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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 25 de setembro de 

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

Pessoal, ao 21384 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO MANUEL GONÇALVES DA SILVA, o qual 

se publica: 

 

Vai destacar para uma nova comissão de serviço o 21384 Capitão-de-mar-e-guerra 

PAULO MANUEL GONÇALVES DA SILVA após ter desempenhado, na Direção de Pessoal 

(DP), o cargo de Chefe da Repartição de Obtenção de Pessoal e, posteriormente, de Chefe 

da Repartição de Recrutamento e Seleção, como consequência da entrada em vigor do novo 

Regulamento Interno. 

Após ter assumido a chefia da Repartição de Obtenção de Pessoal e na sequência de 

um período de intensa restruturação interna da DP cujos resultados, ao nível da atribuição 

de competências, funções e condução das atividades atinentes à área do recrutamento e 

seleção, importava rapidamente consolidar e pôr em prática. Assim, foi o comandante 

Gonçalves da Silva desde logo colocado perante um alargado e complexo conjunto de 

desafios os quais, com determinação, entusiasmo e sólida liderança de uma reduzida, mas 

muito motivada equipa, conseguiu ultrapassar com sucesso. 

No âmbito das competências das repartições chefiadas pelo comandante Gonçalves da 

Silva são de salientar os trabalhos entretanto desenvolvidos na alteração e ajustamento dos 

normativos dos diversos concursos de admissão e ingresso, nomeadamente a revisão da 

portaria de admissão aos quadros permanentes da Marinha na categoria de praças e dos 

despachos superiores relativos à seleção, classificação e ordenamento nas admissões ao 

regime de contrato e aos quadros permanentes, bem como na realização de todo o processo 

de planeamento, coordenação e execução dos respetivos procedimentos concursáis. De 

sublinhar ainda que, inicialmente, estavam ainda na sua área de responsabilidade, a 

elaboração anual dos Planos de Aquisição de Pessoal (PAP) e a realização das inspeções 

técnicas setoriais na área funcional do pessoal às diversas unidades da Marinha. 

A nível individual, de realçar o modo competente e empenhado como o comandante 

Gonçalves da Silva assumiu as funções de representante da Marinha na Comissão de 

Planeamento e Coordenação do Dia da Defesa Nacional, e na Comissão de Planeamento e 

Coordenação do Recrutamento Militar, bem como o seu desempenho nas tarefas de 

coordenação interna assumidas no âmbito do Estudo de Caracterização Sociodemográfica do 

MDN-2016, e das atividades e ações de divulgação e recrutamento junto dos jovens com 

vista à sua futura incorporação na Marinha, as quais acompanhou de uma forma 

particularmente próxima e direta, área onde também se destaca o seu valioso e 

indispensável contributo para o desenvolvimento do portal do recrutamento. 

Assim, considero da mais elementar justiça dar publico testemunho das assinaláveis 

qualidades evidenciadas por este oficial no exercício dos cargos e funções que desempenhou 

durante a comissão que agora termina na Direção de Pessoal, e é com muita satisfação que, 

ao abrigo das competências previstas no artigo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de 

Disciplina Militar, louvo o 21384 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO MANUEL GONÇALVES DA 

SILVA, pelas evidentes características de liderança, espírito de missão e elevada capacidade 

de trabalho e de dedicação ao serviço, que o creditam como oficial de muito e elevado 

mérito. 

 

 

------- 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 4 de setembro de 

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

Zona Marítima dos Açores, ao 23790 Capitão-de-fragata ANTÓNIO FERNANDO DE ALMEIDA 

MARQUES, o qual se publica: 
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Após cerca de três anos de comissão de serviço no Comando da Zona Marítima dos 

Açores (CZMA), o Capitão-de-fragata ANTÓNIO FERNANDO DE ALMEIDA MARQUES cessa as 

funções de Chefe do Departamento de Apoio para assumir, neste Comando, o cargo de 

Chefe do Estado-Maior. 

Ao longo dos três anos em que prestou serviço no CZMA, o Comandante Almeida 

Marques demonstrou um conjunto de qualidades e capacidades que lhe permitiram 

desenvolver as suas exigentes funções de modo muito profissional e empenhado, nunca 

regateando esforços no apoio ao Comando. 

Como Chefe da Secção de Logística do Estado-Maior, cargo que assumiu em 

acumulação interna, destaca-se a forma como respondeu às inúmeras solicitações 

operacionais das unidades navais atribuídas ao CZMA, contribuindo solidamente para a sua 

disponibilidade e consequente prontidão operacional. 

No apoio prestado às Unidades de Marinha em terra, situadas na ilha de S. Miguel, 

destaca-se, pela importância, a forma como o seu serviço correspondeu aos constantes 

desafios que o início de funcionamento do Centro de Comunicações dos Açores (CCA) 

colocou, em termos das recorrentes ações de manutenção preventivas e corretivas, tendo 

em vista a permanente disponibilidade operacional do Sistema de Comunicações da 

Marinha. Refere-se também a condução e conclusão do projeto de colocalização do Posto de 

Comando/MRCC Delgada na área segura do CCA, entre abril e junho de 2017, melhorando 

as condições operacionais de funcionamento e trabalho na área da Busca e Salvamento. Por 

fim, releva-se a sua ação de coordenação e controlo de várias obras realizadas no parque 

imobiliário do CZMA, nos edifícios operacionais e administrativos, e projetos de melhoria 

apresentados, sendo de destacar os trabalhos de melhoria nas oficinas, a substituição do 

telhado da Messe de Sargentos e as beneficiações gerais em todo o parque habitacional, 

tendo em vista o bem-estar da guarnição. 

Oficial cordato, franco e de fácil trato no relacionamento, granjeou, pela sua atitude e 

dedicação, o respeito e admiração de todos os que com ele privaram e trabalharam. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o Capitão-de-fragata ANTÓNIO FERNANDO DE 

ALMEIDA MARQUES pelas elevadas qualidades profissionais e pessoais evidenciadas no 

desempenho das suas funções, considerando que os serviços por si prestados em muito 

contribuíram 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 19 de dezembro de 

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

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

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 22593 Capitão-tenente LUÍS PEDRO DANTAS 

PEREIRA DE CASTRO, o qual se publica: 

 

Por ter sido designado para nova comissão de serviço, vai o 22593 Capitão-tenente da 

classe de Marinha LUÍS PEDRO DANTAS PEREIRA DE CASTRO entregar o comando do NRP 

António Enes, cargo que exerceu durante cerca de 14 meses, com notável e brilhante 

eficácia, depois de ter exercido o comando do NRP Baptista de Andrade durante 9 meses. 

O comandante Pereira de Castro, no exercício da sua ação de comando, evidenciou, de 

forma continuada, uma conduta irrepreensível, vincado espírito de missão e sentido das 

responsabilidades, tal como uma permanente disponibilidade e dedicação ao serviço. 

Possuidor de inegáveis aptidões militares, de chefia e de carácter, sempre colocou todas as 

suas faculdades em prol do cabal cumprimento das missões atribuídas, as quais foram, 

inequivocamente, cumpridas com elevado brilho e extrema eficácia, resultando em 

relevantes níveis de desempenho, quer do navio quer da sua guarnição. 

No conjunto dos dois comandos, destaca-se, pela sua importância, a relevante 

participação do NRP António Enes e NRP Baptista de Andrade nos exercícios LUSITANO 16, 

INSTREX 171 e 0117; seis missões de fiscalização dos espaços marítimos sob jurisdição 

nacional adjacentes ao território de Portugal Continental e de serviço de busca e salvamento 

na SRR Lisboa e duas na Zona Marítima dos Açores e SRR Santa Maria; duas viagens de 

instrução de alunos da Escola Naval e duas operações de combate ao narcotráfico, das quais 

resultou a apreensão de dez toneladas de estupefacientes. No âmbito das ações de busca e 

salvamento, é de inteira justiça realçar a competência com que o comandante Pereira de 

Castro conduziu as cinco operações SAR em que esteve envolvido, com particular evidência 
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para a que foi executada ao largo da Costa Nova, Aveiro, em que o NRP António Enes teve 

que zarpar, com urgência, do porto de Leixões sob uma intensa e revoltosa tempestade, 

demonstrando evidente coragem e abnegação. 

