
MARINHA

 

ORDEM DA ARMADA
 

1.ª SÉRIE

 

OA1 N.º 5 - 24 de janeiro de 2018

 

 

O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada determina e manda publicar o seguinte:

 

Directivas, Normas, Instruções e Avisos 1

Louvores, Condecorações e Prémios 2

Promoções e Graduações de Oficiais 14

Legislação 17

Portarias, Directivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 18

Outros Actos Internos 20



1

OA1 N.º 5/24-01-18

1 

      

Diretivas, Normas, Instruções e Avisos 

 

Instruções: 

 

------- Unidades Auxiliares da Marinha: 

 

EFETIVO DE UNIDADES AUXILIARES DA MARINHA - 2017 

 

Conforme estipulado pelas Instruções para o Aumento ao Efetivo, Desarmamento, 

Abate e Alienação de Meios Navais e de Outro Material de Guerra (ILA 6), publica-se em 

anexo, a relação do efetivo das Unidades Auxiliares da Marinha (UAM) referido a 31 de 

dezembro de 2017: 

 

ANEXO 

 

EFETIVO DE UNIDADES AUXILIARES DA MARINHA (UAM) - 2017 

 

__________________ 
Transcrição completa do anexo em suporte digital. (VER) 

 

 

Avisos: 

 

------- Centro de Educação Física da Armada: 

 

CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES DESPORTIVAS NACIONAIS MILITARES, DA 

MARINHA, DE ÂMBITO CIVIL E ATIVIDADES DE LAZER PARA 2018. 

 

O calendário das competições desportivas no âmbito da Marinha e das Forças Armadas 

e ainda, as de âmbito civil para o ano de 2018, em anexo, foi aprovado pelo Vice-almirante 

Superintendente do Pessoal, por delegação do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, 

em 11 de janeiro de 2018. 

 

ANEXO 

 

CALENDÁRIO PARA 2018 

 

__________________ 
Transcrição completa do anexo em suporte digital. (VER) 

 

 

  

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/OrdensBD/OA1/Ficheiros/2018/05_UAM_Efetivo_2017_global.PDF
http://www.marinha.pt/conteudos_externos/OrdensBD/OA1/Ficheiros/2018/05_Calendario_Desportivo_2018.PDF
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                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 27 de setembro de 

2017, pelo 20881 Comodoro ANÍBAL JÚLIO MAURÍCIO SOARES RIBEIRO, Diretor de 

Formação, ao 20685 Capitão-de-mar-e-guerra FERNANDO MANUEL FREITAS ARTILHEIRO, o 

qual se publica: 

 

Vai, o 20685 Capitão-de-mar-e-guerra FERNANDO MANUEL FREITAS ARTILHEIRO, 

destacar para um importante cargo de direção na estrutura da Autoridade Marítima 

Nacional, após uma comissão de cerca de 18 meses na Direção de Formação onde 

desempenhou o cargo de Subdiretor, sendo que durante cinco meses assegurou 

igualmente, em suplência, a sua Direção. 

A sua capacidade de análise, fundada num conhecimento técnico-profissional 

aprofundado, método, ponderação, apurado sentido crítico e grande capacidade de trabalho 

foram as pedras de toque da sua atuação, permitindo-lhe, com eficiência, resolver todas as 

situações com que se foi deparando, tendo, entre outras tarefas, sido responsável por 

conduzir, acompanhar e controlar os processos conducentes à certificação do Sistema de 

Gestão da Formação Profissional da Marinha e por acompanhar a execução dos processos 

de desenvolvimento curricular, dos planos anuais de atividades de formação e de avaliação 

da formação, permitindo os ajustes necessários para cobrir as necessidades identificadas. 

Da sua ação resultou ainda o desenvolvimento do Plano Anual de Estágios realizados 

na Marinha, conducente à integração de estágios profissionais no âmbito do Programa de 

Estágios Profissionais na Administração Central e a regulação das respetivas normas; os 

procedimentos que implementou de modo a edificar as oportunidades de melhoria 

identificadas em auditorias, internas e externas, efetuadas à Direção de Formação e, na 

área das infraestruturas, a iniciativa interna de reorganização que conduziu, culminando em 

novos gabinetes de trabalho para os elementos do Observatório da Qualidade da Formação 

e melhor distribuição dos espaços afetos à Direção de Formação. 

Durante o período em que o comandante Freitas Artilheiro se encontrou em suplência, 

a qual exerceu com brio, apesar das complexas circunstâncias, decorria a fase final do 

processo de certificação do Sistema de Gestão da Formação Profissional da Marinha, para 

além da execução dos diversos planos de atividades de formação da Marinha. A acrescer a 

esta situação, manteve-se ainda em acumulação no cargo de Diretor Técnico do Instituto 

Hidrográfico. Não obstante todas estas vicissitudes, a ação do comandante Freitas Artilheiro 

decorreu sem qualquer alarde, antes com a descrição, competência e serenidade com que 

sempre nos habituou perante dificuldades e desafios complexos. 

É pois com especial agrado que cumpro o dever de louvar o 20585 Capitão-de-mar-e-

guerra FERNANDO MANUEL FREITAS ARTILHEIRO dando público testemunho da sua elevada 

competência técnico-profissional e das relevantes qualidades pessoais patenteadas no 

extraordinário desempenho das funções de Subdiretor da Direção de Formação 

reconhecendo e relevando os exemplares espírito de missão e capacidade de trabalho e de 

adaptação, considerando, assim, que muito contribuiu para a missão da Direção de 

Formação e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

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

2017, pelo 21385 Capitão-de-mar-e-guerra MANUEL VICENTE SILVESTRE CORREIA, Diretor 

do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, ao 9322998 Primeiro-tenente LUÍS FILIPE 

CARDOSO NUNES DOS SANTOS, o qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para frequentar o Curso de Promoção a Oficial Superior (CPOS) 

vai destacar do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN), o 9322998 

Primeiro-tenente LUÍS FILIPE CARDOSO NUNES DOS SANTOS, onde prestou serviço durante 

cerca de 30 meses. 



3

OA1 N.º 5/24-01-18

3 

Durante este período desempenhou as funções de Chefe do Gabinete do Command, 

Control, Communications, Computers, Information/lntelligence, Surveillance, Targeting 

Acquisition and Reconnaissance (GC4ISTAR) do Departamento de Análise e 

Desenvolvimento e Chefe do Serviço de Comunicações, tendo ainda sido formador em 

diversos cursos ministrados neste Centro e palestrante por diversas vezes em 

representação da Marinha, no âmbito da sua área de especialidade. O tenente Nunes dos 

Santos prestou ainda uma valiosa colaboração nas funções de Adjunto do OSU, 

coadjuvando o subdiretor. 

O Primeiro-tenente Nunes dos Santos demonstrou, no exercício das suas funções, uma 

elevada competência, determinação e espírito de bem servir, a par de elevadas qualidades 

morais, refletindo-se esta sua postura no bom desempenho das múltiplas tarefas em que 

esteve envolvido. De relevar a sua participação em diversas reuniões e fóruns da NATO 

como representante nacional, nomeadamente no Maritime Operations Working Group 

(MAROPSWG) e no Senior Maritime Information Exchange Requirements Panel (SMIERP). 

