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                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Louvor n.º 439/2016: 

 

LOUVO O CONTRA-ALMIRANTE, NII 15575, JOÃO LEONARDO VALENTE DOS SANTOS. 

 

Louvo o Contra-almirante, NII 15575, João Leonardo Valente dos Santos, pela forma 

altamente honrosa e brilhante como desempenhou, desde janeiro de 2014, as funções de 

Subdiretor do Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM)/Instituto Universitário Militar 

(IUM), Diretor do Departamento de Cursos e de Diretor em exercício de funções do IESM 

por mais de três meses. 

Oficial general dotado de uma distinta formação humana e de uma sólida formação 

militar e técnica demonstrou em todas as circunstâncias, elevada competência, 

extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais na execução das inúmeras e 

difíceis tarefas no âmbito das suas tarefas, beneficiando e prestigiando o IESM/IUM, as 

Forças Armadas e o país. 

Enquanto Subdiretor e Diretor do Departamento de Cursos do IESM/IUM, 

nomeadamente no âmbito da supervisão dos cursos ministrados, com particular destaque 

para o Curso de Promoção a Oficial General (CPOG), que acompanhou e dirigiu ao longo de 

quase três anos, o Contra-almirante Valente dos Santos demonstrou extraordinários dotes e 

virtudes, em que se relevam a lealdade, o espírito de sacrifício, a abnegação e a coragem 

moral, tendo a sua ação sido sempre pautada por uma assinalável sensatez e ponderação 

na resolução dos assuntos e por uma atitude firme, mas aberta e conciliadora, que se 

traduziu num desempenho altamente eficaz, que o creditou como esteio de reconhecido 

valor e que em muito contribuiu para os resultados do IESM/IUM. 

No desempenho das suas funções e muito em particular, como Diretor do antigo IESM, 

soube pela sua sensibilidade humana singular, cultivar sempre uma sã e sincera relação 

entre os militares e civis em serviço no IUM, conquistando a confiança, admiração e a 

estima de todos. 

Do conjunto de atividades que o Contra-almirante Valente dos Santos desenvolveu 

enquanto Subdiretor do IESM/IUM, sobressaem a sua participação como membro do Júri de 

avaliação de trabalhos de investigação individual, de grupo e de discussões dirigidas dos 

diversos cursos do IESM/IUM e do Mestrado em Ciências Militares — Segurança e Defesa 

(MCMSD), bem como a importante presidência da Comissão de Avaliação e Garantia da 

Qualidade do IESM, no âmbito da qual coordenou todo o processo de certificação da 

garantia da qualidade, junto da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(A3ES), que culminou de forma exemplar na certificação do Instituto e na remoção das 

condições anteriormente impostas pela A3ES ao MCMSD. 

Realça-se ainda o brilhante relacionamento que manteve com o seu Ramo na 

condução e resolução das mais diversas questões afetas ao ensino, pessoal docente, não 

docente e discentes da Marinha, constituindo a sua ação uma primorosa e inestimável 

colaboração e apoio à direção do Instituto. 

Assim, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e 

virtudes militares e pessoais que creditam o Contra-almirante Valente dos Santos como um 

Oficial General de elevada craveira, devendo por isso, os serviços por si prestados serem 

considerados extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para o 

Instituto, para as Forças Armadas e para Portugal. 

 

28 de setembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

Artur Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Estado-Maior-General das Forças Armadas). 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 28 de março de 

2016, pelo 23785 Capitão-de-mar-e-guerra FZ JOAQUIM JOSÉ ASSIS PACHECO DOS 

SANTOS, Comandante da Escola de Fuzileiros, ao 9600909 Segundo-tenente FZ GERSON 

TINY COSME, o qual se publica: 

 

Após 6 anos de serviço na Marinha e na Escola de Fuzileiros vai passar à situação de 

Reserva de Disponibilidade o 9600909 Segundo-tenente Fuzileiro GERSON TINY COSME. 

Inicialmente, e após terminado o período de formação, o tenente COSME exerceu as 

exigentes funções de Chefe do Serviço de Pessoal da Escola de Fuzileiros, cabendo-lhe a 

difícil tarefa de coordenar a execução das diferentes ações administrativas relativas a 

assuntos da gestão do pessoal, o que conseguiu com invulgar discernimento e enorme 

eficácia. Neste período destaca-se ainda o seu papel relevante na edificação do plano de 

recursos humanos da unidade. 

Reconhecendo-se as suas capacidades pessoais e profissionais, passou, numa fase 

posterior, a exercer a partir de setembro de 2013 funções de formador no Batalhão de 

Instrução. Nesse sentido assumiu os cargos de Chefe do Gabinete de Operações Terrestres 

e cumulativamente, o cargo de Comandante da 4.ª Companhia. Foi ainda Diretor de Curso 

de duas edições do Curso de Formação Básica de Praças e de uma edição do Curso de 

Formação de Praças Fuzileiros onde lecionou mais de 450 horas de formação em diferentes 

módulos, designadamente Infantaria de Combate e Operações Anfíbias, e acompanhou os 

diferentes exercícios de campo associados. Num período caracterizado pelos 

constrangimentos ao nível dos recursos humanos, conseguiu, através da sua capacidade de 

organização, de uma atitude proativa, determinação e objetividade, contribuir de forma 

decisiva para o cumprimento da missão e para os bons resultados da formação. 

No âmbito do Departamento de Formação Geral participou e coordenou diversas 

atividades realizadas na Escola de Fuzileiros, sendo de destacar, entre outros, o apoio 

prestado ao programa - Peso Pesado Teen, e à equipa júnior de rugby do Belenenses, tendo 

o seu desempenho e do pessoal que dele dependia sido alvo de elogiosas referências, 

resultando daí a divulgação da qualidade do trabalho e dos valores cultivados na Escola de 

Fuzileiros e na Marinha. 

Militar empenhado, cooperativo e de exemplar rigor, demonstrou sempre uma atitude 

profissional irrepreensível e uma disponibilidade total, pelo que foi considerado um 

colaborador merecedor da confiança e estima do comando do BI. De sólida formação 

profissional e moral, a sua conduta, o espírito de camaradagem revelado e a vontade de 

bem servir, aliados a um profundo sentido do dever, valeram-lhe da parte dos seus 

superiores, pares e inferiores hierárquicos o respeito, o reconhecimento e a consideração. 

Assim, é da mais elementar justiça e com especial agrado, que, ao abrigo da 

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

louvo o 9600909 Segundo-tenente Fuzileiro GERSON TINY COSME pelo trabalho que 

desenvolveu durante a sua comissão na Escola de Fuzileiros, o qual foi relevante para a 

qualidade das atividades realizadas pelo Batalhão de Instrução, e que associo à sua 

capacidade de trabalho, de liderança e aos seus dotes de caráter, nomeadamente lealdade e 

perseverança, bem como a um elevado conjunto de qualidades humanas, morais e 

militares, que o tornam num oficial de excelência, o que me leva a considerar o seu 

desempenho como tendo contribuído significativamente para o prestígio e eficiência do 

Corpo de Fuzileiros e consequentemente da Marinha.  

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 2 de março de 

2016, pelo 22384 Capitão-de-mar-e-guerra EMA LUÍS EDUARDO MOITA RODRIGUES, 

Diretor de Tecnologias de Informação e Comunicações, ao 9101710 Segundo-tenente TSN 

(ELT) GONÇALO MIGUEL ROSA DOS SANTOS JORGE, o qual se publica: 

 

Após seis anos de serviço na Marinha, na Direção de Tecnologias de Informação e 

Comunicações, desempenhando as funções de Engenheiro de Telecomunicações, o 9101710 

Segundo-tenente TSN (ELT) GONÇALO MIGUEL ROSA DOS SANTOS JORGE vai, por 

questões estatutárias, transitar para a situação de Reserva de Disponibilidade. 

Militar determinado, dotado de elevadas qualidades técnicas, militares e humanas, 

demonstrou ao longo da sua comissão e no exercício das suas funções uma atitude marcada 

por um elevado sentido das responsabilidades, assim como uma total disponibilidade e 
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dedicação ao serviço, características que lhe permitiram desempenhar com elevada eficácia 

todas as tarefas que lhe foram atribuídas no âmbito do projeto, planeamento e manutenção 

dos sistemas de telecomunicações da Marinha. 

Da sua vasta ação, releva-se o trabalho desenvolvido na implementação e manutenção 

da atual rede VHF a nível nacional, sobretudo na definição do sistema de comando e 

controlo, cujos resultados e conhecimentos adquiridos permitiram adotar e expandir este 

sistema aos equipamentos que integram o GMDSS. Releva-se também o trabalho 

desenvolvido no planeamento e implementação de inúmeras ligações ponto-a-ponto através 

de feixe hertziano, que permitiram expandir a Rede de Comunicações da Marinha à várias 

unidades de Marinha e da Autoridade Marítima, bem como o importante trabalho 

desenvolvido na configuração do circuito SATCOM, que contribuiu de forma determinante 

para a análise e a adoção de soluções que permitiram assegurar um funcionamento estável 

deste importante sistema de comunicações, essencial para o exercício do comando e 

controlo da esquadra e para a condução de operações no mar. 

Do ponto de vista das suas qualidades humanas, o tenente JORGE contribuiu, pela sua 

maneira de ser, afável e de trato muito cordial, para a sã convivência dos profissionais que 

desempenham funções na Secção de Telecomunicações da DITIC, reforçando o sentimento 

de camaradagem e o espírito de equipa, patente no excelente ambiente de trabalho 

existente. 

Assim, é com particular agrado e sentido de justiça que, ao abrigo da competência que 

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

9101710 Segundo-tenente TSN (ELT) GONÇALO MIGUEL ROSA DOS SANTOS JORGE, pelo 

excelente desempenho e pelo conjunto de qualidades militares, pessoais e profissionais que 

evidenciou ao longo desta sua comissão de serviço, que contribuíram significativamente 

para o cumprimento da missão da Direção das Tecnologias de Informação e Comunicações 

e, consequentemente, para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de março de 

2016, pelo 24174 Vice-almirante ANTÓNIO CARLOS VIEIRA ROCHA CARRILHO, 

Superintendente do Pessoal, ao 9101510 Segundo-tenente TN (RH) JOÃO CARLOS DA LUZ 

CÂNDIDO, o qual se publica: 

 

O 9101510 2TEN TN (RH) JOÃO CARLOS DA LUZ CÂNDIDO vai cessar o vínculo 

contratual com a Marinha, desempenhando desde março de 2010, as funções de Chefe da 

Secção de Gestão de Projetos do Gabinete da Qualidade do Sistema de Gestão de Recursos 

Humanos da Marinha na Superintendência do Pessoal. 

Durante este período, o tenente LUZ CÂNDIDO participou de forma ativa como auditor 

em cinco ciclos anuais no âmbito da realização de Auditorias Internas e de Auditorias de 

Acompanhamento. Participou igualmente nas revisões ao SGRHM bem como na preparação 

e acompanhamento das auditorias externas realizadas pela APCER à Marinha, no âmbito da 

manutenção e renovação da certificação do SGRHM. 

Complementarmente, o tenente LUZ CÂNDIDO colaborou ainda na revisão da 

documentação de apoio ao sistema, salientando-se a este propósito, a revisão dos Manuais 

de Recursos Humanos da Marinha (MASUP's). Ao nível da atividade do gabinete da 

qualidade do SGRHM e considerando as rendições ocorridas, salienta-se a sua ação decisiva 

na ligação e continuidade dos diversos processos internos, permitindo perpetuar um 

conjunto de boas práticas e garantir uma melhoria contínua das ações desenvolvidas. 

Oficial discreto, disciplinado e com elevado sentido do dever correspondeu de forma 

permanente às diversas solicitações resultantes da atividade própria de um gabinete com 

uma elevada interatividade com as diversas unidades que compõem o SGRHM, tendo-se 

constituído como um elemento muito válido e preponderante da ação do gabinete. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9101510 2TEN TN (RH) JOÃO CARLOS DA LUZ 

CÂNDIDO, pelo seu desempenho, pelas qualidades pessoais e profissionais, contribuindo 

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

Superintendência do Pessoal e, consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 22 de janeiro de 

2016, pelo 20184 Capitão-de-mar-e-guerra AN RES HENRIQUE JOSUÉ SIMÕES CANDEIAS, 

Diretor da Direção de Contabilidade e Operações Financeiras, à 9100413 Subtenente TSN 

(JUR) ANA FILIPA OLIVEIRA DE SOUSA, o qual se publica: 

 

A 9100413 Subtenente TSN (JUR) ANA FILIPA OLIVEIRA DE SOUSA, após cerca de 

dois anos e meio de serviço, destacou da Direção de Contabilidade e Operações Financeiras, 

onde desempenhou o cargo de Assessora Jurídica. 