Apesar da intensa atividade operacional atrás descrita, durante este período, o 

comandante Pereira de Castro, ainda desempenhou, em regime de acumulação, as 

exigentes funções de Oficial de Operações da Força Naval Portuguesa, nos exercícios 

INSTREX 16-1 e SWORDFISH 16 e nas comemorações do Dia da Marinha de 2016. 

No campo do normativo, torna-se obrigatório salientar o apurado trabalho realizado 

pelo comandante Pereira de Castro e seu estado-maior, no desenvolvimento da publicação 

PANAVSUP 104 - Estrutura orgânica e detalhe das unidades navais das classes Baptista de 

Andrade e João Coutinho, uniformizando os respetivos procedimentos para todos os navios 

da classe. 

Assim, ao abrigo da competência que me é conferida por lei, louvo o 22593 

Capitão-tenente da classe de Marinha LUÍS PEDRO DANTAS PEREIRA DE CASTRO, pelo seu 

exemplar desempenho, alicerçado em notáveis qualidades militares, humanas e de carácter, 

evidenciadas no exercício do comando do NRP António Enes e NRP Baptista de Andrade, do 

que resultou honra e lustre para a Marinha, considerando, assim, os serviços por si 

prestados de extraordinários, relevantes e distintos. 

 

 

------- 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 1 de setembro de 

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

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 410593 Primeiro-tenente STAEL VICTOR 

MANUEL E SÁ VENDA, o qual se publica: 

 

Após cerca de seis anos de comissão vai destacar da Esquadrilha de Navios de 

Superfície o 410593 Primeiro-tenente STAEL VICTOR MANUEL E SÁ VENDA, onde 

desempenhou o cargo de Chefe de Secção de Coordenação das fragatas, corvetas e navio 

reabastecedor, tal como já tinha ocorrido na ex-Esquadrilha de Escoltas Oceânicos, 

tendo-lhe sido atribuída também, há cerca de ano e meio, com a criação da nova 

esquadrilha, a responsabilidade pela gestão dos processos logísticos dos navios de patrulha 

oceânicos. Por imperativos de gestão do pessoal, foi-lhe ainda atribuída a responsabilidade 

pela supervisão das atividades logísticas associadas aos restantes navios de superfície, 

responsabilidades que assumiu permanentemente com enorme sentido de responsabilidade, 

disponibilidade e abnegação, tendo em conta os inúmeros e diversos processos a 

desenvolver no âmbito do aprontamento das unidades navais para missão. 

A partir do momento em que é atribuída ao tenente Sá Venda as importantes funções 

de coordenação dos inúmeros processos logísticos de aprontamento de todos os navios de 

superfície, sem reflexos nos resultados operacionais da esquadra, foi ainda mais 

evidenciada a sua dedicação ao serviço, empenho e assinalável capacidade de adaptação e 

organização. 

A experiência de embarque, o profundo conhecimento dos processos técnicos de 

obtenção e manutenção do material naval, o extremo cuidado no cumprimento do 

normativo em vigor e o estreito e organizado relacionamento com as áreas técnicas desta 

esquadrilha, permitiram-lhe criar as metodologias necessárias, e mobilizar a sua equipa 

para a promoção de respostas céleres às necessidades logísticas dos navios dependentes, 

tendo sempre em vista o seu atempado aprontamento e garantia da manutenção dos 

padrões de prontidão operacional definidos. 

O resultado desse notável trabalho manifestou-se na exigente coordenação dos 

processos de aprontamento e sustentação logística das fragatas para as missões POST13, 

14, 15 e 16, SAHARAN EXPRESS/OBANGAME EXPRESS 14, 15, 16 e 17, FRONTEX (TRITON) 

17, SEAGUARDIAN 17, MARE APERTO 17, ATALANTA 13, SNMG1 15, 16 e 17, os quais, face 

à sua dimensão e importância, obrigaram a um esforço muito significativo. Também no 

aprontamento das corvetas, NPO e navios patrulha para as missões nas diferentes zonas 

marítimas e missões NAFO 16, FRONTEX (TRITON) 16, do NRP Sagres para as missões 

VIAGEM JOGOS OLÍMPICOS 16 e CRUZEIRO DE VERÃO 17 e dos navios hidrográficos para 

as missões ÁFRICA 16, SELVAGENS 17 e SEDMAR MADEIRA 17. 

É ainda de elementar justiça salientar que as supramencionadas qualidades pessoais e 

profissionais evidenciadas diariamente pelo tenente Sá Venda o referenciam como um 
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exemplo a seguir, tendo, por isso, sido granjeado com elevado respeito e admiração por 

todos aqueles com quem privou. 

Assim, fazendo uso da competência que me confere o n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 410593 Primeiro-tenente STAEL VICTOR MANUEL 

E SÁ VENDA pelo seu meritório desempenho, alicerçado num conjunto notável de 

qualidades profissionais, técnicas e humanas, pelo que os seus serviços devem ser 

justamente classificados como extraordinários, relevantes e distintos, resultando honra e 

lustre 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 14 de setembro de 

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

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 22500 Primeiro-tenente RUI PEDRO ROBALO 

FRANCO, o qual se publica: 

 

O 22500 Primeiro-tenente RUI PEDRO ROBALO FRANCO vai, após 17 meses, cessar o 

comando do NRP Tejo, cargo que exerceu com competência e profissionalismo, resultando 

num desempenho assinalável. 

Apesar de ter sido oficialmente Comandante do NRP Tejo durante 17 meses, a ação de 

comando do tenente Franco teve início bem antes, tendo em conta que o navio foi o 

primeiro de uma série de cinco patrulhas STANFLEX adquiridos ao Reino da Dinamarca. 

Tendo destacado para a Direção de Navios no principio de 2015, logo aí teve um forte 

envolvimento no projeto, tendo-se deslocado por duas vezes àquele país, não só para 

preparar a vinda dos navios para Portugal, mas também para recolher informações que 

permitiram estabelecer os alicerces do que hoje são as organizações administrativa, para 

ação e para a emergência desta classe de navios. Este período culminou com a condução do 

Plano de Treino de Segurança, de forma ao navio poder participar no desfile naval das 

comemorações do Dia da Marinha 2016. 

Seguidamente, fruto da sua notável proatividade, dedicação e vontade de bem fazer, o 

tenente Franco foi incansável no período de aprontamento do navio, enquanto ainda 

entregue ao estaleiro, e posteriormente na realização de uma Avaliação dos Padrões de 

Prontidão e do consequente Plano de Treino Específico (PTE), obtendo resultados 

satisfatórios, apesar das dificuldades inerentes a um primeiro navio da classe e que inicia 

um novo ciclo de vida. 

Face às suas assinaláveis qualidades militares, profissionais e capacidade de liderança, 

o tenente Franco pautou sempre o seu comando por uma distinta serenidade e discrição, o 

que permitiu que a intensa e diversificada atividade operacional que o navio desenvolveu 

fosse de uma elevada eficiência, tendo-se traduzido no cumprimento de uma missão na 

Zona Marítima da Madeira, uma na Zona Marítima do Norte, e, por último participou, no 

mar Mediterrâneo central, na operação TRITON 2017, sob a égide da Agência Europeia para 

o Controlo de Fronteiras FRONTEX. Neste caso particular, é de inteira justiça referir que, 

apesar do desafio inerente a uma missão fora-de-área, há dezenas de anos não conduzida 

por um navio patrulha costeiro, a clarividência, tenacidade e experiência do tenente Franco, 

foram cruciais para os extremamente positivos resultados alcançados. 

Durante todo o período sob o seu comando, o navio cumpriu, com elevado esforço e 

dedicação, 213 dias com missão atribuída, tendo navegado cerca de 2100 horas, valores 

assinaláveis tendo em conta que o navio terminou o seu PTE em dezembro 2017, altura em 

que foi integrado no dispositivo naval. Complementarmente, no exercício da ação de 

soberania nos espaços marítimos sob jurisdição nacional, realizou 57 ações de fiscalização 

marítima, das quais resultaram 8 embarcações em situação de presumível infração.  