Participou ainda em diversos grupos de trabalho nacionais destacando-se a sua participação 

no projeto SafePort, no âmbito da edificação da capacidade de Harbour Protection, e 

coordenador do Grupo de Trabalho para Análise dos Relatos e Comunicados Operacionais 

(GT-ARCO), com o objetivo de analisar os relatos e comunicados operacionais nacionais 

para formatação e processamento numa aplicação de Mensagens de Texto Formatadas. 

Militar com elevado espírito de missão e capacidade de trabalho, evidenciou ainda um 

assinalável desempenho como Oficial de Ação Tática, quer quando foi chamado a integrar o 

estado-maior do COMPRTMARFOR, quer quando integrou o estado-maior da EUNAVFOR 

MED Operação SOPHIA, tendo o seu desempenho, neste último, sido merecedor de público 

reconhecimento. 

De realçar, ainda, o seu importante contributo na continuação do trabalho 

desenvolvido pela Marinha na elaboração do ATP-94 Harbour Protection, que culminou com 

a sua promulgação e consequente entrada em vigor como nova doutrina da NATO. 

Assim, no uso da competência que me confere o n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento 

de Disciplina Militar, louvo o 9322998 Primeiro-tenente LUÍS FILIPE CARDOSO NUNES DOS 

SANTOS pelas suas elevadas qualidades profissionais e morais, elevado sentido de disciplina 

e qualidades evidenciadas no desempenho das suas funções, que contribuíram 

decisivamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do CITAN e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

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

2017, pelo 21385 Capitão-de-mar-e-guerra MANUEL VICENTE SILVESTRE CORREIA, Diretor 

do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, ao 21800 Primeiro-tenente VÍTOR BRUNO 

CAMPOS CAVALEIRO, o qual se publica: 

 

Vai destacar, após cerca de três anos de serviço no Centro Integrado de Treino e 

Avaliação Naval (CITAN) onde desempenhou, no Departamento de Formação, as funções de 

Chefe de Secção UWW, o 21800 Primeiro-tenente VÍTOR BRUNO CAMPOS CAVALEIRO. 

Ao longo deste período pautou a sua conduta por um elevado espírito de bem servir, 

evidenciando um firme comprometimento na prossecução dos objetivos definidos para o 

cumprimento da missão do CITAN, constituindo-se como um militar de referência e um 

excelente colaborador. 

Como formador na área das Operações Antissubmarinas, aliou o seu saber e 

experiência a uma preparação cuidada, a uma atitude positiva e focada na passagem de 

conhecimento aos formandos, sendo elogiado pelos mesmos e por todos aqueles que 

presenciaram a sua atuação nas avaliações de desempenho de formação. Como Diretor de 

Curso, tarefa que desenvolveu em inúmeras ações de formação, demonstrou sempre 

extrema atenção no acompanhamento aos formandos e formadores e aos aspetos 

administrativos necessários ao correto desenvolvimento da formação. 

Ainda no âmbito da formação, releva-se o trabalho desenvolvido e a sua valiosa 

contribuição para a profunda restruturação de diversos documentos de curso, de onde se 

destaca o Curso de Aperfeiçoamento em Tática e Operações Navais II, ajustando os 

conteúdos a ministrar à atualidade da doutrina em vigor. 

Por inúmeras ocasiões, esteve também empenhado, quer na área do treino e 

avaliação, como avaliador na área das Operações Antissubmarinas durante a realização dos 



4

OA1 N.º 5/24-01-18

4 

planos de treino das fragatas e em sede de Plano de Treino de Porto, quer na área da 

análise e desenvolvimento, na revisão do ATP 28 e na preparação e implementação do IDT 

(Instride Debriefing Team) ASW, aquando da análise de exercícios, áreas onde o seu valioso 

contributo permitiu elevar os padrões de desempenho da esquadra. 

O Primeiro-tenente Campos Cavaleiro fez ainda parte da Equipa de Acompanhamento 

de edificação e implementação do novo Simulador de Ação Tática da Marinha, tendo sido 

responsável pelo acompanhamento, validação, controlo de qualidade e fiscalização da 

componente operacional do projeto, incluindo validação de dados operacionais, técnicas e 

táticas navais do sistema e assegurando que todos os requisitos operacionais fossem 

cumpridos, contribuindo de forma decisiva para o sucesso alcançado neste projeto. 

Assim, é com inteira justiça e agrado que ao abrigo da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 21800 

Primeiro-tenente VÍTOR BRUNO CAMPOS CAVALEIRO, pelo seu relevante desempenho, 

competência, dedicação e elevadas qualidades profissionais e pessoais evidenciadas, que 

contribuíram decisivamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do CITAN 

e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

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

2017, pelo 26686 Capitão-de-mar-e-guerra AN JOÃO LUMLEY NORTE, Diretor de 

Administração Financeira, à 22700 Primeiro-tenente AN ANA FILIPA DE JESUS SIMÕES 

FEIJÃO, o qual se publica: 

 

Por ter sido nomeada para o Curso de Promoção a Oficial Superior, vai destacar da 

Direção de Administração Financeira a 22700 Primeiro-tenente ANA FILIPA DE JESUS 

SIMÕES FEIJÃO, após cerca de três anos de serviço, onde desempenhou o cargo de Chefe 

da Secção de Sistemas de Gestão. 

Militar ponderada, determinada e diligente, pautou sempre a sua ação por um elevado 

brio profissional, bem patente no zelo com que se dedicou ao estudo das singulares 

situações que exigiam uma esclarecida sagacidade e elevado apuro intelectual, 

designadamente no âmbito do apoio funcional de primeira linha aos utilizadores da Marinha, 

ao nível dos processos da área funcional financeira e patrimonial do Sistema Integrado de 

Gestão da Defesa Nacional, cuja importância e natureza específica lhe impunham um 

absoluto e integral rigor, estabelecendo, para tal, sempre que necessário, uma eficaz 

articulação com a estrutura central de suporte ao sistema. De facto, a sua capacidade de 

resposta às mais diversas solicitações, a proficiência revelada nos processos de 

encerramento e abertura orçamental e contabilística, a cuidada verificação da informação 

residente em sistema e a meticulosa elaboração dos mapas orçamentais constituintes da 

prestação de contas da Marinha, vieram confirmar todos os seus sólidos e firmados créditos 

técnico-profissionais. 

Quer no exercício das suas funções específicas, quer no exercício dos cargos eventuais 

que lhe foram atribuídos, a tenente Feijão envolveu-se sempre com um enorme dinamismo 

e disponibilidade procurando permanentemente, a par da concretização dos objetivos 

estabelecidos, relevar a importância do saber adquirido, transpondo-o para lições 

aprendidas, sendo de relevar, em particular, o desempenho das funções de Gestor da 

Informação (GESDI), onde estudou e promoveu o aperfeiçoamento dos requisitos 

arquivísticos de modo a ir de encontro às boas praticas em vigor, constituindo-se como um 

exemplo de excelência e tenacidade, afirmando-se assim como uma preciosa colaboradora e 

um pilar fundamental para o cabal cumprimento das competências cometidas à Direção. 

É de realçar, igualmente, a sua vocação e aptidões militares, alicerçada por um 

esmerado conjunto de valores, como a lealdade, abnegação e espírito de sacrifício, 

sublimados por uma grande e permanente vontade de bem servir, o que, a par da sua 

aprazível e salutar atitude, a fez conquistar a simpatia, respeito e reconhecimento por parte 

de todos os que com ela privaram. 

