MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 01/31 DE JANEIRO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Ouro, nos termos do disposto no artigo 14.º e n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro,
por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo diploma legal, o
MGen (03726880) Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira.
(Despacho 31out19)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha de
Serviços Distintos, Grau Prata, nos termos dos artigos 13.º, 16.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de
dezembro, os seguintes militares:
Cor
SMor

Inf
Inf

(06979783)
(08019082)

Carlos Manuel Alves Batalha da Silva
Manuel Flórido Nico da Silva Paixão

10-09-19;
29-10-19.

(Despacho n.º 12 045/19, DR, 2.ª Série, n.º 242, 17dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto no artigo 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
Cor
Cor

Art
Cav

(19734783)
(02052885)

Luís Miguel Green Dias Henriques;
José David Angelino da Graça Talambas.
(Despacho 29nov19)

Cor

Art

(19881486)

Vítor Hugo Dias de Almeida.
(Despacho 02nov19)

TCor

AdMil

(02977992)

Luís Miguel Gonçalves.
(Despacho 19nov19)
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TCor

AdMil (22754492)
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Filipa Mota Gonçalves.
(Despacho 28nov19)

TCor

Cav GNR (1920817)

Joselino Gouveia Seabra Ferreira.
(Despacho 11dec19)

Maj
Cav
SMor Art

(05759798)
(00054585)

Elisabete Maria Rodrigues da Silva;
Francisco José Correia Carpinteiro.
(Despacho 03dec19)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do
artigo 34.º, e atento o disposto nos artigos 13.º e 16.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,
conceder a Medalha de Serviços Distintos, Grau Prata, ao SAj Eng (01034792) Pedro Miguel Nunes
Oliveira.
(Portaria n.º 840/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, nos termos do disposto no artigo 17.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
SMor Inf

(14005785)

Paulo Jorge da Costa Inácio.
(Despacho 11dec19)

SCh
SCh
SCh

Mus
Art
Art

(00119587)
(14981887)
(13864688)

Paulo Alexandre Dias Ramos Lindo Pleno;
Fernando Jorge da Silva Cópio Daniel;
Nelson Fernandes Marques.
(Despacho 29nov19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SCh
SAj

Art
Cav

(06383389)
(22303093)

Paulo Joaquim Liliu Talhinhas;
Nuno Miguel Pereira Gonçalves.
(Despacho 03dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cor
Cor

Inf
Inf

(11079884)
(03990281)

Jaime Ventura Morais Queijo;
Luís Manuel Guerra Neri.
(Despacho 29nov19)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
Maj Art
Maj TPesSecr

(02275698)
(05662790)

Diogo Lourenço Serrão;
Carmen Dolores Faria Santos.
(Despacho 16dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, o Maj Inf (03374899) Pedro
Gonçalo Martins Fernandes Luís.
(Despacho 25out19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap

Cav
Inf
Inf

(16011902)
(04941104)
(10724504)

Ivo Miguel Montemor Caseiro;
Duarte Nuno Soares de Jesus Correia;
Gonçalo Luís Fernandes Pita de Carvalho.
(Despacho 16dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

Eng
Art
Art
Cav
Eng
AdMil
Eng
Inf
PesSecr
Tm
Tm
Art

(04386288)
(07300889)
(18828490)
(09031583)
(03864392)
(01306493)
(29166892)
(13781394)
(06503295)
(00221595)
(06555800)
(10009202)

João António Lucas Vilela;
Paulo José Pereira Loureiro;
António Luís Peliquito Carrilho;
João Emanuel Costa Soares;
Paulo José Torres Correia;
Olga Maria da Silva Rodrigues Costa;
Gustavo Martins Paulino Baptista;
Carlos Miguel Carvalho dos Santos;
Mário Alberto de Oliveira Francisco;
Rui Constantino Cardoso Soares de Sousa;
Filipe Jorge Rodrigues Simões;
Hugo Ricardo Andrade Resende.
(Despacho 16dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SAj

Art

(01705691)

Gualter José dos Santos Cordeiro.
(Despacho 31out19)

SAj

Art

(21742693)

João Paulo Calado Baiana.
(Despacho 28nov19)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do
n.º 2 do artigo 26.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo
diploma legal, o Cor Eng (02917682) José da Costa Rodrigues dos Santos.
(Despacho 05dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º,
do Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Maj
Maj

Art
Art

(07894398)
(14205299)

Ricardo José Santos Moreira;
Pedro Miguel Russo de Carvalho Dias.
(Despacho 03dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 3.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º,
do Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
Ten

TExpTm
Cav
Art
Inf

(03091390)
(09367901)
(11094105)
(18899511)

Paulo Jorge Fernandes Rodrigues;
José António da Rocha Isidoro;
João Manuel Marques Arnaut;
Pedro Miguel Martins Romão.
(Despacho 03dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 3.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea
c) do n.º 2 do artigo 26.º, na alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do
artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do
artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cap
Cap

Cav
Cav

(05282406)
(16685106)

João Miguel Martins Ferreira dos Santos;
Sandra Sofia Nunes Amaro.
(Despacho 29nov19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º,
do Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Art
Inf
Mus
Mus
PesSecr
Mat
Inf
Art
Art
Art
Cav
Cav

(00039389)
(04557989)
(19372292)
(05365091)
(00805300)
(08165394)
(38898493)
(04036998)
(08879194)
(10169702)
(07626506)
(00750804)

José Domingos Dias Camponês;
Belmiro Almeida Bastos;
Nélio de Freitas Silva;
João Miguel Ferreira Cupido;
Carlos Alberto Azevedo Reis;
Eusébio Alexandre Gabriel Ventura;
Paulo Manuel Simões Gorjão;
Frederico João Carvalho de Magalhães;
José Duarte Nóbrega Mendes;
Hélder Henrique Severino Ramos;
Vítor Manuel Valente de Almeida Pereira;
António Sérgio Rodrigues Pereira.
(Despacho 03dec19)

2.ª Série
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 4.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea d) do
n.º 2 do artigo 26.º, na alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo
diploma legal, o 1Sarg Inf (19222602) Gonçalo Pocinho Rendeiro Cravo.
(Despacho 29nov19)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Alf
Alf
Alf
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg

Inf
AdMil
Inf
Cav
Mat
Art
Inf
Mat
Eng
Art
Inf

(19717513)
(07063415)
(01116313)
(15428915)
(03320709)
(18671614)
(12630713)
(03922112)
(18034910)
(01478911)
(18833413)

André Miguel Pereira Bernardino;
Filipe André Bicho Augusto;
Ricardo Miguel Nunes Francisco;
Diogo Micael da Silva Santos;
Nuno Tiago Freire de Magalhães;
Luís Filipe Imaginário Rebocho;
Luís Miguel Fidalgo de Oliveira;
Pedro Alexandre Lopes Cerejo;
Simão Pedro Rios Vieira Herdeiro;
Vítor Miguel Vieira Domingues;
Rafael Borrego Batista.
(Despacho 20dec19)

Condecorados com a Medalha Comemorativa das Campanhas, por despacho, da data que se indica,
do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.° 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da Guarda
Nacional Republicana:
Cb
Guard
Guard

Ref
Inf
Ref

(1761167)
(2090450)
(1700221)

Manuel António Lopes de Carvalho
Fábio José Reis Cabral
Manuel Joaquim Rebocho Figueira

“Angola 1972-74”;
“Afeganistão 2007”;
“Guiné 1964-66”.
(Despacho 13dec19)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências,
e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
Cor
Cor
Cor
TCor
SCh
SCh
SAj

Tm
Art
Mat
Inf
SGE
Tm
Cav

(18941587)
(16800382)
(06780784)
(08250992)
(16774186)
(04657186)
(07424591)

SAj

Mat

(05256093)

José António da Silva Vieira
Luís Filipe Costa Figueiredo
João Paulo Barreiros Pereira da Silva
Hélder Alexandre Roque Abrantes Soares
Carlos Manuel Mirrado Claudino
José Paulo Gonçalves Leitão
Agostinho Francisco da Cunha Lopes
Fernandes
Humberto Joaquim Curralo Machado

“Bélgica 2016-19”;
“Angola 2017”;
“Angola 2018-19”;
“Kosovo 2018-19”;
“Bélgica 2015-18”;
“Kosovo 2019”;
“Bélgica 2015-18”;
“Angola 2018-19”.
(Despacho 08jan20)
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TCor
TCor

Art
Eng

(13624889)
(11971396)

Cap

Inf

(11122506)

Pedro Melo Vasconcelos de Almeida
Manuel António Domingues Carvalho
Mateus
João Francisco Godinho Baptista

2.ª Série

“Roménia 2018-19”;
“RCA 2017-19”;
“Angola 2018-19”.
(Despacho 20dec19)

TCor
Maj
Cap
1Sarg

Art
Inf
Cav
Cav

(31839792)
(00079197)
(14336306)
(07312506)

Sérgio Bruno Quintas Rosado Gião
Vladimiro Raimundo Emídio Cancela
Pedro Miguel da Costa Júlio
João Pedro Carta Calafate Ferreira Caixinha

“Afeganistão 2017”;
“Afeganistão 2011”;
“Cabo Verde 2019”;
“Cabo Verde 2019”.
(Despacho 13dec19)

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 2 de março, autorizo as entidades
abaixo indicadas, a aceitarem as seguintes condecorações:
Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine – RCA
Officier
TCor
TCor
TCor

Art
Inf
AdMil

(18968289)
(09610189)
(01312685)

Carlos Manuel Branco Valentim;
Miguel António Pereira da Silva;
José Francisco Madureira dos Santos.
Chevalier

Ten
Alf

Inf
Art

(04181109)
(10687911)

Miguel Rodrigues Ribeiro;
Rita Rodrigues Morais.

16 de dezembro de 2019. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Despacho (extrato) n.º 373/20, DR, 2.ª Série, n.º 08, 13jan20)

Por despacho do TGen AGE, proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares
indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
Medalha de Mérito Cívico – Brasil
Cap
SAj

Art
SGE

(19767303)
(03695191)

Bruno Miguel Gonçalves Lopes Martinho;
João Manuel Muacho Direitinho.
(Despacho 11dec19)

SAj

Mat

(16693194)

Nelson Fernandes de Sousa.

Cruz del Mérito Militar Distintivo Blanco – Espanha
TCor

Art

(01234286)

Paulo Jorge Henriques de Sousa.

Distintivo de Permanência – Espanha
TCor

Art

(01234286)

Paulo Jorge Henriques de Sousa.
(Despacho 09jan20)

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2020

7

Joint Service Commendation Medal – EUA
TCor
Maj

Inf
Cav

(29746291)
(11718000)

António José Gomes Franco;
Miguel Ângelo da Costa Jorge.
(Despacho 11dec19)

Maj

Inf

(24446793)

José Carlos Ferreira Viveiros.
(Despacho 09jan20)

The Army Commendation Medal – EUA
TCor
Cap
Cap
Cap
SAj
SAj
1Sarg

Inf
TPesSecr
Inf
Eng
Trans
Tm
Eng

(03737994)
(08119093)
(00396903)
(14887109)
(33101791)
(12808097)
(13363109)

César Miguel Santinho Garcia;
Luís Manuel Domingues Graça;
Remi Peralez da Silva Peres;
Jorge Miguel Marques dos Santos;
José Duarte Correia Sousa;
José Jorge Sousa Freitas;
João Ricardo da Silva Sousa.
(Despacho 11dec19)

Maj
Cap
Ten
SCh
1Sarg

Inf
Inf
Eng
AdMil
Cav

(07372597)
(08138702)
(18430211)
(05662787)
(18956302)

Daniel Filipe Dias Inça;
Vítor Abreu Fernandes;
Hugo Alberto Correia Soares;
António Janeiro Fialho;
José David Figueira Henriques.
(Despacho 09jan20)

The Meritorious Service Medal – EUA
Maj

Inf

(18256796)

Bruno Alexandre Gonçalves Esteves.
(Despacho 11dec19)

L'Etoile D'Argent du Mérit National – Mali
Maj

Inf

(15834099)

Adolfo Henrique de Assis Ferreira dos Reis.
(Despacho 09jan20)

Partner for Defense – Roménia
TCor
TCor

Inf
Art

(13983893)
(13624889)

Anselmo Melo Dias;
Pedro Melo Vasconcelos de Almeida.
Medalha ONU
The United Nations Medal

Cor

Inf

(11957487)

Jorge Manuel dos Reis Gamito Torres.
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Medalha OTAN
Non Article 5 – Balcãs
TCor

Inf

(08250992)

Hélder Alexandre Roque Abrantes Soares.
Medalha UE

The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA
Cor
TCor
Maj

Inf
Eng
Eng

(09156086)
(11971396)
(12774596)

Lino Loureiro Gonçalves;
Manuel António Domingues Carvalho Mateus;
Miguel Henrique Domingos Dias Sereno.
(Despacho 11dec19)