Assim, é com elevada justiça e satisfação que, ao abrigo da competência que me é 

conferida por lei, louvo o 22500 Primeiro-tenente RUI PEDRO ROBALO FRANCO, pelo seu 

desempenho e pela forma competente e profissional com que desempenhou as funções de 

comandante do NRP Tejo, tendo da sua ação resultado lustre e brilho para a Marinha, o que 

me leva a considerar os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e 

distintos. 
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------- 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 1 de setembro de 

2017, pelo 24988 Capitão-de-fragata JOÃO PEDRO ALVES DE BRITO MONTEIRO DA SILVA, 

Comandante do NRP D. Francisco de Almeida, ao 20206 Segundo-tenente EN-MEC LUÍS 

TIAGO DE MATOS FILIPE, o qual se publica: 

 

Após cerca de dois anos e meio de serviço a bordo do NRP D. Francisco de Almeida, 

onde desempenhou as funções de Chefe de Serviço de Mecânica, no Departamento de 

Propulsão e Energia, destaca para nova comissão de serviço o 20206 Segundo-tenente 

Engenheiro Naval do ramo de Mecânica LUÍS TIAGO DE MATOS FILIPE. 

Ao longo deste período o engenheiro Matos Filipe manteve uma incessante vontade de 

aprender e aprofundar conhecimentos, tendo rapidamente adquirido um profundo 

conhecimento dos diversos sistemas do navio. Este facto permitiu que tivesse um 

desempenho altamente meritório, tendo assegurado uma elevada disponibilidade dos 

equipamentos sob a sua responsabilidade, com especial incidência para os sistemas da 

propulsão. De relevar também o seu contributo para ultrapassar alguns problemas de 

obsolescência desta classe de navios, nomeadamente nos sistemas de ar comprimido de 

alta pressão e sistemas auxiliares, cujos resultados foram fruto da sua inegável dedicação 

ao serviço, das notáveis qualidades pessoais e da sua inteligência singular. 

As recorrentes faltas à lotação, a obsolescência de alguns equipamentos e o facto do 

navio não docar há mais de oito anos, trouxeram-lhe desafios a que sempre respondeu de 

forma muito positiva, com determinação, zelo e perseverança, ultrapassando-os com muita 

dedicação e estudo, tornando-se num elemento importante para o cumprimento das 

missões atribuídas ao navio. 

Para além das suas características profissionais, a sua personalidade e boa disposição, 

aliadas a um forte espírito de camaradagem e de partilha de conhecimento, tornaram-no 

num elemento de referência a bordo, granjeando a estima de todos quantos com ele 

privaram. A conduta por ele demonstrada tornou-o, de forma indelével, num dos principais 

assessores da sua cadeia de comando. 

Durante a sua comissão, o engenheiro Filipe, com a sua elevada competência 

profissional e disponibilidade, contribuiu significativamente para o cumprimento das missões 

atribuídas ao navio, das quais se destacam: o aprontamento e a integração no Standing 

NATO Maritime Group 1, no segundo semestre de 2015, onde participou nos exercícios 

CONTEX PHIBEX, BREEZE, SEA SHIELD, NORTHERN COASTS, JOINT WARRIOR, TRIDENT 

JUNCTURE e a operação ACTIVE ENDEAVOUR; os exercícios SWORDFISH e LUSITANO, em 

2016; e os exercícios MULTI COOPERATIVE EXERCISE e MARE APERTO, o Plano de Treino 

Básico e a integração no Standing NATO Maritime Group 1, em 2017. 

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

RDM, louvo o 20206 Segundo-tenente Engenheiro Naval do ramo de mecânica LUÍS TIAGO 

DE MATOS FILIPE, pelo seu excelente desempenho sustentado nas elevadas qualidades 

profissionais, técnicas e pessoais que evidenciou consistentemente durante a sua comissão, 

tendo contribuído de forma assinalável para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 

do NRP D. Francisco de Almeida 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 17 de outubro de 

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

Comandante Naval, ao 22807 Segundo-tenente JOÃO PAULO VINAGRE PEDRO JANICAS, o 

qual se publica: 

 

Vai destacar do Centro de Operações Marítimas (COMAR) e, simultaneamente, Centro 

de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) o 22807 

Segundo-tenente JOÃO PAULO VINAGRE PEDRO JANICAS, oficial que desempenha as 

exigentes funções de Oficial de Serviço, desde setembro de 2015, para frequentar o Curso 

de Especialização de Oficiais em Comunicações. 

Oficial dotado de um conjunto notável de qualidades pessoais e militares, em que se 

evidenciam a sólida cultura de dedicação, atitude, rigor e exigência na forma como sempre 

cumpriu as tarefas inerentes à sua função como Oficial de Serviço ao COMAR e MRCC. 

Durante o período da sua comissão, o 2TEN PEDRO JANICAS ofereceu, 

invariavelmente, sempre, um valioso contributo no apoio ao Comando em todas as 
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situações em que a sua opinião técnica foi solicitada, assim como, demonstrou elevada 

competência e profissionalismo no âmbito das atividades de representação externa do 

Comando Naval em que esteve empenhado, das quais se destacam a participação no 

seminário MARSUR Implementation and Deployment Support Workshop (MIDWS) da 

Comunidade Europeia Maritime Surveillance (MARSUR), em Roma, na formação para oficiais 

de serviço sobre a plataforma CleanSeaNet da EMSA, em Lisboa, e as várias participações 

no briefing técnico-operacional da ANPC. 

Sublinho, ainda, a forma extremamente determinada, empenhada e eficiente com que 

participou no exercício COASTEX 17, no âmbito da presidência portuguesa do European 

Coast Guard Functions Fórum (ECGFF), durante a fase de planeamento, no período de 

LIVEX, como director do Joint Situation Center (JSC) e, posteriormente, como representante 

do Comando Naval no debriefing do exercício, realizado em Varsóvia. 

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

me é conferida pela Lei, louvo o 22807 Segundo-tenente JOÃO PAULO VINAGRE PEDRO 

JANICAS, pela assinalável valia do seu desempenho como Oficial de Serviço ao 

COMAR/MRCC Lisboa e pelos dotes de carácter que sempre pautaram a sua conduta, 

atuação e postura, que contribuíram significativamente para o prestígio e cumprimento da 

missão 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 17 de outubro de 

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

Comandante Naval, ao 21206 Segundo-tenente MIGUEL FILIPE DIAS NOBRE NAVALHAS, o 

qual se publica: 

 

Após um período de dois anos e três meses em que desempenhou as funções de 

Oficial de Serviço ao Centro de Operações Marítimas (COMAR) e, simultaneamente, Centro 

de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), vai destacar do 

Comando Naval o 21206 Segundo-tenente MIGUEL FILIPE DIAS NOBRE NAVALHAS, para 

frequência do Curso de Especialização de Oficiais em Comunicações. 

Militar dedicado e responsável, o tenente NAVALHAS integrou-se facilmente na 

dinâmica de trabalho do centro de operações, demonstrando uma evolução contínua no seu 

desempenho e evidenciando simultaneamente, elevado espírito de cooperação e iniciativa, 

consubstanciados numa permanente disponibilidade para com o serviço e na hábil resolução 

dos sucessivos desafios que lhe foram sendo colocados ao longo da sua comissão de 

serviço. 

No âmbito das atividades de representação externa do Comando Naval, o tenente 

Nobre Navalhas, como oficial de serviço ao COMAR e MRCC, durante a sua comissão, esteve 

empenhado com elevado relevo, profissionalismo e competência em várias atividades, das 

quais destaco a participação no exercício OBANGAME/SAHARAN EXPRESS, no ano de 2016 e 

2017, como oficial de ligação ao Maritime Operations Center (MOC) de Luanda e Dakar, 

respetivamente. Realço ainda, a participação, em representação do MRCC, no Table Top 

Exercise (TTX 17) sobre o transporte marítimo de cargas radioativas e as várias 

participações no briefing técnico-operacional da ANPC. 

A notável competência demonstrada e experiência adquirida ao longo da sua comissão 

no MRCC, contribuíram, em particular no âmbito dos procedimentos de resposta a ações de 

busca e salvamento marítimo, para uma relevante assessoria ao comando superior, bem 

como, de forma assinalável, para a elevada taxa de sucesso apresentada pelo MRCC Lisboa. 

Assim, no uso da competência que me é conferida pela Lei, louvo o 21206 

Segundo-tenente MIGUEL FILIPE DIAS NOBRE NAVALHAS, pelo empenho, competência e 

eficácia, com que desempenhou as funções de Oficial de Serviço ao COMAR/MRCC Lisboa, 

considerando que os serviços por si prestados contribuíram significativamente para o 

prestígio e cumprimento da missão 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 11 de setembro de 

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

Comandante do NRP Bérrio, à 20209 Segundo-tenente AN FLÁVIA ANDREIA FERREIRA 

SIMIÃO, o qual se publica: 
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Presta serviço a bordo do NRP Bérrio, desde há 28 meses, a 20209 Segundo-tenente 

AN FLÁVIA ANDREIA FERREIRA SIMIÃO, a qual vem exercendo, de forma exemplar, os 

cargos de Chefe do Serviço de Abastecimento e Diretora da Cantina. 

