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                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 29 de novembro de 

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

2017, pelo 20578 Vice-almirante LUÍS CARLOS DE SOUSA PEREIRA, Diretor-Geral da 

Autoridade Marítima, ao 22382 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO MANUEL JOSÉ ISABEL, o 

qual se publica: 

 

Após cerca de 10 meses no exercício dos exigentes cargos de Capitão do Porto e 

Comandante Local da Polícia Marítima de Lisboa, e, por inerência, Chefe do Departamento 

Marítimo e Comandante Regional da Polícia Marítima do Centro, cessa funções o 22382, 

Capitão-de-mar-e-guerra PAULO MANUEL JOSÉ ISABEL, para frequentar o Curso de 

Promoção a Oficial General. 

Durante este período o comandante José Isabel teve o envolvimento em relevantes e 

exigentes missões para a Autoridade Marítima Nacional como sejam, as operações de 

desencalhe do navio Levant Horizon incidente de extrema sensibilidade e consequências 

imprevisíveis, a coordenação do socorro prestado durante o incidente do catamarã Antero 

de Quental, as inúmeras participações em ações de busca, socorro e salvamento marítimo e 

assistência a banhistas, situações nas quais transmitiu sempre uma imagem de 

competência, seriedade e rigor. 

Em matéria de segurança balnear, é de assinalar o desempenho do comandante Paulo 

Isabel que, usando de toda a sua experiência e confirmado conhecimento profissional 

implementou e articulou, na sua vasta área balnear, seis planos integrados de salvamento, 

102 nadadores salvadores com diversos meios complementares de socorro, potenciando a 

eficiência da assistência a banhistas, a fiscalização e o policiamento, mantendo 

permanentemente,  a  colaboração  com  todos os agentes envolvidos  com  competência  

na  matéria, nomeadamente, as Câmaras Municipais de Almada e Oeiras, a Agência 

Portuguesa do Ambiente e os concessionários. 

No âmbito das suas responsabilidades no salvamento e segurança salienta-se o 

excelente trabalho desenvolvido pelo comandante Paulo Isabel na elaboração do Plano de 

Salvamento Marítimo e na necessária revisão e atualização do Edital da Capitania de Lisboa 

que contribuirão para uma maior eficiência do salvamento marítimo, da segurança da 

navegação, da proteção do meio marinho, da segurança das atividades náuticas e 

compatibilização dos diferentes usos dos espaços balneares. Sobre esta matéria, foram 

ainda elaborados dois editais específicos visando a regulamentação da prática do surf, 

bodyboard e stand up paddle, nas praias da Costa da Caparica, respondendo às 

necessidades de compatibilizar uma atividade com um crescimento consistente ao longo dos 

últimos anos com a atividade balnear. 

 Registo igualmente, o desempenho do comandante Paulo Isabel, como Chefe do 

Departamento Marítimo do Sul e Comandante Regional da Polícia Marítima do Centro, que 

abarca as jurisdições marítimas da Nazaré a Sines, na forma como, no âmbito das suas 

competências, apoiou logisticamente e geriu os recursos das capitanias e comandos locais 

da Polícia Marítima, assegurando a sua operacionalidade garantindo que as centenas de 

eventos desportivos e culturais que se desenvolveram nesta vasta área do Domínio Público 

Marítimo não registassem incidentes de realce o que muito contribuiu para o 

reconhecimento da eficácia e dedicação dos homens e mulheres que comandou. 

Assim, ao abrigo da competência conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento 

de Disciplina Militar, é de toda a justiça louvar o 22382 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO 

MANUEL JOSÉ ISABEL, pelo elevado desempenho apresentado, e pelo excecional conjunto 

de qualidades profissionais, considerando que os serviços por si prestados contribuíram de 

forma determinante para o cumprimento da missão da Capitania do Porto e Comando Local 

da  Polícia Marítima de Lisboa e, consequentemente, da Autoridade Marítima Nacional, daí 

advindo prestígio para a Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 29 de novembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de outubro de 

2017, pelo 20578 Vice-almirante LUÍS CARLOS DE SOUSA PEREIRA, Diretor-Geral da 

Autoridade Marítima, ao 23786 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO, 

o qual se publica: 

 

Vai destacar da Direção de Faróis, onde exerceu o cargo de Diretor desde setembro de 

2016, para desempenhar importantes funções na Escola Naval, o Capitão-de-mar-e-guerra 

JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO. 

Durante este período o comandante Guerreiro Cardoso teve o envolvimento da sua 

Direção em relevantes e exigentes missões para a Autoridade Marítima Nacional como 

sejam o processo de edificação e capacitação da estrutura da Autoridade Marítima Nacional 

nas ilhas Selvagens e a continuidade da implementação nacional do sistema Costa Segura 

(seis estações), sempre com grande lustre. Na IALA (International Association of Marine 

Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) foi o representante nacional no seu Conselho 

Diretivo, credibilizando de sobremaneira a Direção de Faróis como Direção Técnica para o 

Assinalamento e Posicionamento Marítimo Nacional. 

É de referir ainda a ação do comandante Guerreiro Cardoso na promoção dos faróis 

como centros de serviços marítimos. Neste enquadramento assinou um conjunto importante 

de protocolos, de que se referem, em especial, os referentes ao Farol do Cabo da Roca 

(gestão da capacidade sobrante dos alojamentos) ou do Farol de Santa Maria (circuito de 

visitas). Refira-se ainda a dinamização do polo museológico de Paço de Arcos, com especial 

impacto na comunidade local. 

Apesar das exigentes e prolongadas missões exteriores do seu pessoal (envolvimento 

em missões FRONTEX na Grécia ou o massivo empenhamento de recursos humanos na 

missão das Selvagens) o comandante Guerreiro Cardoso sempre soube gerir com mestria, a 

Direção de Faróis, resultando daí resultados concretos e efetivos avanços na melhor 

resposta que se poderia dar às solicitações. Oficial sereno e de extrema dedicação ao 

serviço, sempre mostrou uma conduta ponderada, servindo de exemplo o respeito e a 

credibilidade perante subordinados, pares e superiores hierárquicos. 

Assim, ao abrigo da competência conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento 

de Disciplina Militar, é de toda a justiça louvar o 23786 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ LUÍS 

GUERREIRO CARDOSO, pelo elevado desempenho apresentado, considerando que os 

serviços por si prestados contribuíram de forma significativa para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da Direção de Faróis e, consequentemente, da Autoridade Marítima 

Nacional, daí advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de julho de 2017, 

pelo Major-General LERE ANAN TIMUR, Chefe do Estado-Maior-General das F-FDTL ao 

24686 Capitão-de-fragata PAULO JOÃO LEAL CANECO, o qual se publica: 

 

Louvo o Capitão-de-fragata 24686 CFR PAULO JOÃO LEAL CANECO pela elevada 

competência e excecional dedicação, reveladas no exercício das funções de assessor do 

Diretor Técnico do Projeto de assessoria à Componente Naval das F-FDTL, e no Gabinete da 

Força 2020, no âmbito da Cooperação Técnico Militar (CTM) Portuguesa, funções que 

desempenhou no período de 10 de julho de 2015 a 5 de julho de 2017. 

A sua experiência e capacidade de organização, contribuíram de forma clara para a 

evolução e desenvolvimento da Componente Naval, prestando apoio em diversas áreas, de 

que se destacam, a elaboração de documentação estruturante, regulamentos internos da 

CN e suas subunidades, revisão da estrutura orgânica e mapas de cargos, fundamental para 

a gestão de recursos humanos da Componente. Elaborou ainda a diretiva sectorial de 

orientação estratégica e apoiou na reestruturação da organização de bordo dos navios da 

classe Jaco, com implementação de novas condições gerais e especiais. Pela sua ação 

diária, competência, técnica, profissionalismo e elevado sentido de missão, mereceu o 

respeito, admiração e consideração dos elementos da CN e das F-FDTL. 

