 1 de agosto de 

2017, pelo 23885 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ DIOGO PESSOA ARROTEIA, Comandante 

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 21906 Segundo-tenente RENATO PINTO ROSA 

CASIMIRO GRONITA, o qual se publica: 

 

O 21906 Segundo-tenente da classe de Marinha RENATO PINTO ROSA CASIMIRO 

GRONITA vai, após cerca de dois anos, cessar o comando do NRP Rio Minho, cargo que 

exerceu com competência e profissionalismo, resultando num desempenho notável. 

Sob o comando do tenente Casimiro Gronita, o navio desenvolveu uma intensa e 

diversificada atividade operacional numa área extremamente sensível como é o Troço 

Internacional do Rio Minho. No entanto, devido ao seu extremo bom-senso e capacidade de 

adaptação, todas as missões foram cumpridas com elevada eficácia e eficiência. Entre estas 
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destacam-se, no âmbito nacional, diversas operações de busca e salvamento, operações de 

interdição de área durante o período crítico de incêndios de 2016 e 2017 e a primeira 

grande missão do navio fora do rio Minho, que ocorreu durante o seu empenhamento nas 

comemorações do Dia da Marinha 2017 na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, tendo 

realizado cerca de 600 batismos de mar. No âmbito internacional, o navio participou na 

Comissão Internacional Permanente do Troço Internacional do Rio Minho em 2016 e 2017, 

tal como teve lugar a bordo, em 2016, a assinatura do auto de reconhecimento de 

fronteiras, que envolveu todos os presidentes de câmara e alcaides dos municípios pelos 

quais passa o rio Minho, para além de diversas presenças navais de âmbito cultural e 

diplomático em Tui (Espanha). 

Ao longo deste período o navio cumpriu, com elevado esforço e dedicação, 1400 horas 

de navegação, durante as quais, no exercício da ação de soberania nos espaços marítimos 

sob jurisdição nacional, realizou 613 ações de fiscalização marítima, das quais resultaram 

28 embarcações em situação de presumível infração. 

Fruto das qualidades militares, profissionais e da capacidade de liderança do 

comandante Casimiro Gronita, o seu comando sempre se pautou por uma extrema 

serenidade e discrição, o que não impediu que fosse de uma elevada eficiência. Na verdade, 

apesar da permanente distância aos centros de decisão e de apoio ao aprontamento, graças 

à sua determinação e firme ação de comando, o comandante Casimiro Gronita soube 

manter o seu navio sempre pronto e a sua guarnição permanentemente motivada, gerindo 

de forma eficaz os recursos materiais e humanos sob sua responsabilidade. 

Assim, é com enorme satisfação e inteira justiça que, ao abrigo da competência que 

me é conferida por lei, louvo o 21906 Segundo-tenente da classe de Marinha RENATO 

PINTO ROSA CASIMIRO GRONITA pela forma competente e profissional com que 

desempenhou as funções de comandante do NRP Rio Minho, facto que contribuiu 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do navio e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 5 de julho de 2017, 

pelo 23501 Primeiro-tenente BRUNO ALEXANDRE FERREIRA RENDEIRO, Comandante do 

NRP Cacine, ao 22309 Segundo-tenente DIOGO SIMÕES MONTEIRO, o qual se publica:  
 

Devido ao fim da atividade operacional do NRP Cacine e por ter sido escolhido para 

comandar uma unidade naval, vai destacar o 22309 Segundo-tenente DIOGO SIMÕES 

MONTEIRO, onde desempenhou as exigentes funções de Oficial Imediato e, inerentemente, 

Chefe dos Serviços de Abastecimento, de Mecânica, de Limitação de Avarias, de 

Eletrotecnia, dos Serviços Gerais e de Saúde. 

O tenente Simões Monteiro demonstrou desde cedo, ser dotado de grande capacidade 

de liderança e organização. Soube, por isso, estabelecer cuidadosamente as prioridades de 

ação, e gerir, e envolver o pessoal de forma a concluir qualquer tarefa num curto espaço de 

tempo. Por outro lado, o envolver de forma regular dos seus subordinados nas rotinas 

diárias, congregou esforços e vontades e foi motor dos elevados níveis de motivação que 

sempre caracterizam o comportamento daqueles que serviram sob as suas ordens. 

De realçar a disponibilidade e entrega que demonstrou nos períodos em que o navio 

esteve com missão atribuída, das quais se realçam três missões à Zona Marítima da 

Madeira, sete missões à Zona Marítima do Norte uma Avaliação dos Padrões de Prontidão 

(APP) e subsequente exigente Plano de Treino Básico (PTB), que no seu conjunto se 

traduziram em 362 dias de missão e 2376 horas de navegação. 

A diversidade das suas muito elevadas qualidades militares e técnico-navais ficou bem 

patente, no sucesso da ação de busca e salvamento do veleiro Arabella, em condições de 

mar bastante alteroso, e no apoio logístico ao projeto Selvagens I, onde o navio teve de 

transportar e descarregar pelos próprios meios, diversas toneladas de material, assim como 

a colocação de uma boia de grandes dimensões na ilha Selvagem Grande, tendo sido 

efetuado pela primeira vez por um navio da classe Cacine. 

Devido à sua experiência em fiscalização marítima o tenente Simões Monteiro era 

também o principal chefe das equipas de vistoria, tendo efetuado perto de duas centenas de 

ações de fiscalização durante a sua comissão a bordo, das quais 70% em infração. 

De uma estatura moral irrepreensível, frontal no aconselhamento ao comandante, 

justo na apreciação dos atos, rigoroso na aplicação das ordens, o tenente Simões Monteiro 
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foi a imagem da lealdade, da integridade, da honestidade e da sabedoria que ajudou a 

moldar uma equipa. Acrescem, a camaradagem, a boa disposição e o respeito pelos outros, 

que, como importantes características da sua personalidade, e da sua postura, lhe 

granjearam a admiração, o respeito e a estima de todos quantos com ele se relacionaram. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 22309 Segundo-tenente DIOGO SIMÕES 

MONTEIRO, pelo seu irrepreensível desempenho e pelas excecionais qualidades pessoais, 

técnicas, militares e de marinheiro que o distinguem, as quais contribuíram 

significativamente para os elevados padrões de prontidão, eficiência, prestígio e de 

desempenho do NRP Cacine e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 19 de julho de 

2017, pelo 20284 Comodoro AN NELSON ALVES DOMINGOS, Diretor de Abastecimento, à 

9100913 Subtenente TSN ANA ISABEL SILVA TEIXEIRA, o qual se publica: 

 

A 9100913 STEN TSN ANA ISABEL SILVA TEIXEIRA presta serviço na Direção de 

Abastecimento desde abril de 2013, exercendo as funções de Nutricionista e 

complementarmente, Adjunta do Chefe da Secção de Alimentação e Técnica para a Higiene 

e Segurança Alimentar e no Trabalho. 

Ao longo deste período tem evidenciado, consistentemente, elevado espírito de 

colaboração, superior capacidade de organização, incondicional disponibilidade e dedicação 

ao serviço. 

A STEN Ana Teixeira possui sólidos conhecimentos técnicos na área da nutrição e da 

higiene e segurança cujas competências são objeto de constante aperfeiçoamento e 

investimento próprio, contribuindo com o seu saber para uma constante atualização dos 

métodos de trabalho adstritos ao regime alimentar da Marinha, de onde se destaca a 

edificação do projeto "alimentação saudável". 

É de realçar ainda a sua preciosa colaboração na vertente da formação, ministrando 

diversas palestras no âmbito das ciências da nutrição e higiene e segurança alimentar, 

tutorando vários estágios profissionais realizados por alunas do ensino superior, 

participando como nutricionista no Programa Saúde e Exercício, sob a coordenação do 

Centro de Medicina Naval. 

No decurso do período da sua comissão, a STEN Ana Teixeira, contribuiu para a 

atualização de diversas publicações técnicas nas áreas da alimentação e da saúde, bem 

como a necessária adequação das especificações técnicas dos géneros alimentares, quer às 

exigências da contratação pública, quer aos requisitos do mercado e hábitos alimentares. 