Embora jovem oficial em início de carreira, a tenente Simião cedo revelou uma enorme 

vontade de bem fazer, que a par de uma consistente capacidade de liderança, muito tem 

contribuído para os bons resultados alcançados pelo navio, no que às áreas da sua 

responsabilidade diz respeito. Ao longo da sua comissão, fruto da experiência que, 

entretanto, foi adquirindo, tem demonstrado ser possuidora de uma sólida formação 

profissional na área do abastecimento, apoiando os restantes serviços de bordo e 

permitindo que o aprontamento logístico do NRP Bérrio, assim como o bem-estar geral de 

toda a guarnição, nas várias missões que lhe têm sido atribuídas ao longo dos últimos 26 

meses, sob o meu comando, tenham decorrido da melhor forma. 

De realçar ainda a atitude altamente profissional e transparente como preparou todas 

as prestações de contas do navio, e a elevada preocupação em garantir a sustentabilidade e 

o equilíbrio financeiro da cantina de bordo, constituindo-se como uma excelente conselheira 

do comando nesta área. 

Oficial dotada de um elevado espírito de responsabilidade e de disciplina, de boa 

capacidade de organização e de uma conduta exemplar, também na sua atuação quer como 

Oficial de Quarto à Ponte, quer como Oficial de Dia ao navio, conseguiu atingir elevados 

padrões de eficiência e eficácia, dando garantias ao comando de que a confiança em si 

depositada, não foi em vão. 

De um modo geral, a ação da tenente Simião tem-se pautado por um elevado 

dinamismo, com uma postura frontal, honesta, simples e cordial, que lhe têm granjeado o 

respeito, a estima e a consideração, não só de toda a guarnição, como também dos seus 

pares ao nível do organismo abastecedor, e dos comandos administrativo e operacional do 

navio, permitindo que não só o seu serviço, como os restantes serviços de bordo 

alcançassem elevados níveis de operacionalidade e relevantes padrões de prontidão, quer 

ao nível do pessoal, quer do material. 

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

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

exercícios LUSITANO 16, INSTREX 15, 16 e 17/1, nos REAL THAW 16 e 17, no 

CONTEX-PHIBEX 15, no APP/PTB 15, no SWORDFISH 16, na missão de apoio logístico à 

Iniciativa Mar Aberto em 2017 e ainda no COASTEX 17, bem como em várias outras ações 

de treino com os navios da nossa esquadra, ou com outras unidades estrangeiras. 

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

é de inteira justiça e com particular agrado que louvo a 20209 Segundo-tenente AN FLÁVIA 

ANDREIA FERREIRA SIMIÃO, pelo muito bom desempenho e profissionalismo demonstrados 

como chefe do Serviço de Abastecimento e Diretora da Cantina, e pelas qualidades 

militares, humanas e de caráter evidenciadas no exercício das suas funções, que em muito 

contribuíram para a eficiência, 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 9 de outubro de 

2017, pelo 24085 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO ALEXANDRE DA SILVA ALVES MARTINS, 

Comandante da Esquadrilha de Helicópteros, ao 9317996 Subtenente TS ANTÓNIO MIGUEL 

CUNHA MESQUITA, o qual se publica: 

 

 

Vai terminar a sua comissão de serviço, o 9317996 STEN TS ANTÓNIO MIGUEL CUNHA 

MESQUITA, após cerca de seis anos a exercer o cargo de Chefe da Secção de Saúde da 

Esquadrilha de Helicópteros. 

Face à situação particular desta Unidade, cuja Secção de Saúde está inserida no 

Serviço de Saúde da Base Aérea n.º 6 do Montijo, situação exigente na sistemática 

concertação de esforços e cooperação entre os dois sistemas, desde sempre que o STEN TS 

Mesquita demonstrou um elevadíssimo espírito de colaboração e dedicação, excelentes 

qualidades técnicas e de gestão, que foram decisivas para o bem-estar de todos os 

elementos que prestam serviço na Esquadrilha de Helicópteros. 

Nas áreas da sua responsabilidade, é possuidor de um conjunto vasto e cimentado de 

valências técnicas, soube sempre encontrar as soluções mais adequadas, exequíveis e 
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aceitáveis, de modo a ultrapassar todas as dificuldades que se lhe depararam no 

desempenho das suas funções e que resultaram numa capacidade de resposta excecional. 

Importa igualmente salientar o enorme esforço na implementação de medidas de 

controlo interno, para que a unidade atingisse índices bastantes satisfatórios no âmbito da 

Saúde Ocupacional e no âmbito das Provas de Aptidão Física. Realço, igualmente, a sua 

pronta disponibilidade e sentido de cooperação no desempenho das suas funções, no 

sentido de ter conseguido conciliar e dar resposta a todas as solicitações dos dois Sistemas 

de Saúde de forma exemplar. 

Acrescem ainda às suas capacidades profissionais, os seus atributos de carácter, 

fundamentais na área da Saúde, denotando grande capacidade de relacionamento com 

todos que com ele privam, demonstrando sempre grande espírito de solidariedade e uma 

permanente disponibilidade, contribuindo assim para os excelentes resultados obtidos na 

Secção de Saúde. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9317996 STEN TS ANTÓNIO MIGUEL CUNHA 

MESQUITA, pela elevada competência profissional, extraordinário desempenho e dedicação 

e excelentes qualidades pessoais e militares, atributos que contribuíram indubitavelmente 

para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Esquadrilha de Helicópteros 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 1 de setembro de 

2017, pelo 24681 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO JORGE SILVA RIBEIRO, Comandante da 

Zona Marítima da Madeira, ao 9351403 Segundo-sargento C TIAGO JORGE MIRA TARDÃO, o 

qual se publica: 

 

Após vinte e quatro meses de comissão de serviço no Comando da Zona Marítima da 

Madeira do 9351403 Segundo-sargento C TIAGO JORGE MIRA TARDÃO, foi possível 

constatar a forma exemplar como tem desempenhado as funções de Supervisor de 

Operações no Posto de Comando do Comando da Zona Marítima da Madeira e no Subcentro 

de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, assim como as funções de Chefe das 

Subsecções de Operações e de Informações do Estado-Maior do Comando da Zona Marítima 

da Madeira, após aprovação do novo regulamento interno deste comando. 

O sargento Mira Tardão, soube sempre combinar com competência e rigor as 

exigências das funções que desempenha, contribuindo com eficácia em todos os processos 

que permitiram o incremento da segurança e melhoria do padrão de resposta à emergência 

por parte dos Órgãos Locais da Autoridade Marítima e do Subcentro de Busca e Salvamento 

Marítimo do Funchal, bem como na eficiente articulação que com as instituições sediadas na 

Região Autónoma da Madeira. 

Detentor de excelentes aptidões militares e de caráter, das quais destaco valores como 

a lealdade a honestidade, zelo, sentido do humano e espírito de camaradagem, que sempre 

colocou em prática no relacionamento hierárquico, e que, associados ao seu elevado espírito 

de iniciativa, determinação, empenho e sentido das responsabilidades, muito contribuíram 

para um funcionamento de excelência do Posto de Comando do Comando da Zona Marítima 

da Madeira, com especial relevo após o incremento do dispositivo naval padrão na Região 

Autónoma da Madeira, conjugado com o incremento da atividade operacional e logística 

decorrente das missões executadas pela Marinha em apoio à Autoridade Marítima Nacional 

nas ilhas Selvagens. 

As qualidades que evidenciou desde o início da comissão, em particular a sua elevada 

capacidade de adaptação e a sua competência profissional, tornaram o sargento Mira 

Tardão, um valioso elemento no apoio ao Comando, em ações de busca e salvamento, onde 

as suas qualidades foram regularmente evidenciadas, assim como nas diversas ações de 

caráter operacional que diariamente exigiam permanente acompanhamento e uma atitude 

pró-ativa, dedicada e profissional, postura esta que sempre o caracterizou. 