Louvores
Louvo o MGen (03726880) Francisco Miguel da Rocha Grave Pereira, pela forma como exerceu
as suas funções durante cerca de três anos na situação de reserva na efetividade de serviço, em que o seu
contributo para o Exército constituiu um importante serviço de carácter militar, assente numa assessoria de
elevada qualidade e numa prestação honrosa e brilhante, onde se afirmou por atos de esclarecido e
excecional zelo em diferentes áreas de funcionamento.
Depois de uma carreira ímpar na situação de ativo como distinto Oficial de Engenharia e Oficial-General,
a qual mereceu o elevado reconhecimento do Comandante do Exército aquando da sua passagem à situação
de reserva, foi colocado em setembro de 2016 no Gabinete do General Chefe do Estado-Maior do Exército
como seu Assessor para a área do Apoio Militar de Emergência, onde sempre demonstrou disponibilidade,
vontade de bem-servir, prontidão, discrição e lealdade, a par da sua inquestionável competência
profissional.
No momento em que o Exército estava a levantar uma nova estrutura de comando e controlo nesta
vertente da sua missão, criando uma nova unidade designada por Regimento de Apoio Militar de
Emergência e desenvolvendo inúmeras atividades de ligação e coordenação externas no âmbito da Proteção
Civil, foram perentórios o seu aconselhamento e pareceres com base no sólido conhecimento e experiência
que possuía, quando estava em causa muita da legislação e estudos em curso, bem como a sua ação
facilitadora em termos de ligações externas e participação em reuniões de coordenação.
Em janeiro de 2017 passou a desempenhar, em acumulação, o cargo de Vogal do Conselho Superior
de Disciplina do Exército (CSDE), onde mostrou uma exemplar atitude no respeitante ao estudo e análise
nos diferentes processos que lhe foram distribuídos como Relator, participando de uma forma frontal,
isenta, cuidada e muito atenta nas reuniões deste órgão de conselho da estrutura superior do Exército.
Releva também a sua excecional atitude de camaradagem e de bom-senso, contribuindo para a serena
reflexão neste Conselho e para a produção de deliberações justas e credíveis.
Importa ainda salientar o seu contributo, como Engenheiro Militar, para o melhoramento das
infraestruturas e das condições de trabalho no Palácio Vilalva, sede do CSDE, onde sempre se mostrou
disponível com as suas ideias e projetos, os quais tiveram aceitação superior e foram concretizados para o
bem-estar de todos quantos aqui trabalham.
Tal como ao longo da sua brilhante carreira na situação de ativo, o Major-General Grave Pereira
continuou a demonstrar excecionais qualidades militares e a evidenciar dotes e virtudes de natureza
extraordinária, resultando dos seus serviços prestígio, honra e lustre para o Exército, pelo que estes devem
ser considerados muito relevantes, de elevado mérito e muito distintos.
31 de outubro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Art (19734783) Luís Miguel Green Dias Henriques, pela forma altamente honrosa
e elevada competência técnico-profissional que evidenciou no exercício das funções de 2.º Comandante da
Brigada de Reação Rápida (BrigRR), durante os últimos dois anos.
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Oficial possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa notável capacidade de
direção e controlo, iniciou em 2017 a complexa tarefa de secundar o Brigadeiro-General Comandante da
BrigRR no exercício do comando de uma Grande Unidade com um desenho organizacional ímpar e um
caráter eminentemente expedicionário. De entre as inúmeras atividades desenvolvidas durante o período
em que desempenhou as funções de 2.º Cmdt da BrigRR, destaca-se a forma altamente eficiente como
cumpriu todas as atribuições que lhe foram confiadas, desenvolvendo a sua ação com notável inteligência
e brio profissional, sabendo interpretar de forma correta e esclarecida todas as diretivas superiores e demais
orientações enquadrantes das diferentes áreas funcionais. São exemplo os resultados obtidos nos exercícios
de aprontamento de Forças Nacionais Destacadas, exercícios conjuntos e combinados da série “APOLO”
e o Exercício “ARRCADE FUSION” – Exercício anual do Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), Corpo de
Exército Europeu ao qual a BrigRR está afiliada – marcas indeléveis da sua ação de comando. Contudo as
suas ações não se confinaram ao nível interno, tendo o seu extraordinário desempenho e rigor sido revelados
na gestão do projeto das Viaturas Táticas Ligeiras Blindadas 4X4, no âmbito do reequipamento das Forças
Ligeiras do Exército, e contribuído significativamente para alcançar as metas definidas superiormente pelo
Comando do Exército.
Oficial distinto, com uma sólida formação moral, alicerçada em elevados dotes de caráter, espírito
de sacrifício, lealdade e obediência, cativa de forma inequívoca a atenção e o respeito dos seus pares, bem
como subordinados e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração pública pela permanente
demonstração das suas excelentes qualidades humanas e militares. Pautando sempre a sua atuação pela
coerência, sentido do dever e determinação, evidenciou permanente preocupação com todas as situações
relacionadas com a BrigRR, sobretudo com o seu acervo humano e moral, sem contudo deixar de comungar
os princípios e as orientações emanadas superiormente, constituindo-se num colaborador de excelência do
seu Comandante. Pela notável ação que desenvolveu como 2.º Comandante da Brigada de Reação Rápida,
o Coronel Tirocinado Dias Henriques uma vez mais se afirmou como um Oficial de exceção, pelo que é de
inteira justiça que os serviços por si prestados sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos,
dos quais resultaram honra e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (19881486) Vítor Hugo Dias de Almeida, pelo excelente desempenho e
extraordinárias qualidades e virtudes militares que demonstrou nos últimos doze meses, no exercício das
funções de Adjunto do Chefe do Estado-Maior do Exército.
Oficial de superior craveira intelectual, denota uma elevada capacidade de análise e uma
irrepreensível organização e método, competências suportadas em relevantes características pessoais,
sempre colocou os interesses do serviço no quadro das suas prioridades, numa afirmação constante de
reconhecida entrega e abnegação, evidenciando, em permanência, elevados dotes de lealdade, assinalável
espírito de sacrifício e inexcedível dedicação ao serviço.
Revelando uma elevada capacidade intelectual, clarividência, apurada sensibilidade e visão de
futuro, a par de um sólido e rigoroso conhecimento da organização militar e do funcionamento das Forças
Armadas, que muito contribuíram para alicerçar as posições institucionais assumidas pelo Exército,
destacou-se no âmbito do grupo de trabalho sobre as orientações para os mecanismos de cooperação entre
as Forças Armadas e as Forças e os Serviços de Segurança, na coordenação do futuro protocolo com o
Instituto Nacional de Emergência Médica e na proposta de portaria para o Regulamento de Uniformes do
Exército.
O Coronel Dias de Almeida desenvolveu a sua ação de forma intensa e rigorosa, contribuindo
significativamente com inexcedível lisura e grande pragmatismo, mantendo um excelente relacionamento
humano, para o correto e integral cumprimento das missões atribuídas ao Gabinete. Neste período, revelou
em permanência uma elevada competência profissional e uma invulgar capacidade de trabalho, as quais
permitiram obter excelentes resultados nas diversas atividades, designadamente naquelas em que participou
como representante do Exército, sendo-lhe reconhecido, uma vez mais, o seu valioso contributo para o
processo de apoio à decisão, constituindo-se, deste modo, como um excelente e inestimável colaborador do
Comandante do Exército.
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Pelas razões apontadas, a que acresce a constatação pessoal do extraordinário desempenho,
excecional espírito de missão evidenciado no cumprimento das múltiplas tarefas a seu cargo, e a inexcedível
entrega e grande disponibilidade para bem servir, o Coronel Dias de Almeida credita-se como um oficial
de referência, cujo perfil claramente o recomenda para o desempenho de cargos de mais elevada
responsabilidade e complexidade, devendo os serviços por si prestados, de que resultaram honra e lustre
para o Exército e para o País, ser publicamente reconhecidos e classificados como extraordinários,
relevantes e distintos.
02 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (11079884) Jaime Ventura Morais Queijo, pela forma excecionalmente
competente e empenhada como exerceu as funções de Comandante do Regimento de Guarnição N.º 1
(RG1) da Zona Militar dos Açores (ZMA), durante cerca de vinte meses, revelando excecionais qualidades
e virtudes militares. A forma altamente proficiente e dinâmica como exerceu aquelas complexas e exigentes
funções, evidenciou permanentemente uma abnegação e dedicação ao serviço fora do comum, bem patentes
no modo altamente eficiente como cumpriu e fez cumprir todas as tarefas de que foi incumbido.
Logo após assumir o Comando do RG1, o Coronel Jaime Queijo avaliou pormenorizadamente a
situação do Regimento relativamente aos recursos humanos, materiais e financeiros à sua responsabilidade,
revelando na sua ação de comando uma afirmação constante de elevados dotes de caráter. A par das suas
qualidades de gestão, efetuou uma judiciosa reatribuição dos recursos disponíveis, com vista à melhoria
das condições de trabalho e da habitabilidade do pessoal, com efetivos reflexos no moral e bem-estar na
Unidade.
No âmbito da programação e realização do treino do encargo operacional sob a sua responsabilidade,
revelou elevada competência profissional, patente na forma aturada e eficiente como conduziu os exercícios
de aprontamento dessa força, da série “METROSÍDERO”, como coordenou e controlou a participação dos
seus efetivos nos exercícios conjunto da série “FOCA”, com a Marinha; e nos exercícios da série
“CANÁRIO”, com a Força Aérea, e da série “CACHALOTE”, da responsabilidade do Comando da ZMA;
e ainda nos da série “AÇOR”, sob a égide do Comando Operacional dos Açores. Igualmente deve ser
mencionada a participação do RG1 no exercício “TOURO”, da responsabilidade do Serviço Regional de
Proteção Civil e Bombeiros dos Açores onde, mais uma vez, o Coronel Jaime Queijo teve uma intervenção
decisiva na coordenação com as autoridades civis.
A sua esclarecida e eficaz ação de comando ficou igualmente bem patente na organização,
acolhimento e realização das cerimónias comemorativas do dia do RG1 e da ZMA de 2019, onde para lá
da montagem de uma exposição da capacidade do encargo operacional, dos contatos institucionais e das
coordenações com vista a realização da cerimónia militar em praça pública, da obtenção de um espaço na
Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para a instalação de uma exposição fotográfica sobre a Operation
Inherent Resolve, bem como do Pavilhão Multiusos da edilidade para um concerto da Banda Militar dos
Açores, o Coronel Jaime Queijo soube acolher no RG1 o Comando da ZMA e forças do RG2 que integraram
a cerimónia militar. Em todas estas ações conseguiu contagiar todos os seus subordinados com o seu espírito
de sacrifício e camaradagem, para acolher e apoiar eficazmente todos os efetivos das outras unidades e
órgãos da ZMA, que lhe teceram os mais rasgados elogios e agradecimentos.
A sua passagem pelo RG1 fica igualmente assinalada pela celebração de alguns protocolos com
entidades externas, dos quais se destaca o assinado com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo para
a recuperação da Igreja de São João Baptista, e do edifício onde será instalado o Centro de interpretação da
Fortaleza de São João Baptista do Monte Brasil.
Oficial de extrema lealdade e frontalidade para todos quantos com ele privaram, revelou
permanentemente uma esclarecida e total obediência aos seus superiores. Por tudo quanto fica expresso, o
Coronel Jaime Queijo é justo merecedor de público louvor, e digno de que os serviços por si prestados ao
Exército Português, na Zona Militar dos Açores, sejam considerados relevantes e de elevado mérito.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Cav (02052885) José David Angelino da Graça Talambas, pelas excecionais
qualidades e virtudes militares patenteadas, e pela forma altamente honrosa e brilhante como, ao longo de
vinte meses, exerceu o importante cargo de Comandante do Regimento de Cavalaria N.º 6 (RC6).
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Oficial ponderado, possuidor de invulgares atributos pessoais, demonstrou continuamente uma
vontade férrea de bem-fazer, suportada pela elevada capacidade para planear, organizar e coordenar as mais
diversas atividades, assegurando respostas oportunas e eficazes às múltiplas solicitações que lhe foram
apresentadas.
Muito conhecedor da relevância do Treino Operacional como uma das missões primárias da Brigada
de Intervenção (BrigInt), soube manter e incentivar, em permanência, a interação da componente fixa e da
estrutura operacional do seu Regimento, conduzindo à obtenção de expressivos índices de proficiência nos
exercícios que o Grupo de Reconhecimento da Brigada de Intervenção (GRec/BrigInt) sediado no RC6
integrou, nomeadamente os exercícios “MARTE 18”, “ORION 18”, “VULCANO 18”, “PLUTÃO 19-1” e
“PLUTÃO 19-2”.
O acompanhamento atento da preparação de Forças, com vista à satisfação de compromissos
internacionais, foi também uma das suas constantes preocupações, pelo que, evidenciando o espírito de
sacrifício e de obediência que tão bem o caraterizam, supervisionou de modo muito próximo o
aprontamento da 1.ª Parte do 2.º Módulo PANDUR da 5.ª FND MINUSCA e da 3.ª FND para o TO do
Afeganistão, constituída pela QRF e NSE, garantindo que todas as atividades decorressem em conformidade
com o planeado, mantendo uma postura sempre presente e cooperante, incluindo no decurso da missão no
Teatro de Operações (TO).
Enfatiza-se, igualmente, a maneira inteligente e dinâmica como o Coronel José Talambas fomentou
o relacionamento com as autoridades civis, populações locais, escolas, clubes e organismos de cariz
sociocultural ou desportivo, onde se incluem, nomeadamente, a Câmara Municipal de Braga, a
Arquidiocese de Braga, a Universidade do Minho, os Grupos de Antigos Combatentes, a Delegação de
Braga da Cruz Vermelha Portuguesa, o Núcleo de Braga da Liga dos Combatentes e numerosas outras
instituições, incrementando o apoio mútuo em diversas áreas que muito fortaleceram e desenvolveram as
ligações já do antecedente existentes.
É de realçar a forma como, a par de uma gestão rigorosa dos recursos financeiros e materiais à sua
disposição, organizou as prioridades de intervenção nas infraestruturas da sua Unidade, possibilitando
inúmeras ações de construção, manutenção e conservação, designadamente: a edificação do “Clube” de
Praças na caserna 2 do Aquartelamento, a disponibilização generalizada da rede WiFi, a colocação de
caixilharia nova na caserna 5, a climatização de todas as casernas, a reparação do telhado na Casa de
Sargentos, a conclusão do parque de estacionamento destinado às Praças e a instalação de alarme antiintrusão do paiol e da iluminação periférica do mesmo.
No âmbito da formação, atuou com lealdade e fez também um trabalho expressivo, promovendo as
medidas adequadas para que o seu Regimento se tornasse numa referência como Polo de Formação da
Escola das Armas, diligenciando a aquisição real e completa de conhecimentos e competências, em
especial: nos estágios em contexto operacional para o TPO e CFS/QP; na formação V150 e V200 para
Oficiais e Sargentos dos Quadros Permanentes de Cavalaria e Oficiais e Sargentos do Regime de Contrato;
e na Formação relativamente aos equipamentos específicos do RC6, para Oficiais, Sargentos e Praças, onde
se incluem os cursos de Chefes de Viatura VBR PANDUR II 8X8 VCB e RWS e cursos e estágios de
operadores e apontadores da Viatura V200, AM V150 e PANDUR II 8X8 nas versões supracitadas. Acresce
referir que, recentemente, abraçou com abnegação mais um compromisso, pois ao seu Regimento foi
atribuída a missão de ministrar o Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército, formação de
grande significado dada a necessidade premente de aumentar o efetivo de Praças nas fileiras.
É, ainda, de toda a justiça mencionar o total apoio que prestou ao Centro de Divulgação do Dia da
Defesa Nacional constituído no interior da sua Unidade, que recebe habitualmente o maior número de
jovens a nível nacional, cerca de 12.000/ano, pugnando por alocar recursos fundamentais, colaborando
eficientemente com o Ministério da Defesa Nacional nesta nobre tarefa de dar a conhecer os Ramos das
Forças Armadas.
Por tudo o que foi anteriormente exposto e pelo seu reconhecido valor militar, o Coronel José
Talambas mostrou ser detentor de notável competência profissional e vincada afirmação constante de
elevados dotes de caráter, tornando-se merecedor deste público louvor e digno de que os serviços por si
prestados sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos, deles tendo resultado honra e lustre
para a Instituição Militar.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o Cor Inf (03990281) Luís Manuel Guerra Neri, pela forma extremamente competente e
pela elevada competência profissional como, ao longo dos quase dois últimos anos, desempenhou as suas
funções de Diretor do Museu Militar da Madeira (MMM).
Oficial dotado de inexcedível espírito de missão e reconhecidos conhecimentos em História Militar,
nomeadamente a que se encontra relacionada com a Região Autónoma da Madeira (RAM), tem vindo a
promover a valorização, modernização e enriquecimento do valioso património histórico-militar à guarda
do MMM.
A sua iniciativa, abnegação e elevado espírito de sacrifício, demonstrados e desenvolvidos nos
trabalhos de pesquisa e divulgação do património militar, levaram a que fosse o principal dinamizador e
promotor da sala de efeitos digitais com filme a três dimensões, dignificando e promovendo o Museu e a
História Militar na região.
Militar extremamente correto, pautando a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de
caráter, extraordinariamente dedicado e permanentemente disponível para a execução das funções que lhe
foram confiadas, cultiva em alto grau as virtudes da obediência e honestidade, conseguindo assim granjear
a amizade e consideração de todos os que com ele privam. Estas qualidades permitiram-lhe promover e
desenvolver uma audaciosa iniciativa, tendente a aglutinar os vários polos museológicos militares da RAM,
nomeadamente o Museu Militar, a Bateria de Costa do Regimento de Guarnição N.º 3 e a Bateria do Pico
do Bucho, da Unidade de Apoio do Quartel-General da ZMM, num circuito de turismo militar na Madeira.
A sua enorme capacidade de iniciativa e visão possibilitou a congregação de esforços e saberes que em
muito contribuíram para a criação de uma excecional pagina de divulgação do museu, nas redes sociais
virtuais, partilhando deste modo a vastíssima história militar, confinada aos muros do museu, por todo o
mundo.
No desempenho das suas funções, revelou uma sólida preparação cultural e militar, evidenciando no
âmbito da sua honrosa missão, notável competência e empenho, tendo-se constituído num verdadeiro
exemplo de dedicação e invulgar dinamismo, muito responsável, entusiasta e generoso no apoio a todas as
solicitações de que foi incumbido.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares reveladas, assinaladamente a esmerada educação,
honestidade, irrepreensível conduta moral e lealdade, creditam o Coronel de Infantaria Luís Neri, como
merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados extraordinários e de muito elevado mérito,
os quais contribuíram significativamente para o cumprimento da missão da Zona Militar da Madeira e,
concomitantemente, para a honra e lustre do Exército Português.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Eng (02917682) José da Costa Rodrigues dos Santos, pelo seu extraordinário
desempenho, elevado sentido do dever e excecionais qualidades e virtudes militares manifestadas ao longo
de cerca de 35 anos e quatro meses de serviço efetivo e pela forma invulgarmente dedicada, eficaz e
responsável como exerceu os diversos cargos que lhe foram cometidos ao longo da sua carreira.
Ingressou na Academia Militar em outubro de 1985, onde concluiu a licenciatura em Engenharia
Militar, iniciando a sua carreira como Oficial do Quadro Permanente em outubro de 1992 após a colocação
na Escola Prática de Engenharia, em Tancos. Nesta Unidade, com o posto de Tenente, exerceu várias
funções, de que se destacam a de Comandante do Pelotão de Sapadores de Engenharia e de Instrutor de
vários cursos de formação e qualificação onde, desde logo, manifestou elevada competência no âmbito
técnico-profissional, ancorada numa sólida formação moral e académica.
Em março de 1998, foi colocado na Direção dos Serviços de Engenharia, como adjunto no Gabinete
Técnico de Engenharia e, em julho de 2001, após terminar o Curso de Promoção a Oficial Superior, foi
nomeado, por escolha, para exercer o Comando da Companhia de Engenharia/BMI, evidenciando os
elevados e notórios atributos de liderança, organização e planeamento que o caracterizam.
Em setembro de 2003, é nomeado para a frequência do Curso de Estado-Maior no Instituto de Altos
Estudos Militares, sendo em fevereiro de 2005 colocado no Comando Operacional das Forças Terrestres,