Integrou a equipa de inspeções de Higiene e Segurança Alimentar em mais de uma dúzia de 

atividades inspetivas às diversas unidades da Marinha com rancho constituído. 

A facilidade de relacionamento que denota, decorrente das assinaláveis qualidades 

sociais que, aliadas a um inabalável sentido das suas responsabilidades e rigor profissional, 

permitem-lhe granjear o respeito e consideração de todos. 

Assim, no exercício da competência que me é conferida pelo n.º 2 de artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, é-me muito grato louvar a 9100913 STEN TSN ANA 

ISABEL SILVA TEIXEIRA pelo conjunto de qualidades pessoais, profissionais e técnicas 

evidenciadas, que contribuíram de forma determinante para o cumprimento da missão da 

Direção de Abastecimento e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 5 de setembro de 

2017, pelo 26784 Capitão-de-mar-e-guerra NUNO MARIA D´OREY ROQUETTE CORNÉLIO 

DA SILVA, Comandante da Escola de Tecnologias Navais, ao 729987 Sargento-ajudante FZ 

FERNANDO JORGE RIBEIRO DE JESUS, o qual se publica: 

 

Após uma comissão de quatro anos como formador na Escola de Tecnologias Navais 

(ETNA) vai destacar o 729987 Sargento-ajudante FZ FERNANDO JORGE RIBEIRO DE JESUS. 

Militar dedicado, empenhado e detentor de um elevado sentido das responsabilidades, 

o sargento Jesus revelou-se um importante elemento para a formação, acumulando com 

uma expressiva prestação na gestão do Corpo de Alunos; para além disso, colaborou em 
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todas as tarefas que lhe foram solicitadas, sempre de forma positiva e salutar, com um 

natural entusiasmo e espírito de entreajuda. 

Como formador no Núcleo de Organização e Regulamentos do Gabinete de Formação 

Militar revelou ser possuidor de boas qualidades pedagógicas e de uma sólida cultura geral 

e militar, bem patentes na forma muito eficiente com que exerceu o cargo. Sabendo 

orientar eficazmente os formandos na sua aprendizagem, alcançou resultados muito 

positivos, que tiveram reflexo na qualidade da formação ministrada, nomeadamente nas 

diversas edições dos Cursos de Formação de Sargentos, Cursos de Promoção a Marinheiro e 

Cursos de Formação de Praças que decorreram ao longo da sua comissão. 

Adicionalmente, além de ter desempenhado funções de gestão e controlo do Corpo de 

Alunos, releva-se a sua apetência e gosto pelas atividades desportivas, tendo tomado a 

iniciativa de organizar e participar em diversos eventos desportivos organizados pela ETNA 

e Centro de Educação Física da Armada. 

Dotado de relevantes qualidades pessoais, das quais se destacam o carácter, exemplo, 

elevado espírito de camaradagem e permanente disponibilidade para colaborar nas 

diferentes atividades levadas a cabo pelo Corpo de Alunos, o sargento Jesus granjeou o 

respeito, a estima e consideração dos seus superiores hierárquicos, bem como dos seus 

pares e subordinados. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 729987 Sargento-ajudante FZ FERNANDO JORGE 

RIBEIRO DE JESUS pelo seu excelente desempenho, relevantes qualidades profissionais, 

militares e pessoais consistentemente demonstradas, que muito contribuíram para a 

eficiência, prestígio e cumprimento de missão da Escola de Tecnologias Navais e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 23 de agosto de 

2017, pelo 20986 Capitão-de-mar-e-guerra HELDER MANUEL FIALHO DE JESUS, Diretor do 

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, ao 912590 Primeiro-sargento 

ETC JOSÉ PEDRO DA SILVA PARRACHO, o qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para um importante cargo no Gabinete do Almirante CEMA, vai 

destacar o 912590, Primeiro-sargento ETC JOSÉ PEDRO DA SILVA PARRACHO, o qual 

desempenhou desde julho de 2012 no Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da 

Marinha (CCDCM), o cargo de Técnico de Manutenção Cripto no Centro de Cifra da Marinha. 

Durante este período o sargento Parracho demonstrou uma vasta experiência 

técnico-profissional, reconhecida competência, permanente disponibilidade e um 

voluntarismo muito acima da média, qualidades consubstanciadas na elevada eficácia das 

iniciativas por si empreendidas que muito contribuiu para os excelentes resultados 

alcançados na área da manutenção criptográfica, com impacto muito positivo nas unidades 

detentoras de material cripto, em especial nas unidades navais. É disso exemplo o papel 

preponderante que teve nos vários projetos em que esteve envolvido, destacando-se a 

análise e resolução da anomalia que inibia o uso da capacidade de Cripto voice UHF, nos 

navios da classe João Coutinho, e os testes decorrentes da modernização criptográfica em 

curso na NATO e consequentemente na Marinha, desenvolvidos com os novos equipamentos 

cripto KIV-7M do sistema de Radiodifusão, que substituirão as KW-46, em uso há várias 

décadas na Marinha. 

O seu elevado contributo para o bom desempenho do serviço onde está inserido, 

ultrapassa a área técnica do seu cargo, refletindo as demais competências e conhecimentos 

de que é detentor e que sempre e consistentemente colocou ao dispor deste Centro, de 

forma abnegada e altruísta. Neste âmbito, importa ainda relevar a sua participação na 

SNMG1 e PRTMARFOR, onde foi convidado a participar como responsável pela cobertura 

fotográfica de ambas as missões, com um desempenho digno de registo. 

Para além das qualidades atrás referidas, o sargento Parracho revelou ainda um 

assinalável conjunto de qualidades humanas, a realçar um espírito de cooperação e sentido 

do humano assinaláveis, traduzidas no apoio constante a todos os militares com quem 

diariamente convive, procurando responder de forma imediata às solicitações que lhe são 

colocadas, contribuindo para merecimento da estima dos seus superiores hierárquicos, 

admiração e respeito dos seus pares. 
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Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 912590 Primeiro-sargento ETC JOSÉ PEDRO DA 

SILVA PARRACHO pelas suas excecionais qualidades militares, profissionais e pessoais, 

consistentemente demonstradas e consubstanciadas na elevada competência, empenho e 

dedicação com que se entregou às tarefas que lhe foram atribuídas e que muito 

contribuíram para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Centro do 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, do Comando Naval e, consequentemente, 

da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 11 de agosto de 

2017, pelo 20581 Comodoro VALENTIM JOSÉ PIRES ANTUNES RODRIGUES, Comandante da 

Zona Marítima dos Açores, ao 9313304 Primeiro-sargento ETC JÚLIO MIGUEL BALKY FARIA, 

o qual se publica: 

 

O 9313304 Primeiro-sargento ETC JÚLIO MIGUEL BALCKY FARIA presta serviço desde 

29 de maio de 2015 no Comando da Zona Marítima dos Açores (CZMA), onde desempenha 

as funções de Chefe da Secção de Sistemas de Comunicações. 

No exercício das suas funções, o sargento Faria demonstrou ser possuidor de elevados 

conhecimentos técnicos, evidenciando uma permanente disponibilidade, elevada dedicação 

ao serviço, espírito de cooperação e sentido das responsabilidades, características que lhe 

permitiram afirmar-se pela eficiência e pela eficácia, na manutenção dos equipamentos de 

receção e sistemas de comunicações do Centro de Comunicações dos Açores (CCA), bem 

como das estruturas tecnológicas cie informação e comunicação de suporte ao CZMA e ao 

Depósito POL NATO de Ponta Delgada. 

Realça-se também a forma competente e organizada com que se empenhou na 

transferência do Posto de Comando da Zona Marítima dos Açores / Centro de Busca e 

Salvamento Marítimo (MRCC Delgada) para as novas instalações, co-localizadas com o CCA, 

e reconversão do antigo Sistema Integrado de Comunicações Militares (SICOM) e da antiga 

Central Telefónica do CZMA. Releva-se ainda a montagem da rede de telefones VoIP nas 

Instalações Navais de Santa Rita, no âmbito da sua modernização tecnológica, a forma 

exemplar como acompanhou e apoiou a Direção de Tecnologias de Informação e 

Comunicações (DITIC) na instalação de novas capacidades nas infraestruturas BRASS e 

GMDSS dos Açores, nomeadamente nos trabalhos de instalação da nova estação recetora 

da Estação Costeira do Faial, no âmbito do projeto GMDSS-MF. 

