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                                      Louvores, Condecorações e Prémios 

 

Louvores: 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

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

2016, pelo 20578 Contra-almirante LUÍS CARLOS DE SOUSA PEREIRA, Comandante do 

Corpo de Fuzileiros, ao 713886 Sargento-ajudante H LUÍS ANTÓNIO RODRIGUES PEREIRA, 

o qual se publica: 

 

O 713886 Sargento-ajudante H LUÍS ANTÓNIO RODRIGUES PEREIRA presta serviço, 

desde outubro de 2010, no Serviço de Saúde do Corpo de Fuzileiros - Polo Alfeite, com 

responsabilidade na área dos Cuidados de Saúde Primários, Ocupacionais e de Saúde 

Operacional. 

Evidenciando elevada iniciativa e eficácia, sendo detentor de uma elevada capacidade 

de organização e de adaptação, o sargento-ajudante H PEREIRA integrou e desenvolveu, de 

uma forma extremamente competente e rigorosa a tarefa de elaboração e controlo dos 

processos associados ao aprontamento sanitário da FRI, no período 2012/2013. 

É igualmente de enfatizar a sua participação, com a respetiva coordenação e 

aprontamento de todo o equipamento do Posto Avançado de Saúde (PAS), no apoio à 

população da Madeira na sequência do aluvião de fevereiro de 2010, e na Operação 

MANATIM, conseguindo obter, desta forma, níveis de desempenho elevados. 

A tudo isto, o sargento-ajudante H PEREIRA, acrescenta reconhecidas qualidades 

pessoais, de trato e sã camaradagem, elevado caráter, sentido de lealdade e correção, 

sendo ainda de realçar o dinamismo que sempre evidenciou na realização das tarefas que 

lhe foram cometidas, contribuindo desta forma para a coesão, dinamismo e sucesso do 

Serviço de Saúde do Corpo de Fuzileiros, granjeando o respeito, a estima e consideração 

dos seus superiores hierárquicos, pares e subordinados. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 713886 Sargento-ajudante H LUÍS ANTÓNIO 

RODRIGUES PEREIRA pelo reconhecimento da sua competência, desempenho, permanente 

disponibilidade e elevado profissionalismo, designadamente no decorrer de operações de 

apoio de assistência humanitária, o que contribuiu significativamente para a eficácia, 

prestígio e cumprimento da missão do Corpo de Fuzileiros e consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada de 31 de agosto de 

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

2015, pelo 22984 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO JORGE DA CONCEIÇÃO LOPES, 

Comandante da Esquadrilha de Helicópteros, ao 906388 Sargento-ajudante ETC JOSÉ 

CARLOS SOUSA CORREIA, o qual se publica: 

 

O 906388 SAJ ETC JOSÉ CARLOS SOUSA CORREIA presta serviço na Esquadrilha de 

Helicópteros desde 21 de setembro de 1999. 

Durante estes cerca de 16 anos, dedicados de forma permanente à área funcional dos 

helicópteros, o SAJ ETC CORREIA tem desempenhado várias funções na estrutura 

organizacional do Serviço de Manutenção da Esquadrilha de Helicópteros. Integrou dois 

destacamentos embarcados a bordo das fragatas das classes Vasco da Gama e Bartolomeu 

Dias e tem desempenhado o cargo de Chefe de Oficina de Aviónicos. 

Militar com excelente formação académica e intelectual, a sua ação profissional tem 

sido desde sempre caracterizada por um excecional sentido de missão, dedicação e espírito 

de iniciativa, que alicerçada em sólidos conhecimentos técnicos, tem vindo a ser 

determinante na prossecução dos objetivos delineados pelo serviço de manutenção e em 

particular na organização e resultados da Oficina de Aviónicos que atualmente chefia. 

É justo salientar com especial relevo as suas capacidades técnicas, empenho e 

disponibilidade, que demais têm contribuindo para uma eficiente gestão dos recursos 
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materiais na área de Aviónicos e consequentemente num elevado desempenho do serviço 

de manutenção. 

Paralelamente aos atributos de natureza técnico-profissional, importa realçar a sua 

postura no plano do relacionamento humano, onde revelou em todas as circunstâncias uma 

assinalável serenidade e postura militar, que constituíram uma referência para todos os que 

com ele servem, granjeando assim a admiração de superiores e respeito dos seus 

subordinados 

Nestas circunstâncias, porque à sua ação não pode deixar de corresponder a relevante 

expressão de apreço, e fazendo uso da competência que me é conferida pelo art.º 21.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 906388 SAJ ETC JOSÉ CARLOS SOUSA CORREIA 

pela forma exemplar, dedicada e empenhada como tem desempenhado as suas funções, 

contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da Missão da 

Esquadrilha de Helicópteros e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 26 de fevereiro de 

2016, pelo 157077 Contra-almirante AN ANTÓNIO INÁCIO GONÇALVES COVITA, Diretor de 

Abastecimento, ao 6200592 Sargento-chefe ETS RENATO EMANUEL CANDEIAS ANGELINO, 

o qual se publica: 

 

O 6200592 Sargento-Ajudante ETS RENATO EMANUEL CANDEIAS ANGELINO vai 

destacar para uma nova comissão de embarque, após cerca de um ano e meio de comissão 

na Direção de Abastecimento, onde desempenhou funções na Divisão Operacional e 

Técnica, na abrangente e sensível área dos Sobressalentes de Submarinos. 

Fruto da sua experiência, organização e inexcedível dedicação, revelou-se um técnico 

de extraordinária capacidade e um elemento incontornável de apoio, contribuindo com a sua 

intervenção para inúmeras soluções, na satisfação das necessidades das unidades navais. 

A forma como ultrapassou os desafios na área do controlo de qualidade, na elaboração 

de instruções para aquisição e pareceres técnicos bem sustentados são igualmente dignos 

de realce, tendo contribuído de uma forma muito significativa para o apoio logístico dos 

submarinos. 

Simultaneamente, desempenhou de forma objetiva e organizada a chefia do Depósito 

de Sobressalentes de Submarinos. 

O SAJ CANDEIAS ANGELINO revelou excelentes qualidades sociais e humanas, que 

permitiram um harmonioso ambiente de trabalho e uma equipa motivada, contribuindo para 

um bom desempenho da secção. 