Militar de elevada competência e determinação, com sólidos e aprofundados 

conhecimentos na sua área de formação, o que lhe permitiu enfrentar, com singular 

firmeza, as complexas tarefas que lhe foram cometidas na área da fiscalidade e dos 

vencimentos, revelando o pragmatismo necessário para responder em tempo oportuno e de 

forma objetiva às diversas solicitações recebidas. 

Indubitavelmente, a tenente ANA SOUSA revelou ser uma profissional organizada e 

exigente consigo própria, designadamente pela forma como conduziu minuciosamente as 

análises jurídicas dos processos multidisciplinares que lhe foram confiados, sabendo 

interpretar com rigor as orientações superiores e conciliá-las com a realidade e as dinâmicas 

diárias, apesar de um quadro legislativo em permanente mudança, sempre na demanda de 

soluções e de pareceres legalmente alicerçados, conducentes a desbloquear dificuldades, o 

que implicou aprofundados estudos, engenho e imaginação, para deslindar as situações 

mais ímpares, permitindo-lhe, deste modo, atingir notabilíssimos resultados. 

Militar de forte e nobre caráter, revelou sempre um elevado espírito de cooperação, 

frontalidade e exemplar vontade de bem servir, a que soube aliar um enorme sentido das 

responsabilidades e uma invulgar disponibilidade no desempenho do cargo, apesar da sua 

situação como o único recurso humano especializado a desempenhar funções no sector 

financeiro. 

É de realçar, igualmente, a sua vocação e proficiência militar, com uma afirmação 

incessante de elevados dotes de lealdade, abnegação, espírito de sacrifício, obediência e 

elevada competência técnico profissional, que desde logo muito cedo evidenciou, para além 

de uma aprazível atitude e postura, o que a fez granjear a simpatia, respeito e 

reconhecimento profissional da 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 9100413 Subtenente TSN (JUR) ANA FILIPA OLIVEIRA DE 

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

forma leal e dedicada como desempenhou as suas funções, que relevantemente 

contribuíram para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção de 

Contabilidade e Operações Financeiras, e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 30 de maio de 2016, 

pelo 157077 Contra-almirante AN ANTÓNIO INÁCIO GONÇALVES COVITA, Diretor de 

Abastecimento, ao 9104913 Subtenente TSN (CIV) JOÃO MIGUEL CORREIA PEDRO, o qual 

se publica: 

 

O 9104913 STEN TSN (CIV) JOÃO MIGUEL CORREIA PEDRO desempenha funções na 

Direção de Abastecimento há aproximadamente 3 anos, como Adjunto do Chefe do 

Gabinete de Apoio, da Divisão Operacional e Técnica, demonstrando sempre no seu 

desempenho, sólidos conhecimentos técnicos, competência profissional, espírito de 

cooperação, iniciativa e eficácia. 

Desde cedo, o seu caráter e capacidade de se envolver nos diversos projetos que esta 

Direção levou a cabo na exigente área de manutenção de infraestruturas, permitiram 

constatar um sentido de missão assinalável, apurado rigor, vontade de bem cumprir e 

grande competência técnico profissional, qualidades que colocou na execução de todas as 

tarefas que lhe foram confiadas e que lhe permitiram atingir níveis elevados de 

desempenho. 

O seu relacionamento com as diversas Divisões na elaboração de Memórias Descritivas 

e Justificativas e Mapas de Necessidades foi fundamental para a execução das diversas 
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obras de conservação e beneficiação, tornando-o como elemento fundamental e de enorme 

valia para esta Direção. 

Foi também de capital importância a sua ação na elaboração do Plano de Emergência 

Interno da Divisão Operacional e Técnica, a colaboração nos estudos preliminares de 

construção no Centro de Distribuição Alimentar e acompanhamento, controlo e resolução de 

não conformidades resultantes de inspeção às instalações desta Direção por parte da IGM, 

efetuada em março de 2015. 

Para além da excelente formação técnico-profissional que possui, o subtenente 

CORREIA PEDRO reúne igualmente um assinalável conjunto de qualidades pessoais, 

traduzidas numa conduta irrepreensível, espírito de cooperação e sociabilidade notáveis. O 

trato fácil e a motivação demonstrada foram atributos fundamentais para a criação de um 

excelente ambiente de trabalho, granjeando-lhe o respeito, consideração e estima de todos 

quantos com ele trabalharam. 

Assim, é com sentimento de justiça, que ao abrigo do n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o STEN TSN (CIV) JOÃO MIGUEL CORREIA PEDRO, 

pelo conjunto de qualidades militares, profissionais e humanas, pelo elevado espírito de 

missão, considerando que a sua ação muito contribuiu para o cumprimento da missão da 

Direção de Abastecimento e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 12 de maio de 2016, 

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

Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, ao 224584 Sargento-ajudante CM ANTÓNIO 

JOSÉ MOITA PINTO GOMES, o qual se publica: 

 

O 224584 Sargento-ajudante CM ANTÓNIO JOSÉ MOITA PINTO GOMES prestou serviço 

no Departamento de Treino e Avaliação do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, 

onde desempenhou as exigentes funções de Avaliador da área de Limitação de Avarias, 

durante cerca de 47 meses. 

Militar sereno de elevada competência técnico-profissional, revelou no exercício das 

suas funções permanente disponibilidade, determinação, iniciativa e capacidade de trabalho. 

As suas excelentes qualidades técnico-pedagógicas na área de Limitação de Avarias foram 

patenteadas de forma inequívoca nos resultados muito positivos no treino e avaliação da 

esquadra no âmbito dos diversos planos de treino. 

Realço ainda que a ação do SAJ CM PINTO GOMES foi caracterizada por um elevado 

sentido de disciplina, rigor e responsabilidade, procurando sempre de forma humilde, 

discreta mas proativa melhorar os procedimentos e práticas associadas à Limitação de 

Avarias. Da sua ação releva ainda o papel preponderante nas diversas ações de treino em 

que participou, contabilizando 124 Planos de Treino e Avaliação em todas as classes de 

navios da Marinha, distribuídos por Avaliações de Padrões de Prontidão, Planos de Treino de 

Segurança, Planos de Treino Básicos, Planos de Treino Operacionais, Planos de Treino 

Específico, Treinos Assistidos e Planos de Treino de Porto, totalizando mais de 100 dias no 

mar. 

Participou ainda na preparação e integração do treino dos patrulhas oceânicos da 

classe Viana do Castelo e submarinos da classe Tridente e, entre outros trabalhos, 

colaborou na revisão da doutrina e normativo na área da Limitação de Avarias, onde se 

destacam as novas listas de verificação, apresentações para apoio aos navios 

disponibilizadas através do sítio do CITAN na intranet, e na elaboração das publicações 

PXFLOT 01 - Guia de Procedimentos de Limitação de Avarias, Mecânica e Eletrotecnia em 

Unidade Navais de Superfície e PBCITAN 101 - Guia de Exercícios de Apoio aos Planos de 

Treino. A colaboração do sargento-ajudante GOMES foi ainda requerida pela IGM, a quando 

da Inspeção de Acompanhamento e Temática na área de SHST à Escola de Tecnologias 

Navais, em julho de 2013. 

Durante o período da comissão, participou em ações de treino fora de Portugal, onde 

se realça a sua integração na equipa do projeto 3 da Cooperação Técnico-Militar entre 

Portugal e Moçambique em 2014. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 224584 Sargento-ajudante CM ANTÓNIO JOSÉ 

MOITA PINTO GOMES, pelo trabalho desenvolvido e pela forma exemplar, dedicada e 

empenhada com que desempenhou as suas funções na Área de Treino e Avaliação de 

Limitação de Avarias, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e 
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cumprimento da missão do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, e 

consequentemente da Marinha. 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 31 de março de 

2016, pelo 28684 Capitão-de-mar-e-guerra LUÍS PEDRO PROENÇA MENDES, Comandante 

da Base Naval de Lisboa, ao 919288 Primeiro-sargento L JOÃO DANIEL GOMES FERREIRA, o 

qual se publica: 

 

Destacou da Base Naval de Lisboa, após mais de três anos de comissão de serviço, o 

919288 1SAR L JOÃO DANIEL GOMES FERREIRA. 

Ao longo deste período, o sargento FERREIRA chefiou a Subsecção de Obtenção 

Interna em acumulação com a Subsecção de Contabilidade do Material, tendo-se dedicado 

totalmente às mesmas, desenvolvendo um trabalho meritório e profícuo, contribuindo com 

elevada resiliência para a cabal prossecução e desenvolvimento dos processos de aquisição 

logística e de controlo e registo patrimonial. 

Conseguiu ainda fazer um acompanhamento e registo da despesa efetuada pelos 

serviços, o que possibilitou a implementação de medidas de contenção direcionadas, 

permitindo à Base Naval de Lisboa adaptar-se aos cortes sentidos no financiamento, 

minimizando o impacto na sua atividade. 

Enquanto utilizador das ferramentas de gestão revelou plenamente a sua eficácia, 

competência e dedicação, nomeadamente nas tarefas associadas ao correto 

desenvolvimento e lançamento dos processos logísticos nas suas diversas fases, 

desempenhando estas tarefas de forma meritória e consistente. 

O sargento FERREIRA revelou-se um militar organizado e com um elevado sentido das 

responsabilidades, sendo possuidor de saber e experiência acumulados, que colocou sempre 

em prol do bom funcionamento do serviço, antecipando as dificuldades e apoiando os seus 

chefes de serviço na busca pelas melhores soluções, sempre pautadas por elevados padrões 

de eficiência e eficácia. 

Militar exemplar, de fino trato, disciplinado, possuidor de uma elevada integridade de 

carácter e um profundo sentido do dever, atitudes que aliadas a uma inexcedível dedicação 

ao serviço, lhe granjearam o respeito e a consideração dos seus superiores, pares e 

subordinados, tornando-o digno de ser apontado como um exemplo a seguir. 

E pois com inteira justiça que, ao abrigo 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 919288 1SAR L JOÃO DANIEL GOMES FERREIRA, pela competência, 

consistência e elevada qualidade evidenciadas no desempenho das funções de Chefe das 

Subsecções de Obtenção Interna e de Contabilidade do Material, que muito contribuíram 

para o prestígio e cumprimento da missão da Base Naval de Lisboa e, consequentemente, 

da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 24 de julho de 

2015, pelo 157077 Contra-almirante AN ANTÓNIO INÁCIO GONÇALVES COVITA, Diretor de 

Abastecimento, ao 9323700 Primeiro-sargento L SÉRGIO DAVID ANTUNES PIRES, o qual se 

publica: 

 

O 9323700 Primeiro-sargento L SÉRGIO DAVID ANTUNES PIRES presta serviço na 

Direção de Abastecimento há cerca de cinco anos, inicialmente na Secção Orçamental da 

Repartição Administrativa e Financeira e, posteriormente, na Secção homónima da Divisão 

Administrativa e Financeira, fruto da reorganização orgânica operada na Direção, e onde 

tem vindo a desempenhar o cargo de Chefe da Subsecção Orçamental. 

Durante todo o período da comissão, no desempenho das suas funções, o sargento L 

PIRES tem revelado, de forma persistente, uma exemplar capacidade de organização e um 

elevado espírito de iniciativa, desenvolvendo permanentemente um trabalho notável, 

traduzido nos mecanismos de controlo interno e de comunicação de informação 

implementados e na forma eficiente e eficaz com que contribui para a gestão do orçamento 

da DA. 

Militar muito determinado, com opinião própria e dotado de forte espírito de 

cooperação, o sargento PIRES contribui de forma contínua com sugestões para a melhoria 

do desempenho da equipa em que está inserido e manifesta, constantemente, 
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disponibilidade para coadjuvar em todas as tarefas, incluindo as que não são diretamente 

relacionadas com a sua função. 

A sua grande capacidade de adaptação, comprovada pela forma célere e competente 

como se ajustou às alterações introduzidas, ao nível da execução orçamental, pela adesão 

da Marinha ao Regime de Administração Financeira do Estado (RAFE), e uma bem expressa 

capacidade de autodomínio, tem-lhe permitido manter constantemente, um elevado 

desempenho. Estas qualidades, aliadas à disponibilidade e dedicação sempre patenteadas 

para com o serviço, à postura sempre responsável e ao dinamismo por si exibido, 

permitiram-lhe assumir, de forma temporária e após o destacamento do Chefe da Secção 

Orçamental para a frequência do CPOS sem rendição imediata, com elevado 

profissionalismo, algumas das funções inerentes ao cargo em questão. 