Assim, entendo ser de elementar justiça dar público testemunho das suas qualidades, 

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

Regulamento de Disciplina Militar, conjugado com a alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do 

mesmo regulamento, louvo a 22700 Primeiro-tenente AN ANA FILIPA DE JESUS SIMÕES 

FEIJÃO, pelas suas elevadas qualidades militares, virtudes pessoais e profissionais, e pela 

forma leal e dedicada como desempenhou as suas funções, que relevantemente 
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contribuíram para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção de 

Administração Financeira, da Superintendência das Finanças e, consequentemente, da 

Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

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

2017, pelo 21586 Capitão-de-mar-e-guerra DAVID AUGUSTO DE ALMEIDA PEREIRA, 

Comandante do NRP Bérrio, ao 20609 Segundo-tenente ANTÓNIO LUÍS MARQUES DE 

JESUS, o qual se publica: 

 

Presta serviço a bordo do NRP Bérrio, desde há 29 meses, o 20609 Segundo-tenente 

ANTÓNIO LUÍS MARQUES DE JESUS, onde desempenha, de forma exemplar, os cargos de 

Chefe do Serviço de Operações de Superfície e Antiaéreas, de Adjunto ao Oficial Imediato 

para a Gestão do Pessoal, de Adjunto ao Oficial de Relações Públicas da unidade, oficial 

responsável pela formação e oficial responsável pela educação física. 

Oficial jovem em início de carreira, o tenente Jesus vem, desde cedo, demonstrando 

no exercício das suas funções, ser possuidor de boas capacidades de organização e sentido 

de responsabilidade que, aliadas à sua capacidade de aprendizagem e adaptação a novas 

situações, não só garantiram a execução com êxito das tarefas inerentes aos vários cargos 

que desempenha, como apoiaram os restantes serviços de bordo, contribuindo para que as 

várias missões atribuídas ao NRP Bérrio ao longo dos últimos 26 meses, sob o meu 

comando, tenham decorrido da melhor forma. 

Sendo possuidor de consistentes conhecimentos técnicos na área da navegação, bem 

como da área de operações, embora não especializado, o tenente Jesus tem revelado um 

excelente desempenho, respetivamente como Oficial de Quarto à Ponte, e como Oficial de 

Operações de Superfície e Antiaéreas, contribuindo assim para que navio consiga cumprir, 

com eficiência e eficácia, os padrões de prontidão que lhe estão atribuídos. 

Oficial dotado de uma conduta exemplar e elevada capacidade de liderança, revela um 

excelente sentido de análise e avaliação das situações com que se depara no seu dia-a-dia, 

demonstrando-se sempre comprometido com os objetivos a atingir e a vontade de 

bem-fazer, conquistando naturalmente a estima e admiração, não só do seu comando, 

como também de todos os que com ele trabalharam num salutar espírito de equipa. 

Todas estas qualidades profissionais e pessoais foram de grande valia para o êxito do 

navio em muitas missões, das quais se destacam a participação nos exercícios LUSITANO 

16, INSTREX 16 e 17/1, nos REALTHAW 16 e 17, no CONTEX-PHIBEX 15, no SWORDFISH 

16, no APP/PTB 15, na missão de apoio logístico à Iniciativa Mar Aberto em 2017, no 

COASTEX 17 e ainda no PRONTEX 17, bem como em várias outras ações de treino com os 

navios da nossa esquadra, ou com outras unidades estrangeiras. 

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

do RDM, considero ser de inteira justiça louvar o 20609 Segundo-tenente ANTÓNIO LUÍS 

MARQUES DE JESUS, pelo muito bom desempenho e profissionalismo demonstrados no 

exercício das funções inerentes a todos os seus cargos, tendo contribuído decisivamente, 

para a eficiência, eficácia, prestígio e cumprimento da missão do NRP Bérrio, e 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 12 de outubro de 

2017, pelo 22382 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO MANUEL JOSÉ ISABEL, Chefe do 

Departamento Marítimo do Centro, ao 136483 Sargento-ajudante H ALBERTO RATO ALVES 

BEXIGA, o qual se publica: 

 

Presta serviço no Departamento Marítimo do Centro (DMC) há cerca de três anos, o 

136483 Sargento-ajudante H ALBERTO RATO ALVES BEXIGA, de forma extremamente 

competente, dedicada e profissional, exemplo que tem sido apanágio da sua vasta carreira 

no ativo da Marinha desde o ano de 1983, aproximando-se a passagem à situação de 

reserva, no próximo mês de dezembro de 2017. 

A competência, capacidade de organização e espírito do humano com que 

desempenhou o cargo de Enfermeiro do DMC, a eficácia e sentido prático como lidou com 

inúmeras situações de extrema sensibilidade, a proximidade com todos os elementos da 
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guarnição e a permanente disponibilidade, lealdade e espírito de bem servir, tornaram o 

Enfermeiro Bexiga num exemplo que me apraz publicamente registar. 

Estas qualidades foram bem patentes na forma como abordou todas as situações de 

prestação de cuidados de enfermagem aos elementos da guarnição, fazendo uso de toda a 

sua experiência e conhecimento acumulado, bem como na disponibilidade plena de 

aconselhamento, orientação e, no limite, fazendo a interligação no encaminhamento de 

elementos da guarnição para consultas no Hospital das Forças Armadas, serviços de saúde 

de outras unidades, ou unidades hospitalares particulares, ganhando o respeito e admiração 

de todos os militares, militarizados, militarizados da Polícia Marítima e funcionários civis do 

DMC. 

Registo igualmente, com muito agrado, o excelente desempenho e sentido da 

responsabilidade do Enfermeiro Bexiga no rigor imposto no agendamento de consultas 

médicas do DMC, na gestão criteriosa do stock de medicação e apósitos do Serviço de 

Saúde, na eficiente gestão de pedidos de receituário e na superior qualidade da organização 

dos processos dos elementos da guarnição a serem presentes à Junta de Saúde Naval, 

factos que muito contribuíram para o irrepreensível funcionamento do Serviço de Saúde do 

DMC, demonstrativos das qualidades profissionais, militares e humanas do Enfermeiro 

Bexiga. 

Assim, é com a maior satisfação e da mais elementar justiça que, fazendo uso da 

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

Militar e nos termos do artigo 26.º do mesmo regulamento, louvo o 136483 

Sargento-ajudante H ALBERTO RATO ALVES BEXIGA, pelo superior conjunto de qualidades 

profissionais, extraordinária competência e muito bom desempenho atingido no exercício 

das suas funções, que contribuíram significativamente para a eficiência no cumprimento da 

missão do Departamento Marítimo do Centro e consequentemente da Autoridade Marítima, 

daí advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

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

2017, pelo 24281 Comodoro JORGE MANUEL NOBRE DE SOUSA, Comandante do Corpo de 

Fuzileiros, ao 227986 Sargento-ajudante H PAULO JORGE DA SILVA COELHO, o qual se 

publica: 

  

Destacou do Serviço de Saúde do Corpo de Fuzileiros para nova comissão de serviço, o 

227986, Sargento-ajudante Enfermeiro PAULO JORGE DA SILVA COELHO, onde 

desempenhou, de forma relevante e digna de apreço, as funções de Chefe da Secção de 

Saúde Operacional. 