Militar de uma conduta irrepreensível, evidenciou consistentemente brio e dedicação 

profissional, com elevado espírito de cooperação e sentido de responsabilidade, que o 

creditam como um excelente colaborador, conquistando naturalmente a estima e admiração 

dos superiores hierárquicos e de todos os que com ele trabalham. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o Sargento-ajudante ETS RENATO EMANUEL 

CANDEIAS ANGELINO, pela excelência do trabalho desenvolvido e espírito de bem servir, 

considerando o seu contributo significativo para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão da Direção de Abastecimento, e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

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

2015, pelo 17475 Contra-almirante EMQ JOSÉ LUÍS GARCIA BELO, Diretor de Navios, ao 

850789 Sargento-ajudante MQ JOÃO ANTÓNIO MACEDO DA SILVA, o qual se publica: 

 

Destacou da Direção de Navios (DN) o 850789 Sargento-ajudante MQ JOÃO ANTÓNIO 

MACEDO DA SILVA, após dois anos a desempenhar as funções de Chefe da Subsecção do 

Sistema de Manutenção Planeada (SMP) da Secção de Manutenção, da Divisão de Recolha e 

Tratamento de Informação, do Departamento de Informação Logística. 

Militar discreto, responsável e competente, o sargento MACEDO DA SILVA exerceu a 

sua atividade com ponderação, honestidade e bom senso, apresentando soluções 

adequadas e ajustadas aos problemas que se lhe deparavam, o que muito contribuiu para o 

bom desempenho da secção. Evidenciou ainda excelente capacidade de organização, 

adaptação e polivalência, assim como muito bom trato no relacionamento junto dos seus 
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pares e superiores hierárquicos, contribuindo para um bom ambiente de trabalho. Possuidor 

de sólidos conhecimentos técnicos e experiência em várias classes de navios, demonstrou 

boa interação com os sistemas de informação colocados à sua disposição, elevada 

pro-atividade e flexibilidade na elaboração das Cartas de Manutenção (CARM) e respetivas 

Fichas de Trabalho (FIT), em particular no que respeita à peça Oto Melara de 30mm, 

instalada nos patrulhas da classe Viana do Castelo. 

Neste período, o SAJ MACEDO DA SILVA revelou-se um elemento fulcral na 

consolidação dos Programas de Manutenção dos navios, designadamente nas fragatas da 

classe Bartolomeu Dias, nos navios patrulha oceânicos e, mais recentemente, na elaboração 

de raiz do Programa de Manutenção das lanchas hidrográficas da classe Andrómeda. Merece 

especial destaque o trabalho desenvolvido na elaboração das CARM e FIT dos novos grupos 

eletrogéneos do NRP Zaire e das corvetas, do sistema de tratamento de água por ultra 

violetas das corvetas, dos impulsores de popa do NRP Alm. Gago Coutinho e das novas 

embarcações das lanchas das classes Argos e Centauro. Também de referir, o trabalho 

realizado na elaboração, ou atualização, dos ciclos de manutenção dos navios em Revisão 

Intermédia na Arsenal do Alfeite, tais como os NRP Dragão (2014), António Enes (2015), e 

Zaire, este ainda em curso. 

Assim, ao abrigo da competência que me confere o n.º 2 do artigo 64.º do 

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 850789 Sargento-ajudante MQ JOÃO ANTÓNIO 

MACEDO DA SILVA pelas excelentes qualidades pessoais, profissionais e militares 

demonstradas no exercício das suas funções, que muito significativamente contribuíram 

para a eficácia, prestígio e cumprimento da missão da Direção de Navios e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 1 de abril de 2016, 

pelo 24284 Capitão-de-mar-e-guerra MÁRIO FRANCISCO DA SILVA GOUVEIA, Comandante 

da Esquadrilha de Submarinos, ao 260789 Sargento-ajudante U RUI ANTÓNIO DIAS 

ANDRADE FERREIRA, o qual se publica: 

 

Destacou recentemente da Escola de Mergulhadores, onde prestou serviço desde 

novembro de 2010, o 260789 Sargento-ajudante U RUI ANTÓNIO DIAS ANDRADE 

FERREIRA. 

Ao longo deste período de 6 anos, o sargento FERREIRA desempenhou funções de 

Formador e de Adjunto do Chefe do Gabinete de Formação de Mergulho (GFM), tendo 

revelado no desempenho das suas funções, qualidades pessoais, sociais e profissionais 

dignas de realce, das quais se destacam a sua competência, determinação, apurado sentido 

do dever, dedicação, elevado sentido de responsabilidades, permanente empenho e brio 

profissional que colocou na execução de todas as tarefas que lhe foram confiadas. 

Durante a sua comissão, coordenou a realização de diversos dos cursos da Escola de 

Mergulhadores, nomeadamente o Curso de Formação de Sargentos Mergulhadores, o 

Estágio de Bombeiro Mergulhador Voluntário, o Estágio de Bombeiro Mergulhador 

Supervisor Voluntário e na realização de exames aos Apanhadores de Algas, sendo de 

realçar as suas qualidades pedagógicas e a forma metódica como orientou a equipa de 

formadores sob a sua coordenação. 

Salienta-se a sua participação na Cooperação Técnico Militar, durante o ano de 2012, 

tendo lecionado aulas de mergulho com ar a militares Timorenses, revelando-se um valioso 

contributo para o desenvolvimento da capacidade de mergulho das forças armadas daquele 

pais, não apenas pela componente formativa, mas também pela assessoria prestada. 

Não obstante o seu constante empenhamento na componente prática da formação, o 

sargento FERREIRA contribuiu ainda, de forma significativa, para a atualização do manual 

escolar do módulo de Salvação Marítima, emprestando àquela tarefa o seu sentido crítico e 

experiência. 

Foi, aliás, como formador do módulo de Salvação Marítima que o sargento FERREIRA 

desenvolveu a sua ação formativa no âmbito dos trabalhos subaquáticos e no corte e 

soldadura, disciplinas de especial relevância na formação dos futuros mergulhadores e 

supervisores de mergulho, destacando a sua ação por uma procura constante pela melhoria 

e consolidação de procedimentos de segurança no mergulho. 

Nesta área, utilizou todo o seu conhecimento e experiência adquiridos durante os 11 

anos que prestou serviço na componente operacional, que aliado a um elevado rigor nos 
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procedimentos, contribuíram de forma muito positiva para a elevada e exigente qualidade 

da formação da Escola de Mergulhadores. 

Militar dotado de elevadas qualidades morais e profissionais, destaca-se pela lealdade, 

justiça e espírito de sacrifício, razões que o conotam como um exemplo a seguir e uma 

referência para formandos e restantes camaradas. 