Mais recentemente o sargento PIRES, foi chamado a desempenhar as funções de 

pagador e responsável de fundo de maneio durante o período de frequência do Curso de 

Promoção a Sargento-chefe do titular deste cargo, revelando as elevadas capacidades de 

organização, espírito de cooperação e sentido de responsabilidades. 

Para além das suas inegáveis qualidades profissionais, o sargento PIRES possuí um 

elevado sentido humano e afabilidade que, aliados a uma postura militar e social 

irrepreensíveis, lhe tem granjeado a admiração, confiança e respeito por parte de 

superiores, pares e subordinados da Direção e do pessoal das subentidades contabilísticas 

(SEC3) apoiadas. 

Pelo que antecede, é de inteira justiça que faço público o testemunho do meu elevado 

apreço e consideração pelo 9323700 Primeiro-sargento L SÉRGIO DAVID ANTUNES PIRES, 

pelo que ao abrigo da competência que me é conferida pela alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º 

do Regulamento de Disciplina Militar, conjugado com o n.º 2 do artigo 64.º do mesmo 

regulamento, é-me muito grato louvar este sargento, pelo conjunto de qualidades pessoais, 

profissionais e técnicas evidenciadas, que contribuíram de forma preponderante para o 

prestígio e cumprimento da missão da Direção de Abastecimento e, consequentemente, da 

Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 6 de junho de 2016, 

pelo 389877 Comodoro EMQ LUÍS MANUEL RAMOS BORGES, Diretor de Infraestruturas, ao 

224598 Primeiro-sargento L RUI ALEXANDRE FREIRA VENTURA, o qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para nova comissão de serviço, vai destacar o 224598 

Primeiro-sargento L RUI ALEXANDRE FREIRE VENTURA, cessando as funções que tem vindo 

a desempenhar na Divisão Administrativa e Financeira da Direção de Infraestruturas, ao 

longo dos últimos 28 meses. 

Neste período, o sargento VENTURA desempenhou as funções de Tesoureiro e 

posteriormente de Chefe da Secção do Aprovisionamento desta Direção, sendo ainda, na 

ausência de provimento do cargo de Chefe de Gestão Financeira, um elemento fundamental 

de apoio ao Chefe da Divisão Administrativa e Financeira na execução das mais diversas 

atividades de planeamento e execução orçamental da Direção de Infraestruturas. 

Militar brioso e íntegro, de carácter forte e simples, cedo demonstrou ser possuidor de 

uma grande eficácia nas ações a que foi chamado a intervir, onde, com os seus elevados e 

sólidos conhecimentos, a sua inexcedível disponibilidade para o serviço, a sua determinação 

e vontade de bem servir, sempre soube encontrar as soluções que mais se adequavam aos 

diversos desafios, os quais com a sua elevada ponderação sempre soube ultrapassar. 

A sua simplicidade no trato, conjuntamente com a sua moderação e atitude proativa, 

permitiram-lhe criar um excelente ambiente de trabalho, granjeando estima, amizade, 

consideração e respeito de todos os que com ele privaram ao longo da sua comissão. 

Assim, é com particular 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 224598 

Primeiro-sargento L RUI ALEXANDRE FREIRE VENTURA, pelas suas excecionais qualidades 

militares, profissionais, morais e humanas, e pelo elevado nível de profissionalismo com que 

caracterizou o desempenho nas funções que lhe foram atribuídas, o que contribuiu de forma 

muito significativa para o cumprimento da missão da Direção de Infraestruturas e 

consequentemente da Marinha. 

 

 

 



8

OA1 N.º 49/26-10-16

8 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 14 de agosto de 

2015, pelo 23383 Capitão-de-mar-e-guerra FERNANDO MANUEL FÉLIX MARQUES, 

Comandante da Zona Marítima da Madeira, ao 9321703 Segundo-sargento C ANTÓNIO 

JOSÉ PEREIRA CERDEIRA, o qual se publica: 

 

Após 25 meses de comissão de serviço no Comando da Zona Marítima da Madeira, 

destacou o 9321703 Segundo-sargento C ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA CERDEIRA, onde 

desempenhou de forma exemplar as funções de Supervisor de Registos da Secção de 

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

acumulando ainda funções de Supervisor de Registo do Centro de Operações e do 

Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal. 

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

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

colocou em prática no relacionamento com os seu pares, subordinados, e com os seu 

superiores hierárquicos, o que, associado à sua elevada competência técnico-profissional, 

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

para um funcionamento de excelência, não só da Secção de Informações e de Operações do 

Estado-Maior do Comando da Zona Marítima da Madeira, como também das restantes 

secções onde desempenhou funções, nomeadamente as exigentes funções de Supervisor de 

Registo do Centro de Operações e do Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do 

Funchal. 

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 CERDEIRA 

um valioso elemento no apoio ao Comando, ao respetivo chefe de serviço, e aos restantes 

oficiais que exerceram funções de oficial de permanência, quer em ações de busca e 

salvamento, quer nas diversas ações de caráter operacional que diariamente exigiam 

permanente acompanhamento e uma atitude proativa, 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 9321703 

Segundo-sargento C ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA CERDEIRA, pelo seu desempenho notável, e 

pela elevadas qualidades militares, humanas e técnico-profissionais que evidenciou, tendo 

contribuído de forma exemplar para o cumprimento da missão e prestígio do Comando da 

Zona Marítima da Madeira e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 9 de junho de 2016, 

pelo 27084 Capitão-de-mar-e-guerra CARLOS OSVALDO RODRIGUES CAMPOS, Comandante 

da Escola de Tecnologias Navais, ao 503396 Cabo CM RICARDO MANUEL DO COUTO INÊS, o 

qual se publica: 

 

 Após três anos e três meses de serviço na Escola de Tecnologias Navais (ETNA), no 

cargo de Auxiliar de Formação do Departamento de Limitação de Avarias, por ter sido 

nomeado para uma nova comissão embarcado, vai destacar o 503396 Cabo CM RICARDO 

MANUEL DO COUTO INÊS. 

Ao longo de toda a sua comissão o cabo INÊS revelou sempre elevada competência 

técnica, exemplar cuidado com o seu encargo, assinalável dedicação e espírito de sacrifício 

e máxima disponibilidade para o serviço. Mercê desta louvável atitude, cuidado e 

desempenho muito meritórios como auxiliar de formação, revelou-se um precioso auxiliar 

do Chefe do Gabinete de Apoio e soube ao mesmo tempo garantir a permanente eficácia do 

parque de incêndios para o regular funcionamento do Departamento de Formação e 

especialmente para o cumprimento dos objetivos e tarefas superiormente definidos. 

No âmbito específico das suas funções de auxiliar de formação, preparou todos os 

equipamentos que seriam utilizados na formação prática, onde demonstrou sempre elevado 

zelo na vigilância e no cumprimento de todas as regras de segurança, contribuindo assim 

para um dos objetivos desta escola: formar com zero acidentes. Numa Unidade com um 

parque de infraestruturas com elevada idade e uma grande utilização, destaca-se ainda a 

sua ação de forma muito ativa na manutenção e reparação de diversas infraestruturas, 

nomeadamente, beneficiação do simulador de incêndio Neptuno, e do simulador de rombos 

e alagamentos Nereu, beneficiação da casa da bomba de combate a incêndios e do edifício 
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de apoio do parque de incêndios, marcação e pintura de linhas delimitadoras das zonas de 

perigo do parque de incêndios, limpeza do tanque de água de reserva e do tanque de 

combustível para os simuladores do parque de incêndios, bem como a limpeza do sistema 

de separação de águas residuais existente no DLA, permitindo assim a extensão da vida útil 

daqueles equipamentos e consequentemente a capacidade da ETNA poder garantir a 

continuidade da oferta de formação prática e treino na área da Limitação de Avarias. Não é 

de descurar o seu empenhamento na preparação de simuladores para ações de DISTEX e 

outras ações de treino da esquadra. 

Militar possuidor de excelente formação técnico-profissional, reúne, igualmente, um 

assinalável conjunto de qualidades pessoais, traduzidas em inquestionável lealdade, 

disciplina, e espírito de cooperação. O trato fácil e a permanente boa disposição 

demonstradas conferem-lhe uma assinalável capacidade de relacionamento interpessoal, o 

que lhe granjearam a estima e consideração dos seus superiores hierárquicos e a admiração 

dos seus pares. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 503396 Cabo CM RICARDO MANUEL DO COUTO 

INÊS pelo seu desempenho exemplar, pela forma como soube colocar todas suas vastas 

qualidades ao serviço da Unidade e pelos excelentes resultados do seu trabalho durante 

esta comissão, que assim contribuiu de modo determinante e decisivo, para a eficiência, o 

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

da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 8 de junho de 2015, 

pelo 23383 Capitão-de-mar-e-guerra FERNANDO MANUEL FÉLIX MARQUES, Comandante da 

Zona Marítima da Madeira, ao 9333909 Segundo-marinheiro MS FERNANDO ANTÓNIO 

FERNANDES DE OLIVEIRA, o qual se publica: 

 

Após 28 meses de comissão de serviço no Comandante da Zona Marítima da Madeira, 

desempenhando as funções de Condutor, destacou o 9333909 2MAR MS FERNANDO 

ANTÓNIO FERNANDES DE OLIVEIRA. 

Embora integrado funcionalmente no Serviço de Apoio Geral, o 2MAR OLIVEIRA teve a 

seu cargo as funções de Condutor e Secretário do Comandante da Zona Marítima da 

Madeira, que desempenhou com competência e dedicação. 

Ao longo da sua comissão, para além das tarefas atribuídas enquanto Condutor do 

Comando da Zona Marítima da Madeira, as quais sempre desempenhou com grande 

eficiência e eficácia, foi também chamado a efetuar um inúmero conjunto de tarefas 

relacionadas com o Serviço de Apoio Geral, quer no âmbito da manutenção, quer em ações 

de apoio logístico, tendo, de igual modo, demonstrado um elevado espírito de cooperação e 

uma enorme disponibilidade. 

O 2MAR OLIVEIRA, não tendo formação específica para o desempenho de funções de 

secretariado, cumpriu com exemplar dedicação, profissionalismo e sentido de 

responsabilidade as funções que lhe foram atribuídas nesta área, demonstrando uma 

elevada capacidade de aprendizagem e de organização. 

A qualidade do desempenho do 2MAR MS OLIVEIRA, na execução de tarefas em atos 

protocolares, durante o desempenho das funções de condutor e secretário do Comandante 

da Zona Marítima da Madeira, mereceu os melhores elogios por parte de entidades 

externas, sendo testemunho inequívoco do valor dos serviços prestados à Marinha. A sua 

permanente disponibilidade e vontade de bem servir, conjugados com uma grande 

facilidade de relacionamento, contribuíram para o estreitar de relações com diversas 

entidades, o que fez do 2MAR MS OLIVEIRA um agente facilitador nas ações de coordenação 

de atos protocolares, contribuindo de forma exemplar para o prestígio da Marinha. 

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

de Disciplina Militar, louvo o 9333909 2MAR MS FERNANDO ANTÓNIO FERNANDES DE 

OLIVEIRA pelo seu excelente desempenho, e pelas suas elevadas qualidades militares, 

profissionais e humanas, que evidenciou durante toda a comissão, que muito contribuíram 

para a eficiência, prestígio e bom funcionamento 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 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 16 de fevereiro de 

2016, pelo 22990 Capitão-tenente ANTÓNIO PEDRO NOLASCO CRESPO, Comandante do 

NRP Jacinto Cândido, ao 9322510 Segundo-marinheiro EM MANUEL DA SILVA COSTA, o 

qual se publica: 

 

Após cerca de cinco anos a bordo do NRP Jacinto Cândido, vai em breve destacar o 

9322510 Segundo-marinheiro EM MANUEL DA SILVA COSTA, onde, durante os primeiros 2 

anos da sua comissão exerceu as funções de Operador de Sistemas de Emergência no 

Serviço de LA, tendo no restante período exercido as funções de Operador de Distribuição 

de Energia Elétrica no Serviço de Eletrotecnia. 