Desde fevereiro de 2017, exerceu funções em acumulação no Gabinete Força 2020, 

onde a sua ação foi muito relevante, tendo apoiado os trabalhos para a edificação de um 
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modelo de Autoridade Marítima para Timor-Leste, assim como o apoio à elaboração da 

legislação estruturante que edifica o sistema de autoridade marítima, definindo o seu 

âmbito de atuação e atribuições, quadro-orgânico funcional e estrutura de coordenação. A 

capacidade de liderança e natural capacidade de relacionamento, permitiu resolver algumas 

situações mais delicadas que se apresentaram na relação com outros organismos, 

contribuindo para o trabalho final apresentado. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares apontada, pela sólida formação moral 

e sentido do dever, sempre presentes na sua forma de servir, merecem que os serviços 

prestados pelo Capitão-de-fragata PAULO JOÃO LEAL CANECO, sejam considerados distintos 

e de elevado mérito, contribuindo significativamente para o cumprimento da missão e 

desenvolvimento da Componente Naval e das F-FDTL. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

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

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

Departamento Marítimo do Centro, ao 24490 Capitão-de-fragata MÁRIO ANTÓNIO FONTE 

DOMINGUES, o qual se publica: 

 

Após cerca de três anos no exercício extremamente competente e profissional dos 

exigentes cargos de Capitão do Porto de Cascais e, por inerência, de Comandante Local da 

Polícia Marítima de Cascais, vai destacar para novas funções o 24490 Capitão-de-fragata 

MÁRIO ANTÓNIO FONTE DOMINGUES, 

A competência e lealdade com que desempenhou aqueles cargos, a eficácia como lidou 

com as inúmeras situações de extrema exigência e elevado grau de dificuldade que se lhe 

depararam, gerindo com mestria e de forma muito criteriosa o emprego e condução dos 

recursos humanos e materiais ao seu dispor, a permanente disponibilidade, dedicação e 

espírito de bem servir, com decisões rigorosas e sustentadas, em tempo oportuno e de uma 

forma equilibrada, em matérias da maior relevância, envolvendo desde o comum cidadão 

até entidades e autoridades externas, aliados a um conjunto excecional de qualidades 

humanas, militares e de liderança tornaram o comandante Fonte Domingues num exemplo 

que me apraz publicamente registar. 

Estas qualidades foram patentes na forma como lidou com os casos mais sensíveis e 

mediáticos ocorridos na sua área de jurisdição, onde figuram as operações de desencalhe 

do navio Tokyo Spirit, incidente de extrema sensibilidade e consequências imprevisíveis, as 

inúmeras participações em ações de busca, socorro e salvamento marítimo e assistência a 

banhistas, em que transmitiu sempre uma imagem de competência, seriedade, rigor e 

compromisso, essenciais para obtenção da admiração de todos os que com ele trabalharam 

e até de familiares de vítimas, mesmo quando o sucesso não foi totalmente alcançado, 

exemplo do naufrágio da embarcação de pesca Stª. Maria dos Anjos. 

Em matéria de segurança balnear, foi extremamente relevante o desempenho do 

comandante Fonte Domingues usando toda a sua experiência e conhecimento para 

implementar adequados planos integrados de segurança (em média 14 por época balnear), 

potenciando a eficiência da assistência a banhistas, facilitando a ação de 

nadadores-salvadores, a fiscalização e o policiamento na sua vasta e muita frequentada 

área balnear, sem prejuízo da permanente colaboração com a Capitania do Porto de Lisboa, 

na vigilância das praias da Costa da Caparica. 

No âmbito das suas responsabilidades no salvamento e segurança releva-se o 

excelente trabalho desenvolvido peio comandante Fonte Domingues na elaboração do Plano 

de Salvamento Marítimo e na profunda revisão do Edital da Capitania de Cascais que 

contribuíram para uma maior eficácia e eficiência do salvamento marítimo, da segurança da 

navegação, da proteção do meio marinho, da segurança das atividades náuticas e 

compatibilização dos diferentes usos dos espaços balneares numa área problemática pela 

constante procura para a prática de desportos de deslize. 

Registo igualmente, com muito agrado, o excelente desempenho do comandante Fonte 

Domingues na coordenação de dois importantes exercícios/demonstrações na Baía de 

Cascais, um deles relevando o papel dos meios do ISN no salvamento marítimo e o outro 

evidenciando a ação da Autoridade Marítima e da Marinha, com a colaboração de outras 

agências, em apoio a uma população de sofreu uma catástrofe natural, bem como o seu 
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empenho e resultados na ação fiscalizadora e na segurança de grandes eventos desportivos 

e culturais, como as Festas de Cascais, Campeonatos de surf e de vela, mundialitos de 

futebol de praia, provas de triatlo Ironman, evento de motonáutica Xcat 2015, Regata Volvo 

Ocean Race e Comemorações dos Dia da Marinha de 2015 e 2016, que muito contribuiu 

para o reconhecimento da eficácia e grande dedicação dos homens que comandou. 

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

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

Militar e nos termos do artigo 26.º do mesmo regulamento, louvo o 24490 

Capitão-de-fragata MÁRIO ANTÓNIO FONTE DOMINGUES pela extraordinária competência e 

excecional dedicação que evidenciou ao longo da sua comissão nos cargos de Capitão do 

Porto de Cascais e, por inerência, de Comandante Local da Polícia Marítima de Cascais, 

considerando os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 25 de setembro de 

2017, pelo 25474 Vice-almirante ANTÓNIO MARIA MENDES CALADO, Vice-Chefe do 

Estado-Maior da Armada, ao 21291 Capitão-tenente EN-MEC JOSÉ MENDES CORREIA DOS 

SANTOS, o qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para o desempenho de funções na Autoridade Marítima Nacional, 

vai destacar do Estado-Maior da Armada (EMA) o 21291 Capitão-tenente da classe de 

Engenheiros Navais, ramo de Mecânica, JOSÉ MENDES CORREIA DOS SANTOS, após uma 

comissão de 34 meses, na área de Recursos do Material Naval, da Divisão de Recursos. 

O engenheiro Correia dos Santos é um oficial com uma excecional capacidade de 

trabalho, orientado para a solução, versátil e expedito, dotado de sólidos conhecimentos 

técnico-profissionais e de elevado espírito de cooperação. A sua permanente 

disponibilidade, bem como o elevado sentido de responsabilidade e a sua lealdade, 

marcaram, indelevelmente, a sua atuação ao longo de quase 3 anos, respondendo de forma 

exemplar às inúmeras, diversificadas e exigentes solicitações. 

No desempenho das suas funções e para além da coordenação e gestão dos processos 

de aumentos e abates de meios navais, o engenheiro Correia dos Santos foi chamado a 

responder a um conjunto muito diverso de desafios. Neste contexto, realça-se o seu 

empenho na elaboração, implementação e gestão integrada da política e da doutrina de 

gestão da Segurança e Saúde no Trabalho e Ambiente (SSTA) da Marinha, bem como o 

relevante papel na coordenação e formulação de candidaturas, para financiamento de 

projetos de eficiência energética por fundos estruturais e de investimento comunitários. 

Acresce também a sua participação ativa no desenvolvimento do conceito, definição de 

requisitos e desenvolvimento do Sistema Informático de Eficiência Energética para a gestão 

da energia relativa a infraestruturas, transportes e unidades navais da Marinha. Cabe 

realçar ainda a sua participação em grupos de trabalho na Agência Europeia de Defesa para 

a eficiência energética nas Forças Armadas, em representação do Ministério da Defesa 

Nacional. 

Em período de escassez de recursos humanos no EMA, o engenheiro Correia dos 

Santos foi ainda responsável, em acumulação, pela área da Investigação, Desenvolvimento 

e Inovação (IDI), respondendo de forma eficaz e competente a todos os desafios. 

Em todas as matérias evidenciou um elevado espírito de camaradagem, uma 

permanente disponibilidade e uma grande sensatez, constituindo-se, por isso, como um 

militar de elevado valor profissional e humano, merecedor do respeito e estima, que pôde 

ser observado por todos os que com ele trabalharam em múltiplos e importantes assuntos 

para a Marinha. 