no exercício do cargo de Chefe da Repartição Técnica de Engenharia, desenvolvendo a sua ação de forma
exemplar demonstrando elevada craveira intelectual, dedicação e aptidão para servir em diferentes
circunstâncias.
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Decorrente da sua reconhecida capacidade de trabalho e de Comando, foi nomeado para o cargo de
Comandante da UNENG2/FND/UNIFIL, no Líbano, tendo contribuído de forma determinante para o
cumprimento da missão cometida à Unidade e para o reforço da imagem pública dos militares portugueses,
através de diversas intervenções no âmbito da Engenharia Militar, designadamente as relacionadas com o
benefício de acessibilidades, asfaltagem do “UBIQUE Camp” e várias edificações em betão armado no
Quartel-General da UNIFIL, destacando-se a construção da carreira de tiro, afigurando-se notório o
cumprimento das suas atribuições com elevado brilhantismo, cujos resultados altamente meritórios
resultaram em honra e lustre para o Exército e para o País.
Em setembro de 2010, com o posto de Tenente-Coronel, é nomeado, por escolha, para as funções de
2.º Comandante do Regimento de Engenharia N.º1, onde reiterou o seu elevado potencial e aptidão para
organizar e comandar, conseguindo obter elevados padrões de rendimento no âmbito da atividade
operacional, particularmente nas áreas do Plano de Atividade Operacional Militar em prol de várias
Unidades militares e do Plano de Atividade Operacional Civil, que se constituiu no apoio da Engenharia
Militar a vários Municípios.
Colocado na Direção de Infraestruturas (DIE) em maio de 2012, exerceu o cargo de Chefe do
Gabinete de Engenharia das Novas Infraestruturas do Exército, tendo coordenado, de forma
verdadeiramente exemplar, o desenvolvimento de vários estudos solicitados superiormente, conducentes à
racionalização das Infraestruturas no âmbito do processo de transformação da Estrutura Orgânica do
Exército e das Forças Armadas.
Em outubro de 2014, tomou posse do cargo de “OSC RUC 0020 – Staff Officer (IC & Project
Approvals Staff Supp)”, no SHAPE, em Mons, Reino da Bélgica, desenvolvendo um trabalho notável ao
longo do período de três anos, nomeadamente na ligação com os especialistas das diferentes divisões, bem
como na coordenação dos requisitos operacionais, planeamento e calendarização de atividades e elaboração
dos diferentes projetos contribuindo, uma vez mais, com as suas relevantes qualidades pessoais e
profissionais, para o prestígio dos militares portugueses e de Portugal. Concluída a missão, em 2017,
regressa à DIE, para exercer as funções de Chefe da Repartição de Obras confirmando as suas excelentes
aptidões, assegurando um trabalho profícuo e de grande qualidade no apoio às Unidades, Estabelecimentos
e Órgãos do Exército, através das Delegações de Infraestruturas, em necessidades indispensáveis e urgentes,
e na execução, fiscalização e direção das obras constantes no Plano de Obras e outras superiormente
definidas, após a realização dos respetivos procedimentos pré-contratuais. Não obstante ter transitado para
a situação de reserva em janeiro de 2019, por atingir o limite de idade no posto, manteve-se na efetividade
de serviço, demonstrando elevado sentido de responsabilidade, abnegação e espírito de sacrifício.
Pela ação desenvolvida durante a sua longa carreira, pautada pela afirmação constante de elevados
dotes de carácter, relevando-se a probidade, dinamismo, ponderação e permanente disponibilidade para o
serviço, o Coronel Rodrigues dos Santos afirmou-se como um brilhante Oficial da Arma de Engenharia
fazendo jus a que os serviços por si prestados sejam considerados como distintíssimos, relevantes e
extraordinários, afigurando-se de elementar justiça que por oportunidade da sua passagem à situação de
reserva fora da efetividade de serviço, encetando uma nova etapa da sua vida, lhe seja reconhecida a forma
altamente meritória, digna e exemplar como serviu a Instituição Militar, devendo, os serviços por si
prestados ser considerados como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão da Direção de Infraestruturas e do Exército.
05 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor AdMil (02977992) Luís Miguel Gonçalves pelas excecionais qualidades e virtudes
militares e pela forma dedicada e altamente responsável como, durante cerca de três anos, exerceu as
funções de Chefe da Repartição de Abonos da Direção de Serviços de Pessoal.
O seu extraordinário desempenho foi marcado por uma chefia esclarecida, alicerçada em sólidos
conhecimentos técnico-profissionais, capacidade de liderança, organização, planeamento e um excelente
domínio das normas e regulamentos.
Sendo os vencimentos uma área de grande complexidade técnica e enorme sensibilidade, cumpriu e
assumiu integralmente as responsabilidades do cargo que ocupou, com muito zelo e aptidão, assegurando
ajustada regularidade e eficiência no seu processamento, bem como o cumprimento das obrigações legais,
do Exército, enquanto entidade patronal, com Tribunais, Autoridade Tributária, Caixa Geral de
Aposentações e Segurança Social.
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Sublinha-se também a sua ação na produção de normativos internos e de várias Normas de
Autoridade Técnica, essenciais ao regular funcionamento dos serviços e na resposta sempre oportuna e
pragmática às constantes e exigentes solicitações subjacentes aos abonos e descontos, evidenciando sólidos
conhecimentos técnico-profissionais e espírito de bem servir.
Nomeado para integrar a Comissão de Acompanhamento para a implementação do Módulo de
Recursos Humanos e Vencimentos, do Sistema Integrado de Gestão de Defesa Nacional, desenvolveu um
excelente trabalho no âmbito da coordenação, revelando uma permanente disponibilidade, espírito de
sacrifício e grande capacidade de trabalho, assegurando tranquilidade e normalidade nos vários ciclos
mensais e anuais de processamento de vencimentos.
Merece igualmente destaque a forma elucidativa e atenciosa com que prestou oportunos
esclarecimentos, pelos diversos meios, às inúmeras solicitações apresentadas por militares e funcionários
civis, na interpretação e clarificação dos seus direitos e obrigações, denotando evidente sentido de missão
e esmerada camaradagem.
Militar com apurado sentido de lealdade e responsabilidade, granjeou a confiança de quem com ele
privou, através da determinação, diligência e grande capacidade de resposta, que assegurou no cumprimento
da missão da Repartição de Abonos.
Pela qualidade do trabalho produzido e pelas relevantes qualidades pessoais patenteadas, de que se
destacam a abnegação e disponibilidade é o Tenente-Coronel Luís Gonçalves, merecedor que os serviços
por si prestados sejam publicamente reconhecidos e considerados como relevantes, extraordinários e
distintos.
19 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo a TCor AdMil (22754492) Filipa Mota Gonçalves, pelo extraordinário desempenho e pelas
excecionais qualidades e virtudes militares, evidenciadas ao longo dos últimos três anos, nas funções de
Chefe da Secção de Logística da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército.
Nessas funções desenvolveu um trabalho muito meritório, sustentado na excelente formação técnica,
boa capacidade de organização e planeamento, excecional capacidade de relacionamento com o pessoal
que chefia e inteira disponibilidade para o serviço. De notar que a Tenente-Coronel Filipa Gonçalves
desempenha uma função de notória responsabilidade na área logística, revelando elevada competência
profissional, resolvendo os muitos e complexos problemas que surgiram no seu âmbito, nunca esmorecendo
perante a exigência de grandes esforços, demonstrando um elevado espírito de obediência e relevantes
qualidades pessoais.
A sua chefia tem sido determinante para o bom funcionamento da Secção de Logística, sendo de
realçar a forma com que levou a cabo o planeamento e a coordenação da manutenção orgânica dos materiais
e das infraestruturas do Estado-Maior do Exército e dos Órgãos apoiados, bem como o processo de obtenção
e distribuição dos materiais necessários ao funcionamento dos diversos Órgãos. De realçar também, a
exigente atividade logística, à sua responsabilidade atendendo ao apoio constante aos dezoito órgãos
apoiados e aos treze Prédios Militares a cargo da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército.
Em toda a sua ação demonstrou exemplares qualidades de abnegação e espírito de sacrifício, grande
iniciativa e uma constante disponibilidade para o serviço, um esclarecido e excecional zelo e
empenhamento no cumprimento das Missões que lhe foram confiadas, equilibrada por um permanente
sentido de camaradagem, do dever e espírito de obediência e disciplina, pelo que devem os serviços por si
prestados ser considerados como relevantes e distintos.
Militar íntegra e correta, sensata e frontal nas suas atitudes, dotada de uma forte coragem moral e
espírito de camaradagem, praticando em elevado grau a virtude da lealdade é a Tenente-Coronel Filipa
Gonçalves pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, merecedora da total confiança e respeito
que os seus superiores e subordinados nela depositam, afirmando inequivocamente o seu contributo para a
permanente defesa dos interesses do Exército e que, do seu exemplo e competência profissional resulta
lustre e honra do Exército, e da instituição militar.
28 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav GNR (1920817) Joselino Gouveia Seabra Ferreira, pela forma brilhante,
honrosa e excecionalmente eficiente como desempenhou, durante três anos, a função de Comandante de
Batalhão na Academia Militar (AM) e pelas excecionais qualidades e virtudes militares que sempre
patenteou no cumprimento das mais variadas tarefas que lhe foram confiadas.
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Oficial multifacetado, possuidor de elevados dotes de carácter e de uma inquestionável lealdade,
abnegação e espírito de bem servir, foi o Tenente-Coronel Seabra Ferreira capaz de combinar todos estas
qualidades com uma apurada capacidade de síntese e uma grande perspicácia, o que permitiu à sua cadeia
de comando dispor, em permanência e com oportunidade, da informação relevante necessária à tomada de
decisão.
Objetivo e rigoroso, dotado de uma superior capacidade de trabalho, com um caráter eclético,
demonstrou sempre uma exemplar honestidade intelectual e uma visão prospetiva de realce, resultando do
seu trabalho análises consistentes e consequentes, mantendo em permanência uma marcada preocupação
institucional, quer enquanto Comandante do 2.º Batalhão de Alunos, e, no último ano letivo, como
Comandante do 1.º Batalhão de Alunos.
Exercendo as suas funções num período marcadamente exigente, soube responder a preceito às
complexas e variadas tarefas que lhe foram atribuídas, designadamente no planeamento, execução e
supervisão de diversas cerimónias militares do Corpo de Alunos e da AM e dos Blocos de Formação Militar
1, 2 e 3, bem como enquanto Professor Regente da Unidade Curricular de Tática da GNR I, mercê da sua
reconhecida competência profissional e de um profundo conhecimento da AM, demonstrando mais uma
vez, as notáveis qualidades militares que tem evidenciado ao longo da sua carreira militar, sendo por isso
merecedor de toda a confiança para o desempenho de cargos da mais alta responsabilidade.
De sublinhar no seu perfil militar, a forma muito sensata e o genuíno espírito de missão com que
assumiu todas as tarefas e responsabilidades inerentes às suas funções, denotando uma ação esclarecida e
persistente, contribuindo para a qualidade e rigor dos trabalhos desenvolvidos e para a consistência da ação
de comando.
Merece ainda realce a sua atuação nas inúmeras atividades em que participou como representante da
Academia Militar, algumas das quais em situação de elevada exposição pública, destacando-se as guardas
de honra a Altas Entidades estrangeiras de visita a Portugal e as cerimónias comemorativas da Guarda
Nacional Republicana, onde revelou sempre clareza e uma invulgar segurança na atuação, transmitindo
publicamente uma imagem de excelência do Oficial da AM e da Guarda Nacional Republicana.
A estas excecionais qualidades e virtudes militares, o Tenente-Coronel Seabra Ferreira alia uma
irrepreensível estatura moral, pelo que muito apraz ao Chefe do Estado-Maior do Exército reconhecer
publicamente o seu extraordinário contributo e a sua inexcedível dignidade na atitude e nos procedimentos,
sempre presentes na sua conduta, pelo que considero os serviços de caráter militar por si prestados como
relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar e para a
Instituição Militar.
11 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo a Maj Cav (05759798) Elisabete Maria Rodrigues da Silva, pela forma altamente
competente como exerceu, durante os últimos dezasseis meses, as funções de Adjunta e Porta-Voz do
General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Possuidora de excecionais qualidades e virtudes militares, grande sentido de missão e superior
capacidade de organização e relacionamento interpessoal, soube incutir um excelente espírito de equipa
naqueles com quem diretamente interagiu, competências que se revelaram essenciais para o cumprimento
das exigentes tarefas à sua responsabilidade.
Num momento de particular escrutínio da ação das Forças Armadas pelos Órgãos de Comunicação
Social, com especial acuidade sobre o desempenho das forças e militares do Exército, sempre teve a
capacidade de interpretar corretamente as diretrizes superiores, muito contribuindo, através da sua ação
oportuna, ponderada e eficiente, para o reforço e valorização da imagem de modernidade e atratividade do
Exército.
Militar dotada de relevantes qualidades pessoais, com uma conduta ética irrepreensível, elevados
dotes de carácter e abnegação, franca, leal e de esmerada educação, demonstrou continuadamente
segurança, elevada capacidade de análise, sobriedade e um íntegro entendimento das missões e interesses
do Exército no seu relacionamento com os Órgãos de Comunicação Social, que a ela recorreram, na busca
dos elementos de informação, estabelecendo um clima de harmonia e confiança com os seus interlocutores,
constituindo-se como uma excelente e inestimável colaboradora do Chefe do Estado-Maior do Exército.
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Releva-se a sua participação em cerimónias militares de elevada visibilidade, designadamente nas
comemorações do 10 de junho de 2019 e nas inúmeras atividades associadas aos Dias do Exército 2018 e
2019, assim como no conjunto significativo de iniciativas levadas a efeito em eventos de considerável
projeção mediática, onde, com demonstrada inteligência cognitiva e emocional, através de uma
irrepreensível postura e brio, soube comunicar em função das características das audiências, transmitindo
os factos com rigor e assertividade, procurando sempre transmitir uma mensagem de motivação e
competência, característica de todos quantos servem no Exército.
Num contexto de conduta diária, a Major Elisabete Silva demonstrou ainda ser credora de público
reconhecimento pela sua enorme disponibilidade e abnegada solidariedade, manifestada em múltiplos
contextos, sendo de referir, como exemplo, a sua intervenção no acompanhamento próximo das situações
clínicas do Segundo-Cabo David Leal e do Soldado Aliú Camará, bem como dos seus familiares, em
particular nos momentos mais críticos.
Militar de reconhecida competência profissional e aptidão para servir nas mais exigentes e diversas
situações, a Major Elisabete Silva colocou sempre os interesses do serviço em primeira prioridade, numa
afirmação constante de grande coragem moral, afirmando-se como uma oficial altamente qualificada e
brilhante, apta a exercer cargos da maior responsabilidade e complexidade, devendo os serviços por si
prestados ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para
o Exército e para a Instituição Militar.
03 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cap Cav (05282406) João Miguel Martins Ferreira dos Santos, pela singular dedicação,
relevantes qualidades pessoais e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, demonstradas ao
longo dos últimos dois anos e dois meses, no Grupo de Carros de Combate da Brigada Mecanizada
(GCC/BrigMec), tanto em Território Nacional (TN), como no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão.
Oficial de sólida formação militar e ética, detentor de uma notável capacidade de realização e
arreigado espírito de bem servir, destacou-se no Comando do 2.º Esquadrão de Carros de Combate, de
setembro de 2017 a junho de 2018 pela sua elevada competência profissional. Primou pela eficiência, nas
mais diversas circunstâncias, exercendo uma ação de comando com discernimento, firmeza e sentido de
justiça. Mercê das suas qualidades de liderança, soube inculcar nos militares sob o seu comando a
autoconfiança e a motivação necessárias para superar os mais intrincados desafios e produzir trabalho de
reconhecida qualidade. Identificando-se com as diretrizes e com os objetivos operacionais definidos, impôs
uma forte intensidade e exigência no treino individual e coletivo, tendo logrado obter uma força coesa e
proficiente, confirmada nas muitas demonstrações táticas, sessões de fogos reais e exercícios em que os
seus militares participaram. No mesmo período, acumulou a função de diretor dos vários cursos de Carro
de Combate (CC) Leopard 2A6 ministrados na BrigMec, pugnando permanentemente no sentido da
obtenção de elevados índices de desempenho no âmbito técnico-profissional, notabilizando-se pela
exigência e rigor imprimidos na formação de municiadores e condutores do CC Leopard 2A6, revelando
abnegação, engenho, genuína atitude de cooperação, viva preocupação com a assimilação de
conhecimentos pelos formandos e a consolidação do seu saber fazer, na ótica da edificação sustentada da
capacidade blindada no seio da BrigMec.
Em junho de 2018, foi nomeado Oficial de Ligação, da Companhia QRF, 2.ª Força Nacional
Destacada, no quadro da NATO Resolute Support (2FND/QRF/RS), no TO do Afeganistão. No período de
aprontamento, imbuído de uma enraizada lealdade e noção do dever, primou pela versatilidade e zelo nas
mais diversas circunstâncias. Centrando-se no planeamento dos vários exercícios realizados pela Força,
revelou extraordinário desempenho, pertinência e assertividade do aconselhamento prestado e das
propostas e sugestões apresentadas, tornando-se um prestimoso conselheiro do Comandante. Apraz
evidenciar a sua contribuição para a elaboração do manual de bolso, disseminando pela força uma oportuna,
atual e objetiva informação sobre o TO.
Já em território Afegão, demonstrou um acentuado espírito de sacrifício e de obediência no
cumprimento das suas atribuições, denotando uma constante preocupação com todos os Militares da Força.
A sua capacidade de diálogo e sobretudo o bom senso, ficou patenteado nas coordenações diárias efetuadas
no Kabul Airport North Operations Center (KANOC), estabelecendo a ligação com as várias entidades
presentes neste centro de operações, tornando-se um colaborador e facilitador da ação do Comandante,
tomando particular destaque a monitorização diária que efetuou às atividades operacionais dos três Pelotões
da Força, num TO exigente e perigoso, contribuindo ativamente para a segurança de todos os que servem
em HKIA.
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Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades
e virtudes militares e pessoais que creditam o Capitão Ferreira dos Santos como sendo um oficial de elevada
craveira, sendo pois, digno de que os serviços por si prestados, sejam considerados relevantes e de muito
elevado mérito por ter contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Exército.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo a Cap Cav (16685106) Sandra Sofia Nunes Amaro, pela forma excecionalmente competente
como desempenhou as diversas funções atribuídas, ao serviço da Brigada Mecanizada (BrigMec), ao longo
dos últimos 21 meses.
Colocada no Batalhão de Apoio de Serviços (BApSvc), em setembro de 2017, exerceu o cargo de
Oficial de Informações e em acumulação foi nomeada Comandante da 1.ª Companhia de Formação, da
Unidade de Apoio à Formação, Instrução e Treino Operacional do Campo Militar de Santa Margarida, para
ministrar o 2.º Curso de Promoção a Cabo (CPCB) de 2017. No cumprimento destas funções demonstrou
no âmbito técnico-profissional elevada capacidade de organização, abnegação e de adaptação a novas
tarefas, nomeadamente, através da elaboração primorosa da vasta documentação inerente ao CPCB, e
posterior certificação da mesma nas plataformas informáticas SCAFE da Direção de Formação e MOODLE
da Escola das Armas. É de destacar também o modo seguro e sereno como conduziu as mais variadas
sessões de tiro, de Espingarda Automática G3 e de Pistola Walther, constituindo-se, neste capítulo, como
um excelente exemplo de conduta para as equipas de formação.
Entre janeiro e setembro de 2018 assumiu as funções de Comandante da Companhia de
Reabastecimento e Transportes (CRT) do BApSvc onde patenteou extraordinário desempenho, elevado
espírito de sacrifício e de obediência no planeamento e execução de todos os Apoios Reais (RLS) às mais
variadas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército Português. Neste âmbito, são de realçar o apoio
à Peregrinação a Fátima, em capacidade de alojamento para os peregrinos, e o reabastecimento de Classe