Assim, é com muito agrado e satisfação que, no uso da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9351403 

Segundo-sargento C TIAGO JORGE MIRA TARDÃO, pelo seu desempenho, e pela elevadas 

qualidades militares, humanas e técnico-profissionais que evidenciou e, que muito 

contribuíram, para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Comando da Zona 

Marítima da Madeira e, consequentemente, da Marinha. 
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------- 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 outubro de 

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

Departamento Marítimo do Centro, ao 428783 Cabo-mor L CARLOS ALBERTO RIBEIRO 

CARDOSO, o qual se publica: 

  

O 428783 CMOR L CARLOS ALBERTO RIBEIRO CARDOSO está há cerca de três anos no 

Departamento Marítimo do Centro, tendo desempenhado com elevado brio profissional 

funções na Secção Patrimonial do Serviço Administrativo e Financeiro, e contribuído com o 

seu empenho, dedicação e sentido de bem servir para a eficácia e cumprimento da missão. 

Merece público testemunho a forma cuidada e eficiente com que o CMOR L Cardoso 

desenvolve as várias tarefas relacionadas com o controlo de imobilizado, sendo um dos 

principais responsáveis por uma completa reorganização do sistema de controlo interno, 

nesta área, em toda a área de jurisdição do Departamento Marítimo do Centro. Numa 

conjuntura de elevada atividade nos Órgãos da Polícia Marítima, também a forma presente, 

eficiente e estudiosa com que tratou os processos de ajudas de custo contribuíram para 

mitigar os hiatos de tempo que decorrem da tramitação processual, neste âmbito. 

No apoio logístico às Capitanias, Comandos Locais da Polícia Marítima, Estações 

Salva-Vidas e Faróis, merece especial referência o papel do CMOR L Cardoso pois 

desenvolveu essa tarefa de forma próxima, apesar da distância física; eficaz, apesar das 

restrições orçamentais; e, acima de tudo, nunca deixando de trabalhar para encontrar a 

melhor solução para cada problema que pudesse surgir, estando sempre do lado da 

solução, com elevado sentido de dever. 

O CMOR L Cardoso é um militar que revela características pessoais que são difíceis de 

traduzir em palavras. O seu trabalho na Marinha e na Autoridade Marítima Nacional, como 

Praça da Armada, é unanimemente reconhecido como exemplar e de referência para os 

todos os militares. É um militar dedicado, empenhado, estudioso e um verdadeiro camarada 

que merece o maior respeito e admiração de todos os que tiveram o privilégio de com ele 

trabalhar. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 428783 CMOR L CARLOS ALBERTO RIBEIRO 

CARDOSO, pela forma exemplar como desempenhou as suas funções, tendo o seu 

desempenho contribuído para o cumprimento da missão do Departamento Marítimo do 

Centro e, consequentemente, 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 4 de outubro de 

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

da Esquadrilha de Navios de Superfície, ao 6303891 Cabo CM PEDRO NUNO NICOLAU CRUZ 

DA COSTA, o qual se publica: 

 

O 6303891 Cabo CM PEDRO NUNO NICOLAU CRUZ DA COSTA presta serviço no 

Serviço de Apoio a Navios da Esquadrilha de Navios de Superfície desde novembro de 2012, 

desempenhando as funções de Adjunto do Chefe de Secção de Máquinas Ferramentas. 

Ao longo destes quase cinco anos de permanência nesta unidade, o Cabo CM Costa 

tem demonstrado empenho, dedicação e sentido de responsabilidade, vindo a exercer as 

suas funções de forma bastante digna, contribuindo ativamente na resolução dos inúmeros 

desafios na área das máquinas ferramentas, mesmo perante situações de difícil resolução, 

demonstrando possuir capacidades e valências que lhe permitem ultrapassar as diferentes 

adversidades. 

Militar sereno, sensato e pragmático, tem sabido tirar o melhor partido dos recursos 

colocados à sua disposição, o que, atenta a sua muita dedicação, entusiasmo e capacidade 

de organização, tem contribuído de forma significativa para o apoio no aprontamento dos 

navios da esquadra. 

Paralelamente, o Cabo CM Costa, militar de fácil relacionamento e carácter digno, cria 

à sua volta um clima de simpatia e de camaradagem, que lhe permite manter a 

consideração e respeito de todos que com ele convivem. 

Do mesmo modo se deve aqui realçar o seu caráter altruísta, tendo-se prontificado 

imediatamente quando se impôs a necessidade de voluntários para colaborar com as 
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demais entidades sob a alçada da Proteção Civil no âmbito do combate ao incêndio em 

Pedrógão Grande. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 6303891 Cabo CM Pedro Nuno Nicolau Cruz da 

Costa, pelo seu assinalável desempenho, assim como, pelas suas qualidades de carácter, 

sociais, militares e profissionais, que muito contribuíram 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 9 de outubro de 

2017, pelo 24085 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO ALEXANDRE DA SILVA ALVES MARTINS, 

Comandante da Esquadrilha de Helicópteros, à 9311902 Cabo L SABRINA FERNANDES, o 

qual se publica: 

 

Presta serviço na Esquadrilha de Helicópteros há cerca de três anos, a 9311902 CAB L 

SABRINA FERNANDES, onde tem exercido os cargos de Técnico Administrativo e Financeiro 

e Encarregado das Contas de Material na Secção de Administração Financeira e Secção de 

Abastecimento, respetivamente. 

A militar em apreço revelou desde sempre uma elevada competência profissional, 

notável dedicação ao serviço e espírito de missão, tendo demonstrando nas áreas da sua 

responsabilidade, um desempenho eficiente e eficaz de forma exemplar. 

Na qualidade de praça mais antigo da Secção de Abastecimento e Secção 

Administração Financeira, destaco as medidas de controlo interno que implementou e as 

inúmeras ações de elevada responsabilidade que executou. Destas, é de salientar a 

regularização e atualização de um número considerável de ativos de imobilizado, garantindo 

o seu controlo físico e em SIGDN, e a sua proatividade na compilação e permanente 

atualização de registos financeiros, essenciais para o normal funcionamento da Esquadrilha 

de Helicópteros. Salienta-se, igualmente, a sua permanente disponibilidade e participação 

ativa na organização das respetivas secções e compilação e disponibilização de dados 

estatísticos para apoio à decisão superior, ações que contribuíram de forma categórica e 

inequívoca para a implementação de medidas que visam a rentabilização e a contenção de 

despesas. 

A Cabo Fernandes é possuidora de uma enorme vontade de bem servir, de grande 

dedicação e total disponibilidade para com o serviço, aptidões estas que contribuem 

decisivamente para um bom desempenho e bom ambiente de trabalho do Departamento de 

Logística da Esquadrilha de Helicópteros. 

Acresce às suas capacidades profissionais, as suas qualidades pessoais, denotando 

igualmente um grandioso espírito de camaradagem e sociabilidade, nunca olhando a 

esforços ou dificuldades para cumprir as suas obrigações, características que a creditam 

como um excelente militar e um exemplo a seguir. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo a 9311902 CAB L Sabrina Fernandes, pela elevada 

competência profissional, extraordinário desempenho e dedicação e excelentes qualidades 

pessoais e militares, atributos que contribuíram indubitavelmente para a eficiência, prestígio 

e cumprimento da missão da Esquadrilha de Helicópteros 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 9 de fevereiro de 

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

Cultural de Marinha, ao 32008777 Chefe PEM VERÍSSIMO FERNANDES SALVADOR, o qual 

se publica: 

 

O 32008777 Chefe PEM VERÍSSIMO FERNANDES SALVADOR, presta serviço na 

Marinha há quase quarenta anos e na Comissão Cultural de Marinha, Serviço de Segurança, 

há cerca de vinte e quatro meses. 

Militarizado extremamente leal, cumpridor e dedicado, revelou ser detentor de uma 

excecional capacidade de trabalho e elevadas qualidades pessoais, adotando ao longo da 
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sua carreira, em particular ao longo dos quase dois anos em que serviu sob o meu 

comando, uma postura e atitude ponderada pelo rigor, dedicação e profissionalismo. O seu 

alto sentido das responsabilidades, aliado a um espírito construtivo e honesto, constituíram 

uma referência para todos os que trabalharam consigo na sua área funcional. 

Profissional extraordinariamente voluntarioso, disciplinado, de uma lealdade e conduta 

ímpares, muito ponderado, extremamente empenhado e determinado, o Chefe SALVADOR 

demonstrou todas as suas capacidades organizativas na forma em como reestruturou o 

serviço de segurança desta Comissão e na forma superior como organizou a gestão dos 

militarizados PEM sob as suas ordens, durante os eventos organizados pela Comissão 

Cultural de Marinha, em que a segurança esteve sempre num patamar irrepreensível, faceta 

que lhe foi granjeada amiúde. 