Assim, é com sentido de inteira justiça que ao abrigo da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º de Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 21291 

Capitão-tenente EN-MEC JOSÉ MENDES CORREIA DOS SANTOS, pela forma altamente 

competente e rigorosa como desempenhou as suas funções, considerando os serviços 

prestados ao Estado-Maior da Armada e à Marinha, como extraordinários, relevantes e 

distintos. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

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

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

do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval, ao 21993 Capitão-tenente EN-MEC ANDRÉ 

DO NASCIMENTO FERNANDES GIL, o qual se publica: 

 

Após cerca de três anos de serviço no Departamento de Treino e Avaliação do Centro 

Integrado de Treino e Avaliação Naval (CITAN), onde desempenhou as funções de Chefe de 

Gabinete de Limitação de Avarias e Nuclear, Radiológico, Biológico e Químico, Mecânica e 

Eletrotecnia (GLAME), vai destacar o 21993 Capitão-tenente EN-MEC ANDRÉ DO 

NASCIMENTO FERNANDES GIL. 

O Capitão-tenente EN-MEC Fernandes Gil coordenou e executou o treino e avaliação 

das unidades navais nas áreas de Limitação de Avarias e Nuclear, Radiológico, Biológico e 

Químico (NRBQ), Mecânica e Eletrotecnia, com assinalável sentido das responsabilidades, 

pautando a sua conduta com elevada determinação e perseverança. Oficial com sólidos 

conhecimentos técnico-profissionais e qualidades pedagógicas, foi evidente o rigor e a 

exigência que projetou na prossecução das ações de treino nos navios, durante as quais foi 

determinante a sua ação para que os navios atingissem os adequados padrões de 

segurança do pessoal e do material, pugnando pela melhoria dos desempenhos das equipas 

da batalha interna. 

Com efeito, as apuradas qualidades pessoais e profissionais do Capitão-tenente 

EN-MEC Fernandes Gil, e a natural aptidão para o exigente e desafiante cargo, permitiram 

que o seu conhecimento profundo dos métodos, normativos e da organização do treino e 

avaliação, fosse aplicado para o benefício das guarnições dos navios em treino. Nesse 

âmbito, importa sublinhar, quer o seu contributo na elaboração de doutrina, 

nomeadamente, o PXNAV 1 - Guia de Procedimentos de Limitação de Avarias, Mecânica e 

Eletrotecnia, recentemente promulgado, quer a sua ação determinada em retomar o treino 

NBQR no plano operacional das fragatas, ou ainda, o seu empenho durante os Portuguese 

Operational Sea Training, do NRP Vasco da Gama em 2015 e do NRP Álvares Cabral em 

2016, sob a égide da Royal Navy, no Reino Unido, cuja ação contribuiu para os navios 

atingirem os objetivos do treino operacional. 

De facto, durante as ações de treino e avaliação foi notório o empenho do 

Capitão-tenente EN-MEC Fernandes Gil em identificar os problemas concretos e conceber as 

soluções mais adequadas a fim de melhorar a organização para a ação dos navios. Foi ainda 

durante essas ações que o Capitão-tenente EN-MEC Fernandes Gil demonstrou ser capaz de 

motivar os seus subordinados, como exemplo de permanente dedicação, disponibilidade e 

espírito de cooperação para "servir a Esquadra". 

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

de Disciplina Militar, louvo o 21993 Capitão-tenente EN-MEC ANDRÉ DO NASCIMENTO 

FERNANDES GIL, pelas suas elevadas qualidades técnico-profissionais, sentido do dever e 

da disciplina, e elevada qualidade global do desempenho alcançado que muito contribuiu 

para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do CITAN e que considero e classifico 

como extraordinários, relevantes e distintos. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 22 de setembro de 

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

Comandante Naval, ao 254888 Primeiro-tenente STL JOSÉ ROBERTO PEDRAS PAULINO, o 

qual se publica: 

 

Por ter sido nomeado para a frequência do Curso de Promoção a Oficial Superior, vai 

destacar ao fim de três anos na Flotilha, seguido de vinte e um meses no Comando Naval, o 

254888 Primeiro-tenente STL JOSÉ ROBERTO PEDRAS PAULINO que desempenhou 

inicialmente as funções de Chefe do Serviço de Gestão Orçamental e, desde janeiro de 

2016, com a integração da Flotilha no Comando Naval, as funções de Chefe da Secção de 

Gestão Orçamental da Divisão Administrativa e Financeira. 

No desempenho das suas funções, o tenente Paulino evidenciou, invariavelmente, 

elevadíssima competência técnica, dedicação, capacidade de liderança e notável sentido das 
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responsabilidades, conjunto de características que lhe permitiram alcançar assinaláveis 

níveis de desempenho e de resposta nas suas vastas áreas de responsabilidade no apoio à 

prossecução das missões das unidades navais, de Fuzileiros e de Mergulhadores, assim 

como no suporte às Unidades Apoiadas. 

A sua ação revestiu-se de essencial importância no permanente acompanhamento da 

execução orçamental, propondo constantemente soluções de financiamento que permitiram 

mitigar e ultrapassar as dificuldades, particularmente nos anos económicos vividos. 

Militar com uma experiência profissional muito abrangente na área financeira, mostrou 

ser dotado de um apurado sentido de rigor e de bem servir, o que associado à invulgar 

capacidade de iniciativa e eficácia, permitiram a elaboração das várias propostas 

orçamentais e de concretização orçamental, de que resultaram taxas de execução da ordem 

dos cem por cento. 

Este nível de execução e de afetação de recursos, permitiu dotar as Unidades 

Operacionais e as Unidades Apoiadas pelo Comando Naval dos meios necessários à 

concretização das missões e tarefas definidas. 

Fazendo justiça de uma postura extremamente proactiva, procurou sempre as 

melhores soluções de financiamento pautando-se por critérios de utilidade na afetação dos 

recursos públicos. 

No âmbito das suas funções, importa salientar que, de forma silenciosa e discreta, 

soube sempre o tenente Paulino assegurar de forma extremamente zelosa o atempado 

processamento de suplemento de embarque a todos os navios em missão sem exceção, em 

cuja tarefa se empenhou fortemente. 

Adicionalmente, o tenente Paulino, fruto da sua experiência, excecional capacidade e 

sensibilidade, pautou sempre a sua atuação pela criação e atualização de normativos do 

Comando Naval, cujos resultados, ao nível do cumprimento dos objetivos superiormente 

determinados, se continuarão, certamente, a fazer sentir no futuro. 

A par dos atributos de natureza técnico-profissional que possui, é igualmente de 

enaltecer a sua postura no relacionamento humano, onde demonstrou em todas as 

circunstâncias, um elevado espírito de camaradagem e uma atitude extremamente positiva, 

aliada a uma dedicação e lealdade inquestionável, que lhe permitiram granjear a estima e a 

consideração de todos que com ele se relacionaram. 

Assim, fazendo uso da competência que me é conferida por Lei, louvo o 254888 

Primeiro-tenente STL JOSÉ ROBERTO PEDRAS PAULINO, pela forma distinta como durante 

quase cinco anos exerceu o cargo de Chefe da Secção de Gestão Orçamental e pelos 

extraordinários resultados alcançados, considerando os serviços por si prestados como 

prestigiantes para a Marinha, classificando-os de extraordinários relevantes e distintos. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 4 de novembro de 

2016, pelo 7100294 Capitão-de-fragata MN FRANCISCO MANUEL GAMITO FERREIRA 

QUARESMA GUERREIRO, Diretor do Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica, ao 

7100405 Primeiro-tenente MN DIOGO JOSUÉ COSTA CABELEIRA SILVA CAVALHEIRO, o qual 

se publica: 

 

Destacou do Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica (CMSH), em 28 de outubro 

de 2016, o 7100405 1TEN MN DIOGO JOSUÉ COSTA C. SILVA CAVALHEIRO que 

desempenhou funções nesta Unidade desde 27 de dezembro de 2011, em acumulação com 

a Chefia do Serviço de Saúde da Esquadrilha de Submarinos. No desempenho das suas 

funções, o 1TEN MN Silva Cavalheiro demonstrou sempre grande disponibilidade para o 

serviço e sentido de responsabilidade nas tarefas que lhe foram atribuídas. 