III, ao exercício “FÉNIX 2018”, de nível Exército, que decorreu em Tavira. A sua esmerada capacidade de
planificação e coordenação ficou patente nas suas relevantes qualidades pessoais nos mais diversos apoios
da CRT em Transporte, na evacuação de material diverso da BrigMec para o Regimento de Manutenção e
Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, assim como no reabastecimento das várias Classes de
Abastecimento da própria Brigada.
No exercício “ORION 18”, de escalão Exército, no qual decorreu a certificação do Cmd e EM da
BrigMec, confirmou as suas excecionais qualidades e virtudes militares, mormente os seus vincados e
inatos traços de liderança e espirito de missão, no Comando da CRT, à data reforçada com as Forças de
Apoio Geral previstas em Quadro Orgânico, como o Pelotão de Serviços Gerais da Escola dos Serviços e
as Equipas de Transporte Pesado e Especial do Regimento de Transportes (RTransp), e ainda no
planeamento detalhado e execução competente de uma Tarefa Tática de Reabastecimento de Classe III
(Refuel On The Move) a uma Unidade de Manobra de Escalão Batalhão em deslocamento.
Como Oficial de Recursos da 2.ª Força Nacional Destacada National Support Element (2FND/NSE)
ao serviço da missão da NATO Resolute Support no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão, conseguiu
impor a si própria e ao Módulo de Recursos um elevado rigor e perseverança no controlo e administração
de todos os materiais à guarda do NSE, procurando incessantemente junto do RTransp, Comando da
Logística (CmdLog) e do Comando de Forças Terrestres (CFT) resolver e acertar todas as situações
relativas aos mesmos. Evidenciou-se pela sua elevada competência profissional na elaboração e ajuste da
Estrutura Orgânica de Material do NSE junto do CFT, e no envio, validação e arquivo das despesas mensais
da NSPA, relativas ao CN, junto do CmdLog. Foi incansável e desembaraçada na procura, planeamento e
execução de soluções alternativas de sustentação do TO, nomeadamente com a Empresa Internacional
MOVE ONE Logistics, na sustentação do CN em fevereiro de 2019, contribuindo notoriamente para o
sucesso da missão do NSE, no apoio administrativo e logístico às demais FND e END em TO. Ainda como
2.º Comandante do NSE demonstrou ser uma Oficial rigorosa, exigente, consigo mesma e com os demais,
mas sobretudo ser possuidora de uma inestimável lealdade para com os seus pares e superiores, tornandose numa conselheira de inestimável valor para o Comandante do NSE.
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Face ao exposto e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, é da mais elementar justiça
apontar a Capitão Sandra Amaro como uma militar de alta craveira, tendo contribuído significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Art (00054585) Francisco José Correia Carpinteiro, pelo elevado profissionalismo
e excecional zelo com que serviu o Exército durante cerca de trinta e cinco anos de serviço efetivo,
demonstrando, ao longo da sua distinta carreira, excecionais qualidades e virtudes militares e inexcedível
sentido do dever.
No início da sua carreira militar, na sequência da conclusão do curso na Escola de Sargentos do
Exército, foi colocado na Escola Prática de Artilharia (EPA), merecendo realce o seu desempenho em
diferentes funções, das quais se destacam as de instrutor aos vários cursos do Quadro Permanente e Quadro
de Complemento, em particular no domínio do treino físico, pondo em prática as competências adquiridas
nos cursos de qualificação que concluiu com elevado sucesso.
Mais tarde, já como Sargento-Ajudante, na EPA, granjeou toda a confiança da sua estrutura
hierárquica, respeito e admiração pelos seus pares e inferiores hierárquicos, no desempenho das funções de
Adjunto do Comando de Bateria e Sargento Auxiliar do Grupo de Instrução, denotando irrepreensível
lealdade, sentido de obediência e assumido dever de tutela perante as Praças da sua Subunidade.
Aquando da sua colocação no Estado-Maior do Comando da Logística (CmdLog), já como
Sargento-Chefe, merece especial destaque o seu extraordinário desempenho e elevada competência
técnico-profissional nas funções que lhe foram cometidas na Repartição de Planeamento de Meios,
particularizando-se a sua ação na área do secretariado, em que demonstrou possuir inexcedível
determinação, exemplar abnegação e iniciativa, bem patentes na forma como organizou o vasto arquivo,
constituído por uma enorme diferenciação de assuntos e matérias complexas, assim como o circuito do
expediente de correspondência, demonstrando possuir elevado espírito de missão, contribuindo
decisivamente para a qualidade do trabalho da Repartição.
Ainda no CmdLog, foi assinalável o seu crescimento profissional com a colocação na Repartição de
Operações e Informação daquele Estado-Maior, pela afirmação reiterada das suas excecionais qualidades
pessoais e profissionais demonstradas, pautando sempre a sua conduta por um elevado espírito de sacrifício,
cumprindo todas as suas missões de forma meticulosa, rigorosa e com um sentido do dever notável.
Destaca-se ainda a sua capacidade de trabalho evidenciada na elaboração do Anuário, de relatórios
semanais, do Plano de Comunicação e na preparação de apresentações diversas.
Numa fase final do seu percurso como Sargento-Chefe, comprovou toda a sua competência
profissional como Adjunto do Comandante do Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) da Brigada de
Intervenção (BrigInt), evidenciando denotada vontade de bem servir e um enorme espírito de missão,
devendo destacar-se a forma como garantiu a supervisão da escrituração dos processos e documentação das
Baterias do GAC/BrigInt. Ainda durante este cargo, foi sujeito a uma atividade de treino operacional
extremamente intensa e exigente, salientando-se a sua participação proficiente nos exercícios das séries
“URANO”, “DRAGÃO”, “EFICÁCIA” e “ORION”, demonstrando, em todas as circunstâncias, ser
possuidor de invulgares qualidades pessoais.
Ao atingir o posto de Sargento-Mor, foi de imediato nomeado por escolha para o cargo de Adjunto
do Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5, demonstrando na sua inestimável assessoria elevada
capacidade para interpretar em todos os momentos os conceitos associados às orientações superiores,
denotando sempre elevados níveis de motivação, que o levaram a converter dificuldades e obstáculos em
desafios, em que o seu bom senso, ponderação e serenidade foram determinantes para ultrapassar.
No seu desempenho merece também especial realce o seu sentido de organização e planeamento
como contributo para a coordenação da intensa e complexa agenda do Comandante do Regimento,
tutelando todos os detalhes inerentes ao planeamento de cada missão, particularmente no que concerne à
atuação dos condutores, assumindo muitas vezes uma atitude pedagógica e formativa.
Toda a sua competência técnico-profissional e experiência foram reiteradamente colocadas à prova
através de uma disponibilidade permanente para assumir novos desafios, de que se destaca o estudo de
documentos estruturantes, como o Regulamento de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas
e a coordenação do relatório mensal de execução da Diretiva do Escalão Superior, tendo por base a
plataforma Microsoft Enterprise Project Management.
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Por tudo o que precede e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, é o Sargento-Mor
Francisco Carpinteiro merecedor deste público louvor, devendo os serviços por si prestados serem
considerados extraordinários, de muito mérito, relevantes e muito distintos, deles tendo resultado enorme
honra e lustre para o Exército e para a Instituição Militar.
03 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Inf (14005785) Paulo Jorge da Costa Inácio, pela forma exemplar, honrosa,
extremamente dedicada e competente como desempenhou as funções que lhe foram cometidas nos últimos
dois anos de serviço na Academia Militar (AM), revelando em todos os atos elevada competência
profissional e excecionais qualidades e virtudes militares.
No exercício do cargo de adjunto do comandante da AM, denotou elevada aptidão técnico-profissional e
espírito de bem servir, caraterísticas que, aliadas ao elevado sentido do dever e espírito de missão e de bem
servir, concorreram para o bom desenvolvimento das diversas atividades que integrou e supervisionou.
Militar muito correto, meticuloso, disciplinado e disciplinador, apresentou sempre ao comando, com
clarividência e transparência, os diversos problemas, nunca esquecendo a formulação das respetivas
propostas de solução, normalmente ajustadas, oportunas e consequentes, sustentadas na defesa permanente
dos valores militares, constituindo-se assim num elemento importante no processo de tomada da decisão
do seu comandante.
Num período caraterizado por crescentes constrangimentos, com especial ênfase dos que decorrem
da escassez de recursos humanos, foi o Sargento-Mor Costa Inácio interventivo, ao nível dos diferentes
escalões, facilitando inequivocamente a ação de comando na AM, sendo particularmente incisivo no
acompanhamento da classe de Sargentos, resolvendo a contento as diversas situações ocorridas,
designadamente as ligadas à justiça, à gestão dos recursos e ao bem-estar, contribuindo assim para a coesão
e a moral, buscando amiúde desenvolver e encorajar a coesão e o espírito de corpo.
No âmbito das múltiplas atividades que desenvolveu, importa também realçar o apoio prestado aos
diversos exercícios e cerimónias militares, nomeadamente o acompanhamento a altas entidades e as
múltiplas atividades de representação em eventos académicos nacionais e internacionais, sempre com
intervenções oportunas e pedagógicas, num inequívoco contributo para a boa imagem da AM, que o
tornaram num exemplo de referência para a classe de Sargentos que tão distintamente representa.
Ao fim de mais de 34 anos de serviço efetivo e possuidor de uma carreira militar brilhante, em que
pontificam diversos encómios nacionais e estrangeiros, o Sargento-Mor Costa Inácio passa agora à situação
de reserva por sua iniciativa e decorrente de razões de saúde que o impediram de cumprir uma missão no
Mali, teatro de operações de grande dificuldade e complexidade, solicitação a que uma vez mais respondeu
presente. Militar leal para os superiores e subordinados, coerente e corajoso, transpareceu nos diversos atos
praticados um invulgar espírito de camaradagem, nos bons e nos maus momentos, tendo conquistado o
respeito, a estima e a admiração dos seus pares, subordinados e superiores hierárquicos.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares e humanas evidenciadas, de que se destacam os
elevados dotes de carácter, a abnegação, o excecional zelo, o invulgar espírito de obediência e a elevada
coragem moral, o Sargento-Mor Costa Inácio é merecedor que os serviços por si prestados à Academia
Militar sejam classificados como muito relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultou honra e
lustre para o Exército.
11 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Mus (00119587) Paulo Alexandre Dias Ramos Lindo Pleno, pela forma
extremamente competente dedicada e brilhante como tem desempenhado a sua função de Chefe da Banda
Militar da Madeira (BMM), ao longo dos últimos dois anos e três meses.
No desempenho das suas funções de Chefe da BMM, sempre deu mostras de um conjunto
significativo de qualidades e atributos, de onde se relevam a capacidade de planeamento e organização,
espírito de missão, permanente disponibilidade e grande capacidade de mobilização na prossecução dos
projetos propostos a nível militar. Relevam-se os concertos do 25.º Aniversário do Comando Operacional
da Madeira ocorrido no Fórum Machico e do 25.º Aniversário do Comando das Forças Terrestres e 182.º
Aniversário da Zona Militar da Madeira, que teve lugar no Centro de Congressos do Porto Santo, donde
resultaram uma imagem de prestígio e o engrandecimento da Instituição junto das entidades civis e militares
convidadas, assim como da sociedade civil da Madeira e Porto Santo.
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A BMM tem, sob a sua chefia, desenvolvido uma grande variedade de atividades culturais
associando-se a diversas instituições civis, sob sua proposta ou por proposta destas, que têm tido grande
sucesso e reconhecimento dessas instituições e dos jovens que delas fazem parte, o que se constitui como
uma forma de divulgação e atração destes, tendo em vista uma futura integração nas fileiras.
Destacam-se, ainda, o projeto “Assimetrias Musicais” desenvolvido pela BMM sob proposta da
Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, a “Masterclass de Direção de
Banda” em parceria com a Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, o projeto “600 Anos 600 Músicos – O
Gigante” numa iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura do Governo Regional da Madeira, o
Concerto de Comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em parceria
com a Orquestra de Sopros da DSEAM, e a colaboração da BMM no “Concerto da Festa da Flôr” da
Orquestra Clássica da Madeira, todas estas missões inseridas na vertente cultural e da promoção da imagem
do Exército.
Neste âmbito, é ainda digna de enaltecer a forma muito eficiente e eficaz como se empenhou
decisivamente na concretização das várias dezenas de concertos pedagógicos efetuados nas escolas da
Região Autónoma da Madeira, em parceria com a Secretaria Regional da Educação do Governo Regional
da Madeira, fazendo o levantamento de necessidades de apoio e estabelecendo as necessárias coordenações
com as diversas escolas envolvidas na sua concretização, ação considerada decisiva para a consecução dos
objetivos traçados.
Militar de uma irrepreensível conduta moral, com elevado sentido do dever e disciplina, perseverante
na sua ação, com iniciativa e capacidade para trabalhar em equipa, é de inegável justiça realçar
publicamente, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e pelas excecionais qualidades e
virtudes militares evidenciadas, o Sargento-Chefe Paulo Pleno, cujos serviços são considerados relevantes,
extraordinários e distintos, tendo resultado honra e lustre para a Zona Militar da Madeira e para o Exército
Português.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Art (14981887) Fernando Jorge da Silva Cópio Daniel, pelas excecionais qualidades
e virtudes militares que patenteou nas funções que lhe foram confiadas, e pelo modo altamente honroso e
eficiente como ao longo dos últimos dois anos e três meses desempenhou as funções de Adjunto do
Comandante do Grupo de Artilharia de Campanha 15,5 Autopropulsionado da Brigada Mecanizada (GAC
15,5 AP/ BrigMec).
Sargento com invulgar sentido do dever e da disciplina, denotando amplos e profundos
conhecimentos no âmbito técnico profissional, com especial relevância nas áreas da Administração de
Unidades e dos Recursos, que resultam de uma abrangente e diversificada experiência adquirida do
antecedente, destacou-se pelo elevado espírito de missão, sentido de responsabilidade e permanente
disponibilidade, consubstanciadas numa inquestionável lealdade, frontalidade, abnegação e aptidão para
servir nas mais diversas circunstâncias.
No cargo de Adjunto do Comandante do GAC 15,5 AP, distinguiu-se pelo zelo e resiliência. Muito
metódico, organizado e com notável discernimento, soube em permanência e com oportunidade, apresentar
propostas, aconselhar e apoiar o seu Comandante na procura de soluções que garantissem a continuidade
do cumprimento das diversas missões e tarefas cometidas à sua Unidade, num ambiente de grande escassez
de recursos humanos. Muito exigente para consigo e para com os seus subordinados, evidenciou espírito
de sacrifício e de obediência, a par de uma enorme capacidade de trabalho, no controle e supervisão de
todas as atividades administrativas das Baterias e da Secretaria de Comando do Quartel da Artilharia (QA),
incluindo o registo e gestão de documentos ali emanados, bem como o adequado funcionamento das
diversas escalas de serviço, contribuindo para cimentar o espírito de corpo e camaradagem, de que resultou
um salutar ambiente de trabalho.
No âmbito do Treino Operacional, salienta-se a sua participação em diversos exercícios,
nomeadamente os da série “ONÇA”, de escalão Grupo, “EFICÁCIA” e “STRONG IMPACT”, do Comando
das Forças Terrestres e “ORION”, de nível Exército, nos quais revelou extraordinária competência
profissional, a par de singular dedicação e iniciativa, mormente como Adjunto do Comandante de um GAC
misto, que incorporou Baterias de Bocas-de-Fogo de diferentes calibres e mobilidades e igualmente de
várias nacionalidades, entre as quais as do Grupo de Artilharia de Campanha, da Brigada Mecanizada
“Extremadura” XI, do Exército Espanhol, Unidade congénere do GAC 15,5 AP e com cujo Comando e
Estado-Maior, estabeleceu excelentes relações de cooperação.
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Enquanto Adjunto do Chefe do Gabinete de Proteção Ambiental do QA, o Sargento-Chefe de
Artilharia Fernando Daniel diferenciou-se pela diligência e prudência. Muito dedicado, atento e
preocupado, contribuiu significativamente com a sua ação, para o ótimo funcionamento do Sistema de
Gestão Ambiental do QA, para uma cuidadosa gestão dos recursos existentes, para a melhoria da qualidade
de vida e sensibilização dos seus militares, bem como para os elevados padrões de qualidade ambiental que
a sua Unidade tem apresentado, os quais têm concorrido para a continuidade da Certificação Ambiental da
BrigMec.
Acresce ainda realçar, a forma exemplar e entusiástica como apoiou o seu Comandante, na
organização de relevantes eventos desportivos do âmbito Brigada, que decorreram com inegável sucesso,
como por exemplo, os Campeonatos de Orientação da Fase II (BrigMec), em 2017 e 2018 e os “Trail
ROTA” da “HAKEA 2017 e 2018”. Estas últimas provas, abertas à sociedade civil, com projeção a nível
nacional, contribuíram significativamente para o prestígio da Brigada Mecanizada e do Exército.
Pela sua excecional conduta, pelo papel fundamental na liderança e enquadramento dos Sargentos
do Quartel da Artilharia e pela sua afirmação constante de elevados dotes de caráter e notável apego aos
mais nobres ideais de serviço que o caraterizam, é o Sargento-Chefe de Artilharia Fernando Daniel um
Sargento mui distinto, que dignifica e prestigia a Arma de Artilharia e o Exército que serve, sendo por
conseguinte, inteiramente merecedor de ser citado publicamente como exemplo a seguir e de ser os seus
serviços de caráter militar considerados relevantes, importantes, extraordinários e distintos, dos quais
resultaram honra e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Art (13864688) Nelson Fernandes Marques, pela forma altamente honrosa e brilhante
como exerceu ao longo dos últimos dois anos e cinco meses o cargo de Adjunto do Comandante do Grupo
de Artilharia Antiaérea da Brigada de Intervenção (GAAA/BrigInt), sediado no Regimento de Artilharia
Antiaérea N.º 1 (RAAA1).
Militar extremamente educado e de trato fácil, revelou notável apetência para bem servir nas mais
diversas circunstâncias, demonstrando total disponibilidade perante as múltiplas solicitações, que sempre
encarou, não como obstáculos, mas sim como desafios a ultrapassar.
Como Sargento mais graduado do GAAA/BrigInt, relevam as propostas e recomendações, muito
bem formuladas e sustentadas, que apresentou superiormente, com a frontalidade que o carateriza, numa
férrea vontade de encontrar soluções apropriadas para a resolução de situações por vezes complexas, quer
do dia-a-dia, quer de médio e longo prazo. Todas tiveram sempre, como objetivo essencial, a criação de um
ambiente de trabalho e de convívio equilibrado e salutar, muito facilitador de adequados padrões de
produtividade e de moral e bem-estar.
Paralelamente, tornou-se um elemento fundamental no enquadramento de todo o pessoal militar a
prestar serviço no Grupo, sabendo com sensatez, ponderação e com elevados níveis de exigência,
aconselhar e orientar os mais jovens e menos graduados para a prática de comportamentos ajustados à sua
condição, contribuindo decisivamente para a existência de uma forte disciplina e enorme sentido do dever.
No âmbito da escrituração de toda a documentação a cargo do GAAA/BrigInt, a sua ação dinâmica
e empenhada permitiu uniformizar e atualizar procedimentos, garantindo a celeridade e oportunidade
necessárias ao fluxo de informação administrativo-logística no seio e para o exterior do Grupo, tornando-se num
prestimoso colaborador e conselheiro do Comandante.
Teve também, como preocupação, a conservação das instalações e equipamentos do GAAA/BrigInt,
propondo regras de utilização e estruturação das várias dependências, resultando em melhor rentabilização
e controlo dos processos administrativos.
No âmbito das inúmeras missões atribuídas ao Comando do seu Grupo, e de modo particular em
todas as atividades de treino operacional, das quais se destacam os exercícios das séries “RELÂMPAGO”
e “STRONG IMPACT”, manifestou elevado espírito de sacrifício, pela forma devotada como colaborou no
planeamento, coordenação, organização e sistematização dos mesmos.
Refira-se, ainda, que soube garantir permanentemente uma adequada ligação com as Baterias, de
maneira a que todas as missões, quer de natureza operacional, quer no contexto do cerimonial militar e das
missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar, fossem cumpridas cabalmente, resultando numa imagem
muito favorável da Instituição Militar.