Por fim, importa dar conta da sua capacidade de bom relacionamento interpessoal e 

da evidência dos elevados dotes de carácter, lealdade e espírito de sacrifício com que 

sempre pautou a sua atuação, atributos que muito contribuíram para um bom ambiente de 

trabalho e para a elevada consideração e estima de todos os que com ele conviveram. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9313304 Primeiro-Sargento ETC JÚLIO MIGUEL 

BALCKY FARIA pelo extraordinário desempenho evidenciado e pelas notáveis qualidades 

profissionais e pessoais reveladas durante esta comissão de serviço, que lhe permitiram 

alcançar excelentes resultados que contribuíram significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do Comando da Zona Marítima dos Açores e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 5 de setembro de 

2017, pelo 20979 Vice-almirante HENRIQUE EDUARDO PASSALÁQUA DE GOUVEIA E MELO, 

Comandante Naval, ao 9335098 Primeiro-sargento TF FRANCISCO ANDRÉ PACHECO 

ANTUNES, o qual se publica: 

 

Após ter desempenhado, durante dois anos as funções de Adjunto do Chefe do Serviço 

de Pessoal da Flotilha e após a reestruturação Comando Naval, durante um ano e meio na 

Divisão de Logística, as funções de Adjunto do Chefe da Secção da Logística de Pessoal, vai 

terminar a sua comissão de serviço o 9335098 Primeiro-sargento TF FRANCISCO ANDRÉ 

PACHECO ANTUNES. 

O sargento Antunes é um militar metódico, empenhado, leal, cordial, detentor de uma 
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formação profissional e pessoal de referência, sempre disponível para encontrar as 

melhores soluções para os problemas, qualidades profissionais e pessoais que sempre 

capitalizou em prol da Flotilha e do Comando Naval. É, ainda, detentor de um distinto 

conjunto de aptidões e competências demonstradas na prática do seu desempenho. 

No estrito âmbito das suas funções na área da logística do pessoal, o sargento Antunes 

conseguiu aliar um excelente sentido de organização a uma eficiente gestão das prioridades 

que lhe foram atribuídas, dando um contributo importante e digno de realce para a 

resolução dos complexos processos da área da logística do Pessoal. 

O desempenho do sargento Antunes merece particular realce quanto durante seis 

meses exerceu as suas funções, após a saída sem rendição do oficial superior que chefiava 

a secção, assegurando que o serviço mantinha a respetiva proficiência e desempenho, sem 

qualquer sobressalto. 

Assim, é com elementar sentido de justiça e com especial satisfação que, ao abrigo da 

competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina 

Militar, louvo o 9335098 Primeiro-sargento TF FRANCISCO ANDRÉ PACHECO ANTUNES pela 

excelente qualidade do trabalho que desenvolveu no exercício das suas funções, 

contribuindo assim significativamente para o prestígio, eficiência e cumprimento da missão 

do Comando Naval e, consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 5 de setembro de 

2017, pelo 26784 Capitão-de-mar-e-guerra NUNO MARIA D´OREY ROQUETTE CORNÉLIO 

DA SILVA, Comandante da Escola de Tecnologias Navais, ao 9345703 Primeiro-sargento M 

RAFAEL DA SILVA RAMOS GONÇALVES, o qual se publica: 

 

Após três anos e meio de comissão na Escola de Tecnologias Navais, onde 

desempenhou as funções de formador na área da Marinharia, no Departamento de 

Formação Geral, vai destacar o 9345703 Primeiro-sargento M RAFAEL DA SILVA RAMOS 

GONÇALVES. 

Durante a sua comissão, o Mestre Gonçalves revelou constantemente ser detentor de 

consolidados e abrangentes conhecimentos técnicos, apoiados por uma vasta experiência 

profissional, mostrando sempre uma atuação digna de realce e um elevado espírito de bem 

servir. 

Como formador foi responsável por ministrar formação nas áreas da nomenclatura e 

descrição do material aos Cursos de Formação de Sargentos (CFS), Cursos de Formação de 

Praças e Curso Geral de Formação Técnica Profissional, além de outras disciplinas no âmbito 

da formação geral naval, tendo ainda colaborado com a Escola Naval na disciplina de 

Marinharia, onde revelou sempre elevadas qualidades pedagógicas e uma sólida cultura 

geral, bem patentes nos resultados atingindo expressos na avaliação dos formandos, com 

reflexo na qualidade da formação ministrada. 

É de referir ainda a sua ação como encarregado de turma de diversos cursos, bem 

como no apoio prestado no âmbito do Plano de Treino de Porto (PTP) aos diversos navios da 

esquadra que utilizaram o simulador de RAS da ETNA. 

O Mestre Gonçalves pautou sempre a sua postura pelo exemplo e rigor, com 

determinação e iniciativa, apresentando propostas na resolução dos problemas do Gabinete 

de Marinharia, revelando constantemente elevada disponibilidade para o serviço, uma 

postura diligente e um apurado juízo crítico, que, aliados a um conhecimento profundo da 

atividade da formação, lhe permitiram identificar soluções adequadas para as situações 

mais complexas que se lhe depararam, assim como a atualização de variados manuais de 

formação e folhetos de apoio, assim como pronta disponibilidade em representar a ETNA em 

qualquer iniciativa interna e externa na sua área. 

Militar muito disciplinado, com elevado sentido de responsabilidades, grande 

capacidade de organização e um forte espírito de cooperação, coadjuvou de forma muito 

eficiente os seus chefes, marcando, pelo exemplo, o grupo no qual estava integrado, 

postura que lhe granjeou o respeito e a estima de todos os que com ele tiveram o privilégio 

de privar nesta Escola. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, considero de inteira justiça louvar o 9345703 

Primeiro-sargento M RAFAEL DA SILVA RAMOS GONÇALVES pelo seu excelente desempenho 
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e relevantes qualidades militares, consistentemente demonstradas ao longo da sua 

comissão, que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão da Escola de Tecnologias Navais e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 16 de agosto de 

2017, pelo 22984 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO JORGE DA CONCEIÇÃO LOPES, 

Comandante da Unidade de Apoio às Instalações Centrais da Marinha, ao 919188 Cabo M 

MÁRIO JOÃO FRANCO MARIA CORDEIRO, o qual se publica: 
 

Após cerca de dois anos de comissão na Unidade de Apoio às Instalações Centrais de 

Marinha (UAICM), no desempenho do cargo de Encarregado dos Alojamentos, vai destacar 

para comissão na Autoridade Marítima Nacional o 919188 CAB M MÁRIO JOÃO FRANCO 

MARIA CORDEIRO. 

Ao longo deste período, o Cabo M Maria Cordeiro revelou elevadas qualidades pessoais 

e profissionais sendo de destacar uma permanente disponibilidade, espírito de cooperação, 

sentido do dever e uma notável dedicação em todas as circunstancias com que se deparou 

no seu serviço e noutras tarefas que, inopinadamente, lhe eram atribuídas. 

Da sua atuação durante os quase 24 meses de serviço na UAICM, relevo ainda o 

espírito de iniciativa e forma empenhada como o Cabo M Cordeiro se dedicou ao trabalho e 

afazeres inerentes ao seu cargo, bem como o elevado interesse e vontade manifestados na 

procura de soluções para os problemas que, com frequência, se lhe deparavam no espectro 

de tarefas diárias do seu serviço. 