No decurso da sua comissão no CMSH, exerceu, desde 22 de setembro de 2014, o 

cargo de Subdiretor interino desta Unidade com determinação, lealdade e assinalável bom 

senso. Para além da atividade especifica associada ao desempenho deste cargo de chefia, 

salienta-se o seu empenho na atividade clínico-assistencial no âmbito da Medicina 

Subaquática e Hiperbárica, para a qual possui competência reconhecida pela Ordem dos 

Médicos. No decurso desta atividade colaborou ativamente nos tratamentos de rotina 

efetuados, integrando também a escala de urgência desta Unidade. 
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Na sua qualidade de Médico Naval participou em diversas missões operacionais, das 

quais se destacam as realizadas no apoio médico a operações de mergulho profundo, bem 

como nos processos de seleção e avaliação periódica de mergulhadores e submarinistas. 

Participou de forma ativa, determinada e dinâmica em múltiplas ações de ensino e 

formação na área da Medicina Subaquática e Hiperbárica, desenvolvidas neste Centro, 

transmitindo com elevado sentido pedagógico os seus conhecimentos nesta área. No âmbito 

científico salienta-se ainda a colaboração nas linhas de investigação desenvolvidas no 

Centro, que culminaram na participação em diversos eventos de cariz científico, com 

reconhecimento a nível nacional e internacional. 

Para além das inquestionáveis qualidades profissionais e militares, bem patentes nos 

elevados padrões de desempenho, revelou um espírito de cooperação invulgar e um notável 

sentido de camaradagem e de solidariedade. Oficial dotado de uma enorme lealdade, 

dedicação e extraordinária capacidade de trabalho, espírito de iniciativa e bem servir, 

granjeou com todas as qualidades manifestadas o respeito de todos com quem privou, 

distinguindo-se pelo seu elevado perfil profissional. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 7100405 1TEN MN DIOGO JOSUÉ COSTA C. 

SILVA CAVALHEIRO, pelas qualidades pessoais e profissionais demonstradas ao longo da 

sua carreira e pelo extraordinário desempenho evidenciado no exercício das suas funções no 

Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica e que me levam a considerá-lo como um 

militar de muito elevado mérito. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

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

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

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, ao 403887 Sargento-ajudante C 

HÉLDER FERREIRA BAIÃO, o qual se publica: 

 

Ao longo dos cerca de três anos e dois meses de comissão no Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha (CCDCM), onde exerce as funções de 

Supervisor de Comunicações e Sistemas de Informação, o 403887 Sargento-ajudante C 

HÉLDER FERREIRA BAIÃO, tem demonstrado em todas as situações elevada competência, 

profissionalismo, sentido de responsabilidade e uma enorme dedicação ao serviço em todas 

as tarefas que lhe são confiadas. 

No desempenho das suas funções, tem revelado de forma consistente perseverança e 

elevada disponibilidade para o serviço aliado a uma notável capacidade de adaptação a 

novas situações, reagindo sempre da melhor forma às constantes alterações introduzidas 

nos procedimentos, métodos e conceitos de comunicações e sistemas de informação. 

Durante a sua comissão, acompanhou de forma muito próxima a atualização dos 

novos sistemas de comunicações em estreita colaboração com os organismos instaladores, 

demonstrando sempre uma preocupação permanente, não só em apreender os 

conhecimentos sobre as novas infraestruturas, como, sobretudo, transmitir os seus 

conhecimentos aos operadores, contribuindo desta forma para o acréscimo de 

conhecimento agregado dos militares do CCDCM. O profundo conhecimento demonstrado 

pelo sargento Baião nas mais diversas áreas das comunicações, permitiram uma análise 

consistente na gestão e exploração da infraestrutura do Broadcast, Maritime Rear Link and 

Ship Shore System (BRASS) contribuindo de sobremaneira para o bom desempenho 

demonstrado ao longo de toda a sua comissão. 

Realçam-se ainda as suas propostas ao nível da organização e funcionamento, 

identificando limitações e problemas, permitindo em tempo superá-los, contribuindo de 

forma relevante para um eficiente funcionamento do Centro de Comunicações da Marinha. 

Realço igualmente as suas qualidades militares, humanas, pedagógicas e o seu espírito de 

camaradagem, fatores preponderantes para o bom desempenho do seu turno, contribuindo 

deste modo para o cumprimento da missão do CCDCM. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 403887 Sargento-ajudante C HÉLDER FERREIRA 

BAIÃO, pelo seu desempenho e dedicação, bem como pelas qualidades profissionais e 
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pessoais, que em muito contribuíram para a missão do Centro de Comunicações, de Dados 

e de Cifra da Marinha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 28 de julho de 

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

916988 Sargento-ajudante L PAULO JORGE MELO DOS SANTOS, o qual se publica: 

 

Durante 2 anos e 5 meses, o 916988 Sargento-ajudante L PAULO JORGE MELO DOS 

SANTOS desempenhou as funções de Coordenador de Gestão do Material, no Gabinete de 

Apoio da Divisão Operacional e Técnica da Direção de Abastecimento, com competência e 

entrega dignas de realce. 

O SAJ Melo dos Santos evidenciou ser detentor de excelentes qualidades profissionais, 

militares e humanas, sólidos conhecimentos técnicos, demonstrando ainda elevado espírito 

de cooperação e de iniciativa, acompanhados por um conjunto de outras qualidades morais 

e de carácter que o creditam como militar de elevado valor e que, no âmbito da sua 

especialidade, muito contribuíram para o bom desempenho do Gabinete de Apoio. 

Competindo a este gabinete propor e coordenar projetos relativos às atividades e 

responsabilidades transversais a todas as secções da Divisão, o SAJ Melo dos Santos foi um 

elemento fundamental na execução de diversas tarefas de onde se relevam: a seleção e 

aprontamento dos artigos exclusivos relativos a equipamentos que, por motivo de alienação 

de unidades navais, ou apenas por obsolescência de equipamentos, importava separar e 

organizar de forma a manter controlo positivo sobre existências; a colaboração próxima na 

inventariação de diversos depósitos de onde se releva a inventariação do D11R  e D21; a 

separação e disponibilização de material inútil no depósito D18. 

Ao seu valor profissional soube sempre associar uma opinião crítica que muito 

contribuiu para a tomada de decisão superior quer a nível profissional quer humano. Atitude 

que, aliada a um conjunto de qualidades humanas e de carácter, bem patentes no 

relacionamento e camaradagem que mantém com todos os que consigo privam, o credita 

como uma referência para os seus pares e um colaborador digno de toda a confiança para 

os seus superiores. 

Assim, é-me particularmente grato, ao abrigo da competência que me confere o n.º 2 

do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvar o 916988 Sargento-ajudante L 

PAULO JORGE MELO DOS SANTOS pelas elevadas qualidades pessoais e profissionais 

evidenciadas e pela forma dedicada, empenhada, determinada e eficiente que caracterizou 

o seu desempenho e que contribuiu de forma determinante 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 28 de novembro de 

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

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

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, ao 906690 Sargento-ajudante C 

LUÍS MIGUEL PEREIRA MENDES, o qual se publica: 

 

Ao longo dos cerca de três anos e oito meses de comissão no Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha (CCDCM), onde exerce as funções de 

encarregado do Posto de Controlo-NATO (PC-OTAN) tendo como acumulação as funções de 

Chefe da Seção de Publicações, o 906690 Sargento-Ajudante C LUIS MIGUEL PEREIRA 

MENDES, tem demonstrado em todas as situações elevada competência, profissionalismo, 

sentido de responsabilidade e uma enorme dedicação ao serviço em todas as tarefas que 

lhe são confiadas. 