22

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2020

2.ª Série

Por tudo o anteriormente referido, e pela irrepreensível postura e dedicação, o Sargento-Chefe Nélson
Marques é merecedor de que os serviços por si prestados ao Grupo de Artilharia Antiaérea, ao Regimento
de Artilharia Antiaérea e à Brigada de Intervenção sejam considerados distintos, relevantes e
extraordinários, deles tendo resultado evidente honra e lustre para o Exército.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o SAj Eng (01034792) Pedro
Miguel Nunes Oliveira, pela forma excecionalmente dedicada, conduta e profissionalismo com que tem
pautado o seu desempenho na Divisão de Infraestruturas (DI) da Direção-Geral de Recursos da Defesa
Nacional (DGRDN).
Desde a sua integração na DI tem revelado ser um elemento altamente motivado, dando resposta
cabal, em tempo e em qualidade, a todas as solicitações e desafios propostos, revelando continuamente
conhecimentos técnico-profissionais muito para além do que seria esperado no seu posto, nomeadamente o
desenvolvido na área da arquitetura, em que possui formação académica.
Exercendo funções de técnico superior, no âmbito da arquitetura como Projetista, Coordenador e
Gestor de Projetos de Obras de Construção Civil, o Sargento-Ajudante Pedro Oliveira tem mantido uma
postura de grande disponibilidade e prontidão de resposta em situações de grande exigência,
designadamente no que se refere às intervenções no Palácio Bensaúde, em infraestruturas da NATO na
Madeira, na Capelania das Forças Armadas e no Edifício de apoio do Ministério da Defesa Nacional.
O Sargento-Ajudante Pedro Oliveira estudou, apresentou e defendeu as melhores opções face aos
dados que lhe foram entregues para propostas no âmbito de Estudos Preliminares relativamente à UEFISM,
à Capelania das Forças Armadas, ao Quartel da Medrosa, ao Campus de Defesa e ao CeDA.
O Sargento-Ajudante Pedro Oliveira demonstrou um empenho continuado, muito para além do
expectável, na procura de soluções em todos os processos de que foi responsável permitindo-lhe obter
trabalhos de qualidade elevada e atingindo resultados muito apreciados, inclusivamente por entidades
externas ao Ministério da Defesa Nacional.
A sua excelente postura, na forma como colabora e consegue manter, quer entre os colegas da DI,
quer com entidades externas, as melhores relações, impulsionam melhores e mais adequados resultados nas
respostas que são esperadas da DI.
A par das qualidades profissionais evidenciadas no desempenho das suas funções, a conduta do
Sargento-Ajudante Pedro Oliveira tem-se pautado pelos valores da lealdade, do sentido ético e da
frontalidade nas relações de trabalho, possuindo um conjunto de aptidões pessoais e humanas como o
respeito, a boa disposição e o espírito de colaboração que, em muito, contribuem para um bom ambiente de
trabalho na Divisão e Direção de Serviços onde se insere e que lhe granjeiam a estima e o apreço de todos
os que com ele privam.
Pelas razões expostas, é da mais elementar justiça que manifesto o meu reconhecimento público pela
elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais
evidenciados pelo Sargento-Ajudante Pedro Oliveira no exercício das suas funções, considerando os
serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e muito distintos, dos quais resultam honra e
lustre para a Defesa Nacional e para o país.
27 de novembro de 2019. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 840/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