Além das aptidões e competências técnicas e profissionais demonstradas, o Cabo M 

Cordeiro pautou a sua atuação por uma exemplar atitude construtiva, leal e disciplinada, 

que em muito contribuíram para o saudável ambiente de trabalho da secção, bem como 

para a coesão da equipa que integrou, recolhendo daí o respeito e consideração de todos os 

que com ele trabalharam e privaram. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 919188 CAB M MÁRIO JOÃO FRANCO MARIA 

CORDEIRO pelo seu excelente desempenho e pelas relevantes qualidades militares, 

profissionais e pessoais que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da Unidade de Apoio às Instalações Centrais de Marinha e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 24 de maio de 2017, 

pelo 22489 Capitão-de-fragata PEDRO MANUEL DA CRUZ RAFAEL Comandante do NRP 

Vasco da Gama, ao 9311199 Cabo R BRUNO MIGUEL FERNANDES CERQUEIRA, o qual se 

publica: 

 

Após ter cumprido uma comissão de embarque de vinte e seis meses, vai destacar do 

NRP Vasco da Gama o 9311199 Cabo R BRUNO MIGUEL FERNANDES CERQUEIRA, onde 

exerceu a função de Operador de Sistemas de Informação de Combate como Compilador do 

Panorama Aéreo e Operador de Guerra Eletrónica. 

Durante a sua comissão de embarque, onde perfez 3523 horas de navegação em 284 

dias de missão no mar, participou nos exercícios CONTEX-PHIBEX 15, TRIDENT JUNCTURE 

15, OBANGAME/SAHARAN EXPRESS 2016, SWORDFISH 16, INSTREX 017 e INSTREX 171. 

Participou, ainda, nas missões MAR ABERTO 2016 e FRONTEX 2016/2017. 

Apraz-me sublinhar o seu desempenho aquando da realização do Plano de Treino 

Básico (PTB), em março de 2015, e do Plano de Treino Específico (PTE), em setembro e 

outubro de 2016, realizados sob a égide do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval 

(CITAN), e do Operational Sea Traning (OST), realizado no Reino Unido, entre 27 abril e 4 

de junho de 2015. Neste, demonstrou elevadas competências técnicas na sua área 

específica, tendo sido alvo de referências elogiosas por parte da equipa do Flag Officer Sea 

Training (FOST). 

O Cabo R Cerqueira é um militar muito experiente e conhecedor, com grande 

disponibilidade para o serviço, revelando, ainda, elevadas qualidades pedagógicas, 

nomeadamente nas áreas de guerra aérea e de guerra eletrónica, sendo de assinalar o seu 
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desempenho na integração dos novos elementos a bordo, contribuindo, assim, para o bom 

funcionamento do serviço. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9311199 Cabo R BRUNO MIGUEL FERNANDES 

CERQUEIRA pelo seu elevado desempenho, alicerçado num conjunto relevante de 

qualidades militares e técnicas, que considero ter contribuído de forma significativa para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão do NRP Vasco da Gama e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 19 de junho de 

2017, pelo 20581 Comodoro VALENTIM JOSÉ PIRES ANTUNES RODRIGUES, Comandante da 

Zona Marítima dos Açores, ao 9302798 Cabo TFH JOSÉ CARLOS PALMEIRINHA DE 

OLIVEIRA, o qual se publica: 

 

Após cerca de dois anos de serviço no Comando da Zona Marítima dos Açores (CZMA), 

vai destacar o 9302798 Cabo TFH JOSÉ CARLOS PALMEIRINHA DE OLIVEIRA. Durante este 

período desempenhou com sensatez, rigor e elevados padrões de qualidade e serviço, as 

exigentes funções de Cozinheiro da Zona Marítima dos Açores e responsável pelas 

instalações afetas ao Comandante da Zona Marítima dos Açores. Funções que abraçou com 

brio e responsabilidade, zelando pela manutenção e segurança das infraestruturas e 

respetivo controlo patrimonial, correspondendo integralmente à confiança em si depositada. 

Realça-se, neste âmbito, o cuidado permanente pelas áreas sob sua responsabilidade e pelo 

património nelas existente, procedendo, de forma organizada e determinada, ao expedito 

encaminhamento de todas as necessidades, garantindo bons níveis de conservação do 

material. 

Para além dos desafios associados ao regular serviço diário, o Cabo Oliveira assegurou 

ainda a realização de diversos eventos protocolares, de tipologias variáveis, como a receção 

a altas entidades militares e civis, cerimónias do Dia da Marinha, de entrega de comando e 

despedidas protocolares dos navios em comissão nos Açores. Detentor de um exemplar 

espírito de cooperação, colaborou ainda no serviço de cozinha nas Instalações Navais de 

Santa Rita em ocasiões como as Festas de Natal, e contribuiu para ações de representação 

conjuntas no Comando Operacional dos Açores. 

Militar aprumado, muito disciplinado e dotado de sólidas valências técnicas, fruto de 

uma considerável experiência acumulada em funções de representação, reforçadas por um 

apurado sentido das responsabilidades e uma salutar vontade de bem servir, o Cabo 

Oliveira revelou-se um profissional de referência no CZMA. 

Aponta-se, por fim, a forma cortês e muito educada com que sempre se relacionou 

com os seus pares, colaboradores e superiores hierárquicos, granjeando o respeito, a 

estima e a consideração de todos. 

Assim, fazendo uso da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9302798 Cabo TFH JOSÉ CARLOS PALMEIRINHA 

DE OLIVEIRA pela sua elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho 

e relevantes qualidades pessoais, que contribuíram significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do Comando da Zona Marítima dos Açores e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 9 de junho de 2017, 

pelo 23202 Primeiro-tenente DUARTE FRANCO RAINHA DO AMARAL PESSOA, Comandante 

do NRP Cuanza, ao 9342002 Primeiro-marinheiro TFH NELSON GUERREIRO DANIEL, o qual 

se publica: 

 

Após ter prestado serviço durante cerca de 32 meses no NRP Cuanza, onde 

desempenhou as funções de Cozinheiro, vai destacar o 9342002 Primeiro-marinheiro TFH 

NELSON GUERREIRO DANIEL. 

O Primeiro-marinheiro Guerreiro Daniel revelou possuir ao longo da sua comissão de 

embarque excelente formação técnico-profissional e uma capacidade de trabalho 

merecedoras de realce, aliadas a uma atitude pautada por inabalável dedicação, empenho, 
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brio e espírito de missão exemplares. Militar de trato fácil, determinado e perspicaz, revelou 

sempre uma honestidade, conduta e lealdade irrepreensíveis, a que soube juntar um 

excecional espírito de camaradagem, o que contribuiu para que granjeasse o respeito, 

consideração e estima do comando e guarnição.  

No desempenho das suas funções específicas, cargo de elevada exigência, soube 

sempre encarar os desafios propostos de forma pronta e capaz, garantindo sempre elevados 

padrões de execução na sua área específica, de onde se destaca o rigor, cuidado e 

dedicação empregues na confeção diária da alimentação, muitas vezes em condições 

adversas, bem como nos eventos protocolares realizados a bordo, sempre merecedoras dos 

mais rasgados elogios, tornando-se um elemento fundamental no contributo ao bem-estar e 

moral da guarnição. 

Este profissionalismo evidenciou-se igualmente no desempenho de funções não 

específicas, merecendo especial menção as funções de socorrista, onde apresentou uma vez 

mais um trabalho de qualidade, contribuindo para a proficiência do serviço de saúde. A ação 

do Primeiro-marinheiro Guerreiro Daniel, desenvolvida num quadro de intensa e exigente 

atividade operacional, assumiu particular relevo no cumprimento das missões em que o 

navio esteve envolvido, designadamente um plano de treino, três comissões na Zona 

Marítima da Madeira e oito comissões na Zona Marítima do Norte, período durante o qual o 

navio realizou mais de 3190 horas de navegação em 484 dias de missão. 

Assim, e ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, considero de inteira justiça louvar o 9342002 

Primeiro-marinheiro TFH NELSON GUERREIRO DANIEL, pelo seu excelente desempenho, 

alicerçado num notável conjunto de qualidades técnicas, humanas, militares e profissionais, 

contribuindo de forma dedicada, leal e eficaz para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão do NRP Cuanza e, consequentemente, da Marinha.   