No desempenho das suas funções, tem revelado de forma consistente perseverança e 

elevada disponibilidade para o serviço aliado a uma notável capacidade de adaptação a 

novas situações, reagindo sempre da melhor forma às constantes alterações introduzidas 

nos procedimentos, métodos e conceitos de comunicações que fazem parte das suas atuais 

funções. 
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Militar muito criterioso na análise das situações que se lhe deparam, desempenha com 

elevado rigor as funções de Encarregado do Posto de Controlo-NATO (PC-OTAN), 

nomeadamente, na elaboração e controlo dos processos de credenciamento dos militares 

que prestam serviço no CCDCM e na operação e distribuição do SEIF (Sistema de Segurança 

Eletrónica da Informação). Realça-se a capacidade de adaptação do sargento Mendes que, 

facilmente implementou medidas para mitigar o encerramento de outros Postos de 

Controlo-NATO em que essas funções recaíram sobre o PC-OTAN do CCDCM. Realço 

igualmente, o controlo rigoroso e as medidas implementadas pelo sargento Mendes no que 

diz respeito ao controlo das publicações existentes na unidade, nomeadamente, a criação de 

bases dados e a criação de acessos para consulta de documentos, entre outras atividades. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 906690 Sargento-ajudante C LUÍS MIGUEL 

PEREIRA MENDES, pelo seu desempenho e dedicação, bem como pelas qualidades 

profissionais e pessoais, que em muito contribuíram para a missão do Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada de 28 de novembro de 

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

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

de Lisboa, ao 912789 Sargento-ajudante M JÚLIO MANUEL MATEUS MARQUES, o qual se 

publica: 

 

O 912789 Sargento-ajudante da classe Manobra JÚLIO MANUEL MATEUS MARQUES, 

prestou serviço no Departamento Marítimo do Centro durante 3 anos, exercendo funções de 

Adjunto do Chefe de Serviço de Apoio e como Perito da Capitania do Porto de Lisboa. 

Durante este período em que desempenhou estas funções, o Sargento-ajudante 

Mateus Marques demonstrou elevada capacidade de trabalho e um sentido de organização 

rigoroso que se mostraram determinantes para o nível de desempenho no apoio prestado 

ao serviço de atos técnicos exercidos como perito da Capitania do Porto de Lisboa, 

exercendo as vistorias de meios de salvação e a cascos, bem como as vistorias de primeiro 

registo e manutenção periódica à certificação das embarcações com registo nas atividades 

de pesca, marítimo-turística, recreio e auxiliares locais tendo, inequivocamente e em 

resultado da exigência e dedicação que sempre colocou ao serviço da Autoridade Marítima, 

com a sua ação contribuído significativamente para o incremento da segurança da 

navegação. 

O Sargento-ajudante Mateus Marques demonstrou ainda um elevado espírito de 

cooperação e uma enorme determinação na prossecução dos objetivos propostos para o 

serviço de apoio técnico, designadamente no apoio à coordenação e manutenção de 

viaturas e infraestruturas ao serviço do Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa e sua 

extensão no posto marítimo da Costa da Caparica e Fonte da Telha, bem como nas 

infraestruturas da Capitania do Porto de Lisboa e suas Delegações Marítimas no Barreiro, 

Trafaria e Vila Franca de Xira. 

A forma como geriu os recursos disponíveis na área de manutenção de viaturas e 

como delegado técnico de segurança e ambiente na estrutura do núcleo de segurança e 

ambiente do Departamento Marítimo do Centro através da ponderação, rigor e insistência 

em áreas que por um lado são estranhas à sua especificidade da classe de Manobra e por 

outro são área que exigem uma dedicação extrema na forma como se consegue mover o 

grupo de pessoas motivadas para estes assuntos de segurança no trabalho, revelou-se um 

coordenador eficiente e pragmático de enorme cumplicidade com todos os serviços e 

secções afetos ao Departamento Marítimo do Centro, Capitania do Porto de Lisboa e 

Comando Regional e Local da Polícia Marítima de Lisboa. 

Militar muito correto e com grande sentido humano, pautou a sua ação com grande 

lealdade, honestidade e dedicação ao serviço contribuindo de forma assinalável para um 

bom ambiente de trabalho e granjeando a estima e consideração de todos aqueles que com 

ele trabalharam. 

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

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

Militar e nos termos do artigo 26.º do mesmo regulamento, louvo o 912789 
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Sargento-ajudante da classe Manobra JÚLIO MANUEL MATEUS MARQUES, pelas suas 

excelentes qualidades profissionais e militares que considero terem contribuído 

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

Porto de Lisboa, do Departamento Marítimo do Centro, consequentemente da Autoridade 

Marítima Nacional e daí, advindo prestígio para a Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

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

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

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, ao 404781 Cabo-mor CM 

ANTÓNIO DA SILVA GUERREIRO AFONSO, o qual se publica: 

 

O 404781 Cabo-mor CM ANTÓNIO DA SILVA GUERREIRO AFONSO presta serviço no 

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha (CCDCM), onde desempenha as 

funções de mecânico no Polo da Penalva, desde julho de 2013. 

De conduta irrepreensível, contribuiu de forma decisiva para o excelente ambiente no 

serviço, revelando excelentes qualidades sociais e morais, reconhecida eficácia, para além 

de total dedicação e disponibilidade para as tarefas que lhe são cometidas. Estas qualidades 

creditaram-no como um profissional exemplar e um excelente colaborador do comando. 

Militar disciplinado, leal e possuidor de um apurado sentido de dever, detentor de uma 

sólida formação técnico-profissional, que aliada a um elevado espírito de missão, extrema 

dedicação e grande espírito de camaradagem, em muito contribuem para que o Cabo 

Afonso obtenha um ótimo desempenho, nunca regateando esforços sempre que algo lhe é 

solicitado, merecendo a estima e consideração de todos que com ele privaram. 

Ao longo destes 4 anos muitos têm sido os contributos por si prestados em diversas 

manutenções nos sistemas mecânicos e eletromecânicos dos Polos da Fonte da Telha e 

Penalva. Exemplo disso salienta-se o constante acompanhamento nas manutenções nos 

sistemas de refrigeração, as manutenções nos geradores, o contributo para a conservação 

das infraestruturas e o permanente espirito crítico em relação a todas as temáticas que 

PODEM contribuir para a melhoria das condições do pessoal e do material afeto a esses 

polos. Durante este período em que tem prestado serviço no CCDCM, o Cabo Afonso tem-se 

constituído como uma referência para todos aqueles que com ele prestam serviço, 

independentemente do posto. 

De relevar ainda cooperação prestada nos conselhos de classe ao longo destes anos. 

Pese embora seja uma atividade exigente e paralela à que desempenha no CCDCM, nunca 

deixou de desenvolver as suas tarefas técnicas ou dar a participação a todas as solicitações. 

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

pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 404781 Cabo-mor 

CM ANTÓNIO DA SILVA GUERREIRO AFONSO pelas suas excelentes qualidades 

profissionais, militares e humanas, pela forma relevante, meritória e dinâmica com que 

desempenhou as suas funções de eletromecânico, facto que contribuiu significativamente 

para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Centro de Comunicações, de Dados 

e de Cifra da Marinha e, consequentemente, da Marinha. 

  

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

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

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

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, ao 267284 Cabo-mor CCT 

ANTÓNIO ALCEU PINTO CAPELA, o qual se publica: 

 

Ao longo dos cerca de oito anos e meio de comissão no Centro de Comunicações, de 

Dados e de Cifra da Marinha (CCDCM), onde exerce as funções de Operador de 

Comunicações e Sistemas de Informação, o 267284 Cabo-mor CCT ANTÓNIO ALCEU PINTO 

CAPELA tem revelado ser possuidor de um conjunto de qualidades pessoais e profissionais 

dignas de destaque, demonstrando em todas as situações um grande sentido de 

responsabilidade, dedicação, empenho e brio. 
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Durante o período da sua comissão, tem acompanhado de forma muito próxima a 

atualização dos novos sistemas de comunicações, demonstrando sempre uma preocupação 

permanente não só em apreender os conhecimentos sobre as novas infraestruturas, como, 

sobretudo, transmitir os seus conhecimentos aos restantes operadores, contribuindo desta 

forma para o acréscimo de conhecimento agregado dos militares do CCDCM. 

O CMOR Capela revela igualmente excelentes conhecimentos em várias áreas das 

comunicações, nomeadamente na operação e supervisão dos sistemas rádio, permitindo-lhe 

em tempo real, efetuar uma análise consistente, da forma a garantir as comunicações aos 

meios que delas necessitam. Alia igualmente conhecimentos de operação e supervisão no 

âmbito do sistema MMHS (Military Message Handling System), não só a nível interno da 

Marinha, mas igualmente na componente externa da mesma, garantindo desta forma um 

suporte de qualidade ao Supervisor de Comunicações e Sistemas de Informação. 