Militar dotado de elevada competência técnico-profissional, forjada em cerca de cinco 

anos de embarque, evidencia ainda um vasto elenco de qualidades pessoais de 

incontestável valor. No decorrer do referido período demonstrou, no desempenho das suas 

funções, elevado sentido do dever, incansável dedicação e permanente espírito de 

cooperação. Este conjunto de características, aliadas a uma sempre presente disponibilidade 

permitiram-lhe atingir relevantes padrões de desempenho. 

Trabalhador e proativo, embora humilde e com elevado sentido do humano, o 

segundo-marinheiro EM SILVA COSTA demonstrou possuir excelentes conhecimentos 

técnicos na área de Limitação de Avarias, como na de Eletricidade, tendo ademais revelado 

iniciativa e resiliência na resolução dos problemas com que se deparou, atributos que lhe 

granjearam o respeito, estima e amizade de todos os que com ele conviveram e 

trabalharam. 

Às reconhecidas capacidades técnicas aliou uma prematura maturidade profissional 

que lhe permitiu atingir resultados dignos de realce no desempenho de funções associados 

à sua especialidade, como Eletricista de Serviço e Ronda LA ao navio. Não obstante ter 

desempenhado as suas funções em circunstâncias particularmente difíceis e exigentes, num 

regime de três quartos e de três divisões durante cerca de um ano, o segundo-marinheiro 

EM COSTA pautou a sua ação pelos princípios do rigor e bem-fazer, confirmando a sua 

invulgar abnegação. 

O sentido de responsabilidade e a capacidade de trabalho demonstrados pelo referido 

militar contribuíram de forma significativa para o cumprimento das missões atribuídas ao 

navio, merecendo especial realce as relacionadas com o aprontamento, treino e avaliação, 

salientando-se 34 missões SAR ZEE no Continente, 1 atribuição à Zona Marítima do Norte, 

cinco atribuições à Zona Marítima dos Açores, exercícios nacionais e internacionais tais 

como CONTEX-PHIBEX 11, APP e PTB 2012, GUARDEX 13, APP e PTE 2014, LUSITANO 14, 

PRONTEX 14, AÇOR 15, CONTEX-PHIBEX 15, FELINO 15 e seis Viagens de Instrução de 

Cadetes da Escola Naval, totalizando 18 350 horas de missão e 7300 horas de navegação. 

Assim, é com inteira justiça e extremo agrado que, usando da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9322510 

Segundo-marinheiro EM MANUEL DA SILVA COSTA pela excelência do seu desempenho, sob 

circunstâncias de elevado grau de dificuldade, que contribuiu de forma indelével para o 

cumprimento da missão do NRP Jacinto Cândido, e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 18 de novembro de 

2015, pelo 22687 Capitão-de-fragata ANTÓNIO DA COSTA NEVES DOS SANTOS MARTINHO, 

Chefe da Divisão de Oceanografia do Instituto Hidrográfico, ao 12027785 Técnico Superior 

EDUARDO GABRIEL NEVES PINTO CRAVEIRO, o qual se publica: 

 

O técnico superior EDUARDO GABRIEL NEVES PINTO CRAVEIRO tem colaborado com o 

Instituto Hidrográfico (IH) desde 1985, prestando serviço na secção de Agitação Marítima 

da Divisão de Oceanografia. 

Técnico com elevada capacidade de organização e autonomia, exemplar 

disponibilidade e prontidão, assinalável capacidade de adaptação, grande discrição e 

relacionamento afável e correto. 

O técnico superior EDUARDO CRAVEIRO tem a seu cargo a exigente tarefa de controlo 

diário da rede costeira de estações ondógrafo, o mais antigo sistema de monitorização a 

operar no mar de forma contínua em Portugal, e a disponibilização imediata dos respetivos 

dados. É, também, responsável pelo arquivo de dados de agitação marítima e colabora na 

sua inserção na base de dados desenvolvida pelo Centro de Dados Técnico-Científicos do IH, 
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permitindo desta forma a execução de estudos de climatologia da agitação marítima, 

nomeadamente estudos de alterações climáticas. 

É de salientar, ainda, a sua dedicação na elaboração de relatórios diversos, incluindo 

os relatórios de tempestade, que pela sua natureza carecem de uma resposta imediata e 

eficaz, e na validação do novo software de aquisição de dados das boias ondógrafo, que 

permite o registo contínuo das séries de agitação marítima, com evidentes mais-valias em 

termos da qualidade dos dados e do estudo da variabilidade da agitação marítima. 

Assim, é com elementar sentido de justiça que louvo o Técnico Superior EDUARDO 

GABRIEL NEVES PINTO CRAVEIRO, pelas suas qualidades técnicas e pessoais e pelo seu 

desempenho e competência profissional, contribuindo significativamente para o 

cumprimento da missão do Instituto Hidrográfico e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Serviços Distintos - Prata 

 

------- Despacho n.º 12623/2016: 

 

CONDECORA COM A MEDALHA MILITAR DE SERVIÇOS DISTINTOS, GRAU PRATA, O 

CONTRA-ALMIRANTE (15575), JOÃO LEONARDO VALENTE DOS SANTOS. 

 

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, Grau Prata, o Contra-almirante (15575), João 

Leonardo Valente dos Santos. 

 

28 de setembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, 

Artur Pina Monteiro, General. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 20 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
– Estado-Maior-General das Forças Armadas). 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 2.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016: 

 

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 civil seguinte:  

 

12027785 Técnico Superior  EDUARDO GABRIEL NEVES PINTO CRAVEIRO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 3.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016: 

  

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: 
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9600909 Segundo-tenente FZ GERSON TINY COSME 

9101710 Segundo-tenente TSN (ELT) GONÇALO MIGUEL ROSA DOS SANTOS JORGE 

9101510 Segundo-tenente TN (RH) JOÃO CARLOS DA LUZ CÂNDIDO 

9100413 Subtenente TSN JUR) ANA FILIPA OLIVEIRA DE SOUSA 

9104913 Subtenente TSN (CIV) JOÃO MIGUEL CORREIA PEDRO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016: 

 

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: 

 

224584 Sargento-ajudante CM ANTÓNIO JOSÉ MOITA PINTO GOMES 

919288 Primeiro-sargento L JOÃO DANIEL GOMES FERREIRA 

224598 Primeiro-sargento L RUI ALEXANDRE FREIRE VENTURA 

9321703 Primeiro-sargento C ANTÓNIO JOSÉ PEREIRA CERDEIRA 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 26 de setembro de 

2016: 

 

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: 

 

9323700 Primeiro-sargento L SÉRGIO DAVID ANTUNES PIRES 

503396 Cabo CM RICARDO MANUEL DO COUTO INÊS 

9333909 Segundo-marinheiro MS FERNANDO ANTÓNIO FERNANDES DE OLIVEIRA 

9322510 Segundo-marinheiro EM MANUEL DA SILVA COSTA 
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Exonerações e Nomeações 

  

------- Despacho n.º 12878/2016: 

 

NOMEAÇÃO, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO, DO COMANDANTE JOSÉ MANUEL MATIAS 

DE FREITAS, PARA EXERCER O CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEAMENTO E 

PROGRAMAÇÃO (DPP).  

 

O Decreto Regulamentar 8/2015, de 31 de julho, define a missão, atribuições e o tipo 

de organização interna da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). 

Por seu turno, a Portaria 283/2015, de 15 de setembro, estabeleceu a estrutura 

nuclear da DGRDN e as competências das respetivas unidades orgânicas, designadas 

direções de serviços, e fixou em dezasseis (16) o número máximo de unidades orgânicas 

flexíveis e em uma (1) a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares; 

Considerando que o lugar de chefe de divisão de Planeamento e Programação (DPP), a 

que se refere o artigo 7.º da Portaria 283/2015, de 15 de setembro, se encontra vago, por 

cessação de funções em regime de substituição do seu anterior titular; 

Considerando que, face às múltiplas competências atribuídas à DPP, torna-se 

imprescindível e urgente assegurar o seu normal funcionamento; 

Considerando que o Comandante José Manuel Matias de Freitas preenche os requisitos 

legais e possui o perfil e a necessária experiência e aptidão técnica para o exercício das 

funções inerentes ao cargo em apreço, conforme síntese curricular anexa: 

1 — Nomeio, em regime de substituição, o Comandante José Manuel Matias de Freitas, 

para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Planeamento e Programação (DPP), nos termos 

e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua 

versão atual, conjugados com o n.º 9 do artigo 21.º da mesma Lei. 

2 — O ora nomeado fica autorizado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 31.º da Lei 2/2004, 

de 15 de janeiro, a optar pela remuneração que lhe é devida pela categoria de origem. 

3 — É revogado o meu Despacho n.º 11122/2015, de 6 de outubro. 

4 — O presente despacho de nomeação produz efeitos a 01 de setembro de 2016. 

 

29 de setembro de 2016. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto 

António Rodrigues Coelho. 

 
Síntese Curricular 

 

Nome: José Manuel Matias de Freitas 

Local e Data de Nascimento: São Julião da Figueira da Foz, 27 de abril de 1968 

I — Percurso Académico 

Licenciatura em Ciências Militares Navais — Curso de Engenheiro Naval, Ramo de 

Armas e Eletrónica — Escola Naval (1986/1992) 

II — Formação profissional 

Curso de Manutenção de Equipamentos e Sistemas de Armas Antissubmarinas — 

G2EA, Escola de Armas Submarinas (janeiro 1996 a fevereiro 1996) 

Curso Aperfeiçoamento Sistemas de Armas e Misseis-G2EA, Escola de Artilharia 

(05fevereiro a 06maio 1996) 

Curso de Aperfeiçoamento em Segurança de Explosivos e Engenhos Afins — G2EA, 

Escola de Artilharia Naval (julho 1996) 

Curso de Aperfeiçoamento em Tática e Operações Navais — Centro de Instrução de 

Tática Naval (setembro 2000) 

Curso Administração avançada Windows NT — G1EA (novembro 2001) 

Curso Geral Naval de Guerra — Instituto Superior Naval de Guerra (04março 02 a 

19julho 2002) 

Curso Complementar Naval de Guerra — Instituto de Estudos Superiores Militares 

(2010 a 2011) 

Formação no âmbito do projeto de expansão MS EMP — (02 a 08maio 2012) 

Formação em gestão avançada de projetos — (26novembro a 11dezembro 2012) 

Preparação para o exame de certificação CAPM (17dezembro 2012) Certified Associate 

in Project Management (CAPM), (Desde fevereiro 2013) 
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II Curso Cibersegurança e Gestão de Crises no Ciberespaço — (16 a 27março 2015) 

III — Experiência profissional 

Chefe do serviço de Eletrotecnia — NRP Oliveira e Carmo (1993 a 1994) 

Chefe do serviço de Eletrotecnia — NRP António Enes (1994 a 1996) 

Chefe dos Serviços de Armas e Eletrónica — NRP Corte Real (1996 a outubro 1999) 

Chefe do Gabinete de Sistemas e Formador Sistemas de Armas (MW08 e DDWCS) no 

G1EA - Escola de Eletrotecnia (1999 a 2002) 

Chefe do Departamento de Armas de Eletrónica — NRP Alvares Cabral (2002 a 2005) 

Chefe do Departamento de Manutenção no Centro de Comunicações, Dados e Cifra da 

Marinha — (2005 a maio 2008) 

Chefe da Secção de Infraestruturas e Comunicações — Direção de Tecnologias de 

Informação e Comunicações — (maio 2008 a outubro 2010) 

Chefe da Divisão de Sistemas e Comunicações — Direção de Tecnologias de 

Informação e Comunicações — (outubro 2010 a fevereiro 2013) 

Subdiretor, Chefe do Gabinete de Coordenação e Planeamento, Arquitetura, 

Normalização, Qualidade e Segurança e Project Management Officer da Direção de 

Tecnologias de Informação e Comunicações — (fevereiro 2013 a novembro 2015) 

IV — Louvores e Condecorações 

Louvor atribuído pelo Comandante do N.R.P. “António Enes” (CTEN) — 02 abril 1996 

Louvor atribuído pelo Comandante do N.R.P. “Corte Real” (CFR) — 20 outubro 1999 

Louvor atribuído pelo Diretor da Escola de Eletrotecnia (CFR) — 07 junho 2001 

Louvor atribuído pelo Comandante do N.R.P. Álvares Cabral (CFR) — 22 março 2005 

Louvor atribuído pelo Diretor do Centro de Comunicações de Dados e de Cifra da 

Marinha (CFR) — 30 abril 2008 

Louvor atribuído pelo Diretor da Direção de Tecnologias de Informação e 

Comunicações (CMG) — 25 junho 2013 

Louvor atribuído pelo Diretor da Direção de Tecnologias de Informação e 

Comunicações (CMG) — 06 novembro 2015 

Medalha NATO Operação Kosovo — 25 de maio de 1999 a 26 de junho de 1999 

Medalha Artigo 5 NATO “Active Endeavour” — 19 de abril 2004 a 02 de junho 2004 

Medalha de Mérito Militar de 2.ª classe — 09 de agosto de 2005 

Medalha Comportamento Exemplar Prata — 11 de abril de 2006 

Medalha Cruz Naval 2.ª classe — 18 de julho de 2008 

Medalha Militar de Serviços Distintos — Prata — 29 de novembro de 2013 

Medalha Militar de Serviços Distintos — Prata — 31 de agosto de 2016 
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                                    Mudanças de Situação 

 

------- Despacho n.º 12728/2016: 

 

PASSAGEM À SITUAÇÃO DE RESERVA DO CALM EMQ JOÃO LEONARDO VALENTE DOS 

SANTOS. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 153.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, conjugado com o artigo 12.º do mesmo 

Decreto-Lei e com a alínea a) do artigo 153.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

236/99, de 25 de junho, passar à situação de reserva, em 9 de outubro de 2016, o 15575 

CALM EMQ João Leonardo Valente dos Santos. 