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 1.ª Classe    

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 24 de novembro de 

2017: 

 

DESPACHO DE CONCESSÃO DA MEDALHA MILITAR DE MÉRITO MILITAR – 1.ª CLASSE. 

 

O Contra-almirante Carlos Manuel Mina Henriques terminou, recentemente, as 

exigentes funções de Inspetor-Geral da Marinha, as quais exerceu com verdadeiro sentido 

de responsabilidade, denotada competência, eficácia e ponderação, desde maio de 2016. 

Num período marcado por um quadro de solicitações e riscos crescentes, o 

Contra-almirante Mina Henriques procurou gerir de forma eficaz e eficiente os recursos 

humanos, materiais e financeiros colocados ao seu dispor, definindo as adequadas 

prioridades com resultados assinaláveis na sua área de intervenção. 

O pragmatismo e entusiasmo que marcaram a sua vigência como Inspetor-Geral da 

Marinha permitiram, entre outras iniciativas, a atualização da publicação IAA4 – Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e o lançamento dos complexos 

processos de desenvolvimento de uma solução para a substituição do Sistema Integrado de 

Gestão das Ações de Inspeção da Marinha (SIGAI) e, paralelamente, da revisão da 

publicação IAA3 (C) - Atividades de Inspeção. A estas iniciativas, acresce um vasto conjunto 

de atividades desenvolvidas, determinantes para a consolidação do processo de 

implementação do Sistema de Gestão da Segurança, Saúde no Trabalho e Ambiente, na 

Marinha.  

O Contra-almirante Mina Henriques teve uma longa e distinta carreira, durante a qual 

sempre evidenciou uma conduta exemplar, assente na nobreza de carácter e num 

reconhecido conjunto de atributos pessoais e profissionais, que foram amplamente 

reconhecidos. Detentor de um alargado conhecimento da estrutura da Marinha e de uma 

muito completa vivência naval, foi construindo, de forma consistente, um perfil marcado por 

uma liderança assente na proximidade e por um reconhecido sentido de lealdade, aspetos 

que sempre pautaram a sua relação, quer para com os seus superiores, quer para com os 

seus colaboradores. 
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Assim, é com prazer que dou público testemunho do meu apreço e consideração, 

pessoal e institucional, pelo Contra-almirante Carlos Manuel Mina Henriques, reconhecendo 

o seu elevado desempenho como Inspetor-Geral da Marinha, corolário de uma longa e 

prestigiosa carreira, assente num desempenho relevante e em excecionais qualidades 

pessoais e profissionais, que me levam a conceder-lhe, nos termos da lei, a Medalha Militar 

de Mérito Militar – 1.ª Classe. 

 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 4.ª Classe 

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017: 

 

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada faz saber que, nos termos da alínea d) 

do artigo 22.º e do número 1 do artigo 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das 

Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 

27 de dezembro, concede a Medalha Militar de Mérito Militar de 4.ª Classe, aos militares 

seguintes: 

 

330287 Cabo-mor CCT ANTÓNIO LUÍS RAMOS COELHO 

709794 Cabo R FERNANDO JORGE ALVES FARIA ARAÚJO 

336489 Cabo CCT JOSÉ ANTÓNIO MARQUES FERNANDES DUARTE 

9335598 Cabo R ROMERO EMANUEL DO CARMO LOPES 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 2.ª Classe    

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 22 de novembro de 

2017: 

 

DESPACHO DE CONCESSÃO DA MEDALHA MILITAR DA CRUZ NAVAL DE 2.ª CLASSE. 

 

O Capitão-tenente SEE RES Manuel César Tibério Magarreiro esteve na Marinha 

durante cerca de 32 anos, desempenhando diversos cargos e funções, todos eles com 

competência e entrega dignas e merecedoras de público reconhecimento. 

Durante esse longo período, o Comandante Magarreiro demonstrou ser detentor de 

sólidos conhecimentos técnicos que, combinados com a vasta experiência profissional que 

foi acumulando, lhe permitiram contribuir para o sucesso das inúmeras, e por vezes 

complexas, tarefas que lhe foram sendo acometidas. 

Paralelamente à sua atividade na Marinha, o Comandante Magarreiro foi, igualmente, 

desenvolvendo uma crescente e valiosa atividade académica e literária, intimamente ligadas 

ao mar, que viriam a ser reconhecidas publicamente, em especial na vertente literária, com 

prémios atribuídos a dois dos seus romances. 

Desenvolvendo, desde 2015, uma atividade exclusivamente do foro civil, não tem, no 

entanto, o Comandante Magarreiro deixado de promover os valores e a cultura da 

maritimidade, através de uma prolífica participação em diversificados eventos de divulgação 

do mar e das atividades com ele relacionadas. Desta forma, e através de uma postura 

briosa que reconhecemos aos que na Marinha fizeram escola, tem generosamente 

contribuído para a divulgação da Marinha, dos seus valores e dos seus ideais. 

O Comandante Magarreiro teve, ainda, o condão de conseguir agregar, com sinergias 

evidentes, as suas qualidades pessoais com a paixão pelas mais diversas áreas de atividade 

ligadas ao mar, imprimindo à sua atividade uma dinâmica muito própria e relevante, 

ganhando dessa forma, naturalmente, a admiração e reconhecimento de todos os que, 

como nós, na Marinha, vivem o mar intensamente. 

Assim, reconhecendo a excelência, a dedicação, a capacidade de trabalho e a forma 

prestigiante como durante a sua carreira na Marinha e posteriormente na vida civil, tem, de 

forma coerente e permanente, desenvolvido um trabalho prestigiante para a Marinha, 

concedo ao Capitão-tenente SEE RES Manuel César Tibério Magarreiro, ao abrigo do 

disposto no artigo 26.º do Regulamento da Medalha Militar, a Medalha de Cruz Naval de 2.ª 

Classe. 
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Medalha Militar da Cruz Naval – 3.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017: 

  

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada faz saber que, nos termos da alínea c) 

do número 1 do artigo 26.º, da alínea c) do número 1 do artigo 27.º e do número 3 do 

artigo 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 

Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concede a Medalha 

Militar da Cruz Naval de 3.ª Classe, aos militares seguintes: 

  

20606 Segundo-tenente  HUGO DANIEL ALMEIDA DE MELO 

21906 Segundo-tenente  RENATO PINTO ROSA CASIMIRO GRONITA 

22309 Segundo-tenente  DIOGO MIGUEL SIMÕES MONTEIRO 

9100913 Subtenente TSN ANA ISABEL SILVA TEIXEIRA 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 27 de outubro de 

2017: 

 

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada faz saber que, nos termos da alínea c) 

do número 1 do artigo 26.º, da alínea d) do número 1 do artigo 27.º e do número 3 do 

artigo 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 

Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concede a Medalha 

Militar da Cruz Naval de 4.ª Classe, aos militares seguintes: 

 

729987 Sargento-ajudante FZ FERNANDO JORGE RIBEIRO DE JESUS 

912590 Primeiro-sargento ETC JOSÉ PEDRO DA SILVA PARRACHO 

9313304 Primeiro-sargento ETC JÚLIO MIGUEL BALCKY FARIA 

9335098 Primeiro-sargento TF FRANCISCO ANDRÉ PACHECO ANTUNES 

9345703 Primeiro-sargento M RAFAEL DA SILVA RAMOS GONÇALVES 

 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 25 de outubro de 

2017: 

 

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada faz saber que, nos termos da alínea c) 

do número 1 do artigo 26.º, da alínea d) do número 1 do artigo 27.º e do número 3 do 

artigo 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 

Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concede a Medalha 

Militar da Cruz Naval de 4.ª Classe, aos militares seguintes: 

 

919188 Cabo M MÁRIO JOÃO FRANCO MARIA CORDEIRO 

9311199 Cabo R BRUNO MIGUEL FERNANDES CERQUEIRA 

9302798 Cabo TFH JOSÉ CARLOS PALMEIRINHA DE OLIVEIRA 

9342002 Primeiro-marinheiro TFH NELSON GUERREIRO DANIEL 
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Exonerações e Nomeações 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 29 de 

novembro de 2017: 

 

É REVOGADO O DESPACHO DE NOMEAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA MÉDICA DE 

REVISÃO DA ARMADA. 