Enfermeiro multifacetado, revelou, com manifesta consciência, excelentes qualidades 

militares, profissionais e elevados dotes de carácter, devotando-se abnegadamente ao 

desempenho do seu cargo, bem como aos inúmeros encargos adicionais que lhe foram sido 

cometidos pelo novo paradigma organizacional do Corpo de Fuzileiros, nomeadamente: de 

responsável do Serviço de Saúde - Pólo Alfeite e Serviço de Saúde - Pólo Vale de Zebro; ao 

nível das Escala de Serviço Comum de Enfermeiros ao Serviço de Saúde e Escala Comum de 

Enfermeiros para apoio real a exercícios nacionais e internacionais; e de responsável pelas 

Normas de Elaboração da Escala de Serviços e Instruções. 

Tendo certificação em Pre-Hospital Trauma Life Suport (PHTLS) e Tactical Combat 

Casualty Care (TCCC), colaborou com a Escola Naval ministrando Palestras de Socorrismo 

de Combate aos cadetes fuzileiros do 2.º ano, e foi, recorrentemente solicitado pela Escola 

de Tecnologias Navais para colaborar também na função de formador do Curso de 

Emergência em Combate, no Centro de Treino Prático de Socorrismo, onde colaborou com 

exemplar disponibilidade e motivação, na formação dos Socorristas das Companhias de 

Fuzileiros, contribuindo, significativamente, para a prontidão operacional das Forças de 

Fuzileiros. 

Da ação do sargento H Silva Coelho relevo a iniciativa, perseverança e empenho que 

dedicou à elaboração de vários apontamentos apresentados, designadamente, "Relatório - 

Material para Socorrismo de Combate", "Apontamentos sobre Apoio Sanitário às Unidades 

de Fuzileiros", "Apontamentos sobre o Afeganistão e Saúde Naval", "Compatibilidade, 

Intermutabilidade e Interoperabilidade, das Equipas de Saúde de Combate Multinacionais", 

"Saúde Operacional, prontidão, cuidar e agir em situações limite", "Livro de Bolso da Saúde 

Operacional - Algoritmos", que culminou na implementação e desenvolvimento do 
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equipamento Operacional das Equipas de Saúde, do Equipamento Operacional dos 

Socorristas das Companhias de Fuzileiros e no contínuo aperfeiçoamento da formação nas 

áreas de treino individual e coletivo, contributo assaz notável para a melhoria dos padrões 

de desempenho determinados. 

O importante contributo do sargento H Silva Coelho para o eficiente desempenho do 

Serviço de Saúde do Corpo de Fuzileiros ficou patente no apoio real e como elemento de 

manobra no Exercício NATO, TRIDENT JUNCTURE 2015, com a presença do Shock Trauma 

Platoon-Medical Treatment Facility (MTF-Role 1 dos US Marine Corps), em que a prestação 

do Posto Avançado de Saúde (PAS) foi considerada positiva pelos seus elementos e 

congéneres de outros países, na sua capacidade de resposta, aprestamento de material e 

treino do pessoal, o que permitiu granjear prestígio para o Corpo de Fuzileiros e para a 

Marinha Portuguesa, num exercício internacional de elevada magnitude e importância no 

seio da NATO, e de elevada cobertura mediática. 

No exercício internacional ERMO 2016, estando inserido no Posto Avançado de Saúde 

da Infanteria de Marina Espanhola, com uma destreza e proficiência muito acima da média, 

de forma consistente, segura e muito profissional, respondeu pronta e eficazmente às mais 

variadas, e por vezes complexas, solicitações com que foi confrontado, colocando sempre 

uma marca de qualidade no seu desempenho e assegurando interoperabilidade com as 

demais equipas de saúde estrangeiras presentes no terreno, no âmbito da formação e 

demonstração do equipamento individual para atuação imediata ao nível do Socorrismo de 

Combate, existente no Corpo de Fuzileiros. O trabalho da equipa de saúde portuguesa foi 

amplamente apreciado pelos seus pares, sendo objeto de público reconhecimento e elogio 

por parte do Serviço de Saúde e do Comando do Buque L 61-Juan Carlos I. 

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

me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º de Regulamento de Disciplina Militar, louvar o 

227986 Sargento-ajudante H PAULO JORGE DA SILVA COELHO, pelo excelente desempenho 

e pelo exemplo de bem servir nas funções de Chefe da Secção de Saúde Operacional, bem 

como pelo conjunto de qualidades profissionais e de carácter que demonstrou possuir, no 

conjunto da sua ação, contribuindo significativamente para eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão do Corpo de Fuzileiros, do Comando Naval e, consequentemente, 

da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 14 de agosto de 

2017, pelo 21295 Capitão-tenente FZ RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA, 

Comandante do Destacamento de Ações Especiais, ao 718687 Sargento-ajudante FZ PAULO 

MANUEL PESSANHA SANTOS, o qual se publica: 

 

Destacou do Destacamento de Ações Especiais, após quase vinte anos de serviço na 

unidade, o 718687 SAJ FZ PAULO MANUEL PESSANHA SANTOS. No longo período de serviço 

no DAE, desde 1998, exerceu inúmeras funções de elevada responsabilidade, culminando 

no cargo de Adjunto do Comandante que ocupou desde 2015. 

Militar de exceção, demonstrou uma inexcedível dedicação ao serviço, capacidades 

ímpares a uma vocação indelével para as operações especiais, ao longo de quase vinte 

anos. Assume-se, hoje, como uma das referências em diversas áreas técnicas e táticas -

entre as quais a área sniper, o HUMINT, o planeamento e condução tática de operações 

especiais e o desenvolvimento e condução de ações de treino e formação. 

No DAE, desde cedo, o Sargento-ajudante FZ Santos revelou-se como um executante 

de excelência, tendo sido por isso selecionado para percussor da área sniper na unidade. Já 

após o CFS, como Chefe de Equipa, demonstrou-se um líder nato, alcançando a sua equipa 

excelentes resultados em diversas missões, quer em Portugal quer no estrangeiro; como 

Chefe da Equipa de Snipers do DAE, definiu os atuais padrões técnicos e consolidou os 

alicerces do prestígio atual desta equipa dentro e fora das Forças Armadas Portuguesas; 

como elemento de staff, com os seus vastos conhecimentos, qualidades intelectuais e 

capacidade de trabalho contribuiu para o sucesso de operações, exercícios nacionais e 

combinados e para o desenvolvimento de doutrina e capacidades. 

Apesar de possuir um currículo tão rico e diversificado que desafia a compilação de um 

resumo, é possível destacar como marcos de elevada significância, o facto de ter sido o 

primeiro fuzileiro qualificado como sniper, de ter conduzido, como mais antigo, a primeira 

formação em Operações Especiais de Marinha em Angola, originando o Grupo Especial de 
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Fuzileiros daquele pais; de ter participado na criação do Curso de Operações Especiais de 

Marinha e ter feito parte do núcleo de formadores das quatro edições conduzidas até hoje; 

e, finalmente, de ter participado em diversas missões no exterior, nomeadamente, em 

Timor-Leste, na República Democrática do Congo, em Angola, em Cabo Verde, no Kosovo e 

no Afeganistão, onde o seu desempenho lhe valeu reconhecimento nacional e internacional. 