 

11-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 12729/2016: 

 

PASSAGEM À SITUAÇÃO DE RESERVA DO CALM MN JOSÉ DE GOUVEIA DE 

ALBUQUERQUE E SOUSA. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada nos termos da alínea a) do n.º 1 

do artigo 153.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, conjugado com o artigo 12.º do mesmo 

Decreto-Lei e com a alínea a) do artigo 153.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

236/99, de 25 de junho, passar à situação de reserva, em 4 de outubro de 2016, o 10084 

CALM MN José de Gouveia de Albuquerque e Sousa. 

 

11-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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Promoções e Graduações de Oficiais 

 

------- Decreto do Presidente da República n.º 93/2016: 

 
de 20 de outubro 

 

CONFIRMA A PROMOÇÃO AO POSTO DE CONTRA-ALMIRANTE, DO COMODORO, DA 

CLASSE DA MARINHA, VLADIMIRO JOSÉ DAS NEVES COELHO. 

 

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica 

n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de 

setembro, o seguinte: 

É confirmada a promoção ao posto de Contra-Almirante, do Comodoro, da classe da 

Marinha, Vladimiro José das Neves Coelho, efetuada por deliberação de 10 de outubro de 

2016 do Conselho de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da 

Defesa Nacional de 14 do mesmo mês. 

 

Assinado em 18 de outubro de 2016. 

 

Publique-se. 

 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 
(Publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 202, de 20 de outubro de 2016, pela Presidência da 

República). 

 

 

------- Decreto do Presidente da República n.º 91/2016: 

 
de 20 de outubro 

 

CONFIRMA A PROMOÇÃO AO POSTO DE CONTRA-ALMIRANTE, DO COMODORO, DA 

CLASSE DA MARINHA, JOÃO LUÍS RODRIGUES DORES ARESTA. 

 

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica 

n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de 

setembro, o seguinte: 

É confirmada a promoção ao posto de Contra-Almirante, do Comodoro, da classe da 

Marinha, João Luís Rodrigues Dores Aresta, efetuada por deliberação de 10 de outubro de 

2016 do Conselho de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da 

Defesa Nacional de 14 do mesmo mês. 

 

Assinado em 18 de outubro de 2016. 

 

Publique-se. 

 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 
(Publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 202, de 20 de outubro de 2016, pela Presidência da República). 

 

 

------- Despacho n.º 12808/2016: 

 

GRADUA NO POSTO DE CAPITÃO-TENENTE DA CLASSE DE CAPELÃES UM 

PRIMEIRO-TENENTE. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, nos termos da alínea c) do 

artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 93/91, de 26 de fevereiro, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 54/97, de 6 de março, conjugado com o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei 
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n.º 251/2009, de 23 de setembro, graduar no posto de capitão-tenente, a contar de 1 de 

setembro de 2016, o seguinte primeiro-tenente, da classe de Capelães: 

 

7100109 António dos Santos Oliveira 

 

A graduação produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, 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. 

Este militar, uma vez graduado, deverá ser colocado na lista de antiguidade do seu 

posto e classe tal como vai ordenado. 

 

14-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 25 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 12730/2016: 

 

PROMOÇÃO DE SEGUNDOS-TENENTES DA CLASSE DE MARINHA AO POSTO DE 

PRIMEIRO-TENENTE. 

 

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

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

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 10803-A/2016, de 31 de agosto, do 

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

2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016, promover por antiguidade ao posto de 

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

estatuto, os seguintes segundos-tenentes da classe de Marinha: 

 

20205, Catarina de Jesus Lázaro Sequeira Rolo 

20805, António Carlos Gonçalves Tavares 

20305, Luís Carlos dos Santos Melo 

20404, André Francisco Taveira Seixas Nunes 

26804, Tiago Emanuel Lopes Monteiro 

22405, Ana Catarina Martinho Nunes 

25805, Sérgio Filipe de Deus Pardal 

22404, Miguel Relvas Pena Vargas da Costa 

 

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

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

de 2016, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

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

consequência das vacaturas ocorridas em 31 de dezembro de 2015, resultantes da 

promoção ao posto imediato do 22598 primeiro-tenente da classe de Marinha José Manuel 

Marques Coelho, do 23397 primeiro-tenente da classe de Marinha Eduardo Ivan de Sousa 

Santos, do 22198 primeiro-tenente da classe de Marinha Nuno José Figueiredo Agreiro, do 

20298 primeiro-tenente da classe de Marinha Rui Miguel Machado Martins, do 22897 

primeiro-tenente da classe de Marinha José Alberto Batista Ventura, do 9317496 

primeiro-tenente da classe de Marinha João Carlos Filipe de Almeida e em 1 de janeiro de 

2016, resultante da atualização dos quadros especiais, em vigor, conforme despacho do 

Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 79/16, de 27 de setembro de 2016. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 

de 15 de outubro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) 

a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 4/CCEM/2016, de 7 de junho, 

do Conselho de Chefes de Estado-Maior e destinam-se a prover necessidades 

imprescindíveis identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de 

acordo com o artigo 205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe da presente vacatura. 

As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, ficando 
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colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 

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

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

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 21804 primeiro-tenente da 

classe de Marinha Nuno Miguel Martins Moreira da Costa. 

 

13-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 12731/2016: 

 

PROMOÇÃO DE SEGUNDOS-TENENTES DA CLASSE DE MÉDICOS NAVAIS AO POSTO 

DE PRIMEIRO-TENENTE. 

 

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

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

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 10803-A/2016, de 31 de agosto, do 

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

2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016, promover por antiguidade ao posto de 

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

estatuto, os seguintes segundos-tenentes da classe de Médicos Navais: 

 

26805, Pedro Miguel da Costa Pecorelli Modas Daniel 

26605, Nuno Miguel Mendão Rodrigues 

26705, Paulo Jorge Lourenço Flores Figueira 

26905, João Abranches de Soveral Figueiredo Pombeiro 

 

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

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

de 2016, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

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

consequência das vacaturas ocorridas em 13 de fevereiro de 2015, resultantes da promoção 

ao posto imediato da 7100603 primeiro-tenente da classe de Médicos Navais Carla Frederica 

Mehmel de Espiney Amaro, da 7100703 primeiro-tenente da classe de Médicos Navais 

Cristina Maria Esteves Milho, em 18 de janeiro de 2016, resultante do abate ao quadro 

permanente da 7100503 primeiro-tenente da classe de Médicos Navais Alexandra Ferreira 

Ferrão Couto e Vasconcelos e em 10 de fevereiro de 2016, resultante do abate ao quadro 

permanente da 20800 primeiro-tenente da classe de Médicos Navais Tânia Maria Meira 

Carvalho. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 

de 15 de outubro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) 

a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 4/CCEM/2016, de 7 de junho, 

do Conselho de Chefes de Estado-Maior e destinam-se a prover necessidades 

imprescindíveis identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de 

acordo com o artigo 205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe da presente vacatura. 

As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, ficando 

colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 

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

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

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 27904 primeiro-tenente da 

classe de Médicos Navais Mário António Ferreira Canastro. 

 

13-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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------- Despacho n.º 12732/2016: 

 

PROMOÇÃO DE SEGUNDOS-TENENTES DA CLASSE DE ENGENHEIROS NAVAIS AO 

POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE.   

 

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

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

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 10803-A/2016, de 31 de agosto, do 

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

2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016, promover por antiguidade ao posto de 

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

estatuto, os seguintes segundos-tenentes da classe de Engenheiros Navais: 

 

20005 Germano Gonçalves Capela 

20605 João Guilherme Cercas Filipe 

22305 Nuno Alexandre Antunes Martins Pessanha Santos 

24905 Ricardo Filipe Torpes Limão 

22505 Tiago Miguel Cunha Gomes 

22905 Tiago Manuel Alves Rodrigues 

22605 Artur Baptista Claro 

26005 Pedro Lino Santana 

23505 Carlos Jorge Martelo Correia 

22805 Miguel José Roxo Felício 

27004 Pedro Alexandre de Jesus Rodrigues 

26704 Diogo António Correia de Oliveira 

 

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

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

de 2016, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

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

consequência das vacaturas ocorridas em 1 de outubro de 2014, resultantes da promoção 

ao posto imediato do 21296 primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais Pedro 

Alexandre Pereira de Almeida, do 22097 primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais 

Pedro Túlio Loução dos Santos Sobral, do 20497 primeiro-tenente da classe de Engenheiros 

Navais Nuno Diogo Germino Pinheiro de Almeida Tavares, em 1 de outubro de 2015, 

resultantes da promoção ao posto imediato do 20798 primeiro-tenente da classe de 

Engenheiros Navais Marco Paulo da Maia Morgado, do 20898 primeiro-tenente da classe de 

Engenheiros Navais Francisco José Cunha Gomes, do 20697 primeiro-tenente da classe de 

Engenheiros Navais Isaac Barata da Silveira, do 21398 primeiro-tenente da classe de 

Engenheiros Navais Rui Daniel Martins Costa, em 2 de novembro de 2015, resultantes da 

promoção ao posto imediato do 22498 primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais 

Filipe José Gonçalves Galvão, do 21798 primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais 

João Alberto Pires Cartaxo, em 10 de novembro de 2015, resultante da promoção ao posto 

imediato do 23598 primeiro-tenente da classe de Engenheiros Navais Filipe Nunes da Rocha 

Valente e em 1 de janeiro de 2016, resultante da atualização dos quadros especiais, em 

vigor, conforme despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 79/16, de 27 

de setembro de 2016. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 

de 15 de outubro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) 

a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 4/CCEM/2016, de 7 de junho, 

do Conselho de Chefes de Estado-Maior e destinam-se a prover necessidades 

imprescindíveis identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de 

acordo com o artigo 205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe da presente vacatura. 

As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, ficando 

colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 

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

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

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 21704 primeiro-tenente da 

classe de Engenheiros Navais João Daniel Santos Gardete. 
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13-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 12733/2016: 

 

PROMOÇÃO DE SEGUNDOS-TENENTES DA CLASSE DE ADMINISTRAÇÃO NAVAL AO 

POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE. 

  

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

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

90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 10803-A/2016, de 31 de agosto, do 

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

2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016, promover por antiguidade ao posto de 

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

estatuto, os seguintes segundos-tenentes da classe de Administração Naval: 

 

20905, Roberto Filipe Camacho Colaço 

20505, Frederico José Dias Bastos 

20705, Lúcia Raquel Arrais Machado Rocha 

 

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

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

de 2016, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

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

consequência das vacaturas ocorridas em 1 de janeiro de 2016, resultante da passagem à 

situação de adido ao quadro do 24397 primeiro-tenente da classe de Administração Naval 

Bruno Miguel Moreira de Carvalho, em 1 de agosto de 2016, resultante da passagem à 

situação de adido ao quadro da 23799 primeiro-tenente da classe de Administração Naval 

Joana Canas Moreira e em 29 de agosto de 2016, resultante da passagem à situação de 

adido ao quadro do 22599 primeiro-tenente da classe de Administração Naval Nuno Manuel 

Pereira Alves. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 

de 15 de outubro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) 

a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 4/CCEM/2016, de 7 de junho, 

do Conselho de Chefes de Estado-Maior e destinam-se a prover necessidades 

imprescindíveis identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de 

acordo com o artigo 205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe da presente vacatura. 