Assim, é com grande satisfação e da mais elementar justiça que, ao abrigo do artigo 

64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 260789 Sargento-ajudante U RUI 

ANTÓNIO DIAS ANDRADE FERREIRA, peia forma como desempenhou as suas funções de 

formador e de Adjunto do Chefe do Gabinete de Formação de Mergulho da Escola de 

Mergulhadores e pelas elevadas aptidões técnico-profissionais, competência, extraordinário 

desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Escola de Mergulhadores, da Esquadrilha 

de Submarinos e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de dezembro de 

2015, pelo 23393 Capitão-tenente PEDRO DE LUCENA COELHO DIAS, Comandante do NRP 

Figueira da Foz, ao 6303592 Primeiro-sargento E EUGÉNIO CARVALHO LOPES, o qual se 

publica: 
 

Após ter cumprido uma comissão de embarque de 26 meses a bordo do NRP Figueira 

da Foz, onde desempenhou o cargo de Chefe da Secção de Eletrotecnia, vai destacar o 

6303592 Primeiro-sargento E EUGÉNIO CARVALHO LOPES. 

O sargento LOPES é um técnico muito competente, disciplinado e organizado e com 

uma saber acumulado digno de realce, que apresentou ao longo de toda a sua comissão 

elevadíssimo espirito de cooperação, honestidade intelectual e grande disponibilidade para o 

serviço, a que soube associar uma assinalável capacidade de liderança da equipa que 

consigo trabalhou. O sargento LOPES foi igualmente um elemento da guarnição que muito 

contribuiu para o bom desempenho do serviço que integrou mas também para o espírito de 

corpo da guarnição, granjeando estima e consideração dos seus superiores e subordinados.  

A elevada competência na sua área técnica específica e apurado sentido das 

responsabilidades, resultado de um cumular de experiência técnico-profissional e de saber 

adquiridos ao longo de onze anos de embarque, aliados ao peculiar espírito de iniciativa e 

postura permanente de cooperação para resolução dos desafios que muitas vezes não 

estavam diretamente relacionados com a sua área de responsabilidade, constituíram-se 

como uma mais-valia para o serviço de eletrotecnia e, naturalmente, para o navio. Importa 

dar também público testemunho do facto do sargento LOPES ter sido um elemento chave no 

que diz respeito à passagem de conhecimento e adestramento dos novos elementos que 

integram atualmente a segunda guarnição do NRP Figueira da Foz. 

Durante a sua comissão, que se iniciou ainda com o navio em processo de receção nos 

estaleiros de Viana do Castelo, em abril de 2013, o navio cumpriu um intenso e exigente 

período de atividade operacional, que incluiu dez missões de soberania e de busca e 

salvamento na ZEE do Continente, uma operação de combate à imigração irregular no 

Mediterrâneo ocidental (operação ÍNDALO 2014), uma comissão à Zona Marítima dos 

Açores, uma missão no Golfo da Guiné e costa ocidental africana, no âmbito da Cooperação 

Técnico-Militar com países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, e dois 

exercícios navais (INSTREX 2015 e SEABORDER 2015). Durante todas as missões antes 

referidas, que se traduziram em cerca de 4000 horas de navegação, o contributo e 

desempenho do sargento LOPES foi sempre preponderante para os bons resultados 

alcançados. 

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

me confere o n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 6303592 

Primeiro-sargento E EUGÉNIO CARVALHO LOPES, pelo exemplo ímpar de dedicação ao 

serviço e assinalável desempenho, bem como pelas suas elevadas qualidades pessoais, 

técnicas e militares que o distinguem como um exemplo de militar a seguir, e que em muito 

contribuíram para o prestígio do cumprimento das missões do NRP Figueira da Foz e, 

consequentemente, da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de março de 

2015, pelo 56669 Vice-almirante RES JOSÉ ANTÓNIO DE OLIVEIRA VIEGAS, Diretor da 

Comissão Cultural de Marinha, ao 9801699 Primeiro-marinheiro FZ ANTÓNIO EMANUEL 

FERNANDES LIMA, o qual se publica: 

 

O 9801699 1MAR FZ ANTÓNIO EMANUEL FERNANDES LIMA presta serviço na 

Comissão Cultural de Marinha desde 3 de janeiro de 2011, executando funções, por 

reorganização interna, no Serviço de Património, dependente do Departamento de 

Museologia do Museu de Marinha, onde o seu trabalho, sempre rigoroso, tem sido 

fundamental. 

Destacam-se, no conjunto das vastas tarefas que tem vindo a desempenhar, o 

levantamento e verificação de todo o espólio museológico do Museu de Marinha, não só em 

exposição permanente, como nos diferentes espaços de reserva do museu; a verificação do 

espólio cedido a outras Unidades/Entidades/Órgãos de Marinha em regime de empréstimo 

de longa duração; a conferência do espólio acondicionado no novo espaço de reservas do 

Museu - Reservas Novas -, entre outras. 

Em todas estas tarefas, essenciais para o efetivo controlo do património histórico da 

Marinha, o 1MAR FZ FERNANDES LIMA tem demonstrado um enorme empenho e 

capacidades intelectuais, nomeadamente ao nível da organização de trabalho e da 

sistematização da informação, apresentando resultados e propondo soluções adequadas 

para os problemas que lhe são colocados. 

Para além destas tarefas, o 1MAR FZ FERNANDES LIMA tem também colaborado 

ativamente nas tarefas diárias do Serviço do Património, nomeadamente a receção, 

incorporação, inventário, acondicionamento e preparação de peças do acervo e a montagem 

e desmontagem das exposições. 

A par destas qualidades, o 1MAR FZ FERNANDES LIMA tem granjeado o respeito e 

amizade de todos que com eles trabalham, graças às suas qualidades pessoais. 

Assim, é 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, louvo o 9801699 1MAR FZ 

ANTÓNIO EMANUEL FERNANDES LIMA, pelas elevadas competências profissionais e 

qualidades pessoais, e pelo extenso trabalho desenvolvido, que contribuiu 

significativamente para o cumprimento da missão do Museu de Marinha, da Comissão 

Cultural da Marinha e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada de 31 de agosto de 

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

2015, pelo 22984 Capitão-de-mar-e-guerra PAULO JORGE DA CONCEIÇÃO LOPES, 

Comandante da Esquadrilha de Helicópteros, ao 9308195 Primeiro-sargento T PATRÍCIO 

VIDEIRA ALDEIA, o qual se publica: 

 

O 9308195 Primeiro-sargento T PATRÍCIO VIDEIRA ALDEIA tem vindo a prestar 

serviço na Esquadrilha de Helicópteros desde maio de 2008, assumindo cargos no 

Departamento de Operações e, mais recentemente, no Centro de Instrução de Helicópteros, 

acumulando funções de Formador no Gabinete de Formação de Operações e de Operador de 

Sistemas. 