Relativamente à atividade operacional em que esteve envolvido, sendo impossível 

listar todos os eventos relevantes, são, no entanto, de sublinhar, para além das missões 

citadas anteriormente, a participação em inúmeras operações de combate ao narcotráfico, 

em cooperação com a Polícia Judiciária, nas quais, por diversas vezes, o seu desempenho 

foi decisivo para o sucesso. De assinalar, também, a participação em eventos de cooperação 

com serviços de informações e em estados-maiores conjuntos e combinados, em grandes 

exercícios nacionais e NATO. Relativamente a treino operacional, participou em toda a 

tipologia de exercidos do DAE, com destaque, mais recente, para os exercícios nacionais 

HOTBLADE, REALTHAW, PHIBEX, SWORDFISH e INSTREX, onde participou quer como 

elemento do Grupo Operacional quer em funções de ligação e estado-maior. 

Mais recentemente, já como Adjunto do Comandante do DAE, os seus conhecimentos, 

assertividade, tato e competência permitiram-lhe constituir-se como um digno 

representante da Unidade e promotor da dinâmica interna de mudança, que ultrapassou 

obstáculos e permitiu colocar o DAE entrepares com as melhores e mais prestigiadas 

Unidades congéneres da NATO. 

Em conclusão, o desempenho excecional, sustentado ao longo de quase vinte anos, 

expresso em incontáveis sucessos, com contributo direto e reiterado para o cumprimento 

das missões do DAE, do Corpo de Fuzileiros, da Marinha e das Forças Armadas Portuguesas, 

alicerçado em notáveis qualidades profissionais, militares e pessoais, conferem ao 

Sargento-ajudante FZ Santos um estatuto de militar de exceção, como exemplo e 

referência, dentro e fora da Marinha. 

Face ao exposto, fazendo uso da competência que me é conferida pelo n.º 2 do art.º 

64.º do R.D.M. é com inteira justiça e agrado que louvo o 718687 SAJ FZ PAULO MANUEL 

PESSANHA SANTOS pelo extraordinário desempenho e notáveis qualidades demonstradas 

ao serviço do DAE, considerando os serviços por si prestados como extraordinários e 

importantes. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 17 de outubro de 

2017, pelo 291171 Vice-almirante RES AUGUSTO MOURÃO EZEQUIEL, Diretor da Comissão 

Cultural de Marinha, ao 262692 Primeiro-sargento L RUI JOSÉ MACHADO INÁCIO, o qual se 

publica: 

 

Vai destacar ao fim de 4 anos de comissão na área cultural da Marinha o 262692 

Primeiro-sargento L RUI JOSÉ MACHADO INÁCIO, onde desempenhou as funções de Chefe 

da Secção de Logística do Departamento Administrativo e Financeiro da Comissão Cultural 

de Marinha desde janeiro de 2014 e, anteriormente, desde junho de 2013, as funções de 

Fiel do Museu de Marinha. 

Militar de elevada iniciativa revelou, de forma consistente, um forte sentido das 

responsabilidades e um apurado senso-comum, fatores estes que lhe permitiram atingir, 

consistente e eficazmente, excelentes resultados nas mais diversificadas e intensas tarefas 

inerentes às suas funções, evidenciado uma assinalável eficácia na obtenção dos bens e 

serviços necessários ao funcionamento aos Órgãos de Natureza Cultural, com especial 

relevo na satisfação das necessidades impreteríveis à montagem e bom funcionamento das 

exposições do Dia da Marinha e do Dia do Mar, nestes últimos anos, sob a responsabilidade 

da Comissão bem como na mais recente exposição temporária do Museu de Marinha, os 

Vikings-Guerreiros do Mar. 

O sargento Inácio, evidenciou ainda qualidades de gestão de nível superior, com 

particular acuidade neste último ano, na sequência da ausência do Chefe do Serviço de 

Gestão Financeira no CPOS, contribuindo de forma decisiva no suporte ao Chefe do 

Departamento Administrativo e Financeiro na resposta pronta e célere às diversas valências 

inerentes à missão da Comissão, sempre com elevado sentido humano para com quem 

trabalhou, que lhe facultaram o exercício de uma forte e sã liderança, incutindo ainda um 

notável espírito de grupo e entreajuda, demonstrando uma extraordinária aptidão para 

conduzir homens. 
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Demonstrou ser detentor de qualidades humanas que muito me apraz registar, das 

quais se distinguem a facilidade no trato e a afabilidade que sempre demonstrou, 

qualidades que soube aliar a uma atitude colaboradora e potenciadora de um bom ambiente 

e sã camaradagem, conquistando a amizade, o apreço e a consideração de todos aqueles 

com quem conviveu, contribuindo determinadamente para uma salutar e proveitosa relação 

entre os diversos serviços e secções dos Órgãos de Natureza Cultural.  

Assim, é com o maior agrado e sentido de justiça que, fazendo uso da competência 

que me é conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 

262692 Primeiro-sargento L RUI JOSÉ MACHADO INÁCIO, pela extraordinária competência 

e excecional dedicação que evidenciou ao longo da sua permanência na Comissão Cultural 

de Marinha no desempenho das suas funções, considerando o serviço por si prestado como 

extraordinário e importante. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 18 de setembro de 

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

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 101796 Primeiro-sargento E VITOR JOSÉ DOS 

SANTOS CASAL, o qual se publica: 

 

Após cerca de quatro anos e seis meses, vai destacar da Esquadrilha de Navios de 

Superfície o 101796 Primeiro-sargento E VITOR JOSÉ DOS SANTOS CASAL, onde 

desempenhou o cargo de Adjunto do Chefe de Seção de Eletrotecnia, que exerceu com 

elevada competência. 

O Primeiro-sargento Santos Casal demonstrou, durante a sua comissão, bons 

conhecimentos técnicos que, aliados a uma boa conduta, o tornaram um elemento de relevo 

no serviço onde se insere. Militar pragmático, sereno, sensato e com elevado sentido de 

responsabilidades, granjeou o respeito de quem com ele trabalhou, tanto na Esquadrilha de 

Escoltas Oceânicos como na Esquadrilha de Navios de Superfície. 

É importante realçar o seu contributo na manutenção preventiva e corretiva nas 

unidades navais atribuídas, garantindo um aumento da operacionalidade das mesmas. 

Como técnico, demostrou ser muito competente e disciplinado, honesto e revelou bastante 

disponibilidade, que o creditam como um elemento da unidade que muito tem contribuído 

para o bom desempenho do serviço e para o espírito de corpo do Departamento de Material 

onde se integra, granjeando estima e consideração de superiores e subordinados. 

O Primeiro-sargento Santos Casal sempre demonstrou grande zelo, proatividade, 

empenho e espírito de sacrifício nas várias atividades em que foi envolvido. Trabalhador 

incansável, mostrou grande maturidade e o mais elevado espírito de cooperação. 

A capacidade de observação e sentido crítico de observação foram uma mais-valia na 

atividade inspetiva realizada, onde participou como inspetor em diversas inspeções à 

plataforma e inspeções no âmbito do Sistema de Manutenção Planeada, contribuindo 

significativamente para a identificação de anomalias e oportunidades de melhoria, de forma 

a garantir a segurança e o cumprimento dos padrões de prontidão das unidades navais 

examinadas. 