As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, ficando 

colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 

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

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

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda da 22204 primeiro-tenente da 

classe de Administração Naval Sara Eirô Pinto. 

 

13-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 12734/2016: 

 

PROMOÇÃO DE SEGUNDOS-TENENTES DA CLASSE DE FUZILEIROS AO POSTO DE 

PRIMEIRO-TENENTE. 

 

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

do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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90/2015, de 29 de maio), após despacho conjunto n.º 10803-A/2016, de 31 de agosto, do 

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

2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016, promover por antiguidade ao posto de 

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

estatuto, os seguintes segundos-tenentes da classe de Fuzileiros: 

 

22004 Nuno Filipe Branco Correia Marques 

21305 Hugo Filipe Faria Pinheiro dos Santos 

27504 Nuno Alexandre Feio Luís 

22005 Tiago André da Silva e Maia 

 

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

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

de 2016, data a partir da qual lhes conta a respetiva antiguidade, de acordo com o n.º 2 do 

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

consequência das vacaturas ocorridas em 1 de outubro de 2015, resultante da promoção ao 

posto imediato do 23797 primeiro-tenente da classe de Fuzileiros Rui Emanuel da Silva 

Filipe, em 13 de novembro de 2015, resultante da passagem à situação de adido ao quadro 

do 20903 primeiro-tenente da classe de Fuzileiros João Pedro Gomes Goulart e em 1 de 

janeiro de 2016, resultante da atualização dos quadros especiais, em vigor, conforme 

despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 79/16, de 27 de setembro de 

2016. 

As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 

de 15 de outubro, são realizadas de acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) 

a e) e na alínea k) do n.º 1 do Anexo A, do Memorando n.º 4/CCEM/2016, de 7 de junho, 

do Conselho de Chefes de Estado-Maior e destinam-se a prover necessidades 

imprescindíveis identificadas na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias de 

acordo com o artigo 205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e classe da presente vacatura. 

As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, ficando 

colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 

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

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

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 20104 primeiro-tenente da 

classe de Fuzileiros Carlos Fernando Ribeiro Ferreira. 

 

13-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 12806/2016: 

 

INGRESSAM NA CATEGORIA DE OFICIAIS, NO POSTO DE GUARDA-MARINHA, OS 

SEGUINTES ASPIRANTES. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, pelo disposto no n.º 1 do artigo 

208.º do Regulamento da Escola Naval, aprovado pela Portaria n.º 21/2014, de 31 de 

janeiro, abater ao efetivo do Corpo de Alunos da Escola Naval, e ingressar nos quadros 

permanentes de acordo com o n.º 1 do artigo 169.º, no posto de guarda-marinha, a contar 

de 1 de outubro de 2016, de acordo com o artigo 196.º, ambos do Estatuto dos Militares 

das Forças Armadas (EMFAR), os aspirantes do Curso “CALM Almeida Henriques”. 

 

Da classe de Marinha: 

 

20311 José Pedro Murta Cunha 

21410 Filipe José Martins Metelo 

22311 João Pedro da Cruz Basso 

21011 João Diogo Santos Piteira 

20911 Pedro Miguel da Encarnação Carolas 

20811 Pedro Miguel Parreirinha Santana 
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22911 Hugo Miguel d’Assunção Mascarenhas de Almeirim Bravo 

9602409 Tiago André Gorgulho Arvelos 

24410 Ana Rita Bonito Cotrim Dias 

22411 Adriano Nuno Pereira da Silva 

22511 João Nuno Rodrigues Rubina 

22711 Cláudio Alexandre Colaço Cosme 

23411 João André Pinto Gonçalves 

20511 Adriano Moreira do Vale 

24110 Diogo Francisco Freire Correia 

23910 Frederico Araújo Abreu Fidalgo de Oliveira 

 

Da classe de Administração Naval: 

 

20711 Pedro Miguel Mendes Quina 

22111 Diogo do Peso Catalão 

22211 Raquel Andreia Martins Brigas 

 

Da classe de Fuzileiros: 

 

9345205 Miguel Ângelo de Brito Araújo 

 

Da classe de Engenheiros Navais: 

 

20611 Pedro Miguel de Castro Fernandes 

21411 Eduardo José Varela Simões 

21111 Salomé de Jesus Vieira 

26510 Miguel José Costa e Nora Lopes Nunes 

24011 Pedro Miguel Sampaio Pereira 

23011 Gonçalo Daniel Castanheira Rosa 

24211 Vanessa da Costa Martins 

26610 Tiago Leonel Marques Carmona Afonso Pires 

 

O ingresso produz efeitos remuneratórios a contar de 1 de outubro de 2016, data a 

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

posto, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 72.º do EMFAR, ficando colocados na 1.ª 

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

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

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

na lista de antiguidade do seu posto e classe à esquerda: 

 

Na classe de Marinha: 

 

Do 25510 guarda-marinha da classe de Marinha Rui Filipe Carmo dos Santos. 

 

Na classe de Administração Naval: 

 

Da 22310 guarda-marinha da classe de Administração Naval Sara Alexandra Morais 

Magalhães. 

 

Na classe de Fuzileiros: 

 

Do 21310 guarda-marinha da classe de Fuzileiros Francisco Miguel Costa Rocha. 

 

Na classe de Engenheiros Navais: 

 

Do 26410 guarda-marinha da classe de Engenheiros Navais Luís Carlos Cezar 

Meneses. 
 

14-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, almirante. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 25 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 
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------- Despacho n.º 12809/2016: 

 

GRADUA NO POSTO DE GUARDA-MARINHA DA CLASSE DE MÉDICOS NAVAIS, OS 

SEGUINTES ASPIRANTES. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, pelo disposto no n.º 3 do artigo 

166.º do Regulamento da Escola Naval, aprovado pela Portaria n.º 21/2014, de 31 de 

janeiro, graduar no posto de guarda-marinha, a contar de 1 de outubro de 2016, os 

aspirantes do Curso “CALM Almeida Henriques “, da classe de Médicos Navais: 

 

20211 Helena Sofia Fonseca Paiva de Sousa Teles 

20111 Cristiano da Silva Gante 

 

A graduação produz efeitos remuneratórios no dia seguinte ao da publicação do 

presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, ficando 

colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 

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

Estes militares, uma vez graduados, deverão ser colocados na lista de antiguidade do 

seu posto e classe tal como vão ordenados. 

 

14-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 25 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

------- Despacho n.º 12807/2016: 

 

PROMOVE AO POSTO DE ASPIRANTE A OFICIAL VÁRIOS CADETES. 

 

Manda o Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, promover ao posto de aspirante 

a oficial os cadetes do curso «D. Maria II» que concluíram com aproveitamento o 4.º ano da 

Escola Naval, pela ordem que vão indicados, a contar de 5 de setembro de 2016, nos 

termos do n.º 1 do artigo 166.º do Regulamento da Escola Naval, aprovado pela Portaria 

n.º 21/2014, de 31 de janeiro: 

 

Da classe de Marinha: 

 

21212 Raquel do Carmo Monteiro Pinto 

22312 Maria Helena Chagas dos Reis Bouças 

22612 Rui Pedro Oliveira Arrifana Horta 

20812 Ricardo André Fernandes Gaspar Alberto 

21511 Francisco Miguel Brito Soares 

20312 Tânia Filipa Santos Ferreira 

20412 Catarina de Sousa Matos Aresta 

22712 Carolina Sofia Bento Baltazar 

21811 Nádia Nogueira Marques 

22112 Inês Sofia Pereira Pacheco Severino 

21112 Filipa Afonso Marracho 

24012 Válter Rodrigues Luís Bastos Muller 

22912 Guilherme Santos do Nascimento 

9601309 João Pedro Ferreira dos Santos Bica 

21512 António Pedro Padilha Pina Lopes Ferreira 

23412 Ricardo Filipe Gameiro Alves 

23012 André Pires Fernandes 

23611 Ricardo José Vales Rodrigues 

23612 Pedro Filipe Correia Rodrigues 

9348010 João Mário Teixeira Barreto 

24611 Tiago André de Oliveira Seixinho 

22011 Nuno Filipe Torcato Faustino 
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Da classe de Administração Naval: 

 

22812 Inês Patrícia Gomes Diogo 

22212 Nuno Filipe Santos Ludovico da Costa 

24412 Daniel José Gamboa Campos Calheiros de Brito 

 

Da classe de Fuzileiros: 

 

21012 Pedro Miguel Gonçalves Rodrigues 

20212 Carlos Filipe Dias Tomaz 

 

Da classe de Engenheiros Navais: 

 

21412 Rodolfo Miguel Pandaio dos Santos Carapau 

22512 Alexandre Valério Rodrigues 

20912 Henrique Vieira da Silva 

24311 Cláudio Micael Freitas Ferraz 

23211 Rafael de Castro Adriano Fernandes Rodrigues 

24411 André Diogo de Sousa Camarinha 

 

Estes cadetes, uma vez promovidos e tal como vão ordenados, deverão ser colocados 

na lista de antiguidade do seu posto e classe, produzindo efeitos remuneratórios no dia 

seguinte ao da publicação do presente despacho, nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 

7-A/2016, de 30 de março, ficando colocados na 1.ª posição remuneratória do novo posto, 

conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

 

14-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 205, de 25 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior da Armada, em 26 de outubro de 2016 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, INTERINO 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

Comodoro 
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Legislação 

 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 14 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 336/2016: 

 

É concedida a Medalha de Coragem, Abnegação e Humanidade, Grau Prata, ao 11523007 

Motorista SV RUI MANUEL DA SILVA MODESTO.   

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 14 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 337/2016: 

 

É concedida a Medalha de Coragem, Abnegação e Humanidade, Grau Prata, ao 11519998 

Sota-Patrão SV JOSÉ JÚLIO LOPES JEREMIAS. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 14 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 339/2016: 

 

É concedida a Medalha de Coragem, Abnegação e Humanidade, Grau Prata, ao 11519898 

Sota-Patrão SV Pedro Nuno Mendes Cardoso. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 14 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 335/2016: 

 

É concedida a Medalha de Coragem, Abnegação e Humanidade, Grau Cobre, ao Sr. DÉCIO 

PESSOA. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 14 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 338/2016: 

 

É concedida a Medalha de Coragem, Abnegação e Humanidade, Grau Cobre, ao Sr. MÁRIO 

CAVACO. 
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------- Diário da República, 2.ª série, n.º 198, de 14 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Portaria n.º 340/2016: 

 

É concedida a Medalha de Coragem, Abnegação e Humanidade, Grau Cobre, ao Sr. RAFAEL 

FRANCISCO OLIVEIRA ARAÚJO. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 204, de 24 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL – AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Procede à delegação de competências no diretor de administração financeira e logística da 

Direção-Geral da Autoridade Marítima.  
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Atos de Hierarquia Superior ao Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 41 (A) SUP FUO - X 

 

------- Despacho n.º 12621/2016: 

 

PRIMEIRA REPARAÇÃO INTERMÉDIA DOS SUBMARINOS DA CLASSE «TRIDENTE». 