Entre novembro de 2011 e dezembro de 2013, o sargento T ALDEIA exerceu cargo de 

Adjunto na secção de Atividade Aérea e Informação Aeronáutica, cargo com a atribuição de 

um conjunto elevado de tarefas relativas ao planeamento da atividade de voo, ao controlo 

de qualificações dos tripulantes e à atualização de publicações aeronáuticas, para 

tripulantes, destacamentos de helicópteros e para os navios da esquadra. Durante este 

período, soube o sargento ALDEIA gerir o esforço de forma organizada, com um sentido de 

prioridades bem definido, desempenhando as suas tarefas com uma eficiência notável. 

Ainda no âmbito das suas funções, demonstrou qualidades pedagógicas ao orientar e 

supervisionar o trabalho de novos militares atribuídos à secção. 

Durante este período participou na operação MANATIM, de abril a maio de 2012, 

integrado em reforço no Destacamento de Helicópteros n.º 21, embarcado no NRP Vasco da 

Gama, respondendo de forma pronta e com vontade de bem-fazer, a mais uma solicitação 

de âmbito operacional, de elevada prontidão e exigência, deixando bem patente o seu 

espírito de missão. 
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Testemunhado pelas tripulações de voo que integrou, o sargento T ALDEIA 

desempenhou as suas tarefas como tripulante e operador de sistemas de helicóptero naval 

com uma destreza e proficiência muito acima da média, de forma consistente, segura e 

muito profissional. Por esse motivo, foi, de forma natural, nomeado para exercer o cargo de 

Instrutor de Operador de Sistemas no Centro de Instrução de Helicópteros, cargo que 

desempenha desde dezembro de 2013. 

No exercício das suas novas funções, o sargento ALDEIA tem vindo a realizar um 

trabalho de elevada qualidade na análise e desenvolvimento das necessidades no âmbito da 

sua área de formação e responsabilidade, realçando-se o trabalho por si realizado no âmbito 

do curso de abandono de aeronaves em imersão que permitiu elevar a qualidade da 

formação proporcionada aos formandos para um patamar mais realista e nunca antes 

disponível e possível na Marinha. Desta forma contribuiu de forma inequívoca para a 

edificação de um modelo de formação em abandono de aeronave em imersão, único no 

nosso país, ao nível de outros simuladores existentes noutros centros de formação 

estrangeiros. 

Em acréscimo a todo o seu valor individual, é de salientar ainda as suas qualidades 

pedagógicas que sempre colocou ao serviço do Centro de Instrução de Helicópteros, bem 

como o seu caracter, lealdade, espírito de sacrifício e o profissionalismo que coloca em 

todas as tarefas que lhe são atribuídas. 

Assim, considerando o conjunto de qualidades profissionais e pessoais invulgares para 

militares da sua categoria e classe, bem como o empenho e desempenho demonstrados 

pelo sargento T VIDEIRA ALDEIA ao longo do período em que presta comissão nesta 

unidade, considero ser de inteira justiça que, ao abrigo da competência que me confere o 

artigo 64.º, n.º 2, do Regulamento de Disciplina Militar, louvar o 9308195 Primeiro-sargento 

T PATRÍCIO VIDEIRA ALDEIA, o qual contribuiu para a eficiência, prestígio e cumprimento 

da missão da Esquadrilha de Helicópteros, e por conseguinte, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 1 de setembro de 

2015, pelo 21686 Capitão-de-fragata PAULO JORGE PALMA ALCOBIA PORTUGAL, 

Comandante do NRP Sagres, ao 9336195 Primeiro-sargento TF NELSON JOSÉ CASACA 

FELÍCIO, o qual se publica: 

 

Presta serviço no NRP Sagres há 20 meses, onde desempenha o cargo de Despenseiro 

do Navio, o 9336195 Primeiro-sargento TF NELSON JOSÉ CASACA FELÍCIO tendo cumprido 

dois anos operacionais do navio que incluíram quatro viagens de instrução de cadetes, duas 

viagens de candidatos e atividades de representação que prestigiaram a Marinha junto das 

mais relevantes entidades públicas e privadas. 

Ao longo da sua comissão, o sargento FELÍCIO revelou ser um militar de elevada 

competência e sólidos conhecimentos no que concerne aos procedimentos e enquadramento 

normativo em vigor relativos à alimentação na Marinha. O sargento FELÍCIO possui 

singulares qualidades das quais é de toda a justiça destacar a sua dedicação, perseverança 

e organização, qualidades que aplicou continuadamente no seu trabalho de planeamento, 

execução e prestação das contas da alimentação de bordo e dos eventos protocolares 

realizados. 

Num especial período de austeridade e racionalização de meios, o sargento FELÍCIO, 

garantindo a diversidade da alimentação de bordo, demonstrou constante preocupação com 

o valor dos recursos utilizados, em especial nos portos estrangeiros onde teve de efetuar 

diversos replaneamentos da alimentação de bordo por forma a otimizar os pedidos de 

géneros em função dos preços nos mercados locais. Perante o desafio da diminuição de 

recursos para realização de eventos de representação, o sargento FELÍCIO soube sempre 

otimizar os meios, garantindo o elevado padrão de serviço que distingue a Sagres e a 

Marinha. O trabalho da equipa coordenada pelo sargento FELÍCIO foi amplamente apreciado 

e reconhecido pelos altos representantes diplomáticos nacionais e estrangeiros, assim como 

as mais distintas autoridades locais nos portos visitados. 

O sargento FELÍCIO demonstrou ainda possuir relevantes qualidades militares e 

pessoais, de onde se destacam a sua humanidade, sentido de disciplina e retidão de 

caráter, qualidades que lhe permitiram obter a consideração, respeito e reconhecimento dos 

restantes militares, em especial dos militares mais jovens da sua equipa e os demais que 

com ele puderam privar. As qualidades pessoais do sargento FELÍCIO e a sua constante 
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preocupação com o próximo foram determinantes para a motivação da equipa da Taifa e 

contribuíram para o forte espírito de camaradagem vivido a bordo. 