Num dos períodos da sua comissão em que a CRISI (Capacidade de Resposta a 

Incidentes de Segurança da Informação) esteve em desenvolvimento no CCDCM, o CMOR 

Capela foi integrado no lote restrito de operadores com conhecimentos na área, tendo 

abraçado estas novas funções de forma bastante empenhada, e contribuído com soluções 

para o desenvolvimento e bom funcionamento desta nova capacidade. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 267284 Cabo-mor CCT ANTÓNIO ALCEU PINTO 

CAPELA, pela competência, empenho e dedicação com que se entregou às tarefas que lhe 

foram atribuídas, e que de forma consistente, muito contribuiu para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão do Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, do 

Comando Naval e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

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

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

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, ao 915890 Cabo CCT PEDRO 

MIGUEL DE JESUS PEREIRA, o qual se publica: 

 

O 915890 Cabo CCT PEDRO MIGUEL DE JESUS PEREIRA presta serviço no Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha (CCDCM) onde exerce as funções no 

Departamento de Manutenção, como Técnico de Informática da Secção de Sistemas de 

Informação, desde abril 2013. 

Militar dedicado e determinado, o Cabo CCT Pereira evidencia uma contínua atitude 

positiva em relação ao serviço, a par de um forte sentido da disciplina, de cooperação e 

camaradagem. Com uma sólida formação técnico-profissional, sentido das 

responsabilidades e uma permanente disponibilidade para com o serviço, o Cabo CCT 

Pereira primou pela excelência da prestação da secção que integrou, fomentando o rigor e o 

espírito de bem-fazer que, a par com as suas qualidades pessoais, lhe granjearam o 

respeito e reconhecimento da equipa com que trabalhou, bem como dos seus superiores 

hierárquicos. 

Do seu desempenho, releva-se a participação no exercício NATO CYBER COALITION 

2014 (CC14), na fase de preparação da infraestrutura tecnológica e configuração dos 

equipamentos que serviram o referido exercício, assim como a ação preponderante na 

instalação do sistema de videovigilância implementado nos diversos locais geográficos do 

Centro. Salientam-se, ainda, as suas ações para resolução de anomalias no sistema de 

controlo de acessos, bem como, de uma forma geral, o rigor e eficácia no apoio aos 

utilizadores do domínio da unidade, inclusive, na cooperação prestada com entidades 

externas ao nível do circuito de CCTV e do Sistema de Processamento de Mensagens 

Militares Formais (MMHS), cuja excelência do seu desempenho representa um contributo 

inquestionável para a eficiência do CCDCM e da Marinha. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 915890 Cabo CCT PEDRO MIGUEL DE JESUS 

PEREIRA, pelas suas excelentes qualidades militares, profissionais e pela forma relevante, 

meritória e dinâmica com que desempenhou as suas funções, fato que contribuiu 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha e consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

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

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

Centro de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha, ao 9309598 Cabo C LEONEL 

JOSÉ GASPAR TORRÃO RAMALHO, o qual se publica: 

 

O 9309598 Cabo C LEONEL JOSÉ GASPAR TORRÃO RAMALHO presta serviço no Centro 

de Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha (CCDCM), onde exerce as funções no 

Departamento de Manutenção como Técnico de Informática da Secção de Sistemas de 

Informação, desde dezembro de 2013. 

Militar ativo e proficiente, o Cabo Ramalho, demonstra uma sólida formação técnica a 

par de uma elevada experiência adquirida. A sua atitude para com o serviço é pautada por 

um apurado sentido de lealdade, permanente disponibilidade e elevado espírito de 

colaboração, qualidades e aptidões que lhe permitiram adaptar-se de imediato aos Sistemas 

de Comunicações existentes neste Centro. Consequentemente, granjeou o respeito e 

reconhecimento da equipa com que trabalhou e dos seus superiores hierárquicos, assim 

como de todos os militares que ao longo de quase quatro anos tiveram a oportunidade de 

com ele privar. O seu trabalho distinguiu-se pela qualidade das suas ações, resultando num 

inquestionável desempenho dentro da sua secção e contribuindo para a qualidade dos 

serviços disponibilizados pelo CCDCM. 

Do seu desempenho, relevam-se as ações desenvolvidas para a resolução e análise de 

anomalias no sistema de controlo de acessos, o recondicionamento e atualização de 

equipamentos da área dos Sistemas de Informação, assim como o rigor colocado e o 

espírito de bem-fazer. De salientar ainda, a cooperação e auxílio que demonstrou com 

entidades externas, na modernização e manutenção do sistema de videovigilância 

implementado nos diversos locais geográficos do centro, bem como na resolução de 

anomalias no Sistema de Processamento de Mensagens Militares Formais (MMHS). A 

atuação pronta e eficaz do cabo Ramalho no Domínio da Unidade, no âmbito dos SI, 

revela-se num contributo inquestionável para a excelência do seu desempenho, e 

consequentemente para a eficiência do CCDCM e da Marinha. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9309598 Cabo C LEONEL JOSÉ GASPAR TORRÃO 

RAMALHO, pelas suas excelentes qualidades militares, profissionais e pela forma relevante, 

meritória e dinâmica com que desempenhou as suas funções, fato que contribuiu 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Centro de 

Comunicações, de Dados e de Cifra da Marinha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Serviços Distintos - Prata 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017: 

 

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

do número 1 do artigo 16.º e do número 1 do artigo 34.º do Regulamento da Medalha 

Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

316/2002, de 27 de dezembro, concede a Medalha Militar de Serviços Distintos de Prata, 

aos militares seguintes: 

  

24686 Capitão-de-fragata  PAULO JOÃO LEAL CANECO 

24490 Capitão-de-fragata  MÁRIO ANTÓNIO FONTE DOMINGUES 

21291 Capitão-tenente EN-MEC JOSÉ MENDES CORREIA DOS SANTOS 

21993 Capitão-tenente EN-MEC ANDRÉ DO NASCIMENTO FERNANDES GIL 

254888 Primeiro-tenente STL JOSÉ ROBERTO PEDRAS PAULINO 
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Medalha Militar de Mérito Militar – 3.ª Classe 

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017: 
  

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

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

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

27 de dezembro, concede a Medalha Militar de Mérito Militar de 3.ª Classe, ao militar 

seguinte:  
 

7100405 Primeiro-tenente MN DIOGO JOSUÉ COSTA CABELEIRA SILVA CAVALHEIRO 

 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 4.ª Classe  

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017: 
 

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

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

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

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

seguintes: 
 

727395 Primeiro-sargento ETA FERNANDO JORGE BORREGO ROBALO 

9305203 Primeiro-sargento R SÍLVIO JOSÉ FERREIRA MARQUES 

8304592 Cabo CM MÁRIO RODRIGUES FONTES 

526395 Cabo E FERNANDO JORGE CORREIA PROVA 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 1.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 29 de novembro de 

2017: 
 

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

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

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

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

Militar da Cruz Naval de 1.ª Classe, aos militares seguintes: 
 

22382 Capitão-de-mar-e-guerra  PAULO MANUEL JOSÉ ISABEL 

23786 Capitão-de-mar-e-guerra  JOSÉ LUÍS GUERREIRO CARDOSO 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017: 
 

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

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

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

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

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

403887 Sargento-ajudante C HÉLDER FERREIRA BAIÃO 

916988 Sargento-ajudante L PAULO JORGE MELO DOS SANTOS 

906690 Sargento-ajudante C LUÍS MIGUEL PEREIRA MENDES 

912789 Sargento-ajudante M JÚLIO MANUEL MATEUS MARQUES 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 28 de novembro de 

2017: 

 

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

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

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

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

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

 

404781 Cabo-mor CM ANTÓNIO DA SILVA GUERREIRO AFONSO 

267284 Cabo-mor CCT ANTÓNIO ALCEU PINTO CAPELA 

915890 Cabo CCT PEDRO MIGUEL DE JESUS PEREIRA 

9309598 Cabo C LEONEL JOSÉ GASPAR TORRÃO RAMALHO 
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Exonerações e Nomeações 

 

------- Portaria n.º 485/2017: 
 

NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DO ADIDO DE DEFESA JUNTO DA EMBAIXADA DE 

PORTUGAL EM LUANDA, REPÚBLICA DE ANGOLA. 
 