Assim, ao abrigo do artigo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, 

louvo o 101796 Primeiro-sargento E VÍTOR JOSÉ SANTOS CASAL pelo seu desempenho e 

respetiva competência, dedicação, disponibilidade e demais qualidades pessoais, militares e 

profissionais demonstradas ao longo da sua comissão, que contribuíram significativamente 

para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Esquadrilha de Navios de Superfície 

e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 3 de outubro de 

2017, pelo 23786 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO, Diretor de 

Faróis, ao 9316594 Primeiro-sargento E LUÍS FILIPE GIL ANTÃO, o qual se publica: 

 

O 9316594 Primeiro-sargento E LUÍS FILIPE GIL ANTÃO presta serviço no Instituto de 

Socorros a Náufragos (ISN) desde 17 de fevereiro de 2016. Decorrente do processo 

tendente à criação e implementação do Centro de Manutenção da Autoridade Marítima 
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Nacional na Direção de Faróis (DF), a sua presença e atividade técnico-militar 

desenvolve-se no Serviço de Eletrotecnia da DF. 

Ao longo do seu tempo de permanência na DF, o 1SAR E GIL ANTÃO tem revelado 

uma invulgar e permanente disponibilidade para com o serviço. A sua ação técnica, 

caracterizada por uma elevada dinâmica e eficácia, tem sido de extrema importância no 

vasto processo de manutenção e reparação dos sistemas elétricos dos diversificados meios 

náuticos pertencentes à DF e ao ISN. A sua presença tem-se feito também sentir de forma 

consistente e objetiva nas diversas intervenções e requalificações que têm sido realizadas 

pela DF nas instalações elétricas das infraestruturas que integram o Sistema de 

Assinalamento Marítimo. 

Militar determinado e cooperante, detentor de sólidos conhecimentos técnicos nas 

vertentes da produção e distribuição da energia elétrica, tem obtido excelentes resultados 

no desempenho das suas funções. A sua postura, caracterizada por um permanente sentido 

das responsabilidades, zelo e atitude sempre correta, tem contribuído de forma decisiva 

para o reconhecimento da sua valia técnica e militar junto de todos que com ele 

diariamente privam. Esta constatação foi plenamente demonstrada aquando da sua 

presença, ao longo de três meses, na equipa da terceira missão técnica realizada nas ilhas 

Selvagens no âmbito do processo de edificação e capacitação da Estrutura da Autoridade 

Marítima Nacional nas Selvagens. O seu contributo técnico de irrefutável qualidade e valia 

traduziu-se, entre outros aspetos, na idealização, conceção e edificação da totalidade da 

instalação elétrica da infraestrutura do Posto Marítimo das Selvagens, requalificação e 

otimização da instalação elétrica do abrigo do Instituto das Florestas e Conservação da 

Natureza existente na ilha Selvagem Pequena e na manutenção, reparação de diversos 

equipamentos e sistemas existentes na ilha Selvagem Grande. 

Assim, é com grande 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 9316594 

Primeiro-sargento E LUÍS FILIPE GIL ANTÃO pelo excelente trabalho que tem vindo a 

realizar na Direção de Faróis, consequência das suas elevadas qualidades militares, postura, 

dedicação, zelo e competência profissional, considerando que os serviços por si prestados 

contribuíram de forma significativa para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 

Autoridade Marítima Nacional, daí advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 6 de março de 

2017, pelo 24281 Comodoro JORGE MANUEL NOBRE DE SOUSA, Comandante do Corpo de 

Fuzileiros, ao 527699 Primeiro-sargento FZ NÉLSON ANTÓNIO COELHO LOBÃO, o qual se 

publica: 

 

Após completar três anos no cargo de Supervisor da Sala de Situação do Corpo de 

Fuzileiros, onde desenvolveu um trabalho muito relevante, destacou para uma nova 

comissão de serviço o 527699 Primeiro-sargento Fuzileiro, NÉLSON ANTÓNIO COELHO 

LOBÃO. 

Diretamente responsável pela gestão e atribuição de missões de natureza protocolar e 

cerimonial, conduzidas pelo Corpo de Fuzileiros, soube com profissionalismo e elevada 

ponderação dialogar e envolver as Unidades nas respostas às mais variadas solicitações 

externas. Acresce o facto de ter herdado uma função que na anterior estrutura do Corpo de 

Fuzileiros estava residente numa outra secção e que, por esse motivo, obrigou a uma 

migração de processos e uma adaptação à nova estrutura departamental. 

Esteve envolvido diretamente no planeamento de várias visitas de altas entidades ao 

Corpo de Fuzileiros e à Escola de Fuzileiros, sublinhando-se a de S. Ex.ª o Presidente da 

República, em outubro de 2016, mas também outras cerimónias internas e rendições de 

comando de Unidades de Fuzileiros que envolveram os necessários preparativos. Realce, 

ainda, para o trabalho por si desenvolvido, integrado no planeamento das várias cerimónias 

do Dia da Marinha e do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 

atividades que por norma envolvem uma vasta participação de militares e capacidades do 

Corpo de Fuzileiros e exigem uma coordenação mais ampla. 

Paralelamente, e no âmbito não específico do seu cargo, colaborou na organização da 

área de cartografia e das publicações internas do Departamento de Operações, esta última 

em estreita colaboração com o Centro de Comunicações, bem como na operacionalização da 

segurança física da Sala de Situação. Sempre que necessário assumiu, também, o cargo de 
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Adjunto do Chefe da Secção de Atividades Futuras, estendo o seu apoio às demais áreas 

funcionais do seu serviço, quer na envolvente do treino e exercícios como da proteção de 

força e apoio a entidades externas (e.g. à Autoridade Nacional de Proteção Civil). 

Militar íntegro, simples no trato mas muito completo profissionalmente, demonstrou 

uma capacidade de trabalho muito acima da média para o seu posto e classe, sendo 

particularmente notória a grande capacidade de organização e o seu sentido das 

responsabilidades. Foram, aliás, tais características pessoais que o referenciaram na escolha 

para o novo cargo que atualmente desempenha na secretaria Central do Corpo de 

Fuzileiros. 

Face ao que antecede, e ao abrigo da competência que me é conferida pelo n.º 2 do 

artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, é de inteira justiça e com enorme 

satisfação que louvo o 527699 Primeiro-sargento Fuzileiro NÉLSON ANTÓNIO COELHO 

LOBÃO pela forma extremamente profissional como desempenhou as suas funções de 

Supervisor da Sala de Situação, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão do Corpo de Fuzileiros, do Comando Naval e, consequentemente, 

da Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Serviços Distintos - Cobre 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017: 

 

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

do número 1 do artigo 17.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 Serviços Distintos de Cobre, 

aos militares seguintes: 

 

718687 Sargento-ajudante FZ PAULO MANUEL MARTINS PESSANHA DOS SANTOS 

262692 Primeiro-sargento L RUI JOSÉ MACHADO INÁCIO 

 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 4.ª Classe   

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro 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: 

  

418685 Sargento-ajudante TF ANTÓNIO MARIA JORGE PAIXÃO 

9324606 Primeiro-sargento TA SÉRGIO ANDRÉ DA ROCHA NOGUEIRA 

903590 Cabo M AMÍLCAR ALBERTO GONÇALVES LOPES 

9300797 Cabo T CARLOS ALBERTO NOVAIS RODRIGUES 

9304003 Primeiro-marinheiro TFD RUI MIGUEL NABAIS ALDEANO 
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Medalha Militar da Cruz Naval – 1.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 16 de novembro de 

2017: 
 

DESPACHO DE CONCESSÃO DA MEDALHA MILITAR DA CRUZ NAVAL DE 1.ª CLASSE. 
 