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

do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9336195 Primeiro-sargento TF NELSON JOSÉ 

CASACA FELÍCIO, pelo excelente desempenho demonstrado enquanto Despenseiro de 

bordo, bem como pelas suas qualidades militares, profissionais e pessoais que em muito 

contribuíram para a eficácia, prestígio e cumprimento da missão do NRP Sagres e, 

consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 10 de fevereiro de 

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

SANTOS, Comandante da Escola de Fuzileiros, ao 9329597 Primeiro-sargento V ROGÉRIO 

LOPES DA GRAÇA, o qual se publica: 

 

Após cerca de cinco anos em funções de chefia na Secção de Manutenção das viaturas 

da Escola de Fuzileiros, vai o 9329597 Primeiro-sargento V ROGÉRIO LOPES DA GRAÇA 

assumir novas funções na Seção de Transportes do Departamento do Apoio Geral do Corpo 

de Fuzileiros. 

O sargento GRAÇA é um militar cuja atitude e desempenho se caracterizam por uma 

permanente vontade de querer fazer mais e melhor, tendo o seu desempenho sido 

particularmente relevante na área da gestão da manutenção das viaturas do parque da 

Escola de Fuzileiros, onde organizou ações de manutenção a partir da estação de serviço, 

providenciou as aquisições do material necessário para o apoio aos meios auto e outros na 

sua área de atribuição, e coordenou todos os trabalhos de reparação e manutenção de 

viaturas executados pela Seção de Reparação de Viaturas requisitados pelo Serviço de 

Transportes. 

Respeitando sempre as normas técnicas e as instruções dos fabricantes, adotou 

medidas eficazes de controlo das ações de reparação com as oficinas externas, das 

inspeções periódicas e das revisões anuais, e dos registos efetuados na plataforma 

informática do Sistema Integrado de Gestão (SIG) de Viaturas, contribuindo de forma 

assinalável para o aumento de disponibilidade das viaturas onde se incluem, entre outras, 

as viaturas para o apoio à formação a cargo do Gabinete de Instrução de Viaturas (GIV) do 

Departamento de Formação em Transportes Terrestres. 

No cumprimento das suas funções, o sargento GRAÇA demonstrou possuir elevada 

competência profissional, excelentes qualidades morais e militares, elevada dedicação e 

espírito de cooperação que muito contribuíram para o sucesso do Serviço de Transportes, 

tendo a sua conduta sempre pautado por uma extrema correção para com os seus 

superiores e camaradas, granjeando deste modo, o respeito e a estima de todos aqueles 

que com ele privaram. 

Assim, é com inteira justiça e agrado que, fazendo uso da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do artigo 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9329597 

Primeiro-sargento V ROGÉRIO LOPES GRAÇA pelo excelente desempenho evidenciado, 

traduzido nos elevados níveis de operacionalidade das viaturas da unidade, resultados que 

são também fruto das suas qualidades profissionais, da sua atitude pró-ativa e dedicação 

constante, e que em muito contribuíram para a eficiência e cumprimento da missão da 

Escola de Fuzileiros e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

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

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

SANTOS, Comandante da Escola de Fuzileiros, ao 9820701 Primeiro-sargento FZ PEDRO 

MIGUEL SERRANO MOQUENCO, o qual se publica: 

 

Após uma comissão de serviço de cinco anos a desempenhar funções no Serviço de 

Armamento da Escola de Fuzileiros, o 9820701 Primeiro-sargento Fuzileiro PEDRO MIGUEL 

SERRANO MOQUENCO foi chamado a ocupar outro cargo na nova estrutura formativa desta 

Escola. 

No desempenho das suas funções como formador o primeiro-sargento MOQUENCO foi 

responsável pela instrução preliminar de tiro, formação da espingarda automática G3, da 
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Pistola Walter P38, dos optrónicos, cartas de tiro e tiro de combate aos Cursos de Formação 

Básica de Praças, Formação Básica de Oficiais, Fuzileiros para Oficiais, Sargentos e Praças, e 

ainda aos Cursos de Cargos Deployable e de Instrutores de Tiro de Combate para Fuzileiros 

e Mergulhadores. No exercício destas importantes funções revelou sempre ser conhecedor 

da sua área de formação, utilizando métodos de ensino de grande eficácia que produziram 

excelentes resultados com os formandos e com a guarnição na prática de tiro nas carreiras 

de tiro. 

Importa referir que grande parte da carga horária dos cursos, e em particular os 

Cursos de Instrutores de Tiro de Combate, que foram ministrados pelo sargento 

MOQUENCO assentaram em aulas de natureza prática organizadas e conduzidas no Campo 

de Tiro do Pinheiro da Cruz que evidenciaram a sua total e permanente disponibilidade para 

o serviço. 

De salientar ainda a sua excelente colaboração no treino das equipas de tiro de 

espingarda e de tiro de pistola, no âmbito das competições no Corpo de Fuzileiros que 

vieram a obter honrosas classificações nos campeonatos de tiro a nível da Marinha e das 

Forças Armadas contribuindo assim para o prestígio da Marinha. 

Militar voluntarioso, cumpridor e responsável, soube sempre contribuir, com a sua 

eficiência, para o bom funcionamento do serviço, numa área tão sensível como é o 

armamento e tiro com sugestões e ideias e elevado sentido prático na sua implementação. 

A forma disciplinada e afável como sempre pautou o relacionamento com quem conviveu e 

trabalhou, granjearam-lhe estima e consideração de todos os que com ele privaram. 

Pelo exposto, considero de toda a justiça, ao abrigo do n.º 2 do art.º 64 do R.D.M., 

louvar o 9820701 Primeiro-sargento Fuzileiro PEDRO MIGUEL SERRANO MOQUENCO, pelo 

seu desempenho nas suas funções como formador de tiro, o qual contribuiu 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Escola de 

Fuzileiros e consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 23 de março de 

2016, pelo 157077 Contra-almirante AN ANTÓNIO INÁCIO GONÇALVES COVITA, Diretor de 

Abastecimento, ao 131098 Primeiro-sargento CM ROGÉRIO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, o qual se publica: 

 

O 131098 Primeiro-sargento CM ROGÉRIO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS, vai 

destacar após três anos ao serviço da Direção de Abastecimento, na Divisão Operacional e 

Técnica, na Secção de Tintas, Lubrificantes e Gases. 

Durante este período o sargento SANTOS revelou excelentes qualidades sociais e 

profissionais, que permitiram construir um harmonioso ambiente de trabalho e uma equipa 

motivada, contribuindo para o bom desempenho da secção. 