É de salientar ainda a sua boa disposição, o seu carácter, a frontalidade, a educação, a 

atitude francamente positiva e o respeito que colocou em todos os seus atos lhe permitiram 

colher a consideração, a estima e a admiração de todos aqueles que com ele serviram na 

Comissão Cultural de Marinha. 

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

me confere o n.º 3 do artigo 21.º do Regulamento Disciplinar da Polícia Marítima em 

articulação com o Despacho do Almirante CEMA n.º 24/05, de 08ABR, louvo o 32008777 

Chefe PEM VERÍSSIMO FERNANDES SALVADOR, pela forma altamente competente e 

dedicada com que desempenhou as suas funções ao longo dos dois anos, considerando que 

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

da Comissão Cultural da Marinha e, consequentemente, da Marinha. 

 
 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Serviços Distintos - Prata 

 

------- Despacho n.º 1170/2018: (Extrato) 

 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 

16.º e 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, condecora com a 

Medalha Militar de Serviços Distintos: 

 

Capitão-de-fragata (23285), Luís Miguel de Melo Canelas Sobral Domingues. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 01 de janeiro de 2017; 

Capitão-de-mar-e-guerra (23883), Paulo Jorge Narciso Ramalho da Silva. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 06 de fevereiro de 2017; 

Primeiro-tenente (20104), Carlos Fernando Ribeiro Ferreira.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 16 de maio de 2017; 

Capitão-de-fragata, NII 24987, José António Zeferino Henriques. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 28 de agosto de 2017; 

 

19 de janeiro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur 

Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Estado-Maior-General das Forças Armadas). 
 

 

------- 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 16.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 Prata, 

aos militares seguintes: 
 

22593 Capitão-tenente  LUÍS PEDRO DANTAS PEREIRA DE CASTRO  

410593 Primeiro-tenente STAEL VICTOR MANUEL E SÁ VENDA 

22500 Primeiro-tenente  RUI PEDRO ROBALO FRANCO 
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Medalha Militar de Serviços Distintos - Cobre 

 

------- Despacho n.º 1170/2018: (Extrato) 

 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 

16.º e 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, condecora com a 

Medalha Militar de Serviços Distintos: 

 

Sargento-ajudante, NII 407387, Vítor Manuel Alves Martins.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 28 de agosto de 2017; 

 

19 de janeiro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur 

Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Estado-Maior-General das Forças Armadas). 

 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 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 a) 

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 1.ª Classe, ao militar 

seguinte:  

 

21384 Capitão-mar-e-guerra  PAULO MANUEL GONÇALVES DA SILVA 

 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 3.ª Classe   

 

------- Despacho n.º 1171/2018: (Extrato) 

 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 20.º, 

22.º, 23.º e 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, condecora 

com a Medalha de Mérito Militar: 

 

Sargento-mor Fuzileiro, NII 775981, Eleutério Augusto Macedo.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 11 de julho de 2017; 

 

19 de janeiro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur 

Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Estado-Maior-General das Forças Armadas). 

 

 

 

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

seguintes: 

 

9306994 Primeiro-sargento A CARLOS MANUEL BRITO PINELAS 

9315703 Primeiro-sargento CM RICARDO JORGE BRITO AMARAL 

9350304 Primeiro-sargento M ANTÓNIO MANUEL MARTINS CARNEIRO 

9308709 Primeiro-marinheiro MS LUÍS MANUEL DA CRUZ 

 

 

Medalha da Cruz de S. Jorge - 1.ª Classe 

 

------- Despacho n.º 1169/2018: (Extrato) 

 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 

26.º, 27.º e 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, condecora 

com a Medalha Cruz de São Jorge: 

 

Capitão-de-mar-e-guerra (22881), José Manuel Ministro Ribeiro da Costa. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 03 de fevereiro de 2017; 

 

19 de janeiro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur 

Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Estado-Maior-General das Forças Armadas). 

 

 

Medalha da Cruz de S. Jorge - 2.ª Classe 

 

------- Despacho n.º 1169/2018: (Extrato) 

 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 

26.º, 27.º e 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, condecora 

com a Medalha Cruz de São Jorge: 

 

Capitão-de-fragata (26689), António Carlos Marques Peiriço.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 06 de março de 2017; 

Capitão-tenente de Marinha, (20194), Mário Miguel Cortes Sanches. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 03 de julho de 2017; 

Capitão-de-fragata, (22489), Pedro Manuel da Cruz Rafael.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 03 de julho de 2017; 

Capitão-de-fragata, NII 24286, Manuel João Ribeiro Parracha.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 31 de agosto de 2017; 

 

19 de janeiro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur 

Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Estado-Maior-General das Forças Armadas). 

 

 

Medalha da Cruz de S. Jorge - 3.ª Classe 

 

------- Despacho n.º 1169/2018: (Extrato) 

 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 

26.º, 27.º e 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, condecora 

com a Medalha Cruz de São Jorge: 
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Primeiro-tenente (25805), Sérgio Filipe de Deus Pardal.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 06 de março de 2017; 

Segundo-tenente (9311494), Paulo Renato Teixeira de Carvalho. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 06 de março de 2017; 

Primeiro-tenente de Marinha, (21905), Sofia Alexandre dos Santos.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas 03 de julho de 2017; 

Primeiro-tenente da classe de Serviço Técnico — Ramo Armas e Eletrónica, NII 

9327595, Sandro Cristiano Pereira Ventura.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas 18 de julho de 2017; 

Primeiro-tenente Fuzileiro, NII 21203, Nuno Miguel Arvins Fernandes. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 18 de julho de 2017; 

Primeiro-tenente da classe de Marinha, NII 23401, Marta Isabel Fernandes Araújo. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 18 de julho de 2017; 

Primeiro-tenente da classe de Marinha, NII 21601, Dário Tito dos Santos Silva 

Precioso.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas 18 de julho de 2017; 

Primeiro-tenente da classe de Administração Naval, NII 23404, André Filipe Gomes 

Manteiga.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas 18 de julho de 2017; 

Primeiro-tenente, NII 9322998, Luís Filipe Cardoso Nunes dos Santos. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 31 de agosto de 2017; 

 

19 de janeiro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur 

Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Estado-Maior-General das Forças Armadas). 

 

 

Medalha da Cruz de S. Jorge - 4.ª Classe 

 

------- Despacho n.º 1169/2018: (Extrato) 
 

O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 

26.º, 27.º e 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, condecora 

com a Medalha Cruz de São Jorge: 
 

Primeiro-sargento (9320001), Nuno Miguel Figueiredo Duarte.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 06 de março de 2017; 

Primeiro-sargento Taifa, (9319798), Magda Maria Martins Costa. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 03 de julho de 2017; 

Primeiro-sargento Eletrotécnico, do ramo de Informações de Combate, (9337203), 

Pedro Manuel Ribeiro Fernandes.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 03 de julho de 2017; 

Cabo Taifa Despenseiro, NII 9303601, Válter Manuel dos Reis Camacho. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 18 de julho de 2017; 

Primeiro-sargento Radarista, NII 818894, Nuno Manuel Soares Neves. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 18 de julho de 2017; 

Primeiro-sargento ETA, NII 9340394, Nuno Miguel Pereira Filipe. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 18 de julho de 2017: 

Primeiro-marinheiro EM, NII 9341805, João Pedro de Sousa Leal. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 18 de julho de 2017; 

Cabo CRO, NII 354092, António Lopes de Almeida.  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 30 de agosto de 2017; 

Cabo Fuzileiro, NII 9607509, Luís Duarte da Pomba Pinto da Cunha. 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, 30 de agosto de 2017; 
 

19 de janeiro de 2018. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur 

Pina Monteiro, General. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Estado-Maior-General das Forças Armadas). 