O Contra-almirante AN RES JOSÉ CARLOS DA PALMA MENDONÇA, cessou 

recentemente as suas funções como Vogal do Conselho Superior de Disciplina da Armada 

(CSDA), onde prestou serviço durante cerca de seis anos, funções que acumulou durante 

cerca de quatro anos com as de Vogal da Comissão do Domínio Público Marítimo (CDPM). 

Ao longo deste longo período, o Contra-almirante Palma Mendonça deu consistentes 

mostras da sua inabalável entrega e reconhecida proficiência, desempenhando os cargos 

com elevado sentido de responsabilidade, pautando a sua conduta pelo rigor, pela lealdade, 

e pelo escrupuloso cumprimento das normas e regulamentos, demonstrando, assim, grande 

competência e elevadíssimo sentido do dever, no exercício das suas funções. 

Da sua determinação e esclarecimento resultou um inegável contributo para a gestão 

dos diversos processos sobre os quais a CSDA teve que se pronunciar, bem patentes no 

rigor colocado na análise dos processos, propondo, sempre, soluções equilibradas e 

coerentes e, dessa forma, contribuindo de maneira evidente para o sentido ético da 

disciplina militar. 

Igualmente, a sua determinação e a análise cuidada dos processos da CDPM sobre os 

quais esta comissão teve que se pronunciar, patentes nos projetos de parecer que elaborou 

e na sua participação nas sessões da comissão contribuíram de sobremaneira para a 

qualidade dos pareceres emitidos, facto reconhecido por todos os vogais da CDPM. 

Este desempenho veio apenas confirmar, mais uma vez, as suas muitas qualidades 

militares e profissionais e a forma notável como as colocou ao serviço da Marinha, 

características e forma de estar que encontram eco nos diversos reconhecimentos públicos 

de que foi alvo em múltiplas circunstâncias, testemunhando dessa forma, também, uma 

carreira militar exemplar. 

Assim, reconheço, com apreço, a dedicação, a capacidade de trabalho e a forma 

prestigiante como exerceu o cargo de Vogal no CSDA e na CDPM, pelo que concedo ao 

Contra-almirante JOSÉ CARLOS DA PALMA MENDONÇA, ao abrigo do disposto no artigo 26.º 

do Regulamento da Medalha Militar, a Medalha de Cruz Naval de 1.ª Classe. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro de 

2017: 
 

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

do número 1 artigo 26.º, da alínea a) 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 1.ª Classe, ao militar seguinte:  
 

20685 Capitão-de-mar-e-guerra  FERNANDO MANUEL FREITAS ARTILHEIRO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 3.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro 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: 
 

9322998 Primeiro-tenente  LUÍS FILIPE CARDOSO NUNES DOS SANTOS 

21800 Primeiro-tenente  VÍCTOR BRUNO CAMPOS CAVALEIRO 

22700 Primeiro-tenente AN ANA FILIPA DE JESUS SIMÕES FEIJÃO 

20609 Segundo-tenente  ANTÓNIO LUÍS MARQUES DE JESUS 
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Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 19 de dezembro 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: 

 

136483 Sargento-ajudante H ALBERTO RATO ALVES BEXIGA 

227986 Sargento-ajudante H PAULO JORGE DA SILVA COELHO 

101796 Primeiro-sargento E VÍCTOR JOSÉ DOS SANTOS CASAL 

9316594 Primeiro-sargento E LUÍS FILIPE GIL ANTÃO 

527699 Primeiro-sargento FZ NELSON ANTÓNIO COELHO LOBÃO 
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Promoções e Graduações de Oficiais 

 

------- Despacho n.º 879/2018: 

 

PROMOÇÃO DE OFICIAIS AO POSTO DE CAPITÃO-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 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 Marinha: 

 

21700 Hugo Filipe Bravo da Guia 

 

(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 outubro 

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 vacatura ocorrida em 30 de junho de 2017, resultante da promoção ao 

posto imediato do 23792 capitão-tenente da classe de Marinha Rui Miguel Serrano da Paz. 

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

classe à esquerda do 22100 Capitão-tenente da classe de Marinha Sofia Vitoriano Saldanha 

Junceiro. 

 

Da classe de Engenheiros-Navais: 

 

23000 Ricardo José Santos Veloso 

 

(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 20 de 

novembro 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 22699 Capitão-tenente da classe de Engenheiros-Navais Rui 

Manuel Lopes Marques. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 23699 Capitão-tenente da classe de 

Engenheiros-Navais Jorge Emanuel Barbosa do Vale. 

 

Da classe do Serviço Técnico: 

 

500986 Jorge Manuel Reis Neto 

 

(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 

novembro 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 501882 Capitão-tenente da classe do Serviço Técnico Paulo 

Baptista Maia Marques. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado na lista de 

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 408587 Capitão-tenente da classe do 

Serviço Técnico Virgílio da Conceição Serol Vinagre. 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, 
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de 27 de julho, e do Memorando n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e destina-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 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. 

 

10-01-2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 15, de 22 de janeiro de 2018: 

 

MINISTÉRIO DO MAR 

 

Portaria n.º 28/2018: 

 

Estabelece, para o ano de 2018, um regime excecional para a captura de espécies 

acessórias nas pescarias de cerco, relativamente ao previsto no n.º 2 do artigo 7.º do 

Regulamento de Pesca por Arte de Cerco. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2018: 

 

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DEFESA NACIONAL 

 

Despacho n.º 767/2018: 

 

Desafetação do domínio público militar de uma área de 35.560 m2, que fazem parte da 

Estação Radionaval Almirante Ramos Pereira da Apúlia. 
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Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 38 (A) – V 

 

------- Despacho n.º 880/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 

ARMADA NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição Gasóleo Marítimo Melhorado destinado à 

operação da esquadra da Marinha, no cumprimento das missões atribuídas. 

Considerando que compete à Direção de Abastecimento assegurar o 

aprovisionamento, armazenamento e distribuição de todo o tipo de combustível necessário 

para cumprir com o empenhamento operacional, conforme estabelecido no 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. 

Considerando, finalmente, o disposto no Despacho n.º 1084/2017, de 23 de dezembro 

de 2016, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 30 de janeiro de 2017. 

Neste contexto: 

 

1 — Atento o disposto nos artigos 36.º e 38.º do Código da Contratação Pública (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizo a contratação de Gasóleo 

Marítimo Melhorado pela Direção de Abastecimento (NPD 3018000399), pelo preço máximo 

de 940.000,00€ (novecentos e quarenta mil euros), isento de IVA, bem como a adoção do 

procedimento por ajuste direto ao abrigo do acordo-quadro 02/AQ -UMC/2016, nos termos 

do disposto no n.º 1 do artigo 259.º, do CCP. 