Fruto da sua inexcedível dedicação, empenho e atitude bastante positiva, revelou-se 

um técnico de extraordinária capacidade e um elemento de consulta e apoio à decisão 

incontornável, na sua área da especialidade. 

Militar rigoroso e pragmático apresentou inúmeras soluções para o abastecimento, 

ultrapassando os desafios da área do controlo de qualidade e elaborando instruções e 

pareceres técnicos bem sustentados, tendo assim contribuído de uma forma muita 

significativa para o apoio logístico da Esquadra. 

É de salientar o seu desempenho na capacidade de manuseamento de gases fluorados, 

fruto da certificação obtida em 2015 com o Curso de Manuseamento de Gases Fluorados 

ministrado em instituição externa à Marinha. 

Militar de conduta irrepreensível, evidenciou consistentemente brio e dedicação 

profissionais, com elevado espírito de cooperação e sentido de responsabilidade, que o 

credenciaram como um excelente colaborador, conquistando naturalmente a estima e 

admiração dos seus camaradas e superiores hierárquicos. 

O seu trabalho na organização do serviço foi de primordial importância, deixando 

facilitada a tarefa dos seus sucessores nestas funções e a dos seus superiores hierárquicos, 

mantendo atualizado o registo dos documentos da secção. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 131098 Primeiro-sargento CM ROGÉRIO 

ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS, pela excelência do trabalho desenvolvido, espírito de 

bem servir, considerando o seu contributo significativo para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da Direção de Abastecimento e, consequentemente da Marinha. 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

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

2015, pelo 20578 Contra-almirante LUÍS CARLOS DE SOUSA PEREIRA, Comandante do 

Corpo de Fuzileiros, ao 9326295 Primeiro-sargento L SÉRGIO PAULO SANTANA DOS 

SANTOS, o qual se publica: 

 

Após 4 anos de serviço no Corpo de Fuzileiros vai destacar para nova comissão o 

9326295 1SAR L SÉRGIO PAULO SANTANA DOS SANTOS. 

O sargento L SANTOS integrou a Secção de Prestação de Contas do Serviço 

Administrativo e Financeiro do Comando do Corpo de Fuzileiros, a Secção das Contas de 

Material e a Secção de Apoio Geral do Serviço de Abastecimento. De outubro de 2011 a 

abril de 2012 desempenhou funções como mentor na área logística no 3.º Contingente 

Nacional FND/ISAF no Afeganistão. 

Militar dotado de sólidos conhecimentos técnicos e de uma relevante experiência 

profissional na área do abastecimento, revelou-se uma mais-valia para os serviços onde 

desenvolveu a sua atividade. A sua competência, dedicação e disponibilidade permanente 

permitiram que conduzisse com elevado sentido de responsabilidade a gestão e 

aprovisionamento do material necessário ao normal funcionamento das unidades do Corpo 

de Fuzileiros, designadamente as sedeadas no Polo do Alfeite e na preparação e 

aprontamento de forças. 

De salientar também, a sua capacidade de adaptação que lhe permitiu ajustar-se 

naturalmente às especificidades do SIGDN bem como, desempenhar com à vontade as 

funções de Fiel Interno, revelando uma assinalável maturidade na relação entre o 

Organismo Abastecedor e o Fiel Externo, permitindo uma gestão rigorosa e criteriosa do 

orçamento funcional. 

O sargento SANTOS é um militar cumpridor que apresentou em todas as ocasiões uma 

atitude prestável e cooperante perante o serviço, respondendo da forma positiva às 

solicitações colocadas, qualidades que têm granjeado o reconhecimento dos seus chefes e 

pares. 

Assim, é da mais elementar justiça que, fazendo uso da competência que me é 

conferida pelo n.º 2 do art.º 64.º do Regulamento de Disciplina Militar, louvo o 9326295 

1SAR L SÉRGIO PAULO SANTANA DOS SANTOS pela forma exemplar e eficiente com que 

desempenhou as suas funções, contribuindo para os excelentes resultados de gestão 

obtidos, bem como pelo papel relevante que desempenhou na missão ao Afeganistão, 

contribuindo desta forma para eficiência e prestígio do Corpo de Fuzileiros e 

consequentemente da Marinha. 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

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

pelo 26085 Capitão-de-mar-e-guerra JOSÉ RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES 

PINTO, Chefe da Repartição de Gestão de Pessoal, ao 9308601 Primeiro-sargento TF 

CARLOS MANUEL MOREIRA INÁCIO, o qual se publica: 

 

Após ter desempenhado, desde janeiro de 2011, as funções de Adjunto de 

Movimentador na Repartição de Sargentos e Praças da Direção do Serviço de Pessoal e, 

posteriormente, de Adjunto de Colocador na Repartição de Gestão de Pessoal, da Direção de 

Pessoal, fruto da reorganização dos Órgãos de Gestão de Pessoal com vista à otimização de 

recursos, vai destacar para nova comissão de serviço o 9308601 Primeiro-sargento TF 

CARLOS MANUEL MOREIRA INÁCIO. 

Militar detentor de uma acreditada e sólida experiência profissional no seu domínio 

funcional, diligente e meticuloso no desempenho, imbuído de um elevado espírito de 

cooperação e de bem servir que muito me apraz registar, sempre soube, com temperança, 

elevado profissionalismo e sobriedade, contribuir de forma assinalável para o desempenho 

da Repartição. 

Destaco, em particular, o cuidado, o rigor e a eficácia colocados pelo sargento INÁCIO 

no desempenho das suas funções de Adjunto do Movimentador/Colocador das classes H, 

HE, HP, L, TF, TFD, TFH e TFP, desenvolvendo soluções congruentes à gestão dos sargentos 

e praças destas classes numa conjuntura de peculiar complexidade. 

Realço, ainda, a sua capacidade de relacionamento interpessoal que, tendo sido 

aplicada quotidianamente em prol da Repartição, contribuiu para que a gestão de recursos 
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humanos na Marinha seja, nos termos da Diretiva Setorial de Recursos Humanos, mais 

transparente, mais eficiente, mais inovadora e mais cooperante. 

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

Regulamento de Disciplina Militar, considero da mais elementar justiça louvar o 9308601 

Primeiro-sargento TF CARLOS MANUEL MOREIRA INÁCIO pelo conjunto de qualidades 

militares, profissionais e humanas, bem como pelo elevado espírito de missão, dos quais 

deu provas consistentes no desempenho do seu cargo na Secção de Movimentos da 

Repartição de Sargentos e Praças e na Secção de Colocações da Repartição de Gestão de 

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

Direção de Pessoal e, consequentemente, da Marinha. 