15

OA1 N.º 7/07-02-18

15 

Medalha Militar da Cruz Naval – 2.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 b) 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 2.ª Classe, ao militar seguinte:  

 

 

23790 Capitão-de-fragata  ANTÓNIO FERNANDO DE ALMEIDA MARQUES 

 

 

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: 

 

20206 Segundo-tenente EN-MEC LUÍS TIAGO DE MATOS FILIPE 

22807 Segundo-tenente  JOÃO PAULO VINAGRE PEDRO JANICAS 

21206 Segundo-tenente  MIGUEL FILIPE DIAS NOBRE NAVALHAS 

20209 Segundo-tenente AN FLÁVIA ANDREIA FERREIRA SIMIÃO 

9317996 Subtenente TS ANTÓNIO MIGUEL CUNHA MESQUITA 

 

 

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: 

 

9351403 Segundo-sargento C TIAGO JORGE MIRA TARDÃO 

428783 Cabo-mor L CARLOS ALBERTO RIBEIRO CARDOSO 

6303891 Cabo CM PEDRO NUNO NICOLAU CRUZ DA COSTA 

9311902 Cabo L SABRINA FERNANDES 

 

 

------- 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, ao militar seguinte:  

 

32008777 Chefe PEM VERÍSSIMO FERNANDES SALVADOR 
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Medalha Naval de Vasco da Gama 
 
------- Portaria n.º 98/2018: 

 

É CONCEDIDA A MEDALHA NAVAL DE «VASCO DA GAMA» AO CAPITÃO-DE-FRAGATA 

(REF) JOÃO EDUARDO DA CUNHA BELLEM RIBEIRO. 

 

O 10767 Capitão-de-fragata, na situação de reforma, João Eduardo da Cunha Bellem 

Ribeiro, liderou, desde outubro de 2010, a institucionalização em Portugal do Corpo de 

Cadetes do Mar (CCM), do qual o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada é, por 

inerência, o Comandante em Chefe Honorário, e dessa forma promover, através do Grupo 

de Amigos do Museu de Marinha, de que é Vice-Presidente, a inserção de Portugal no 

movimento mundial de jovens Cadetes, a «International Sea Cadet Association». 

Para além do apoio da Marinha, formalizado em protocolo datado de 6 de fevereiro de 

2012, o Comandante Bellem Ribeiro, através da sua laboriosa intervenção, conseguiu, 

ainda, congregar o contributo de doze associações da sociedade civil, essenciais ao 

sustentar da atividade conceptual do CCM e à certificação da formação ministrada, 

conferindo-lhe o indispensável rigor e qualidade. Estes cursos anuais, a ministrar aos 

Cadetes, decorrem nas Unidades do CCM espalhadas pelo País, de entre as quais se 

destacam as residentes na Comissão Portuguesa do Atlântico, no Instituto D. João de 

Castro, no Centro de Filosofia da Universidade Católica, na Associação dos Jovens Auditores 

para a Defesa, Segurança e Cidadania, na Associação Portuguesa da Diplomacia 

Euro-Atlântica, e, ainda, na Confraria Marítima de Portugal e na Associação de Fuzileiros. 

O Comandante Bellem Ribeiro coordenou, igualmente, a organização de intercâmbios 

internacionais com instituições congéneres de jovens Cadetes de outros países, a fim de 

estabelecer protocolos de cooperação, com o em especial propósito de recolher a sua 

experiência. Foi assim que surgiu a ideia, testada noutros países, de obter o contributo dos 

Reservistas que, em regime de voluntariado e em colaboração com o Ramo em que 

prestaram serviço, possam, agora, participar na formação dos Cadetes nas Escolas, 

alargando, assim, a capacidade de oferta deste tipo de formação a mais regiões do País. 

Ainda sob a batuta do Comandante Bellem Ribeiro foi estabelecida a colaboração do 

CCM com o Ministério da Educação, através das candidaturas ao projeto «A minha Escola 

adota o Museu de Marinha», e com o Ministério da Defesa Nacional, de que resultou a 

organização de cursos de Formação de Formadores para Cadetes «Voluntários da Defesa», 

ministrados pelo Instituto de Defesa Nacional. 

Fruto da intensa e diversificada atividade desenvolvida pelo Comandante Bellem 

Ribeiro, como Relações Públicas, como Diretor de Instrução, ou, ainda, como formador, foi 

possível conceber os currículos de formação dos Cadetes, desenvolver elementos 

multimédia de apoio à aprendizagem, como por exemplo os «Simuladores de centro de 

decisão», e, ainda, a promoção anual, junto de em Autarquias e Escolas, de eventos 

diversos, exposições, congressos, homenagens, encontros evocativos e cerimónias 

militares. Desta valiosa ação resultou a afiliação de mais de uma centena de «unidades» do 

Corpo de Cadetes, espalhadas pelo Continente e Ilhas, e a qualificação de inúmeros 

monitores, que têm vindo, de forma exclusivamente voluntária, a transmitir a sua 

experiência de homens do Mar aos Cadetes, contribuindo, desta forma, para a divulgação 

da Cultura Marítima. 

Paralelamente, o Comandante Bellem Ribeiro promoveu, ainda, a institucionalização da 

Liga dos Reservistas de Portugal, sendo seu sócio fundador. Esta associação, que pela 

primeira vez, em Portugal, congregou Oficiais, Sargentos e Praças, do RC, do RV, do SEN e 

do SMO, já fora do serviço ativo, pertencentes aos três Ramos das Forças Armadas, tem 

como objetivo estatutário a progressiva utilização dos seus membros como Comandantes e 

Formadores das Unidades de Cadetes. Esta solução permitirá sustentar, de forma 

consistente, a disseminação das unidades do Corpo de Cadetes pelo Continente e Regiões 

Autónomas, contribuindo, dessa forma, para consolidar a desejada abertura da Marinha à 

sociedade civil. 

Pelo exposto, é de elementar justiça enaltecer a relevância e o alcance do trabalho 

voluntário que o Comandante Bellem Ribeiro tem vindo a desenvolver e a incentivar, 

refletido na valiosíssima atividade do Corpo de Cadetes do Mar, contribuindo, de modo 

muito significativo, para o conhecimento, a divulgação e o prestígio da Marinha e da 

Maritimidade Portuguesa. 
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Assim, ao abrigo do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 49 052, de 11 de junho 

de 1969, o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada determina o seguinte: 

 

Artigo único 

 

É concedida a Medalha Naval de «Vasco da Gama» ao 10767 Capitão-de-fragata (REF) 

João Eduardo da Cunha Bellem Ribeiro. 

 

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

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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Promoções e Graduações de Oficiais 

 

------- Despacho n.º 1173/2018: 

 

PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA. 

 

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-de-mar-e-guerra, em conformidade com o previsto na alínea a) do artigo 198.º do 

mesmo estatuto, o seguinte capitão-de-fragata, da classe de Administração Naval: 

 

23487 Luís Miguel Pereira Gonçalves 

 

(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 

dezembro 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 24186 Capitão-de-mar-e-guerra da classe de Administração 

Naval Luís Manuel Parracho Trindade. Este oficial, uma vez promovido, deverá ser colocado 

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 24186 Capitão-de-mar-e-guerra 

da classe de Administração Naval Luís Manuel Parracho Trindade. 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 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. 

 

29-12-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 1172/2018: 

 

PROMOÇÃO AO POSTO DE SEGUNDO-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 diuturnidade ao posto de 

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

estatuto, a seguinte subtenente da classe de Técnicos Superiores Navais: 

 

9102808 Joana Sofia Catarino Hernandez Jerónimo 
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(adido ao 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 23 de 

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

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

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

seu posto e classe à esquerda do 9102109 Segundo-tenente da classe de Técnicos 

Superiores Navais João Paulo Gonçalves Ferreira e à direita da 9105207 Segundo-tenente 

da classe de Técnicos Superiores Navais Sónia Alexandra Rosa Lage. 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 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 

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 colocada 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. 

 

29-12-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior da Armada, em 7 de fevereiro de 2018 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

CALM 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2018: 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 35/2018: 

 

Recomenda ao Governo que no quadro da União Europeia integre a Cooperação Estruturada  

Permanente em matéria de segurança e defesa. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Despacho n.º 1167/2018: 

 

Procede à delegação de competências do Diretor-Geral da Autoridade Marítima no Diretor 

de Administração Financeira e Logística da Direção-Geral da Autoridade Marítima.  

 

 

 

  



OA1 N.º 7/07-02-18

22
22 

      

Atos de Hierarquia Superior ao Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 38 (A) - X 
 

------- Despacho n.º 1165/2018: 
 

DEPÓSITO DE MUNIÇÕES NATO DE LISBOA (DMNL) — CONSTRUÇÕES EM ZONA DE 

SERVIDÃO MILITAR — EMBARGO E DEMOLIÇÃO DE OBRAS. 
 