 

Considerando que a THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS GmbH (TKMS) [ex-HDW], 

enquanto construtora dos submarinos da Classe «TRIDENTE», face à complexa e elevada 

carga tecnológica de que estes meios navais são portadores, é a entidade habilitada 

tecnicamente a realizar os trabalhos de manutenção que aos mesmos dizem respeito, em 

tempo útil com segurança e com o conhecimento adequado, bem como a proceder à 

aquisição dos sobressalentes e outros meios necessários à execução das ações de 

manutenção; 

Considerando que a TKMS é ainda, nas atuais condições de mercado, a entidade 

detentora de conhecimento exclusivo em determinadas áreas tecnológicas dos submarinos 

do Tipo 209PN e que, portanto, não se encontram na esfera do conhecimento de terceiros; 

Considerando que detém um conhecimento privilegiado, neste contexto, no mercado 

nacional e internacional, ao deter a capacidade técnica de realização da totalidade dos 

trabalhos citados, com a qualidade, segurança e garantia que aquela entidade providencia, 

assegura e disponibiliza; 

Considerando que a necessidade de permitir o desenvolvimento sustentado do Plano 

de Manutenção dos Submarinos da classe «TRIDENTE», exige uma preparação longa e 

complexa por parte do estaleiro; 

Considerando que a realização das primeiras revisões intermédias dos submarinos 

deve ter início em 2017 no NRP «Tridente» e em 2018 no NRP «Arpão», a qual é 

indispensável para manter a disponibilidade operacional destes meios navais; 

Considerando que existem substanciais diferenças entre as revisões intermédias a 

promover, quer no seu âmbito, local de realização dos trabalhos, gestão do projeto, quer 

nas entidades a envolver nos projetos, mostrando-se aconselhável, do ponto de vista de 

uma gestão pública diligente, que cada revisão seja promovida por um contrato específico; 

Considerando que a realização de contratos diferentes para cada revisão intermédia 

garantirá assim uma maior efetivação do devido acompanhamento e fiscalização dos 

processos técnicos a concretizar, bem como uma maior efetivação da fiscalização do pontual 

cumprimento dos contratos, no que importa ao atingir das metas de trabalhos, entregas 

materiais e correspondente reflexo financeiro, com maior possibilidade de aferição dos 

resultados pretendidos; 

Considerando que a Arsenal do Alfeite S. A. (AA, S. A.), e a TKMS, sob o impulso desta 

empresa, encontram-se a desenvolver ações conjuntas e concertadas com vista a capacitar 

a AA, S. A., para participar em 2016 a 2018 na primeira revisão intermédia do NRP 

«Tridente» e a efetivar a partir de 2018, no território nacional, a primeira revisão 

intermédia do NRP «Arpão», o que trará evidentes vantagens para Portugal; 

Considerando que a concretização das ações de manutenção em apreço deve assumir, 

para a reparação intermédia do NRP «Tridente», o preço máximo de 23.999.910 € (com 

IVA), a concretizar entre 2016 e 2018; e, para a reparação intermédia do NRP «Arpão», o 

preço máximo de 24.000.000,00 € (com IVA) a concretizar entre 2018 e 2020; 

Considerando, por fim, que os fundos financeiros para a realização destas despesas se 

encontram disponibilizados na Lei de Programação Militar (LPM), aprovada pela Lei Orgânica 

n.º 7/2015, de 18 de maio; 

Em face do exposto e atendendo em particular à informação n.º 10/DAF, de 3 de 

agosto de 2016, da Direção de Navios, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º da Lei de 

Programação Militar (LPM), aprovada pela Lei Orgânica n.º 7/2015, de 18 de maio, da 

alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, repristinada pela 

Resolução n.º 86/2011, de 11 de abril, e mantida em vigor pela alínea f) do n.º 1 do artigo 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos 

Públicos (CCP), e dos artigos 36.º e 38.º do CCP, aplicáveis por remissão do artigo 73.º do 

Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, determino o seguinte: 
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1 — Autorizo a formação de dois contratos de prestação de serviços para efetivação da 

primeira reparação intermédia dos submarinos da classe «Tridente», de forma a cumprir a 

manutenção do seu de ciclo de vida, pelo preço máximo de 23.999.910,00 € para o NRP 

«Tridente» (valor com IVA), 24.000.000,00 € para o NRP «Arpão» (valor com IVA), a 

vigorarem após aprovação do Tribunal de Contas, através da realização de procedimentos 

por negociação sem publicação de anúncio de concurso, a decorrer nos termos do artigo 

32.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, por se verificar a aplicação: 

 

a) Do disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 

de outubro, quanto ao montante da despesa a realizar; 

b) Da alínea d) do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, 

quanto tipo de serviços a adquirir; 

c) Do previsto na alínea e) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de 

outubro, quanto ao procedimento a realizar. 

 

2 — Os referidos contratos, a inerente despesa e os procedimentos por negociação 

sem publicação de anúncio de concurso, a decorrer nos termos do artigo 32.º do 

Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, que os devem formar, serão financiados através 

das verbas inscritas na Lei de Programação Militar, aprovada pela Lei Orgânica n.º 7/2015, 

de 18 de maio, na «Capacidade Submarina», projeto «Modernização Aperfeiçoativa e 

Evolutiva SSG», a vigorar após aprovação do Tribunal de Contas, com o seguinte 

faseamento máximo da despesa (valores com IVA): 

 

Para o NRP «Tridente» 

 

a) No ano de 2016 — 6.999.910,00 euros; 

b) No ano de 2017 — 7.000.000,00 euros; 

c) No ano de 2018 — 10.000.000,00 euros.  

 

Para o NRP «Arpão» 

 

a) No ano de 2018 — 6.000.000,00 euros; 

b) No ano de 2019 — 12.000.000,00 euros; 

c) No ano de 2020 — 6.000.000,00 euros. 

 

3 — Nos termos e ao abrigo do n.º 4 do artigo 7.º da Lei de Programação Militar, 

autorizo a transição dos saldos verificados no fim de cada ano económico, para reforço das 

dotações da mesma capacidade e projeto até à sua completa execução. 

4 — Os procedimentos por negociação sem publicação de anúncio de concurso, a 

realizar nos termos do artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, devem ser 

endereçados à THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS GmbH (TKMS). 

5 — Atentas as condições referidas nos pontos anteriores do presente despacho, 

delego, nos termos da conjugação do n.º 1 do artigo 44.º e artigo 46.º do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na 

sua redação atual, do artigo 109.º, n.º 1, do CCP, aplicável por força do artigo 73.º do 

Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, com a faculdade de subdelegação, no Chefe do 

Estado-Maior da Armada, o Almirante Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, as 

competências para: 

 

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

por negociação sem publicação de anúncio de concurso tendente à formação do contrato 

prestação de serviços da primeira revisão intermédia do NRP «Tridente» a decorrer de 2016 

a 2018, de forma a cumprir a manutenção do seu de ciclo de vida, pelo preço máximo de 

23.999.910,00 € (valor com IVA), a vigorar após aprovação do Tribunal de Contas, com o 

seguinte faseamento máximo da despesa: 

 

i) No ano de 2016 — 6.999.910,00 euros; 

ii) No ano de 2017 — 7.000.000,00 euros; 

iii) No ano de 2018 — 10.000.000,00 euros. 

 

b) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 
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c) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

d) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado, cujo conteúdo da mesma tenha merecido prévia concordância da tutela; 

e) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

f) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português, do contrato em apreço; 

g) 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. 

 

h) Autorizar a execução de cauções nos termos previstos no artigo 296.º do CCP; 

i) Nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, conjugado 

com o alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, 

após a devida liquidação, à autorização e efetivação dos pagamentos, nos termos definidos 

no contrato referido no presente número. 

 

6 — Atentas as condições referidas nos pontos 2 a 4 do presente despacho, nos 

termos da conjugação do n.º 1 do artigo 44.º e artigo 46.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 

atual, do n.º 1 do artigo 109.º do CCP, aplicável por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 

104/2011, de 6 de outubro, delego, com a faculdade de subdelegação, no Chefe do 

Estado-Maior da Armada, o Almirante Luís Manuel Fourneaux Macieira Fragoso, as 

competências para: 

 

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

por negociação sem publicação de anúncio de concurso tendente à formação do contrato 

prestação de serviços da primeira revisão intermédia do NRP «Arpão» a decorrer de 2018 a 

2020 de forma a cumprir a manutenção do seu de ciclo de vida, pelo preço máximo de 

24.000.000,00 € (valor com IVA), a vigorar após aprovação do Tribunal de Contas, com o 

seguinte faseamento máximo da despesa: 

 

i) No ano de 2018 — 6.000.000,00 euros; 

ii) No ano de 2019 — 12.000.000,00 euros; 

iii) No ano de 2020 — 6.000.000,00 euros. 

 

b) Nos termos do artigo 76.º do CCP, tomar a decisão de adjudicação e notificação da 

mesma no contexto do procedimento referido; 

c) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, proceder à notificação da apresentação 

dos documentos de habilitação exigíveis no procedimento citado; 

d) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, proceder à aprovação da minuta de 

contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de aquisição 

acima indicado, cujo conteúdo da mesma tenha merecido prévia concordância da tutela; 

e) Nos termos do artigo 100.º do CCP, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a 

respeitar, no contrato de aquisição referido; 

f) Nos termos do artigo 106.º do CCP, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português, do contrato em apreço; 

g) 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. 

 

h) Autorizar a execução de cauções nos termos previstos no artigo 296.º do CCP; 
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i) Nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, conjugado 

com o alínea c) do n.º 3 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, proceder, 

após a devida liquidação, à autorização e efetivação dos pagamentos, nos termos definidos 

no contrato referido no presente número. 

 

7 — A Marinha envia uma cópia de cada um dos contratos ao meu Gabinete e procede 

à inserção dos respetivos elementos informativos na plataforma EPM — Enterprise Project 

Management. 

 

9 de outubro de 2016. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo 

Ferreira Lopes. 
 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 20 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Gabinete do Ministro). 

 

 

  



OA1 N.º 49/26-10-16

32
32 

      

Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 46 (A) - X 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 81/16, de 21 

de outubro: 

 

ALISTAMENTO DE CADETES 2016. 

 

Nos termos dos artigos 151.º e 152.º do Regulamento da Escola Naval, aprovado pela 

portaria n.º 21/2014, de 31 de janeiro de 2014, determino: 

 

 São abatidos como cadetes-candidatos e alistados no Corpo de Alunos da Escola 

Naval, a contar de 3 de outubro de 2016, os cadetes que irão frequentar os cursos de 

mestrado integrado da Escola Naval, conforme lista em anexo A ao presente despacho e 

tendo como patrono de curso o Capitão-tenente Raúl Alexandre Cascais, cuja nota 

biográfica consta no anexo B. 

 Por não terem tido quota de mérito para preenchimento das vagas autorizadas ou 

não terem sido autorizadas vagas, são ainda abatidos como cadetes-candidatos, a contar de 

3 de outubro de 2016, os cidadãos que constam da lista em anexo C ao presente despacho. 

 

 

Anexo A  
 

(ao Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 81/16, de 21 de outubro de 2016) 
 
 

LISTA DE CADETES DO CURSO DOS CADETES DA ESCOLA NAVAL 2016-2021 

 
Mestrado Integrado – Marinha 

 

Afonso Meireles Gonçalves 20116 

José Ricardo de Sousa David 20416 

João Pedro Silva Piteira 20516 

Joana Alves de Melo Jerónimo 20716 

Luis Manuel Antunes da Silva Batalha Francisco 20816 

Tomás Lopes Simas Raposo e Costa 21116 

André Filipe Ventura Ramos 21516 

Ana Carolina dos Reis Sintra 21616 

Jorge Oliveira de Jesus Pires 21816 

Duarte Miguel Carvalho de Oliveira 22116 

Ana Carolina Campos de Sousa 22216 

Tiago Alexandre Paulino Rodrigues 22416 

Tiago João Dinis da Silva 22516 

João Filipe Leal Oliveira 22616 

Rúben Marques dos Santos 22816 

Afonso José da Silva Martins Nunes Ramos 22916 

Abílio Alexandre Santos Carreira 23416 

António Rosa Pires 23516 

Tomás Neves Mendes 23616 

Pedro Miguel Carvalho Marques 23816 

Teresa Sofia Vidinha da Costa 23916 

João Manuel França da Rocha Saavedra Façoco 24416 

Manuel Francisco Martins de Almeida Fialho 24516 

José Pedro Melão Guerreiro Estevão 24616 

Gonçalo Pina Saial 24716 

https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1566
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1567
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1568
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1569
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1570
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1571
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1572
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1573
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1574
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1575
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1576
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1577
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1578
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1579
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1580
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1581
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1582
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1583
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1584
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1585
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1605
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1586
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1587
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1588
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1589
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Rúben Eduardo Neto Gomes Moreira 24816 

Miguel Ângelo da Silva Faria Pereira 24916 

Ana Sofia do Espírito Santo Cançado 25116 

Pedro Ferreira Fachina 25216 

Susana Filipa Silva Bernardo 25316 

Francisco José Clara Marques 25416 

Célsio Miguel Azevedo da Cruz 25516 

Hugo Miguel Batalha dos Santos 25816 

Francisco Ferreira Maia 25916 

Diogo Filipe Santos Malaquias Botas Lino 26116 

José Diogo Rodrigues Nabais Lopes 26216 

Daniel Francisco Duarte Mendonça 26316 

Íven Clésio dos Santos Bretes 26416 

Diogo Filipe da Cunha Rodrigues 26516 

 