 

 

 ------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016, foi considerado como dado por si próprio o louvor concedido, em 1 de março de 

2016, pelo 21386 Capitão-de-fragata JOSÉ MANUEL MOREIRA PINTO, Chefe do 

Departamento de Apoio da Direção de Pessoal, ao 9336694 Primeiro-sargento TF NUNO 

MIGUEL MOREIRA VICENTE, o qual se publica: 

 

Vai destacar da Direção de Pessoal o 9336694 1SAR TF NUNO MIGUEL MOREIRA 

VICENTE que, desde janeiro de 2012, desempenha as funções de Chefe do Arquivo de 

Identificação Geral, no Departamento de Apoio. 

Militar com forte sentido do dever, excelente capacidade de organização e elevado 

espírito de iniciativa, tem pautado a sua comissão de serviço por uma conduta exemplar, 

manifestando sempre uma enorme responsabilidade e dedicação ao serviço, como ficou 

demonstrado na forma organizada como coordenou a transferência do AIG para o 

Atendimento da Direção de Pessoal, tomando-o eficaz e funcional. 

Merece, ainda, referencia elogiosa a forma como controlou e informatizou os 

procedimentos do seu serviço e a sempre pronta e eficiente colaboração prestada à Escola 

Naval e à Escola de Fuzileiros na produção dos cartões de identificação dos cadetes e dos 

recrutas, bem como o registo fotográfico de todos os eventos realizados nesta Direção, área 

para qual não possuía formação, mas na qual se empenhou atingindo padrões dignos de 

realce. 

Ao conjunto de qualidades pessoais e profissionais que possui, designadamente o 

caráter e a capacidade de chefia, alia-se um apurado sentido de disciplina e elevado sentido 

das responsabilidades, o que lhe permite granjear o respeito de todos os que com ele lidam. 

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

Regulamento de Disciplina Militar e por ser um dever de justiça, louvo o 9336694 1SAR TF 

NUNO MIGUEL MOREIRA VICENTE pelo seu excelente desempenho e elevadas qualidades 

militares, pessoais e profissionais evidenciadas e que contribuíram significativamente para o 

prestígio e cumprimento da missão do Arquivo de Identificação Geral da Direção de Pessoal 

e, consequentemente, da Marinha. 
 
 

Condecorações: 

 

Medalha Militar de Mérito Militar – 4.ª Classe 

 
------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016: 

 

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: 

  

6313192 Primeiro-sargento R DAVID FIRMINO DE CARVALHO RODRIGUES 

169489 Primeiro-sargento TF VIRGÍLIO DINIS BARROSO BARRIGA 

9803501 Primeiro-sargento FZ JOÃO MANUEL CARRIÇO PITEIRA 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016: 

 

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: 

 

360792 Primeiro-sargento MQ PEDRO MIGUEL SIMÕES PEREIRA 

9324997 Primeiro-sargento M MARCO PAULO GINGUERRA ALMEIDA 

9315099 Primeiro-sargento A ANTERO MANUEL GUERREIRO DA ROCHA 

9341195 Primeiro-sargento E LUÍS CARLOS PINTO FERNANDES 

 
 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016: 

 

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: 

 

324287 Cabo CM MÁRIO AUGUSTO SANTOS QUINTINO 

350387 Cabo T ANTÓNIO BAPTISTA MESTRE 

406994 Cabo A PAULO JORGE FREITAS DA SILVA 

518094 Cabo CRO JOÃO ALEXANDRE MORAIS BOTAS 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto de 

2016: 

 

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: 

 

136287 Cabo L RUI JORGE FREITAS TOMÁS 

106591 Cabo L PAULO JORGE DA SILVA GUERRA 

9306604 Cabo C CARLOS MIGUEL DEITADO RODRIGUES 

9324599 Cabo V BRUNO EDUARDO DA FONSECA 

 

 

Medalha Militar da Cruz Naval – 4.ª Classe 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto 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: 

 

713886 Sargento-ajudante H LUÍS ANTÓNIO RODRIGUES PEREIRA 

906388 Sargento-ajudante ETC JOSÉ CARLOS SOUSA CORREIA 

6200592 Sargento-ajudante ETS RENATO EMANUEL CANDEIAS ANGELINO 

260789 Sargento-ajudante U RUI ANTÓNIO DIAS ANDRADE FERREIRA 
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------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto 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: 

 

773484 Sargento-ajudante FZ JOAQUIM JOSÉ BOTAS HENRIQUES 

850789 Sargento-ajudante MQ JOÃO ANTÓNIO MACEDO DA SILVA 

6303592 Sargento-ajudante E EUGÉNIO CARVALHO LOPES 

9801699 Segundo-sargento FZ ANTÓNIO EMANUEL FERNANDES LIMA 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto 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: 

 

9329597 Primeiro-sargento V ROGÉRIO LOPES DA GRAÇA 

9336195 Primeiro-sargento TF NELSON JOSÉ CASACA FELÍCIO 

9326295 Primeiro-sargento L SÉRGIO PAULO SANTANA DOS SANTOS 

9308601 Primeiro-sargento TF CARLOS MANUEL MOREIRA INÁCIO 

 

 

------- Por despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, de 31 de agosto 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: 

 

9308195 Primeiro-sargento T PATRÍCIO VIDEIRA ALDEIA 

9820701 Primeiro-sargento FZ PEDRO MIGUEL SERRANO MOQUENCO 

131098 Primeiro-sargento CM ROGÉRIO ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS 

9336694 Primeiro-sargento TF NUNO MIGUEL MOREIRA VICENTE 

 

  



13

OA1 N.º 47/12-10-16

13 

      

Exonerações e Nomeações 

 

------- Decreto do Presidente da República n.º 83/2016: 1 

 

CONFIRMA A EXONERAÇÃO DO CARGO DE VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 

ARMADA DO VICE-ALMIRANTE JOSÉ DOMINGOS PEREIRA DA CUNHA. 

 

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 5 do artigo 24.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 exoneração do cargo de Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada do 

Vice-Almirante José Domingos Pereira da Cunha, efetuada por despacho do Ministro da 

Defesa Nacional de 3 de outubro de 2016, por transitar para a situação de reserva. 

 

Assinado em 4 de outubro de 2016. 

 

Publique-se. 

 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 
(Publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 193, de 7 de outubro de 2016, pela Presidência da República. 