2 — Nos termos da conjugação do n.º 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 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, Contra-almirante de Administração 

Naval Nelson Alves Domingos, com a faculdade de subdelegação, a competência para se 

proceder à formação do contrato para a aquisição de Gasóleo Marítimo Melhorado, pelo 

preço máximo de 940.000,00€ (isento de IVA), a vigorar após aprovação do Tribunal de 

Contas, através da realização de um procedimento por ajuste direto ao abrigo do Acordo 

Quadro n.º 02/AQ-UMC/2016, previsto e regulado no CCP: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, a aprovação das peças do procedimento 

por ajuste direto ao abrigo do Acordo Quadro n.º 02/AQ-UMC/2016, tendente à formação 

do contrato para a aquisição de Gasóleo Marítimo Melhorado, pelo preço máximo de 

940.000,00€ (isento de IVA), a vigorar após aprovação do Tribunal de Contas; 

b) Nos termos do artigo 50.º 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 64.º do CCP, proceder à prorrogação do prazo para 

apresentação de propostas; 

d) Nos termos do artigo 67.º do CCP, proceder à nomeação do júri do procedimento 

referido; 

e) Nos termos dos artigos 76.º, 77.º, 98.º e 100.º do CCP, tomar a decisão de 

adjudicação, aprovar a minuta do contrato e respetiva notificação no contexto do 

procedimento referido; 

f) Nos termos do artigo 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação dos 

documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

g) Nos termos dos artigos 88.º e 89.º do CCP, proceder à notificação para prestação 

da caução; 



OA1 N.º 5/24-01-18

19
19 

h) Nos termos dos artigos 86.º a 87.º -A, 91.º e 105.º do CCP, decidir sobre eventuais 

causas de caducidade da adjudicação; 

i) Nos termos dos artigos 79.º e 80.º, decidir sobre eventuais causas de não 

adjudicação e revogação da decisão de contratar; 

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 artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, com 

a alínea c) do n.º 1 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. 

 

10 de janeiro de 2018. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António 

Silva Ribeiro, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 16, de 23 de janeiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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                                              Outros Atos Internos  

 
PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 773/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE INFRAESTRUTURAS. 

 
1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego no Diretor de 

Infraestruturas, Comodoro ECN Carlos Alberto Lopes Moreira, a competência que me é 

conferida pelo n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, no 

âmbito do exercício de autoridade técnica sobre todos os Organismos da Marinha, para a 

prática de atos referentes a assuntos de natureza técnica e logística que se situem na sua 

área de responsabilidade. 

2 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 3124/2017, de 13 de abril, do Almirante 

Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 

13 de abril de 2017, subdelego no mesmo oficial, com a faculdade de subdelegar, a 

competência que me é delegada para, no âmbito das suas funções, autorizar despesas com 

empreitadas de obras públicas e com locação e aquisição de bens e serviços até € 200 000, 

incluindo as relativas à execução de planos plurianuais legalmente aprovados, sendo que 

para estas, este limite se estende até ao montante de € 500 000. 

3 — Considerando o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 3124/2017, de 13 de abril, do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, as autorizações de despesa relativas a 

construções e grandes reparações superiores a € 299 278,74 ficam, porém, sujeitas à 

prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional. 

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do n.º 3124/2017, de 13 de abril, do Almirante 

Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego ainda no mesmo oficial a competência que me 

é delegada para: 

 

a) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, com exceção dos 

oficiais generais, aos militarizados e aos funcionários do Mapa de Pessoal Civil da Marinha, 

que prestem serviço na Direção de Infraestruturas e órgãos na sua dependência: 

 

i) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

ii) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

iii) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

iv) Conceder licença por adoção; 

v) Autorizar dispensas para consulta pré-natal, amamentação, aleitação e para 

avaliação para adoção; 

vi) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

vii) Autorizar assistência a neto; 

viii) Autorizar dispensa de trabalho noturno e para proteção da segurança e saúde; 

ix) Autorizar redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com 

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro de agregado familiar. 

 

b) Autorizar as deslocações normais que resultem da própria natureza orgânica ou 

funcional do serviço, em território nacional, por períodos inferiores a 30 dias, bem como o 

adiantamento das respetivas ajudas de custo; 

c) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 

d) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 

apreciação, em conformidade com o estabelecido no n.º 4 do artigo 81.º da Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto.  
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5 — O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 

6 — É revogado o Despacho n.º 4073/2017, de 18 de abril, do Superintendente do 

Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 12 de maio. 

 

05-01-2018. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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PAA 38 (A) - V 
 

------- Despacho n.º 842/2018: 
 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE NAVIOS. 
 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 44.º do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, na redação que 

lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, delego no Diretor de Navios, 

Contra-almirante EMQ Luís Manuel Ramos Borges, a competência que me é conferida pelo 

n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 185/2014, de 29 de dezembro, no âmbito do 

exercício de autoridade técnica sobre todos os Organismos da Marinha, para a prática de 

atos referentes  a assuntos de natureza técnica e logística que se situem na sua área de 

responsabilidade. 

2 — Ao abrigo do disposto no Despacho n.º 3124/2017, de 13 de abril, do Almirante 

Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 74, de 

13 de abril de 2017, subdelego no mesmo oficial, com a faculdade de subdelegar, a 

competência que me é delegada para, no âmbito das suas funções, autorizar despesas com 

empreitadas de obras públicas e com locação e aquisição de bens e serviços até € 200 000, 

incluindo as relativas à execução de planos plurianuais legalmente aprovados, sendo que 

para estas, este limite se estende até ao montante de € 500 000. 

3 — Considerando o disposto no n.º 2 do Despacho n.º 3124/2017, de 13 de abril, do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, as autorizações de despesa relativas a 

construções e grandes reparações superiores a € 299 278,74 ficam, porém, sujeitas à 

prévia concordância do Ministro da Defesa Nacional. 

4 — Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 3124/2017, de 13 de abril, do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, subdelego ainda no mesmo oficial a 

competência que me é delegada para: 

a) Aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo, com exceção dos 

oficiais generais, aos militarizados e aos funcionários do Mapa de Pessoal Civil da Marinha, 

que prestem serviço na Direção de Navios e órgãos na sua dependência: 
 

i) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

ii) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

iii) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

iv) Conceder licença por adoção; 

v) Autorizar dispensas para consulta pré-natal, amamentação, aleitação e para 

avaliação para adoção; 

vi) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

vii) Autorizar assistência a neto; 

viii) Autorizar dispensa de trabalho noturno e para proteção da segurança e saúde; 

ix) Autorizar redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com 

deficiência ou doença crónica; 

x) Autorizar assistência a membro de agregado familiar. 
 

b) Autorizar as deslocações normais que resultem da própria natureza orgânica ou 

funcional do serviço, em território nacional, por períodos inferiores a 30 dias, bem como o 

adiantamento das respetivas ajudas de custo; 

c) Autorizar a transferência, o abate e a alienação do património afeto, incluindo a 

venda de material considerado inútil ou desnecessário, nos termos do regime jurídico dos 

bens móveis do domínio privado do Estado e demais normativo em vigor. 

d) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser submetidos à sua 

apreciação, em conformidade com o estabelecido no n.º 4 do artigo 81.º da Lei de 

Organização e Processo do Tribunal de Contas, aprovada pela Lei n.º 98/97, de 26 de 

agosto. 

5 — O presente despacho produz efeitos a partir desta data. 

6 — É revogado o Despacho n.º 4072/2017, de 18 de abril, do Superintendente do 

Material, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 92, de 12 de maio. 
 

09-01-2018. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 

Marinha). 