 
Mestrado Integrado - Administração Naval 

Beatriz Godinho Anjo   20316 

André Filipe Pedroso Nogueira 20916 

Inês Cabanita Raimundo 21216 

Cristiana Salvador Subtil 21316 

João Tomás Bento Baltazar 22716 

Ana Catarina de Campos Ribeiral 23316 

Débora Sofia Said Ally da Silva Franco 24116 

Ricardo Jorge Honorato Silva Salgueiro 25616 

 

 

Mestrado Integrado - Engenheiros Navais – Mecânica 

Joel Martins 20216 

Rúben Filipe Afonso Pedroso 21016 

Paulo Miguel de Matos Rebelo 22316 

Marcos Nuno Balixa Constâncio 24016 

Ricardo Jorge Moreira Barbarroxa de Araújo Pires 25716 

Alexandre Henriques Soares 26016 

 

 
Mestrado Integrado - Engenheiros Navais – Armas e Eletrónica 

Eduardo Mansinho Arala Chaves 21716 

Luís Pedro Lages Vale Gonçalves 21916 

Mário Manuel Malta Ribeiro 22016 

Ricardo Alexandre Inácio dos Santos Caldeira Chaves 23016 

José Filipe Rodrigues Mendes 24216 

Dmytro Yantsur 25016 

 

 
Mestrado Integrado – Fuzileiros 

 

Gil Leonel Santos das Neves 20616 

Francisco Rodrigues Ribeiro 21416 

Patrick Konig Guerreiro 23116 

Oleksandr Peretyatko 23216 

Guilherme Gavina Mourão Elísio 23716 

Eduardo Filipe Gonçalves 24316 

 

https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1590
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1591
https://siga.marinha.pt/utente/eu/fun%C3%A7%C3%A3o/gest%C3%A3o_acad%C3%A9mica/gest%C3%A3o_de_aluno?institui%C3%A7%C3%A3o=3&aluno=1592
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Anexo B  
 

(ao Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 81/16, de 21 de outubro de 2016) 
 

 

RESUMO BIOGRÁFICO DO PATRONO DE CURSO DOS CADETES DA ESCOLA NAVAL 

2016-2021: 

 
Capitão-tenente Raúl Alexandre Cascais (1879-1917) 

 

Natural de Lisboa, filho de Francisco Júlio Cascais e de D. Olímpia Maria Silva Cascais, 

nasceu a 8 de janeiro de 1879, tendo sido admitido na Escola Naval, como aspirante de 

marinha, a 27 de novembro de 1897.  

Promovido a Guarda-marinha a 30 de setembro de 1901 embarcou nas corvetas 

Duque da Terceira e Vasco da Gama, nos cruzadores D. Amélia, Vasco da Gama, S. Gabriel 

e Almirante Reis, na canhoneira torpedeira Tejo e nas canhoneiras Zaire, Beira, Diu e 

Mandovi, estas duas últimas da Divisão Naval do Índico. Nesta Divisão Naval, comandou as 

lanchas canhoneiras Carabina e Sena.  

Em 1915, já com o posto de primeiro-tenente, comandou uma das companhias de 

infantaria que integraram o Batalhão de Marinha enviado para Angola. Durante a 

campanha, evidenciou-se pelo seu desempenho e qualidades militares. No louvor atribuído 

pelo Ministro das Colónias é-lhe reconhecida a valentia e o sangue frio nos diversos 

combates em que participou.  

Terminada a campanha, regressa à Metrópole, para prestar serviço a bordo do 

cruzador Vasco da Gama e no contra-torpedeiro Douro, que realizava diversas missões de 

escolta, algumas no Norte da Europa, em águas frequentadas por submarinos e minas 

alemãs.  

Entre 1916 e 10 de junho de 1917, comandou o caça-minas Celestino Soares, tendo 

realizado diversas missões de patrulha e escolta, ao longo da costa de Portugal continental, 

algumas em situações meteorológicas muito adversas. Nessa data, assume o comando do 

caça-minas Roberto Ivens, no qual realizou diversas missões de rocega de minas na entrada 

do porto de Lisboa.  

Foi numa dessas missões, no dia 26 de julho de 1917, que uma das seis minas 

largadas pelo submarino imperial alemão UC-54, 12 dias antes, volatiliza a zona da popa do 

caça-minas, matando o primeiro-tenente Raul Cascais, juntamente com grande parte da 

sua guarnição, sobrevivendo apenas 7 elementos, de um total de 22.  

Promovido, a título póstumo, por distinção, ao posto de Capitão-tenente foi-lhe 

também concedida a Cruz de Guerra de 1.ª classe, pela “competência, inexcedível zelo e 

distinção que sempre mostrou ao serviço de comboios, rocega de minas, vigilância da costa 

e defesa exterior do porto de Lisboa e por ter morrido no seu posto, em virtude da explosão 

de uma mina inimiga”. 

 

 

Anexo C 
 

(ao Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 81/16, de 21 de outubro de 2016) 
 

 

LISTA DE CADETES-CANDIDATOS A ABATER AO CORPO DE ALUNOS POR NÃO TEREM 

TIDO QUOTA DE MÉRITO PARA PREENCHIMENTO DAS VAGAS AUTORIZADAS OU NÃO 

TEREM SIDO AUTORIZADAS VAGAS: 

 
N.º Candidato Nome 

15 Elvar Mitinovich Kanafeev 

22 Pedro Miguel Silvestre Rodrigues 

54 Bernardo Miguel do Espírito Santo Ferreira Ramos 

56 João Pedro Ferreira Alcântara 

93 Gonçalo da Cruz Cagica  

132 Rafael José Boteta Roque 

134 João Guerrilha Pires Inácio Leal 

173 Ana Filipa Teorgas Queirós 

192 Patrícia Adriana Neto Fernandes 
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247 Rafael Leandro Salvado 

261 Pedro Rafael Martins da Silva 

342 Artur João Anjos de Oliveira 

358 Bernardo Manuel Confraria Leite 

384 Rafaela Campos Coelho 

397 Rúben Filipe Silva Duarte 

434 João Filipe Vicente Ferreira 

462 Joana Filipa Magro Moura 

526 David André de Carvalho Fernandes Gil 

542 Pedro Miguel Vieira Ferreira 

394 Inês Geraldes de Almeida Antunes 
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PAA 38 (A) - V 

 

------- Despacho n.º 12624/2016: 

 

PROCEDE À SUBDELEGAÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. 

 

Considerando que o programa de modernização de meia-vida das fragatas (MLU 

FFGH), retomado em 2012, tem como objetivo a sustentação e modernização destes meios, 

assegurando a sua operacionalidade até 2035. 

Considerando que no presente programa de modernização, revela-se de suma 

importância modernizar o sistema de Tactical Data Links (TDL) Link 11 e edificar capacidade 

Link 22 e Link 16, bem como a correspondente edificação das valências de apoio logístico 

integrado que permitam sustentar, manter e operar estes sistemas do simulador do Centro 

Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN). 

Considerando que é necessário o permanente treino e formação da guarnição dos 

navios, mostra-se, igualmente, imprescindível a edificação das infraestruturas necessárias 

que permitam, de forma sustentável, a referida formação e treino. 

Considerando a tecnologia envolvida no sistema de treino do sistema de combate 

Sensor Weapon Command and Control (SEWACO) das fragatas, denominado de Combat 

Team Trainer (CTT). 

Considerando que a simulação de TDL (Tactical Data Links) é atualmente realizada 

pelo sistema Warship Environment Simulation (WES), desenvolvido pela Critical Software, 

S. A., o qual, com o programa de modernização de meia-vida das fragatas (MLU FFGH), se 

irá tornar ultrapassado e, consequentemente, desfasado da realidade existente naqueles 

navios, pelo que se mostra de suma importância a presente prestação de serviços de 

atualização do sistema WES. 

Considerando, ainda, que a Critical Software, S. A., é a única entidade detentora dos 

direitos de propriedade intelectual e as competências exigidas para o estudo, 

desenvolvimento que permitem proceder à atualização do sistema WES. 

Determino o seguinte: 

1 — Aprovo, nos termos da conjugação dos artigos 36.º e 38.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP) — aplicáveis por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, 

de 6 de outubro — com a alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 965/2016, de 22 de dezembro 

de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, a 

despesa com a prestação de serviços de atualização do simulador do CITAN — WES, à 

Critical Software, S. A., no montante máximo de 823.577,24 €, sem IVA, com vista à 

realização de um procedimento por negociação sem publicação de anúncio de concurso, e, 

consequente formação e formalização de contrato de prestação de serviços de atualização 

do sistema WES, a entrar em vigor após emissão de «declaração de conformidade» ou de 

«visto» pelo Tribunal de Contas. 

2 — Atenta a configuração da autorização da despesa descrita no número anterior e 

realização dos atos e formalidades consequentes à mesma, nos termos da conjugação dos 

artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, com a alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 

965/2016, de 22 de dezembro de 2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, 

de 20 de janeiro de 2016, o artigo 109.º do CCP (aplicável por força do artigo 73.º do 

Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro), subdelego no Diretor de Navios, 

Contra-almirante José Luís Garcia Belo, a competência para: 

 

a) Nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, aplicável por força da aplicação do 

artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, proceder à aprovação das peças 

do procedimento por negociação sem publicação de anúncio de concurso à Critical Software, 

S. A.; 

b) Nos termos do artigo 76.º do CCP, aplicável por força da aplicação do artigo 73.º 

do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, tomar a decisão de adjudicação e notificação 

da mesma à Critical Software, S. A.; 

c) Nos termos dos artigos 77.º e 85.º do CCP, aplicáveis por força da aplicação do 

artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, proceder à notificação da 

apresentação dos documentos de habilitação; 

d) Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do CCP, aplicável por força da aplicação do 

artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, proceder à aprovação da minuta 

de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar no contrato de 
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prestação de serviços de atualização do sistema WES, a celebrar com a Critical Software, S. 

A., pelo preço máximo de 823.577,24 €, sem IVA, a entrar em vigor após emissão de 

«declaração de conformidade» ou de «visto» pelo Tribunal de Contas; 

e) Nos termos do artigo 100.º do CCP, aplicável por força da aplicação do artigo 73.º 

do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, proceder à efetivação da notificação da 

aprovação da minuta de contrato que titulará as condições técnicas e financeiras a respeitar 

no contrato de prestação de serviços de atualização do sistema WES, a celebrar com a 

Critical Software S. A., pelo preço máximo de 823.577,24 € sem IVA, a entrar em vigor 

após emissão de «declaração de conformidade» ou de «visto» pelo Tribunal de Contas; 

f) Nos termos do artigo 106.º do CCP, aplicável por força da aplicação do artigo 73.º 

do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, proceder à outorga, em representação do 

Estado Português do contrato de prestação de serviços de atualização do sistema WES, a 

realizar com a Critical Software S. A., pelo preço máximo de 823.577,24 € sem IVA, a 

entrar em vigor após emissão de «declaração de conformidade» ou de «visto» pelo Tribunal 

de Contas; 

g) Nos termos do artigo 109.º do CCP conjugado com os artigos 292.º, 295.º,302.º, 

325.º, 329.º e 333.º do mesmo CCP, todos aplicáveis por força do artigo 73.º do 

Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro, exercer os seguintes poderes de execução e 

conformação contratual: 

 

i) Efetivar adiantamentos; 

ii) Aplicar as sanções previstas no contrato; 

iii) Determinar modificações unilaterais ao contrato; 

iv) Resolver o contrato, sendo caso disso. 

 

Por fim, atenta a configuração da autorização da despesa descrita no número um do 

presente despacho e a realização dos atos e formalidades consequentes à mesma, 

subdelego, nos termos da conjugação dos artigos 44.º e 46.º do CPA, com a alínea a) do 

n.º 2 do Despacho n.º 965/2016, de 22 de dezembro de 2015, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, com o artigo 109.º do CCP (aplicável 

por força do artigo 73.º do Decreto-Lei n.º 104/2011, de 6 de outubro), e com o artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de julho, subdelego no Diretor de Navios, 

Contra-almirante José Luís Garcia Belo, a competência para proceder, após a devida 

liquidação e quitação, à autorização, efetivação e realização dos pagamentos a cumprir 

pontualmente no contrato de prestação de serviços de atualização do sistema WES, a 

celebrar com a Critical Software S. A., pelo preço máximo de 823.577,24 €, sem IVA, a 

entrar em vigor após emissão de «declaração de conformidade» ou de «visto» pelo Tribunal 

de Contas. 

 

11-10-2016. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, Luís Manuel Fourneaux 

Macieira Fragoso, Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 20 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Marinha). 

 

 

 