Louvo o 1Sarg Inf (19222602) Gonçalo Pocinho Rendeiro Cravo, pela elevada competência e pelas
relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções de Chefe da 3.ª Equipa de
Segurança próxima e de Sargento de Informações do Módulo de Segurança da Branch School Advisor Team
(BSAT), exercidas no contexto das fases de aprontamento e missão da 2.ª Força Nacional Destacada
Portuguesa, que integrou a Army Institutional Advisory Team (AIAT) da Resolute Support Mission (RSM),
no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão, entre junho de 2018 e junho de 2019.
Militar de apurado bom senso, lealdade, dedicação, aptidão para bem servir nas mais variadas
circunstâncias e possuidor de relevantes qualidades pessoais facilitadoras de profícuas relações de trabalho
e de camaradagem, mostrou na sua conduta uma postura proactiva, de constante disponibilidade e um
sentido de dever inexcedíveis, que concorreram de forma inequívoca para que todos os objetivos
superiormente definidos fossem plenamente atingidos.
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Durante o período de aprontamento, no exercício das suas funções enquanto Sargento de
Informações, revelou um extraordinário desempenho na forma metódica e assertiva como colaborou na
execução do plano de treino desenvolvido, nomeadamente na formação de todos os militares da força no
que respeita ao conhecimento das caraterísticas e a situação no TO. Em todas as tarefas que lhe foram
cometidas, demonstrou uma elevada competência profissional e um elevado espírito de missão, a par de
uma excelente capacidade de organização, rigor e zelo, contribuindo decisivamente para a motivação,
desempenho e excelente nível de proficiência atingido pelos militares do Módulo de Segurança.
No cumprimento das suas funções no TO afirmou-se uma vez mais como um precioso colaborador
do seu comandante, revelando espírito de sacrifício e abnegação, num ambiente multinacional e
multicultural particularmente exigente, em condições climatéricas e geográficas difíceis. Fruto do seu
pragmatismo, conduziu semanalmente briefings de atualização de informações sobre o TO, demonstrando
no âmbito técnico-profissional uma capacidade de análise critica e visão que permitiram um planeamento
cuidado e meticuloso das missões da força e contribuíram decisivamente para a condução destas, de forma
segura. Ao longo de todas as Operações Militares, na Área de Operações da cidade de Cabul, em que
participou como chefe da 3.ª Equipa de Segurança Próxima, o seu conhecimento técnico e tático contribuiu
decisivamente para o cumprimento da missão do Módulo de Segurança, e quando chamado a colaborar nas
missões combinadas e atividades de treino cruzado com as diferentes Force Protection presentes no TO,
com realce para as forças Dinamarquesas, Romenas e Inglesas, demonstrou de forma notável, um elevado
interesse na partilha de conhecimento, tendo promovido uma imagem de profissionalismo e excelência do
Exército Português.
Face ao anteriormente exposto e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e coragem
física e moral, é o Primeiro-Sargento de Infantaria Gonçalo Cravo, digno deste público louvor e que os
serviços por si prestados, no difícil exercício das funções que lhe foram cometidas numa missão
multinacional em cenário de conflito, sejam considerados de elevado mérito, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 2FND/BSAT/RSM, da Brigada
de Reação Rápida e consequentemente, do Exército Português.
29 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Passagem à Situação de Reforma
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a
situação de reforma, nas datas que a cada um se indica:
Nos termos da alínea da alínea a) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do
artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto
TCor

A/S
SGE

NIM
(09580374)

Nome
Álvaro da Silva Azenha

Data Reforma
06-11-19

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto
Cor
Cor
Cor

A/S
Inf
Farm
Med

NIM
(06447979)
(14275080)
(01270480)

Nome
José Augusto Rodrigues Alves
João António Lopes dos Reis
António Maria Ferreira Alcoforado Côrte-Real

Data Reforma
21-09-19
30-09-19
01-10-19
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Posto
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Cap
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

A/S
Art
AdMil
AdMil
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Med
Cav
Art
TPesSecr
TEDT
TEDT
Med
Art
Inf
Mat
Tm
Art
Inf
Eng
Art
Cav
Tm
Inf
Inf
Art
Mat
Eng
Cav
Inf
Inf
Tm

NIM
(12680584)
(07721880)
(13599085)
(16838886)
(15015488)
(03345182)
(12274484)
(06077480)
(19524484)
(04864985)
(04757284)
(17012782)
(01813885)
(00741083)
(09516581)
(11752881)
(14255982)
(06214282)
(16877475)
(17706382)
(07824583)
(18419783)
(13567983)
(02725083)
(14602082)
(11402185)
(13554381)
(15596584)
(06418085)
(09793485)
(02137286)
(13768078)
(16925387)
(15354286)

Nome
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Data Reforma

Nuno Manuel Monteiro Fernandes
Álvaro José Afonso Oliveira
Paulo António das Neves Inocêncio
José António Travanca Lopes
Nuno Maria Vasconcelos Albergaria Moreira
Álvaro Coelho Ferreirinho Diogo
António Jorge Pinho de Oliveira
António Pereira de Oliveira
José João Miranda dos Gonçalves
Joaquim Alberto Lameiras Batuca
Mário João Ley Garcia
Alberto José Moreira Belo
Rui Mário Santos Castro Magalhães
Fernando Manuel Gaspar Lousa
José António Gonçalves Pires
Victor Manuel Simões Barata
Rui Manuel Ciríaco dos Santos
Carlos Gameiro Marques
José Gonçalves Gouveia
Luís Filipe dos Santos Figueiredo
Horácio Joaquim da Conceição Rodrigues
Carlos Manuel Ervideira Diogo Grácio
João Carlos Barreira Pires
António Carlos Dietrich Lopes
José Manuel Correia de Oliveira
Leonel Augusto Gomes Monteiro
Carlos José Almeida Mendes Seco
Vítor Manuel Duarte dos Santos
José Eduardo Oliveira da Rocha
Afonso Manuel de Oliveira Resende
Luís Miguel de Mendonça Franquinho
Juvenal Hermínio Barbosa Marques
Adalberto Luís Marques Rabaça
João Alberto França de Freitas

15-10-19
30-10-19
30-09-19
30-09-19
01-10-19
09-10-19
01-11-19
03-11-19
07-11-19
25-11-19
30-11-19
30-09-19
30-09-19
31-10-19
19-09-19
01-09-19
30-09-19
25-10-19
26-10-19
31-10-19
01-11-19
15-09-19
20-09-19
01-10-19
13-10-19
29-10-19
01-11-19
27-09-19
30-09-19
30-09-19
30-10-19
25-11-19
30-11-19
30-11-19

Por subdelegação do Diretor de Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do
Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército.
22 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Fora da Efetividade de Serviço, José
Carlos dos Santos Leal Teixeira, Cor Art.
(Despacho n.º 12 047/19, DR, 2.ª Série, n.º 242, 17dec19)


III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções
O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009,
de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, o seguinte:
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É confirmada a promoção ao posto de Major-General do BGen (00371884) Paulo Emanuel Maia
Pereira, efetuada por deliberação de 23 de dezembro de 2019 do Conselho de Chefes de Estado-Maior e
aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 02 de janeiro de 2020.
Assinado em 07 de janeiro de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Decreto PR n.º 13-C/20, DR, 1.ª Série, n.º 05, 08jan20)

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009,
de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, o seguinte:
É confirmada a promoção ao posto de Brigadeiro-General do Cor Tir Cav (11898185) Rui Manuel
da Silva Ferreira, efetuada por deliberação de 23 de dezembro de 2019 do Conselho de Chefes de Estado-Maior
e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 02 de janeiro de 2020.
Assinado em 07 de janeiro de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Decreto PR n.º 13-D/20, DR, 1.ª Série, n.º 05, 08jan20)

O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009,
de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, o seguinte:
É confirmada a promoção ao posto de Brigadeiro-General do Cor Tir Inf (15372686) Nuno Correia
Barrento de Lemos Pires, efetuada por deliberação de 23 de dezembro de 2019 do Conselho de Chefes de
Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 2 de janeiro de 2020.
Assinado em 07 de janeiro de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Decreto PR n.º 13-E/20, DR, 1.ª Série, n.º 05, 08jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto
nos artigos 183.º, n.º 1, e 216.º, alínea a), do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, por satisfazer as condições gerais e especiais de
promoção previstas nos artigos 56.º, 217.º, n.º 1, alínea e), e 242.º do referido Estatuto, o TCor Inf
(05916581) Manuel Joaquim Vieira Esperança, que se encontrava na situação de demorado na promoção
desde 31 de julho de 2009.
O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 31 de julho de 2009, nos termos do
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 175.º do EMFAR, data a partir da qual lhe são devidos os respetivos
vencimentos, ficando integrado nessa data no escalão 1 da estrutura remuneratória do novo posto, nos
termos do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de agosto.
Fica na situação de supranumerário no respetivo quadro especial, nos termos da alínea c) do n.º 2 do
artigo 174.º do EMFAR.
Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cor Inf
(03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro.
A presente promoção é efetuada ao abrigo da exceção prevista no n.º 4 do artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010,
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2011), conjugado com o n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 64-B/2011,
de 30 de dezembro (Orçamento do Estado para 2012), e em conformidade com o despacho de 14 de outubro
de 2011, de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, exarado no Oficio n.º 5 640, de
12 de outubro de 2011, da Direção-Geral de Pessoal e Recrutamento Militar.
11 de maio de 2012. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Neves Pina Monteiro, General.
(Portaria n.º 228/12, DR, 2.ª Série, n.º 107, 01jun12)
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo
198.º e alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes
Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor

(16064986)
(09769587)
(10344986)
(14752086)
(11957487)
(12232788)
(03356486)
(04415686)
(00354487)
(06681488)
(14612188)
(01348989)
(01304389)
(02932989)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
01-01-19
01-01-19
01-01-19
24-01-19
24-01-19
25-01-19
12-02-19
21-02-19
17-03-19
18-03-19
14-06-19
05-08-19
28-09-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Adido ao Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Adido ao Quadro
Quadro

Paulo José da Conceição Antunes
Luís António Godinho Rato
Fernando Artur Ferreira Teixeira
Lúcio Manuel Soeiro Marinho de Campos
Jorge Manuel dos Reis Gamito Torres
Luís Manuel Ricardo dos Santos
Fernando José Lima Alves
Joaquim Camilo de Sousa Monteiro
Victor Manuel de Vasconcelos Cipriano
Luís Fernando Machado Barroso
Paulo Jorge Borges Simões de Abreu
Pedro Miguel Andrade de Brito Teixeira
Rui Manuel Soares Pires
Carlos Abílio Cavacas Macieira

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor Inf (02986886) Paulo António dos Santos Cordeiro na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto

NIM

TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor

(04821085)
(12291384)
(04149087)
(07847089)
(04936489)
(02577085)
(02139187)

Nome
Carlos José Barradas Fernandes
Horácio José de Sousa Lopes
Fernando Joaquim da Luz Costa
Vasco Vitorino da Silva António
Gilberto Lopes Garcia
Paulo Guilherme Soares Gonçalves Roda
João Manuel Serra David

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
01-01-19
01-01-19
24-01-19
21-02-19
05-08-19
16-09-19

Quadro
Quadro
Adido ao Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor Art (08932488) Luís Filipe de Sousa Lopes, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto

NIM

TCor
TCor
TCor

(03991286)
(17429987)
(18067590)

Nome
Manuel Francisco Pereira da Lapa
José Nunes Baltazar
Jorge Filipe da Silva Ferreira

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
10-09-19
21-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor Cav (15720485) José Manuel Carreiro Crespo, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Engenharia
Posto

NIM

TCor

(15421988)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

07-10-19

Quadro

Raúl Fernando Rodrigues Cabral Gomes

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cor Eng
(03186586) António José Soares Pereira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

NIM

TCor
TCor
TCor
TCor

(01151188)
(01860184)
(19548387)
(16911084)

Nome
Paulo Miguel Paletti Correia Leal
Fernando Dias de Matos
Rui Jorge Fernandes Bettencour
Vítor Manuel de Paiva Duarte

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
31-01-19
05-04-19
29-05-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor Tm (17649887) Vítor Manuel Pires Terras, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Medicina
Posto

NIM

TCor

(04806084)

Nome
Joaquim Dias Cardoso

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cor Med
(02767487) António José dos Santos Moura, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Farmácia
Posto

NIM

TCor

(02334384)

Nome
Mário João Gonçalves Roque

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

03-01-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda da Cor Farm
(16882585) Margarida de Sá Figueiredo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto

NIM

TCor

(11963186)

Nome
António Almeida da Silva

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

10-09-19

Quadro
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NIM

TCor

(16220986)

Nome
Fernando Jorge Eduardo Fialho Barnabé
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Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

07-10-19

Adido ao Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor AdMil (01105085) Aquilino José António Torrado, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Material
Posto

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

TCor
TCor

(04339287)
(03740089)

Paulo Miguel Baptista da Glória Belchior
Francisco Júlio Timóteo Tho Madeira
Monteiro

01-01-19

Quadro

28-09-19

Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor Mat (00781887) José Luís Serra David, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 363/19, DR, 2.ª Série, n.º 232, 03dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 04 de novembro de
2019, promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo
198.º e alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, o TCor Inf
(10663685) José António Emídio Martins Ruivo.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 04 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 04 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cor Inf (02932989) Carlos Abílio Cavacas Macieira.
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5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 543/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 05 de novembro de
2019, promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo
198.º e alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, o TCor Inf
(09858486) Luís Manuel Silva Fernandes.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 05 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 05 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cor Inf (10663685) José António Emídio Martins
Ruivo.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 544/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 11 de novembro de
2019, promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo
198.º e alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, o TCor Art
(18968289) Carlos Manuel Branco Valentim.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 11 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 11 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cor Art (02139187) João Manuel Serra David.
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5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 545/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 12 de novembro de
2019, promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo
198.º e alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes
Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor

(01509286)
(15087085)
(00373087)
(14181888)
(00979387)
(00869687)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

12-11-19
12-11-19
12-11-19
12-11-19
12-11-19
12-11-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Justino Manuel Esteves Barbosa
Rui Manuel de Alcobia Teixeira
Fernando José Teixeira Rocha
Aníbal Carlos Correia Saraiva
Pedro Duarte da Rocha Ferreira
Rui Gabriel Ramos Cleto

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor Inf (09858486) Luís Manuel Silva Fernandes, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto

NIM

TCor

(00657688)

Nome
José Carlos Marques Gonçalves

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor Art
(18968289) Carlos Manuel Branco Valentim, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto

NIM

TCor

(01794787)

Nome
José António dos Santos Torcato

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor Cav
(18067590) Jorge Filipe da Silva Ferreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
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2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 12 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 179/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 20 de novembro de
2019, promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo
198.º e alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, o TCor Tm
(16216989) Joaquim Fernando de Sousa Ferreira.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 20 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 20 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do Cor Tm (19548387) Rui Jorge Fernandes Bettencourt.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 181/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de novembro de
2019, promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo
198.º e alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazer
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, o TCor Art
(01687088) João Manuel dos Prazeres Mota Pereira.
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2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 23 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do Cor Art (00657688) José Carlos Marques Gonçalves.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 180/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

NIM
(11852594)
(37931193)
(07025594)
(03462195)
(13890595)
(15360694)
(01102495)
(14886795)
(06405694)
(34184793)
(10552797)
(09634095)
(02571394)
(32764593)
(18213294)
(14295496)
(12793694)

Nome
António José Feliciano Marques
João Miguel Chaves dos Santos Pais
Fernando Alberto de Paiva Ribeiro de Moura
Nuno Alexandre Larangeiro Neto
Pedro Miguel Ferreira Cavaleiro
Jorge Miguel Simões Pereira
João Nuno Saraiva Mota de Albuquerque
Vítor Miguel Madeira da Costa
Ricardo Manuel dos Santos Camilo
Hugo José Duarte Ferreira
José Carlos Pereira de Andrade
João Pedro Alves da Loura
André Salvador Pereira de Barros
Rui Jorge das Neves Santos
Nuno Filipe da Cunha
Alexandre José Vieira Capote
Bruno Alexandre Gradíssimo de Oliveira

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
01-01-19
01-01-19
01-01-19
01-01-19
01-01-19
03-01-19
03-01-19
24-01-19
26-01-19
21-02-19
17-03-19
18-03-19
20-05-19
14-06-19
05-08-19
07-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do TCor Inf (03750294) Ricardo Bruno da Mota Pires, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
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Quadro Especial de Artilharia
Posto
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