Manda o Governo, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 

1.º, 2.º, 3.º, 8.º e 9.º e do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 56/81, de 31 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 232/2002, de 2 de novembro, e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 

de dezembro, e atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 780/2015, de 28 de setembro, 

o seguinte: 

1.º Nomear o 091813-L, TCOR PILAV Paulo da Silva Peres, para o cargo «121.150.001 

— Adido de Defesa» no Gabinete do Adido de Defesa junto da Embaixada de Portugal em 

Luanda, República de Angola, acumulando idênticas funções em Brazzaville, República do 

Congo, em Kinshasa, República Democrática do Congo, e em Windhoek, República da 

Namíbia, em substituição do 21079, Capitão-de-mar-e-guerra RES João Manuel Figueiredo 

de Passos Ramos, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora 

nomeado assuma funções. 

2.º Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 56/81, de 31 de março, a 

duração normal da missão de serviço correspondente ao exercício deste cargo é de três 

anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que 

obste ao seu decurso normal. 

3.º A presente portaria produz efeitos a partir de 14 de outubro de 2017. 
 

28 de setembro de 2017. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto 

Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 22 de dezembro de 2017, pelos Ministérios dos Negócios 
Estrangeiros e Defesa Nacional - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional). 
  

 

------- Portaria n.º 484/2017: 
 

NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DO ADIDO DE DEFESA JUNTO DA EMBAIXADA DE 

PORTUGAL NA PRAIA, REPÚBLICA DE CABO VERDE. 
 

Manda o Governo, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 

1.º, 2.º, 3.º, 8.º, 9.º e n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 56/81, de 31 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 232/2002, de 2 de novembro, e pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 

de dezembro, e atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 780/2015, de 28 de setembro, 

o seguinte: 

1 — Nomear o 088257-H TCOR ADMAER Vítor Manuel Pereira Branco para o cargo 

«121.130.001 — Adido de Defesa» no Gabinete do Adido de Defesa junto da Embaixada de 

Portugal na Praia, República de Cabo Verde, em substituição do 20080 Capitão-de-mar-e-

guerra RES Emanuel José de Santo António de Pinto e Lobo, que fica exonerado do cargo a 

partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 56/81, de 31 de março, a 

duração normal da missão de serviço correspondente ao exercício deste cargo é de três 

anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que 

obste ao seu decurso normal. 

3 — A presente portaria produz efeitos a partir de 14 de outubro de 2017. 
 

28 de setembro de 2017. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto 

Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes. 
 

(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 244, de 21 de dezembro de 2017, pelos Ministérios dos Negócios 
Estrangeiros e Defesa Nacional - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional). 
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------- Portaria n.º 486/2017: 

 

NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO DO OFICIAL DE LIGAÇÃO JUNTO DA REPER 1, NA MISSÃO 

MILITAR JUNTO DA OTAN E UE (MILREP) EM BRUXELAS. 

 

Manda o Governo, pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, por 

proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 1.º e dos artigos 3.º, 7.º, 8.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 233/81, de 1 de 

agosto, alterado pelos Decretos-Leis n.os 95/85, de 3 de abril, e 62/90, de 20 de fevereiro, 

atendendo ainda ao disposto nas Portarias n.os 606/2009, de 22 de junho, e 496/2013, de 3 

de julho, o seguinte: 

1.º Nomear o 27186, Capitão-de-fragata António Manuel Gonçalves, para o cargo 

«121.200.012 — Oficial de Ligação junto da REPER 1», na Missão Militar junto da OTAN e 

UE (MILREP), em Bruxelas, Reino da Bélgica, a desempenhar funções na Representação 

Permanente de Portugal junto da União Europeia (REPER), em substituição do 09275387, 

Tenente-Coronel INF Gonçalo José Santos de Azevedo, que fica exonerado do cargo a partir 

da data em que o militar ora nomeado assuma funções. 

2.º Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 233/81, de 1 de agosto, a 

duração normal da missão de serviço correspondente ao exercício deste cargo é de três 

anos, sem prejuízo da antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que 

obste ao seu decurso normal. 

3.º A presente portaria produz efeitos a partir de 6 de outubro de 2017. 

 

3 de outubro de 2017. — O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto 

Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 245, de 22 de dezembro de 2017, pelos Ministérios dos Negócios 
Estrangeiros e Defesa Nacional - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional). 
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                                    Mudanças de Situação 

 

------- Superintendência do Pessoal: 

 

PASSAGEM À SITUAÇÃO DE RESERVA. 

 

Transitou para a situação de reserva, em 25 de dezembro de 2017, 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 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, mantendo-se na efetividade de serviço, o seguinte oficial general: 

 

47576 Contra-almirante AN  Sílvio Manuel Henriques da Silva Ramalheira 
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Promoções e Graduações de Oficiais 

 

------- Despacho n.º 11340/2017: 

 

PROMOVE AO POSTO DE CAPITÃO-TENENTE O PRIMEIRO-TENENTE DA CLASSE DO 

SERVIÇO TÉCNICO VIRGÍLIO DA CONCEIÇÃO SEROL VINAGRE. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

408587 Virgílio da Conceição Serol Vinagre 

 

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

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

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

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

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

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

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

antiguidade do seu posto e classe à esquerda do 702488 Capitão-tenente da classe do 

Serviço Técnico José António Mira Peres Rebola. As promoções obedecem ao efetivo 

autorizado constante no Decreto-Lei n.º 84/2016 de 21 de dezembro, são realizadas de 

acordo com a fundamentação constante nas alíneas c) a e) e na alínea j) do n.º 1 do Anexo 

A, do Memorando n.º 1/CCEM/2017, de 25 de janeiro, do Conselho de Chefes de 

Estado-Maior, com os ajustamentos ao plano de promoções constante do Memorando n.º 

6/CCEM/2017, de 27 de julho, e do Memorando n.º 7/CCEM/2017, de 24 de outubro e 

destinam-se a prover necessidades imprescindíveis identificadas na estrutura orgânica ou 

exercer funções estatutárias de acordo com artigo 205.º do EMFAR, atribuíveis ao posto e 

classe das presentes vacaturas. As promoções produzem efeitos remuneratórios no dia 

seguinte ao da publicação do presente despacho, nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, ficando colocado na 1.ª posição remuneratória do novo posto, 

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

 

29-11-2017. — O Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, António Silva Ribeiro, 

Almirante. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 247, de 27 de dezembro de 2017, pelo Ministério da Defesa 
Nacional - Marinha). 
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Estado-Maior da Armada, em 27 de dezembro de 2017 

 

O SUBCHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA 

 

 

 
Mário José Simões Marques 

CALM 
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Legislação 

 

Legislação Diversa (Sumário) 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 247, de 27 de dezembro de 2017: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL 

 

Despacho n.º 11337/2017: 

 

Delegação de competências Capitão do Porto de Ponta Delgada no Oficial Adjunto do 

Capitão do Porto. 

 

 

------- Jornal Oficial da União Europeia, L 344/20, PT, de 23 de dezembro de 2017:  

 

DECISÃO (PESC) 2017/2432 DO COMITÉ POLÍTICO E DE SEGURANÇA 

 

de 13 de dezembro de 2017 

 

Que nomeia o comandante da Força da UE para a operação militar da União Europeia na 

zona sul do Mediterrâneo central (operação EUNAVFOR MED SOPHIA) e que revoga a 

Decisão (PESC) 2017/1534 (EUNAVFOR MED/3/2017). 
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Portarias, Diretivas e Despachos do Chefe do Estado-Maior da Armada 

 

PAA 19 – VIII 

 

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, n.º 61/17, de 27 

de dezembro: 

 

LOTAÇÃO ESPECIAL DO NRP ZAIRE. 

 

No âmbito da missão de capacitação da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, 

através do NRP Zaire, e por forma a adequar a afetação dos recursos humanos ao 

cumprimento da missão a efetuar, torna-se necessário fixar a lotação especial do NRP Zaire. 