Considerando que o Depósito de Munições NATO de Lisboa (DMNL) é uma 

infraestrutura NATO ativa cuja finalidade é o cumprimento da missão militar da Aliança 

Atlântica; 

Considerando que o DMNL, afeto ao Ministério da Defesa Nacional, em utilização pela 

Marinha, integra o domínio público militar; 

Considerando que o Decreto n.º 27/2017, de 14 de agosto, dispõe que a zona 

confinante com o DMNL fica sujeita a servidão militar definida nos termos do mesmo 

diploma, com o objetivo principal de garantir a segurança de pessoas e bens em face da 

missão específica daquela instituição, nomeadamente, o armazenamento ou inativação de 

explosivos de grande capacidade; 

Considerando que, ao abrigo do Decreto n.º 27/2017, de 14 de agosto, a entidade 

militar competente para o efeito levantou o correspondente «auto de notícia» com a data de 

16 de outubro de 2017, no seguimento de ações de fiscalização na zona de servidão militar 

do DMNL, dando notícia que se encontra em execução a ampliação de uma infraestrutura 

para habitação, junto da posição com as coordenadas 38.º34`21.25”N/9.º7`10.02”W 

(coordenadas Google Earth), freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal, sem 

autorização da autoridade militar competente; 

Considerando que as servidões militares e outras restrições de interesse militar ou de 

interesse para a defesa nacional têm por fins, entre outros, garantir a segurança das 

instalações militares, a segurança das pessoas e bens nas zonas confinantes com essas 

instalações, bem como permitir às forças armadas a execução das missões que lhes 

competem, no exercício da sua atividade normal ou dentro dos planos de operações 

militares; 

Considerando que se verificou o incumprimento por parte do dono da obra/proprietário 

da obra, efetuada sem a respetiva licença da autoridade militar competente, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de outubro de 1964, pelo que deverá ser objeto de embargo 

e, sendo o caso, de demolição e aplicação das multas pelas infrações verificadas; 

Considerando que, de acordo com o n.º 3 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 7.º do 

Decreto n.º 27/2017, de 14 de agosto, é da competência do membro do Governo 

responsável pela área da defesa nacional ordenar a cessação de atividades, embargar ou 

demolir construções, em zona de servidão militar; 

Nestes termos e de acordo com o disposto na Lei n.º 2078, de 11 de julho de 1955, e 

do Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de outubro de 1964, determino: 
 

a) O embargo, pela Marinha, da obra ilegal referente à ampliação de uma 

infraestrutura para habitação em zona de servidão militar do DMNL, situada na freguesia de 

Fernão Ferro, concelho do Seixal, na posição georreferenciada 38.º 34`21.25” N/9.º 

7`10.02” W, sem a respetiva licença da autoridade militar competente; 

b) Que se informe o dono da obra que, em caso de incumprimento, incorrerá em 

crime de desobediência pela violação da ordem de embargo; 

c) Que se notifique o proprietário, na qualidade de dono da obra, em caso de 

incumprimento, poderá sujeitar-se à posse administrativa, por parte do MDN, através da 

Marinha, para a execução de demolição e à fixação do competente regime sancionatório 

pela Marinha, sendo o dono da obra/proprietário responsável pelo pagamento dos encargos 

devidos. 
 

18 de janeiro de 2018. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo 

Ferreira Lopes. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Gabinete do Ministro). 



OA1 N.º 7/07-02-18

23
23 

      

                                              Outros Atos Internos  

 
PAA 38 (A) - X 

 

------- Despacho do Superintendente do Material, n.º 7/SM/18, de 5 de fevereiro: 

 

NORMAS RELATIVAS À REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOTAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS 

E LUBRIFICANTES. 

 

Considerando as condições inerentes à contratação através da Unidade Ministerial de 

Compras (UMC); 

Considerando as ferramentas informáticas disponíveis em sede de Sistema Integrado 

de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN); 

 Determino: 

 

1. São aprovadas as “Normas de requisição e de utilização de dotações de 

combustíveis e lubrificantes”, em anexo ao presente despacho e que dele fazem parte 

integrante. 

2. É revogado o Despacho do Vice-almirante Superintendente dos Serviços do 

Material n.º 2/2014, de 21 de janeiro, publicado na OA n.º 5/2014, de 29 de janeiro. 

3. O presente despacho entra em vigor na data de publicação na Ordem da Armada. 

 

 

ANEXO 

 

NORMAS RELATIVAS À REQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOTAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/OrdensBD/OA1/Ficheiros/2018/07_DESPACHO_07_SM_18.PDF
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PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 1202/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUPERINTENDENTE DO 

MATERIAL NO DIRETOR DE ABASTECIMENTO. 

 

Considerando a necessidade de aquisição de Gasóleo Colorido 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. 

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 

Colorido pela Direção de Abastecimento (NPD 3018001113), pelo preço máximo de 

340.000,00€ (trezentos e quarenta mil euros), valor sem 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 1 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 Colorido, pelo preço máximo 

de 340.000,00€ (valor sem 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 Colorido, pelo preço máximo de 340.000,00€ (valor 

sem 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 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 arts.º 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 arts.º 88.º e 89.º do CCP, proceder à notificação para prestação da 

caução; 

h) Nos termos dos arts.º 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 arts.º 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: 
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i) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

ii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iii) Resolver o contrato, sendo caso disso. 

 

3 — 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 DL n.º 155/92, de 28 de julho. 

 

23-01-2018. — O Superintendente, António Carlos Rocha Carrilho, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 24, de 2 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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PAA 41 (A) SUP FUO - X 

 

------- Despacho n.º 1318/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO COMANDANTE DA ESQUADRILHA 

DE NAVIOS DE SUPERFÍCIE NO COMANDANTE DO NRP ÁLVARES CABRAL. 

 

1 — Ao abrigo do n.º 1 do Despacho n.º 4307/2017, de 24 de abril, do Vice-almirante 

Comandante Naval, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 19 de maio de 

2017, subdelego no comandante do NRP Álvares Cabral, Capitão-de-fragata Alexandre 

Dionísio Martins dos Santos Fernandes, a competência que me é subdelegada para, aos 

militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo que prestem serviço no NRP 

Álvares Cabral: 

 

a) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

b) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

c) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

d) Conceder licença por adoção; 

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

avaliação para adoção; 

f) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

g) Autorizar assistência a filho com deficiência ou doença crónica; 

h) Autorizar assistência a neto; 

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

j) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 23 de novembro de 2017, ficando 

por este meio ratificados todos os atos entretanto praticados, que se incluam no âmbito 

desta subdelegação de competências. 

3 — É revogado o Despacho n.º 5518/2017, de 22 de maio, do Comandante da 

Esquadrilha de Navios de Superfície, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 

26 de junho de 2017. 

 

4 de dezembro de 2017. — O Comandante da Esquadrilha de Navios de Superfície, 

Diogo Arroteia, Capitão-de-mar-e-Guerra. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 
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PAA 41 (A) - X 

 

------- Despacho n.º 1319/2018: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO COMANDANTE NAVAL NO 

COMANDANTE DA ESQUADRILHA DE HELICÓPTEROS. 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do Despacho n.º 1909/2017, de 15 de 

fevereiro, do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 47, de 7 de março de 2017, subdelego no Comandante da Esquadrilha de 

Helicópteros, Capitão-de-fragata Paulo Jorge Gonçalves Simões, a competência que me é 

delegada para, aos militares em qualquer forma de prestação de serviço efetivo que 

prestem serviço na Esquadrilha de Helicópteros: 

 

a) Conceder licença parental inicial em qualquer das modalidades; 

b) Conceder licença por risco clínico durante a gravidez; 

c) Conceder licença por interrupção de gravidez; 

d) Conceder licença por adoção; 

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

avaliação para adoção; 

f) Autorizar assistência inadiável e imprescindível a filho; 

g) Autorizar assistência a neto; 

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

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

deficiência ou doença crónica; 

j) Autorizar assistência a membro do agregado familiar. 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 12 de janeiro de 2017, ficando por 

este meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Capitão-de-fragata Paulo 

Jorge Gonçalves Simões, que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

3 — É revogado o Despacho n.º 4309/2017, de 24 abril de 2017, do Comandante 

Naval, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, de 19 de maio de 2017. 

 

13 de dezembro de 2017. — O Comandante Naval, Henrique Eduardo Passaláqua de 

Gouveia e Melo, Vice-Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 27, de 7 de fevereiro de 2018, pelo Ministério da Defesa Nacional - 
Marinha). 

 