NIM
(04548994)
(15876194)
(12390594)
(08498494)
(08926794)
(38452993)
(02337795)
(13124096)
(08096595)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
01-01-19
01-01-19
01-01-19
01-01-19
12-02-19
10-09-19
28-09-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Sandro José Robalo Geraldes
Fernando Jorge Marques Machado
Luís Miguel Parreira Roberto
Rui César Sequeira Heleno
José Luís Nunes dos Santos Correia
Paulo Jorge Coixão dos Reis Bento
Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues
Rodolfo Luís Carvalho Martins Gomes
Henrique Manuel Mota de Azevedo

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do TCor Art (01597594) João Francisco Dias Pimenta, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

(03064194)
(02647195)
(09235394)
(27341392)
(19438195)
(19066496)

Ricardo Jorge da Silva Dias Lourenço
Duarte Miguel de Carvalho Cigre
Pedro Miguel Tavares Cabral
José Luís Pinto Coelho
Mário Rocha Silva
Duarte Jorge Heitor Caldeira

01-01-19
01-01-19
24-01-19
24-01-19
28-09-19
28-09-19

Situação relativa
ao Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Adido ao Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do TCor Cav (30043393) Vasco Sérgio do Vale Carriço, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Engenharia
Posto

NIM

Maj
Maj
Maj

(02996994)
(19417096)
(11971396)

Maj

(01744894)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
21-02-19

Quadro
Quadro

16-09-19
21-10-19

Quadro
Quadro

Sérgio Miguel Pires Trindade
Diana Martins Branco Morais
Manuel António Domingues Carvalho
Mateus
Aníbal Fernandes do Nascimento

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do TCor Eng (11632695) Fernando Jorge Dias Malta, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto
Maj

NIM
(07807095)

Nome
Luís Alves Batista

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19

Quadro
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Posto
Maj
Maj

NIM
(06262395)
(26353093)

Nome
Raúl Carvalho Morgado
Andreia Margarida Viseu Pinto de
Figueiredo
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Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

25-01-19

Quadro

10-09-19

Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da TCor Tm (29751093) Mónica Teresa Ferreira dos Anjos, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Medicina
Posto
Maj
Maj
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(06528895)
(28880192)
(31754492)

Pedro André Correia de Almeida Pinto
Álvaro Miguel Beirão Loureiro
Carlos Manuel de Carvalho Simões

01-01-19
01-01-19
31-08-19

Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do TCor Med (07066793) Rafael Antunes Pombo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Farmácia
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(20776893)

Paulo César Esteves dos Santos

01-01-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor Farm
(29146293) Luís Filipe Teixeira de Faria, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

NIM
(00949994)
(12998096)
(18089896)
(14402095)
(07353395)
(36931292)

Nome
Jorge Marques Rodrigues
José Augusto de Sousa Silveira
António Marco Sá Machado
Margarida Alexandra da Costa Albano
Joaquim Luís Marques Filipe
Artur Manuel Vieira Saraiva

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
01-01-19
05-04-19
20-04-19
02-05-19
21-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da TCor AdMil (28234093) Ana Rosa Mira Teles Chaleta, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Material
Posto
Maj

NIM
(00970396)

Nome
Tiago José Moura da Costa

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

29-04-19

Quadro
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NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(09384194)

Énio Rodrigo Pereira Chambel

09-06-19

Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do TCor Mat (02715695) Pedro Manuel da Silva Rebola, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Técnicos de Exploração de Transmissões
Posto
Maj

NIM

Nome

(11669386)

João Manuel Guerra Batista

Antiguidade
21-10-19

Situação relativa
ao Quadro
Adido ao Quadro

Fica posicionado na primeira posição da lista geral de antiguidades do seu quadro especial, na
situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Material
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(17848587)

Manuel José Moura Dias

01-01-19

Quadro

Fica posicionado na primeira posição da lista geral de antiguidades do seu quadro especial, na
situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica
Quadro Especial de Técnicos de Pessoal e Secretariado
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(06036884)

João de Oliveira e Cunha

07-01-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TPesSecr
(05188286) Júlio Francisco Vital Neves, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Transportes
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(15300487)

Fernando Manuel Freitas Lopes

01-01-19

Quadro

Fica posicionado na primeira posição da lista geral de antiguidades do seu quadro especial, na
situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Saúde
Posto
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

(05146986)

Edgar Daniel Nunes

07-10-19

Situação relativa
ao Quadro
Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TS
(12704284) Valentim dos Santos, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do
EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 167/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 04 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Administração Militar
Posto
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(15307996)

Eurico Manuel Vinhais Ribeiro

04-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor AdMil
(36931292) Artur Manuel Vieira Saraiva, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.

Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Transmissões
Posto
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(10789787)

Carlos Manuel Martins Prada

28-10-19

Quadro

Fica posicionado na primeira posição da lista geral de antiguidades do seu quadro especial, na
situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
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3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 04 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 592/19, DR, 2.ª Série, n.º 236, 09dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 05 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Maj AdMil (11279196) Nuno Ricardo
Henriques.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 05 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 05 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor AdMil (15307996) Eurico Manuel Vinhais
Ribeiro.
5 — A presente promoção é efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de Sua
Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro,
de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1
569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 541/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Maj Inf (09868194) Pedro Miguel Vaz Pires
Ferreira.
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2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 08 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 08 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Inf (12793694) Bruno Alexandre Gradíssimo
de Oliveira.
5 — A presente promoção é efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de Sua
Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro,
de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1
569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 546/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 11 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Maj Art (15683195) António Costa Macedo
Sousa Franco.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 11 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 11 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Art (08096595) Henrique Manuel Mota de
Azevedo.
5 — A presente promoção é efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 539/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 12 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais:
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Quadro Especial de Artilharia
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(08197896)

Paulo Jorge Silva Póvoa

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor Art
(15683195) António Costa Macedo Sousa Franco, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto
no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(16466194)

Fernando Jorge Ferreira Lopes

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor Cav
(19066496) Duarte Jorge Heitor Caldeira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(11866594)

Paulo Jorge da Silva Carvalho

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da TCor Tm
(26353093) Andreia Margarida Viseu Pinto de Figueiredo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Farmácia
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(09951194)

Paulo Fernando Coelho da Cruz

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor Farm
(20776893) Paulo César Esteves dos Santos, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Medicina Veterinária
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(37822993)

Júlio Manuel Coutinho Franco Gouveia
Carvalho

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor Vet
(09285993) Victor Agostinho Martins Oliveira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
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Quadro Especial de Administração Militar
Posto
Maj
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(17760595)
(14093195)

Elisa Maria Fernandes Coimbra
Nuno Miguel Cardoso Dias

12-11-19
12-11-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da TCor AdMil (11279196) Nuno Ricardo Henriques, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Técnicos de Pessoal e Secretariado
Posto
Maj

NIM
(09155985)

Nome
Paulo José Belo Furtado

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

12-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor TPesSecr
(06036884) João de Oliveira e Cunha, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 12 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 176/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 18 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Maj Art (13782296) Artur Jorge
Mendes Ribeiro de Sousa Alves.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 18 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
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3 – Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 18 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Art (08197896) Paulo Jorge Silva Póvoa.
5 — A presente promoção é efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 178/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 20 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Maj Inf (12488095) Pedro Manuel Cardoso da
Costa.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 20 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 20 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Inf (09868194) Pedro Miguel Vaz Pires Ferreira.
5 — A presente promoção é efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 177/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do
artigo 198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais:
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Quadro Especial de Infantaria
Posto
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(18073396)

Hugo Miguel Miranda Ribeiro Correia
Barbedo

23-11-19

Adido ao Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor Inf
(12488095) Pedro Manuel Cardoso da Costa, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Saúde
Posto
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(02297187)

Victor Paulo Roca Marcos

23-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor TS
(05146986) Edgar Daniel Nunes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do
EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 182/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do n.º 3 do artigo 67.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018,
de 02 de março, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º
e 63.º do EMFAR, o Cap Med (16549101) Tiago Manuel de Sousa Esteves Dias, que se encontra na
situação de demora na promoção ao posto imediato.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 01 de outubro de 2018, nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 67.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 176.º, ambos do EMFAR, ficando
integrado na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Fica na situação de supranumerário, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º
do EMFAR.
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4 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj Med
(01585200) Vítor Emanuel Varela de Freitas.
5 — A presente promoção é efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 174/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea c) do artigo 198.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, e alínea c) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 1 4.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção,
estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os
seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Técnicos de Pessoal e Secretariado
Posto
Cap
Cap
Cap

NIM
(04639693)
(11528990)
(08598692)

Nome
Rui Manuel Almeida da Silva Tomaz
Luís Manuel Almeida Saraiva
Nuno Filipe Franca da Silva Proença

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19
01-01-19
01-01-19

Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj TPesSecr (04120391) Vítor Manuel Faria Fernandes na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 177/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea c) do artigo 198.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, e alínea c) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção,
estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os
seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

NIM
(09946102)
(09601501)
(06432900)
(04259402)
(01182499)
(06700600)
(03436100)
(12269101)
(16967799)
(16147202)
(02419202)
(09401300)
(17587800)
(18786297)
(08593000)
(06064200)
(05891302)
(14668899)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Carlos Ribeiro Nunes
Daniel Filipe de Carvalho Gomes
Nuno Joaquim Rebola Bento
Sérgio Miguel Gorjão Marques
Paulo Jorge da Rocha Miranda
Carlos Eduardo Bernardo Oliveira
Manuel Pedro Afonso Viana
Hilário Diogo da Silva Costa
Válter Mário Mendes Martins
Pedro Jorge Arantes Balinha
Ricardo Manuel Cavadas da Horta
Rui Pedro Gomes de Aguiar Cardoso
António Pedro Lopes Monteiro
Orlando Ferreira Dias
Bruno Miguel Paulo Baptista
Válter Luís Gonçalves do Vale
Flávio Vieira Carvalho de Figueiredo
Pedro Filipe Vargas Neves

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj Inf (08580798) Xavier da Costa, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto
no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

NIM
(05219599)
(03011298)
(06871002)
(17308601)
(00066900)
(12402800)
(18696002)
(14700902)
(00610501)
(19596001)
(19868199)

Nome
Luís Miguel da Silva Resende Mouta
Samantha Mateus
João Pedro Viana Fragoso Xavier
Aires Almeida Carqueijo
Sérgio Timóteo Coelho Rodrigues
Alexandre Manuel Roque Casinha
Tiago Soares Ferreira de Castro
João Paulo Nunes Ferreira Ribeiro Cardoso
Sandrina Costa Cunha
Carlos Miguel Barrelas Soares
Bruno Henrique Cruz Veríssimo

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da Maj Art (14539099) Carlos Filipe Montezo Casquinha, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
Cap
Cap
Cap

NIM
(01233201)
(03288801)
(19299302)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19

Quadro

01-10-19

Quadro

01-10-19

Quadro

Maria João Pedroso Correia
Humberto Gourdin de Azevedo Coutinho
Rosa
Ricardo Manuel Martins Pereira dos
Santos Coelho

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj Cav (01385996) Flávio de Jesus da Graça Lima, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Engenharia
Posto
Cap
Cap

NIM
(19847902)
(08499002)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro

Rui Manuel Pereira Cruz
João Luís da Costa Ferraz Soares

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj Eng (19527999) Nuno Fernando Ramos Hinga Fernandes, na situação relativa ao Quadro,
nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

Cap

(19272502)

Cap

(19529002)

José Pedro Soares de Albergaria
Santos e Paiva
André Manuel Montero Barata

01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj Tm (15506201) Tiago Filipe Abreu Moura Guedes, na situação relativa ao Quadro, na
situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Medicina
Posto
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

NIM
(07296500)
(01228802)
(01272802)
(12806902)
(03649202)
(05721002)

Nome
Maria João Pereira de Oliveira
João Rui Carvalho Nunes e Silva
Maria Inês Ribeiro Mourato Nunes
Samuel Afonso Lima Ramos
João Pedro Luz Niza
Sara Filipa Bordelo Dias Grazina

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj Med (16549101) Tiago Manuel de Sousa Esteves Dias, na situação relativa ao Quadro,
nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Medicina Dentária
Posto
Cap
Cap

NIM
(03410902)
(07817902)

Nome
Nicholas Andrew Fernandes
Diana Elisa Gomes Correia

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj Dent (12257697) Gil Rua da Silva Leitão Borges, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Farmácia
Posto
Cap

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(01493802)

Francisco Alexandre Correia Sampaio

01-10-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda da Maj Farm
(05640201) Sara Ferreira Santos Batalha, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Medicina Veterinária
Posto
Cap

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(05956202)

Inês Lavado Gomes

01-10-19

Quadro

Fica posicionada na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Maj Vet
(07637601) Carlos Eduardo de Sousa Alonso, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto
Cap

NIM
(02030802)

Nome
Ana Sofia das Neves Azevedo

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19

Quadro

Fica posicionada na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Maj AdMil
(02953301) Marco Paulo Castro Leite, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Material
Posto
Cap

NIM
(06508902)

Nome
Jorge Machado da Silva Balula

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19

Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda da Maj Mat
(07670299) Isabel Maria Abreu Madeira de Faria, na situação relativa ao Quadro, na situação relativa ao
Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Exploração de Transmissões
Posto
Cap
Cap

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(34630591)
(03091390)

Joaquim João Ferreira Ramalho
Paulo Jorge Fernandes Rodrigues

01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da Maj TExplTm (12986491) Paulo Jorge Martins da Silva, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Transmissões
Posto
Cap
Cap

NIM

Nome

(08616792)
(04159592)

Álvaro Nuno de Sousa Soares
António Manuel de Sousa Soares

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj TManTm (06866290) Sérgio Filipe Campos da Costa, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Material
Posto
Cap

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(16073792)

Licínio Joaquim Almeida e Sousa

07-10-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Maj TManMat
(04878089) José Augusto Pulido Catelas, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Pessoal e Secretariado
Posto
Cap
Cap

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(39752792)
(16632993)

Nelson da Silva Lé
Luís Miguel Abreu de Almeida

21-10-19
21-10-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj TPesSecr (08598692) Nuno Filipe Franca da Silva Proença, na situação relativa ao
Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Técnicos de Saúde
Posto
Cap

NIM
(04323190)

Nome
José Carlos da Silva Lopes

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

07-10-19

Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Maj TS
(21207591) Marcelo de Sousa Vaz, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto no artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 168/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do n.º 3 do artigo 67.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018,
de 02 de março, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º
e 63.º do EMFAR, o Cap TS (08015690) Joaquim Paulo Guimarães Osório, que se encontra na situação
de demora na promoção ao posto imediato.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 01 de outubro de 2019, nos termos
do disposto no n.º 3 do artigo 67.º e na alínea d) do n.º 1 do artigo 176.º, ambos do EMFAR, ficando
integrado na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de supranumerário, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º
do EMFAR.
5 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu do Quadro Especial de Técnicos de Saúde,
à esquerda do Maj TS (21207591) Marcelo de Sousa Vaz e à direita do Maj TS (04323190) José Carlos da
Silva Lopes.
6 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 540/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 04 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea c) do artigo 198.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, e alínea c) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção,
estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o
Cap TPesSecr (03486792) José Carlos Gonçalves da Silva Abrantes.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 28 de outubro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 04 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj TPesSecr 16632993, Luís Miguel Abreu de
Almeida.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 548/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea c) do artigo 198.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, e alínea c) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 1 4.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção,
estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o
Cap TPesSecr (22679992) Nelson Cláudio da Silva Azenha.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 08 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 08 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj TPesSecr (03486792) José Carlos Gonçalves da
Silva Abrantes.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 547/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 11 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea c) do artigo 198.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, e alínea c) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei
n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos
artigos 58.º e 63.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Cap TPesSecr
(08743192) Paulo José Loureiro Calado.
2 — O referido Oficial conta a antiguidade do novo posto desde 11 de novembro de 2019, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da
estrutura 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, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 11 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica na situação de Quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR e posicionado na lista geral
de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj TPesSecr (22679992) Nelson Cláudio da Silva
Azenha.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
20 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 542/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 12 de novembro de
2019, promover ao posto de Major, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea c) do artigo 198.º
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, e alínea c) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção,
estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os
seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Técnicos de Pessoal e Secretariado
Posto
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(21633293)
(26446392)
(08119093)
(19726292)
(12794894)