Assim, no uso da competência que me é conferida pelo artigo 17.º da Lei Orgânica de 

Bases da Organização das Forças Armadas (LOBOFA) 1, e nos termos do disposto no artigo 

1.11 do Regulamento Interno das Forças e Unidades Navais (RIFUN), determino que: 

 

Artigo único 

 

A lotação especial do NRP Zaire é a que consta do anexo ao presente despacho, e que 

dele faz parte integrante. 

 

 

__________________ 
1 A Lei n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro, foi 
publicada na OA1 n.º 37/03-09-14, Anexo – F. 
 
 
 
 

ANEXO 

 

 

LOTAÇÃO ESPECIAL DO NRP ZAIRE 

 

 

Oficiais:     

 

Marinha  

Capitão-tenente ou primeiro-tenente ............................      1 

 Segundo-tenente ou guarda-marinha ...........................      2 

 

Técnicos de Saúde .........................................................................  

 Subalterno ..............................................................         (1) 1 

 

    4 

Sargentos e praças: 

 

Administrativos (2) 

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento  .......................        1 

 Primeiro-marinheiro ...................................................  (3) 1 

 

Comunicações 

 Cabo ........................................................................   (4)  2 

 Primeiro-marinheiro ...................................................  (5)  1 
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Eletromecânicos 

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento........................   (6)  1 

 Cabo ........................................................................   (7)  3 

 Primeiro-marinheiro ...................................................        1 

 Segundo-marinheiro ou primeiro-grumete .....................        3 

 

Fuzileiros 

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento  .......................         3 

 Primeiro-marinheiro ...................................................  (8)  7 

 

Maquinistas Navais 

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento  .......................         1 

 

Manobra (9) 

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento  .......................         1 

 Segundo-marinheiro ou primeiro-grumete .....................        1 

 

Taifa 

 Cabo ........................................................................   (10) 2 

 Primeiro-marinheiro ...................................................  (11) 2 

 

Técnicos de armamento 

 Primeiro-sargento ou segundo-sargento  .......................   (12) 1 

 Segundo-marinheiro ou primeiro-grumete .....................        1 

  

    32 

 

                                                         Oficiais ...........................................        4 

                                                         Sargentos .......................................        8 

                                                         Praças ............................................      24 

                       Total ................       36 

 

 

 

 
1 Oriundo da classe de enfermeiro / técnico de diagnóstico e terapêutica (H), subclasse de enfermeiros (HE). Até 

que esteja concluído o processo de transição de categoria dos sargentos da classe de H, pode ser primeiro-
sargento ou segundo-sargento HE. 

2 Até que todos os sargentos e praças sejam da classe de administrativos, deverão ser considerados sargentos e 
praças da classe de abastecimento (L). 

3 Pode ser cabo. 
4 Até que todas as praças sejam oriundas da classe de comunicações (C), deve ser considerado um cabo da classe 

de comunicações do ramo radioperadores (CRO), e um cabo da classe de comunicações do ramo criptoteletipista 
(CCT). 

5 Pode ser cabo. 
6 Até que todos os sargentos sejam oriundos da classe de eletromecânicos (EM), deve ser considerado um sargento 

da atual classe de eletricista (E). 
7 Até que todas as praças sejam oriundas da classe de EM, deve ser considerada uma praça da atual classe de E. 
8 Pode ser cabo. 
9  Podem ser da classe de manobra e serviços (MS). 
10 Um da subclasse de despenseiro (TFD) e um da subclasse de cozinheiro (TFH). 
11 Um TFD e um TFH. Podem ser cabos. 
12 Até que todos os sargentos sejam oriundos da classe de técnicos de armamento (TA), deve ser considerado um 

sargento da atual classe de artilheiro (A). 
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                                              Outros Atos Internos  

 

PAA 38 (A) - X 

 

------- Despacho do Vice-almirante Superintendente do Material n.º 48/SM/17, de 

27 de dezembro: 

 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, A 

ATRIBUIR PELA DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO, PARA O ANO DE 2018. 

 

Considerando o orçamento previsto a atribuir à Direção de Abastecimento (DA) para o 

ano de 2018; 

Atendendo ao disposto no n.º 5 do Despacho do Vice-almirante Superintendente do 

Material n.º 2/2014, de 21 de janeiro. 1 

Determino: 

 

1. São aprovadas as dotações de Combustíveis e Lubrificantes, a atribuir pela DA para 

o ano de 2018. 

2. As dotações disponibilizadas (montantes globais a Comandos, Unidades e Órgãos 

(CUO’s) gestores) constam da tabela anexa ao presente Despacho, visando suportar as 

despesas com combustíveis e óleos lubrificantes a requisitar à DA. 

3. Relativamente aos combustíveis e lubrificantes deverão ser observados os 

seguintes pressupostos: 

 

a) Os CUO’s gestores deverão comunicar à DA, até 20 de janeiro de 2018, a 

distribuição, pelos executores, do montante global que lhes é atribuído pelo presente 

despacho; 

b) A cobertura financeira da despesa efetuada, para além da dotação atribuída, será 

da responsabilidade dos CUO’s gestores, devendo a DA ser ressarcida através de 

transferência orçamental. 

 

4. Os CUO’s devem proceder à gestão das dotações atribuídas na observância dos 

princípios da economia, eficiência e eficácia, tendo em consideração o disposto em 5. b. (5) 

do Despacho do Vice-almirante Superintendente do Material n.º 2/2014, de 21 janeiro. 

5. Os valores atribuídos constituem os limites máximos de despesa a ser observados 

durante o ano de 2018. 

6. Poderá ser considerada a possibilidade de transferências de dotações entre CUO’s 

executores, pertencentes ao mesmo gestor, desde que previamente submetidas, através da 

DA, à apreciação e consequente autorização do Vice-almirante Superintendente do Material. 

A transferência de dotações deverá ser solicitada antes da dotação objeto de reforço estar 

comprometida na sua totalidade. 

 

__________________ 
1 Publicado na OA1 n.º 5, de 29 de janeiro de 2014 – Anexo E. 

 

 

ANEXO 

 

DOTAÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

 

__________________ 
Transcrição completa em suporte digital. (VER) 

 

 

 

 

  

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/OrdensBD/OA1/Ficheiros/2017/54_Combustiveis.PDF
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PAA 38 (A) - X 

 

------- Despacho do Vice-almirante Superintendente do Material n.º 49/SM/17, de 

27 de dezembro: 

 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DAS DOTAÇÕES DE MATERIAL DIVERSO E CONSUMO DE 

SECRETARIA, A ATRIBUIR PELA DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO PARA O ANO DE 2018. 

 

Considerando o orçamento previsto a atribuir à Direção de Abastecimento (DA) para o 

ano de 2018; 

Determino: 

 

1. São aprovadas as dotações de Material Diverso e Consumo de Secretaria a atribuir 

pela DA para o ano de 2018; 

2. As dotações disponibilizadas constam da tabela anexa ao presente Despacho e 

constituem limites máximos de despesa a serem observados durante o corrente ano; 

3. Os Setores, Comandos, Unidades e Organismos gestores de dotações com unidades 

afetas, devem comunicar à DA, até 20 de janeiro de 2018, os montantes distribuídos pelas 

unidades apoiadas, discriminando-os por tipo de dotação; 

4. Os Setores, Comandos, Unidades e Organismos devem proceder à administração 

das dotações atribuídas na observância dos princípios da economia, eficiência e eficácia; 

5. No âmbito da gestão das dotações, os reforços, reduções e transferências, que se 

revelem necessários, são competência dos Setores, nos moldes determinados no despacho 

do Vice-almirante Superintendente do Material n.º 54/2016, de 6 de julho 1. 

 

__________________ 
1 Publicado na OA1 n.º 30, de 13 de julho de 2016, e retificado na OA1 n.º 35, de 10 de agosto de 2016. 

 

 

ANEXO 

 

DOTAÇÕES DE MATERIAL DIVERSO E DE CONSUMO DE SECRETARIA 

 

__________________ 
Transcrição completa em suporte digital. (VER) 

 

 

 

http://www.marinha.pt/conteudos_externos/OrdensBD/OA1/Ficheiros/2017/54_Material_diverso.PDF