 

__________________ 
1 Antecipadamente publicado na OA1 n.º 45/16, de 6 de outubro – Exonerações e Nomeações. 

 

 

------- Decreto do Presidente da República n.º 84/2016: 1 

 

CONFIRMA A NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 

ARMADA DO VICE-ALMIRANTE ANTÓNIO MARIA MENDES CALADO. 

 

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 5 do artigo 24.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 nomeação para o cargo de Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada do 

Vice-Almirante António Maria Mendes Calado, efetuada por despacho do Ministro da Defesa 

Nacional de 3 de outubro de 2016, com efeitos a partir da data de tomada de posse. 

 

Assinado em 4 de outubro de 2016. 

 

Publique-se. 

 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

 
(Publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 193, de 7 de outubro de 2016, pela Presidência da República. 

 

__________________ 
1 Antecipadamente publicado na OA1 n.º 45/16, de 6 de outubro – Exonerações e Nomeações. 

 

 

------- Despacho n.º 12023-A/2016: 

 

EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DO VICE-CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA. 

 

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 24.º da Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, aprovada pela 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, determino, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior da Armada: 
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1 — A exoneração do Vice-almirante José Domingos Pereira da Cunha do cargo de 

Vice-Chefe do Estado-Maior do Armada, por ter transitado para a situação de reserva em 29 

de agosto de 2016. 

2 — A nomeação do Vice-almirante António Maria Mendes Calado para o cargo de 

Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada. 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de tomada de posse do 

Vice-almirante António Maria Mendes Calado como Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada.  

 

3 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 193 Suplemento, de 7 de outubro de 2016, pelo Ministério da 
Defesa Nacional - Gabinete do Ministro). 

 

 

------- Despacho n.º 12096/2016: 1 

 

NOMEAÇÃO DO COMANDANTE NAVAL. 

 

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º da Lei Orgânica de Bases 

da Organização das Forças Armadas, aprovada pela 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, determino, 

sob proposta do Chefe do Estado-Maior da Armada: 

1 — A exoneração do Vice-almirante José Domingos Pereira da Cunha do cargo de 

comandante naval, por ter transitado para a situação de reserva em 29 de agosto de 2016. 

2 — A nomeação do Vice-almirante Luís Carlos de Sousa Pereira para o cargo de 

comandante naval. 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de tomada de posse do 

Vice-almirante Luís Carlos de Sousa Pereira como comandante naval. 

 

28 de setembro de 2016. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo 

Ferreira Lopes. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 195, de 11 de outubro de 2016, pelo Ministério da Defesa Nacional 
- Gabinete do Ministro). 

 

__________________ 
1 Antecipadamente publicado na OA1 n.º 44/16, de 6 de outubro – Exonerações e Nomeações. 

 

 

------- Portaria n.º 315/2016: 

 

EXONERAÇÃO DO CMG PEDRO ALEXANDRE RODEIA RIBEIRO. 

 

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 3 do artigo 1.º dos artigos 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 232/2002, de 2 de novembro, o seguinte: 

1 — Exonerar o 20185 Capitão-de-mar-e-guerra Pedro Alexandre Rodeia Ribeiro do 

cargo “IMS NBE 0120 — Staff Officer (Information Exchange, Data Links ISB)“, restruturado 

“IMS NCI 0160 — Staff Officer (Information Services/Data Links)”, no International Military 

Staff, em Bruxelas, Reino da Bélgica, por, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

55/81, de 31 de março, ter terminado a sua missão de serviço. 

2 — A presente portaria produz efeitos a partir de 31 de agosto de 2016 (isenta de 

visto do Tribunal de Contas). 

 

21 de setembro de 2016. — 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 195, de 11 de outubro de 2016, pelos Ministérios dos Negócios 
Estrangeiros e da Defesa Nacional - Gabinetes dos Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional). 
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------- Despacho n.º 11965/2016: 

 

DESIGNAÇÃO DO CFR PEDRO MIGUEL RODRIGUES ALVES ANTUNES DE ALMEIDA. 
 

1 — O n.º 2 do meu Despacho n.º 5182/2016, 23 de março 1, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 75, de 18 de abril de 2016, que designa como técnico especialista 

para exercer funções de assessoria militar o Capitão-de-fragata Pedro Miguel Rodrigues 

Alves Antunes de Almeida, passa a ter a seguinte redação: 

 

«2 — Para efeitos do disposto nos n.os 6, 8 e 12 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

11/2012, de 20 de janeiro, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos, com 

opção pelo vencimento correspondente ao lugar de origem, sendo o vencimento suportado 

pela Marinha.» 

 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de outubro de 2016. 

3 — Publique-se no Diário da República. 

 

19 de setembro de 2016. — O Secretário de Estado da Defesa Nacional, Marcos da 

Cunha e Lorena Perestrello de Vasconcellos. 

 
(Publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 193 Suplemento, de 7 de outubro de 2016, pelo Ministério da 
Defesa Nacional - Gabinete do Ministro). 

 

__________________ 
1  Publicado na OA1 n.º 17/16, de 20 de abril – Exonerações e Nomeações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado-Maior da Armada, em 12 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, 1.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016: 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

Decreto do Presidente da República n.º 89/2016: 

 

Ratifica o Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à cooperação 

no domínio da defesa, assinado em Baiona em 22 de junho de 2015. 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016: 

 

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 

Resolução da Assembleia da República n.º 199/2016: 

 

Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à cooperação 

no domínio da defesa, assinado em Baiona em 22 de junho de 2015. 

 

 

------- Diário da República, 1.ª série, n.º 193, de 7 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 

 

Portaria n.º 261/2016: 

 

Determina os valores dos coeficientes a utilizar na atualização das remunerações de 

referência que servem de base de cálculo das pensões de invalidez e velhice do sistema 

previdencial e das pensões de aposentação, reforma e invalidez do regime de proteção 

social convergente. 

 

 

------- Diário da República, 2.ª série, n.º 196, de 12 de outubro de 2016: 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

 

Despacho n.º 12260/2016: 

 

Atribuição de subsídios para 2016. 

 

 

------- Jornal Oficial da União Europeia, L 274, PT, de 11 de outubro de 2016:  

 

DECISÃO (PESC) 2016/1791 DO CONCELHO  

 

de 12 de julho de 2016  

 

Relativa à assinatura e à celebração, em nome da União, do Acordo sob a forma de Troca de 

Cartas entre a União Europeia e a República Centro-Africana sobre o estatuto da Missão 

PCSD de Formação Militar da União Europeia na República Centro-Africana (EUTM RCA).  

 

 