 

Revogo o meu despacho de 11 de janeiro de 20171, relativo à nomeação do 

Contra-almirante, da classe de Médicos Navais, na situação de reserva, José de Gouveia de 

Albuquerque e Sousa, para o cargo de Presidente da Junta Médica de Revisão da Armada. 

 

 

_________________ 
1 O Despacho de 11 de janeiro de 2017, foi publicado na OA1 n.º 3/17, de 18 de janeiro – Exonerações e 
Nomeações. 
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Promoções e Graduações de Oficiais 

 

------- Despacho n.º 10506/2017: 

 

PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO POSTO IMEDIATO. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover ao posto imediato os seguintes 

oficiais: 

 

Por escolha ao posto de capitão-de-fragata, em conformidade com o previsto na alínea 

b) do artigo 198.º do mesmo estatuto, o seguinte capitão-tenente: 

 

da classe de Marinha: 

 

22792 Nuno Miguel Brazuna Ranhola 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 6 de março 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro do 25690 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Vítor Jorge da Conceição Dias. 

Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e 

classe à esquerda do 21392 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Luís Paulo dos Santos 

Fernandes e à direita do 23792 Capitão-de-fragata da classe de Marinha Rui Miguel Serrano 

da Paz. 

 

Por escolha ao posto de capitão-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) 

do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes primeiros-tenentes: 

 

da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

915489 Vítor Pires Silveiro 

9100895 Maria Etelvina Carvalho Martins 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas nessa data, resultantes da atualização dos quadros 

especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

n.º 23/17 de 22 de março. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, 

deverão ser colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda da 9100894 

Capitão-tenente da classe de Técnicos Superiores Navais Mariana Cirne de Vasconcelos 

Araújo de Brito. As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 

84/2016 de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas 

alíneas c) a e) e na alínea j) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 

de janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 

identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com artigo 

205.º do EMFAR,  atribuíveis ao posto e classe das presentes vacaturas. 

 

Por antiguidade ao posto de primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na 

alínea d) do artigo 198.º do mesmo estatuto, a seguinte segundo-tenente: 
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da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9103004 Ivone Cristina Coelho Carapeta 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 5 de abril de 

2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da atualização dos quadros especiais, em vigor, conforme despacho do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 23/17 de 22 de março. Esta oficial, uma 

vez promovida, deverá ser colocada na lista de antiguidade do seu posto e classe à 

esquerda da 9105106 Primeiro-tenente da classe de Técnicos Superiores Navais Joana Maria 

Pinto Nogueira. As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 

84/2016 de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas 

alíneas c) a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 

de janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 

identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com o artigo 

205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe das presentes vacaturas. As promoções 

produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, 

nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocados na 1.ª 

posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-

Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

 

14-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 10455/2017: 

 

PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO-TENENTE DA CLASSE DO SERVIÇO TÉCNICO. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover por escolha ao posto de 

capitão-tenente, em conformidade com o previsto na alínea c) do artigo 198.º do mesmo 

estatuto, o seguinte primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico: 

 

916288 José António Tusto Cachucho 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da atualização dos quadros 

especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

n.º 23/17 de 22 de março. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 502185 Capitão-tenente da classe do 

Serviço Técnico António Eduardo Antunes Gregório e à direita do 259089 Capitão-tenente 

da classe do Serviço Técnico Silvério Augusto de Figueiredo Correia. 

A promoção obedece ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 de 

21 de dezembro, é realizada de acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) a e) 

e na alínea j) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de janeiro, do 

Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de promoções 

constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando n.º 

7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destina-se a prover necessidades imprescindíveis 
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identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com artigo 

205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe da presente vacatura. A promoção produz 

efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, nos termos 

do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocado na 1.ª posição 

remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 

296/2009, de 14 de outubro. 

 

10-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 10453/2017: 

 

PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE.  

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover ao posto imediato os seguintes 

oficiais: 

Por antiguidade ao posto de primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na 

alínea d) do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes segundos-tenentes: 

 

Da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9101004 Filipa Cassiano Marques Pereira 

9101800 Anabela de Jesus Lourenço 

9100102 Ana Rita Rosado da Palma Rosa Nunes dos Santos 

9100705 Marlene Rodrigues Domingues 

6800593 João Carlos Miranda Marques 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas, resultantes da atualização dos quadros especiais, em 

vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 23/17 de 22 

de março. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser 

colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9102205 

Primeiro-tenente da classe de Técnicos Superiores Navais Olívia Maria César de Sousa 

Cafum Boieiro. 

 

9105106 Joana Maria Pinto Nogueira 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 5 de abril de 

2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da atualização dos quadros especiais, em vigor, conforme despacho do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 23/17 de 22 de março. Esta oficial, uma 

vez promovida, deverá ser colocada na lista de antiguidade do seu posto e classe à 

esquerda do 6800593 Primeiro-tenente da classe de Técnicos Superiores Navais João Carlos 

Miranda Marques. As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei 

n.º 84/2016 de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante 

nas alíneas c) a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 

25 de janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 
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identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com o artigo 

205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe das presentes vacaturas. As promoções 

produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, 

nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocados na 1.ª 

posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do 

Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

 

9-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 10454/2017: 

 

PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE.  

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 9684/2017, de 25 de outubro, do 

Ministro das Finanças e do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 214, de 7 de novembro de 2017, promover ao posto imediato os seguintes 

oficiais: 

 

Por antiguidade ao posto de primeiro-tenente, em conformidade com o previsto na 

alínea d) do artigo 198.º do mesmo estatuto, os seguintes segundos-tenentes: 

 

Da classe do Serviço Técnico: 

 

9600400 Pedro Alexandre Ramos Afonso Magro 

9102805 Eduardo José Romão Neves 

9101706 Sónia Alexandra Pereira Godinho 

6302591 Fernando Jorge Coelho Barroso 

 

(no quadro) que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência das vacaturas ocorridas, em 25 de janeiro de 2016, resultante da passagem à 

situação de adido ao quadro, do 9802698 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Gilberto Manuel Fernandes Lázaro, em 30 de novembro de 2016, resultante da passagem à 

situação de reserva, do 851388 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Paulo Jorge 

Gomes Lopes, em 1 de janeiro de 2017, resultantes das promoções ao posto imediato, do 

259089 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Silvério Augusto de Figueiredo 

Correia e do 702488 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico José António Mira Peres 

Rebola. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser 

colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9310993 

Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Gonçalo Nuno Rodrigues de Vilas Boas Potes.  

 

104097 Bruno Ricardo Marques Guerreiro 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 24 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de 

reserva, do 219882 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Júlio Farto Dinis. Este 

oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu posto e 

classe à esquerda do 6302591 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Fernando 

Jorge Coelho Barroso. 
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9331696 Nuno Miguel dos Santos Caeiro 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 10 de 

fevereiro de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele 

estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à 

situação de adido ao quadro, do 850688 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Manuel Francisco Felizardo Carvalho. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado 

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 104097 Primeiro-tenente da 

classe do Serviço Técnico Bruno Ricardo Marques Guerreiro. 

 

405187 João Paulo Lopes Diz (adido ao quadro) 

6300793 Bruno Octávio Horta Lourenço (no quadro) 

 

que satisfazem as condições gerais e especiais de promoção fixadas, respetivamente nos 

artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 19 de fevereiro de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do 

artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro, do 9302794 Primeiro-tenente da classe do Serviço Ricardo Nuno Martins 

Gonçalves. Estes oficiais, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser 

colocados na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9331696 

Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Nuno Miguel dos Santos Caeiro. 

 

9306596 Adelina Narcisa Fernandes Carvalho 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 27 de abril de 

2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) do 

n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro, do 501083 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Paulo Jorge Maria 

Guerreiro. Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de antiguidade do 

seu posto e classe à esquerda do 6300793 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Bruno Octávio Horta Lourenço. 

 

9332096 Marco Paulo Ribeiro Martins Dias 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 22 de junho 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro, do 9102203 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico António Guerreiro 

Pacheco. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de antiguidade do 

seu posto e classe à esquerda da 9306596 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico 

Adelina Narcisa Fernandes Carvalho.  

 

9100106 Hugo Daniel Carolino Alves 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 28 de julho 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro, do 9327994 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Reinaldo José 

Pimentel da Cunha. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9332096 Primeiro-tenente da classe do 

Serviço Técnico Marco Paulo Ribeiro Martins Dias. 
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9102906 Deolinda Marisa Vieira da Silva Pedrosa 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 21 de agosto 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da passagem à situação de adido 

ao quadro, do 6313091 Primeiro-tenente da classe do Serviço Técnico Rui Manuel Tavares 

da Conceição Coelho. Esta oficial, uma vez promovida, deverá ser colocada na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9100106 Primeiro-tenente da classe do 

Serviço Técnico Hugo Daniel Carolino Alves. 

 

9100406 Rui Pedro Xavier Guerreiro 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de 

setembro de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a 

alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele 

estatuto, em consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante de uma vaga 

existente no quadro especial. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista 

de antiguidade do seu posto e classe à esquerda da 9102906 Primeiro-tenente da classe do 

Serviço Técnico Deolinda Marisa Vieira da Silva Pedrosa. 

 

Da classe de Técnicos de Saúde: 

 

656393 Adérito dos Santos Silva 

 

(no quadro) que satisfaz as condições gerais e especiais de promoção fixadas, 

respetivamente nos artigos 58.º e 207.º do mencionado estatuto, a contar de 1 de janeiro 

de 2017, data a partir da qual lhe conta a respetiva antiguidade, de acordo com a alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º e para efeitos do n.º 2 do artigo 72.º, ambos daquele estatuto, em 

consequência da vacatura ocorrida nessa data, resultante da atualização dos quadros 

especiais, em vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

n.º 23/17 de 22 de março. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda da 9305392 Primeiro-tenente da classe do 

Técnicos de Saúde Sandra Maria Toscano dos Santos.  

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 

de 21 de dezembro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas 

c) a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de 

janeiro, do Conselho de Chefes de Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de 

promoções constante do Memorando n.º 6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando 

n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destinam-se a prover necessidades imprescindíveis 

identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de acordo com o artigo 

205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe das presentes vacaturas. As promoções 

produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do presente despacho, 

nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocados na 1.ª 

posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-

Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

 

9-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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------- Despacho n.º 10452/2017: 

 

INGRESSAM NOS QUADROS PERMANENTES NA CATEGORIA DE OFICIAIS DA CLASSE 

DO SERVIÇO TÉCNICO OS SEGUINTES MILITARES.  

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio), de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 169.º e no n.º 5 do 

artigo 202.º do mesmo estatuto, ingressar nos quadros permanentes no posto de 

subtenente da classe do Serviço Técnico, a contar de 4 de outubro de 2017, de acordo com 

o artigo 196.º do mesmo estatuto os seguintes militares: 

 

9105710 Nuno Miguel Monteiro de Almeida Duarte Pereira 

9105510 Fábio Fernando Santos Mota 

9827609 Ivo Emanuel da Rocha Lima Costa Santos Soares 

9322005 Ricardo Rodrigues Marques Tavares 

 

O ingresso produz efeitos remuneratórios a contar de 4 de outubro de 2017, data a 

partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade e lhes são devidos os vencimentos do novo 

posto, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, tendo direito, se 

aplicável, ao diferencial remuneratório previsto no n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 

328/99, de 18 de agosto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 

296/09, de 14 de outubro. 

Conforme estipulado no n.º 5 do artigo 169.º do EMFAR, os segundos-tenentes RC 

ficam graduados no posto de segundo-tenente, sendo-lhes aplicável o previsto no n.º 5 do 

artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/09, de 14 de outubro. 

Estes militares, uma vez ingressados e tal como vão ordenados, deverão ser colocados 

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 9313796 Subtenente da classe 

do Serviço Técnico Marco Paulo da Cruz Alves. 

 

09-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior da Armada, em 6 de dezembro de 2017 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

CALM 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Jornal Oficial da União Europeia, L 315/40, PT, de 30 de novembro de 2017:  

 

DIRETIVA (UE) 2017/2108 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  

 

de 15 de novembro de 2017  

 

Que altera a Diretiva 2009/45/CE relativa às regras e normas de segurança para os navios 

de passageiros. 

 

 

------- Jornal Oficial da União Europeia, L 315/52, PT, de 30 de novembro de 2017:  

 

DIRETIVA (UE) 2017/2109 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  

 

de 15 de novembro de 2017  

 

Que altera a Diretiva 98/41/CE do Conselho relativa ao registo das pessoas que viajam em 

navios de passageiros que operam a partir de ou para portos dos Estados-Membros da 

Comunidade e a Diretiva 2010/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às 

formalidades de declaração exigidas aos navios à chegada e/ou à partida dos portos dos 

Estados-Membros. 

 

 

------- Jornal Oficial da União Europeia, L 315/61, PT, de 30 de novembro de 2017:  

 

DIRETIVA (UE) 2017/2110 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  

 

de 15 de novembro de 2017  

 

Relativa a um sistema de inspeções para a segurança da exploração de navios ro-ro de 

passageiros e de embarcações de passageiros de alta velocidade em serviços regulares, e 

que altera a Diretiva 2009/16/CE e revoga a Diretiva 1999/35/CE do Conselho. 
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Legislação Diversa (Transcrição) 

 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10499/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 1176 (EDITION 6).  
 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 1176 (EDITION 6) — NATO Procedures for Reporting Maritime Forces of 

Intelligence Interest and For Responding to Incidents of Intrusion or Harassment, com 

implementação à data da sua promulgação, na Marinha e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

31 de outubro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10501/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4441 (EDITION 2). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 4441 (EDITION 2) — Allied Multi-Modal Transportation of Dangerous 

Goods Directive, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha, no Exército e 

futuramente na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

7 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10501/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4441 (EDITION 2). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 4441 (EDITION 2) — Allied Multi-Modal Transportation of Dangerous 

Goods Directive, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha, no Exército e 

futuramente na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

7 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10502/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 4440 (EDITION 2). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 4440 (EDITION 2) Nato Guidelines for the Storage of Military Ammunition  

and Explosives — AASTP-1, com implementação à data da sua promulgação, na Marinha, no 

Exército e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

7 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
  



OA1 N.º 50/06-12-17

29
29 

PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10503/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2285 (EDITION 1). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 2285 (EDITION 1) LAND TARGETING — AJP-3.9.2, com implementação à 

data da sua promulgação, na Marinha e no Exército.  

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

9 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10504/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2394 (EDITION 4). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 2394 (Edition 4) — Allied Tactical Doctrine for Military Engineering, com 

implementação à data da sua promulgação, na Marinha e no Exército. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

10 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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PAA 30 (A) - XIII 

 

------- Despacho n.º 10505/2017: 

 

RATIFICAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO STANAG 2406 (EDITION 7). 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia 

operacional por via da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos 

militares, com decorrente incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em 

forças multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra 

vinculado em matéria de Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral 

da Direção Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram 

delegadas, nos termos da alínea j) do n.º 1, no Despacho n.º 962/2016, do Ministro da 

Defesa Nacional, publicado no Diário  da República, 2.ª série, de 20 de janeiro, Portugal 

ratifica o STANAG 2406 (EDITION 7) - LAND FORCES LOGISTIC DOCTRINE, com 

implementação à data da sua promulgação, na Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

 

10 de novembro de 2017. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 232, de 4 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional). 
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Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 19 - VIII 

 

------- Portaria n.º 454/2017: 

 

LOTAÇÃO COMPLETA E NORMAL DOS NAVIOS PATRULHA COSTEIROS DA CLASSE 

TEJO. 

 

Decorrente do processo de ajustamento organizacional da Marinha e considerando 

ainda a necessidade de agilizar a afetação de pessoal aos cargos a desempenhar a bordo, 

torna-se necessário rever a lotação completa e normal dos navios patrulha da classe Tejo; 

Assim, no uso da competência que me é conferida pelo artigo 17.º da Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) (1) e nos termos do disposto no artigo 

1.11 do Regulamento Interno das Forças e Unidades Navais (RIFUN), determino que: 

 

Artigo Único 

 

1 — A lotação completa e normal dos navios patrulha da classe Tejo é a que consta no 

mapa anexo ao presente despacho e do qual faz parte integrante. 

2 — É revogada a Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 

43/2017 (2), de 22 de fevereiro. 

 

08-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 

 

ANEXO 

 
Lotação Completa e Normal dos Navios Patrulha Costeiros da Classe Tejo 

 

 
Oficiais:      

 Marinha:  
 

 Primeiro-tenente ……………………………………………………………  1 

 Segundo-tenente……………………………………………………………  1 

    

 Engenheiro Naval:  
 

 Subalterno……………………………………………………………………… (3) 1 

    

 Técnicos de Saúde:  
 

 Subalterno……………………………………………………………………… (4) 1 

    
4 

Sargentos e praças:    
 

 Administrativos (5):   
 

 Primeiro-sargento, segundo-sargento ou subsargento..  1 

 Cabo …………………………………………………………………………………  1 

   
2 

 Comunicações:  
 

 Cabo …………………………………………………………………………………  1 

 Primeiro-marinheiro ou segundo-marinheiro …………………  1 

   
2 

    



OA1 N.º 50/06-12-17

33
33 

 Eletromecânicos:  
 

 Primeiro-sargento, segundo-sargento ou subsargento… (6) 1 

 Cabo ………………………………………………………………………………… (7) 2 

 Primeiro-marinheiro ou segundo-marinheiro …………………  2 

 Primeiro-grumete ou segundo-grumete …………………………  2 

   
7 

 Eletrotécnicos:  
 

 Primeiro-sargento, segundo-sargento ou subsargento… (8) 1 

   
1 

Manobra (9):    

 Primeiro-sargento, segundo-sargento ou subsargento…  1 

 Primeiro-marinheiro ou segundo-marinheiro ……………….  1 

 Primeiro-grumete ……………………………………………………………  1 

   
3 

Maquinistas navais:   
 

 Primeiro-sargento, segundo-sargento ou subsargento… (10) 1 

   
1 

    

Técnicos de Armamento:   
 

 Cabo ………………………………………………………………………………… (11) 1 

 Primeiro-marinheiro ou segundo-marinheiro …………………  1 

   2 

Taifa:    

 Cabo (12) 2 

 Primeiro-marinheiro ……………………………………………………… (13) 1 

   3 

   21 

    

    

 Oficiais ……………………………  4 

 Sargentos ………………………  5 

 Praças …………………………….  16 

 
Total ……………………… 

 
25 

 
 
(1) A Lei n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, foi 

publicada na OA1 37/03-09-14, Anexo — F; 
(2) A Portaria do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada n.º 43/2017, de 22 de fevereiro, foi publicada na 

OA1 08/22-02-17, Anexo — B. 
(3) Preferencialmente do ramo de mecânica (EN-MEC), podendo ser do ramo de armas e eletrónica (EN-AEL). 

Admite-se que este oficial possa ser da classe de Marinha. 
(4) Oriundo da classe de enfermeiro/técnico de diagnóstico e terapêutica (H), subclasse de enfermeiros (HE). Até 

que esteja concluído o processo de transição de categoria dos sargentos da classe de H, pode ser 
primeiro-sargento ou segundo-sargento HE. 

(5) Até que todos os sargentos e praças sejam da classe de administrativos, deverão ser considerados sargentos e 
praças da classe de abastecimento (L). 

(6) Até que todos os sargentos sejam oriundos da classe de eletromecânicos (EM), deve ser considerado um 
sargento da atual classe de eletricista (E). 

(7) Até que todas as praças sejam oriundas da classe de EM, devem ser consideradas praças das atuais classes: 
um condutor de máquinas (CM) e um E. 

(8) Do ramo de informações de combate (ETI). 
(9) Podem ser da classe de manobra e serviços (MS). 
(10) Pode ser EM. 
(11) Pode ser da classe de artilheiro (A). 
(12) Um da subclasse de cozinheiros (TFH), e um da subclasse de despenseiros (TFD). 
(13) Um TFH. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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                                              Outros Atos Internos  

 

PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 10456/2017: 

 

DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Secos Embalados e Enlatados destinados 

ao adequado funcionamento dos ranchos e messes da Marinha e consequente distribuição 

de refeições confecionadas aos militares da Marinha, no cumprimento das missões 

atribuídas. 

Considerando as competências orgânicas atribuídas à Direção de Abastecimento pelo 

Decreto Regulamentar n.º 10/2015, de 31 de julho. 

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

1 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto nos artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Pública (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizo a despesa atinente à 

aquisição de Secos Embalados e Enlatados pela Direção de Abastecimento (NPD 

3017032213), pelo preço máximo de 214.841,00 €  (duzentos e catorze mil, oitocentos e 

quarenta e um euros), com exclusão do IVA, bem como a adoção do procedimento por 

concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea 

b) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP.  

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, com o disposto na alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em vigor pela 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com o artigo 

36.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6  de 

outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval Nelson 

Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, aprovar as peças do procedimento; 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 
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i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

j) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 

 

i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso. 

 

l) Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida 

liquidação e quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos 

definidos no contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 29.º do DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

 

03-11-2017. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 10457/2017: 

 

DESPACHO DE SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Carne de Aves destinada ao adequado 

funcionamento dos ranchos e messes da Marinha e consequente distribuição de refeições 

confecionadas aos militares da Marinha, no cumprimento das missões atribuídas. 

Considerando as competências orgânicas atribuídas à Direção de Abastecimento pelo 

Decreto Regulamentar n.º 10/2015, de 31 de julho. 

Considerando terem sido observadas as disposições legais estabelecidas para a 

realização de despesas públicas, nomeadamente o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 155/92, 

de 28 de julho e o Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

Neste contexto: 

1 — Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto nos artigos 36.º e 38.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizo a despesa atinente à 

aquisição de Carne de Aves pela Direção de Abastecimento (NPD 3017031979), pelo preço 

máximo de 252 129,30 € (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte e nove euros e 

trinta cêntimos), com exclusão do IVA, bem como a adoção do procedimento por concurso 

público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea b) do n.º 1 

do artigo 20.º do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o disposto no n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo 

(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/15, de 7 de janeiro, com o disposto na alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho — mantido em vigor pela 

alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com o artigo 

36.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de 

outubro), delego, no Diretor de Abastecimento, o Comodoro de Administração Naval Nelson 

Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, aprovar as peças do procedimento; 

b) Nos termos do artigo 50 do CCP, proceder aos esclarecimentos e retificação das 

peças do procedimento decorrente da aprovação das listas com a identificação dos erros e 

das omissões detetados pelos interessados; 

c) Nos termos do artigo 61 do CCP, proceder à análise e aprovação das listas com a 

identificação dos erros e das omissões detetados pelos interessados; 

d) Nos termos do artigo 64 do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

e) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

f) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

g) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

h) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado; 

i) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

j) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do contrato em apreço; 

k) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 295.º, 302.º, 325.º, 

329.º e 333.º do mesmo CCP, exercer os seguintes poderes de conformação contratual: 
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i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso; 

 

l) Atenta a conjugação do disposto da alínea a) do n.º 1 do despacho de 

subdelegação de competências n.º 3124/2017, de 17 de março de 2017, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 13 de abril 

de 2017, com o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com a alínea c) do 

n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, após a devida 

liquidação e quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos nos termos 

definidos no contrato de aquisição em causa, tudo conforme expresso nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho. 

 

3 de novembro de 2017. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, 

Vice-Almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 231, de 30 de novembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 

 