Cristóvão Flórido da Fonseca
Pedro Martino Cardoso Teixeira
Luís Manuel Domingues Graça
Luís Manuel Figueira Gomes
Hélder Augusto Teixeira Alves

12-11-19
12-11-19
12-11-19
12-11-19
12-11-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Maj TPesSecr (08743192) Paulo José Loureiro Calado, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
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2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto no artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 12 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 12 183/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Capitão, nos termos do n.º 3 do artigo 67.º do Estatuto dos Militares das Forças
Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018,
de 02 de março, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos
58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes Oficiais, com a situação de quadro que se lhe indica, que se encontram
na situação de demora na promoção ao posto imediato:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
Ten

NIM
(02180104)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-18

Supranumerário

Bruno Alexandre Bento Morgado

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cap Inf
(01416906) Paulo Henrique Moniz Franco de Torres Soares, na situação relativa ao Quadro indicada, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Engenharia
Posto
Ten

NIM
(07484409)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-18

Supranumerário

Marina Quintas Balinha

Fica posicionada na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cap Eng
(18973010) João Romãozinho Cabrito, na situação relativa ao Quadro indicada, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto
Ten

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(15443510)

Igor da Silva Tapum Pereira

01-10-18

Supranumerário
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cap Tm
(08323210) Nuno Miguel dos Santos Marques, na situação relativa ao Quadro indicada, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Medicina
Posto
Ten
Ten

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(01428809)
(05551010)

Luís André Alves Duarte
Daniel Gonçalves Conceição

01-10-18
01-10-18

Supranumerário
Supranumerário

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap Med (12721406) Renato Afonso Guerreiro, na situação relativa ao Quadro indicada, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Posto
Ten

NIM
(11564905)

Nome
David Daniel Marques Veríssimo

Antiguidade
01-10-18

Situação relativa
ao Quadro
Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cap Med
(01662309) Tiago Manuel Lourenço Coelho, na situação relativa ao Quadro indicada, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Posto
Ten

NIM
(05362210)

Nome
Guilherme José Valentim Vaz de
Assunção

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-18

Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda da Cap Med
(19759106) Claudemira Fernanda Pinto Damião, na situação relativa ao Quadro indicada, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Posto
Ten

NIM
(04916406)

Nome
Ricardo Jorge Ramos Pires dos
Santos Guedes

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-18

Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cap Med
(00839309) Marco Rafael Fernandes Domingues, na situação relativa ao Quadro indicada, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Material
Posto
Ten

NIM

Nome

(04800109)

Rui Filipe da Silva Fonte-Boa

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-2018

Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cap Mat
(15334006) João Filipe Caetano Calado, na situação relativa ao Quadro indicada, nos termos do disposto
no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua atual redação.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2020

53

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 178/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Capitão, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea d) do artigo 198.º e
alínea b) do artigo 199.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março por satisfazerem as condições
gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

(15216502)
(01793610)
(15935104)
(14013804)
(05856001)
(17690805)
(19772805)
(08418502)
(00625504)
(10151304)
(01649210)
(14343610)
(00592209)
(07301110)
(04952310)
(11128811)
(11525311)
(16454911)
(14050310)
(15590609)
(08723010)

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

(06295406)
(04068404)
(06883810)
(17563209)
(08546406)
(13212005)

Nome
Pedro Rogério Ribeiro de Sousa
Filipe António Martins dos Reis
André Ribeiro Ramos
João Filipe Ferreira da Conceição
Rui Manuel Lourenço Gomes
Rafael Rosa de Almeida
Nuno Romeu Gralhós Loureiro
José Miguel Pereira Covelo
Rúben Casimiro Campino
José Carlos Vieira Carujo
Stephane Fidalgo Monteiro
Luís Miguel Costa Freire
Márcio André Gomes Faustino
Licínio de Jesus Martinho Gomes
Tomás Correia Rabaça
Filipe Martins Portela
Marco da Silva Tavares
Ricardo Corte Real Pina Santos
Daniel Alfredo Leal da Silva
João Paulo Cardoso Valente
Miguel Lopes da Cruz Covelo de Barros
Sobrinho
André José Pinto
João Manuel da Cunha Medeiros
Ricardo Almeida Farinha
Diogo Luís Cascais Martins
Diogo Filipe Miguel da Guarda
Victor Manuel Santinha Ferreira

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da Cap Inf (18540110) Henrique Manuel Rodrigues Bastos, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

NIM
(00098211)
(05519104)
(15886310)
(17810410)
(01480711)
(09418510)
(17740205)
(00585810)
(04850411)
(06730811)
(11197709)
(00135510)
(07275810)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Tiago David Henriques Silva
Diogo Daniel dos Santos Ferreira
Fábio José Lemos Oliveira
Ana Cláudia de Fernandes e Rouquinho
João Nuno Rocado Cardoso Pina
João Filipe Heleno Picaró
Luís Miguel Capelas Martins
Luís Filipe Pousa Rodrigues
Fábio Miguel Gonçalves Figueira Nunes
Cristiano Fonseca de Almeida
Paulo Alberto Ferreira da Silva Freitas
Diogo Marques Fortes
Ricardo Manuel Galveias Martins

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap Art (06761201) Jonathan Oliveira Marques, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

NIM
(17304610)
(04915410)
(01882510)
(02707911)
(10992811)
(15223911)
(07035911)
(04674709)
(14472611)
(16604909)
(06920710)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Miguel Ferreira da Fonseca
José Augusto Marcos Assunção
Miguel Silva Bruschy Martins
João Miguel Rei Mateus
César Augusto Magalhães Alves
Fábio Emanuel Soares Almeida
Nuno Filipe Oliveira Barreira
Daniel Santos Nascimento Jesus
Mariana Couto Pereira da Silva
Pedro Nuno Guilhermino Marçal Lopes
Dinis André Bastos Costa Pereira

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap Cav (01240810) David João Lino Baptista, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Engenharia
Posto

Ten
Ten
Ten

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(07973211)
(05881811)
(13286911)

Ricardo Miguel Rodrigues Pereira
João Filipe Melro da Conceição
César Batista Pestana

01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro

2.ª Série

Posto

Ten
Ten
Ten
Ten

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 01/2020

NIM

(09429011)
(05694910)
(10367706)
(18344211)

Nome
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Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Nuno André Ventura Alves
Catarina da Gloria Magalhães Correia
Bruno João Fernandes Poça
Miriana Gonçalves

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap Eng (15333609) Carlos Alberto Gregório Pereira Bom, na situação relativa ao Quadro,
nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

Ten
Ten
Ten

NIM

(01999711)
(17983811)
(01562811)

Nome
Joel Augusto Joanaz d’Assunção Dias
Jorge Leitão Pimenta
Nádia Alexandra Ferreira Bento

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap Tm (11887306) Aires Nunes D’Alva de Ceita, na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Medicina
Posto
Ten
Ten

NIM
(10707511)
(15714206)

Nome
Ana Rita dos Reis Santos
Maria Helena Araújo Abreu Fidalgo
de Oliveira

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19

Quadro

01-10-19

Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap Med (04916406) Ricardo Jorge Ramos Pires dos Santos Guedes, na situação relativa ao
Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Medicina Dentária
Posto
Ten

NIM
(07735210)

Nome
Vanessa Salomé Talhão Antunes

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda da Cap Dent
(09745804) Ana Lúcia Neves Ferreira de Castro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto
Ten
Ten
Ten

NIM
(02464611)
(15800511)
(10918011)

Nome
André Filipe Marques Moreira
Fernando Heitor da Silva Borda d’Água
Rosalinda da Silva Canão

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
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Posto
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

NIM
(05102511)
(04187105)
(10316710)
(09578704)
(11050411)
(10224499)

Nome
André Corga Morais Coutinho
Filipe Samuel Rodrigues Correia
Ana Maria Dias Pereira Calado
João Pedro Sobral de Andrade
João Miguel Rola Vilela
Filipe José André
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Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap AdMil (14564510) Duarte Miguel Bugalho Nogueiro, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Material
Posto
Ten
Ten
Ten
Ten

NIM
(09007811)
(09710411)
(04854211)
(09143711)

Nome
André Batista Pestana
José Carlos Cachola Mestre
Ana Marta Sales Frade
Ana Carolina Apolinário dos Santos
Mesquita

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro

01-10-19

Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cap Mat (01990810) Daniel Filipe Fernandes Marques, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Chefes de Bandas de Música
Posto
Ten

NIM
11765896

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

Artur António Duarte Cardoso

01-10-19

Quadro

Fica posicionado na primeira posição da lista geral de antiguidades do seu quadro especial, na
situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de
2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho
n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário
de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 171/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

2.ª Série
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, promover ao posto de Tenente, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea e) do artigo
198.º e alínea a) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes
Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf

NIM
(14971510)
(15272712)
(12277111)
(13835913)
(06835714)
(13935604)
(11826109)
(12829414)
(01533114)
(10866413)
(12875013)
(13130813)
(10062913)
(12778013)
(13891612)
(11839512)
(10960211)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Vítor Daniel Machado Oliveira
João Dinarte Gramilho
Tiago Miguel Esteves de Freitas
Ricardo Jorge Ferreira Gonçalves
João Lourenço do Souto
Joel dos Santos Cardoso
Bruno Manuel Magalhães Amorim
Diogo Bagorro Batuca
Pedro Ferreira Vieira Simões de Abreu
Rui Pedro Fernandes Eleutério
Francisco André de Almeida Marques
Filipe José Granja Dias
Marcelo Morais Funico Pereira Simões
Pedro Manuel Ribeiro Pinto
Rui Filipe Rodrigues de Matos
Carlos Miguel da Silva Santos
João Pedro Lemos Caetano da Silva Pereira

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu Quadro especial, tal como vão ordenados,
à esquerda do Ten Inf (12571310) Tiago Américo Pinto Camacho, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf

NIM
(07333014)
(10687911)
(19176913)
(17952612)
(04853514)
(14278713)

Nome
José Pedro Duarte dos Santos
Rita Rodrigues Morais
Jonathan Lima Costa
Nelson Daniel Aparício Bugalho
André Filipe Coelho Costa
Rui Luís Madureira de Carvalho Marujo

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu Quadro especial, tal como vão ordenados,
à esquerda do Ten Art (03167712) Daniel Filipe dos Santos Pereira na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
Alf

NIM
(12628414)

Nome
Marco Aurélio Viana Lopes

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19

Quadro
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Posto

Alf
Alf
Alf
Alf
Alf

NIM

(01578114)
(03769914)
(03416914)
(00200514)
(04493612)

Nome

Carlos Filipe Ribeiro Branco
Filipe da Silva Rodrigues
Sérgio Filipe Reigones Rosa
Luís Carlos Campos Fernandes
Marco António Veterano Domingos

2.ª Série

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu Quadro especial, tal como vão ordenados,
à esquerda do Ten Cav (10273811) Francisco Maria Guimarães Dias Amaral Teixeira na situação relativa
ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto

Alf
Alf
Alf

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(04951814)
(12220114)
(06744112)

João Pedro Nunes Taborda
Bruno Miguel Duarte Fragoso
André Filipe Mendes Queirós

01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu Quadro especial, tal como vão ordenados,
à esquerda do Ten AdMil (07110711) Rafael Alexandre Dias Neto na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Técnicos de Saúde
Posto

Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf

NIM

(39634892)
(26973892)
(37606091)
(03993994)
(38355693)
(01992094)
(14615995)
(18959995)
(05210794)
(06137894)
(11587296)
(30200793)
(16889798)
(05900599)
(12837794)
(08236500)
(01775096)
(03924796)
(00874599)
(16003001)
(14703596)
(16590297)
(19166798)

Nome

Dinis Manuel Pereira Costa
Hermínio dos Santos Francisco
Elisabete Macieira Barreira
Ana Isabel Serrano Batista
David César Pereira do Nascimento
Cristina Maria Resende Teixeira Valentim
Vítor da Conceição Tomaz Lopes
Eduardo Miguel Robalo Pires
Carlos Andrade Pereira Gonçalves
Sérgio Miguel Duarte Alves
Luís Miguel Rodrigues Bento
José Pedro da Silva Oliveira
Fernanda da Conceição Maia Ferreira Certal
Tânia Sofia Andrade Beja
Vítor Hugo Pereira da Costa Pisoeiro
Nuna Rafaela Neto da Torre Lopes
Ana Cristina Martins Neto Baptista
Filipe Miguel da Silva
Filipa José de Jesus Gonçalves
Paulo Alexandre Casais Oliveira
Filipe Rodrigues da Fonseca
Liliana Marisa Dias Ferreira
Daniel Ferreira Perucho

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
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Posto

Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
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NIM

(06687594)
(16557695)
(06362101)
(06022396)
(12081102)
(04275294)
(07492201)
(04361495)
(11469198)
(01470900)
(12238702)
(07202900)
(09955697)
(17871900)
(12929698)
(15175297)
(13846202)
(07276099)
(01664699)
(13203399)
(12402197)
(00461097)
(06751604)
(38312093)
(17648898)
(07784702)

Nome

Carla Susana Dias Monteiro Areias
Diogo Gonçalves Ramos Maia Ventura
António José Dias Borges
Bráulio João Nunes de Sousa
André João Faria da Silva
Maria Luísa da Silva Soares Araújo
Edgar Manuel Aragão Falé
Abel de Jesus Valente
Maria Manuela Fernandes Dias
Lúcia Lopo Pereira de Morais
Hugo Miguel Dionísio Martins
Sónia Maria Simões Rodrigues
Hugo Miguel Mendes Pereira
Carlos Alberto da Silva Pereira
Pedro Miguel dos Santos Gomes
João Miguel Carreira Cardoso Pinto
Ricardo Jorge do Espirito Santo Cavaleiro
Rafael Alexandre Cação Rodrigues
José Carlos Vicente Rosa Vilhena
Bruno Martins da Silva
Filipe da Cruz Simões
Daniel Ricardo Gomes Pires Pereira Jorge
Cláudia Marisa Cunha Morais Calixto
Maria Alexandrina do Nascimento Fernandes
Edson Raúl Magalhães Cardoso
João Adelino Alves de Barros
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Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19
01-10-19

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu Quadro especial, tal como vão ordenados,
à esquerda da Tenente TS (14709790) Maria de Fátima Mendes na situação relativa ao Quadro, nos termos
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual, à exceção
dos Alferes Técnicos de Saúde que de seguida se indicam, que mantêm a atual situação remuneratória até
atingir uma posição remuneratória igual ou superior na categoria de Oficiais, nos termos do n.º 2 do artigo
5.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio:
NIM
(26973892)
(39634892)
(37606091)
(03993994)
(38355693)

Nome
Hermínio dos Santos Francisco
Dinis Manuel Pereira Costa
Elisabete Macieira Barreira
Ana Isabel Serrano Batista
David César Pereira do Nascimento

4 — Com exceção dos militares indicados no ponto anterior, os restantes têm direito ao vencimento
pelo novo posto desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de
2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despach o
n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário
de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 169/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 02 de dezembrode 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 3 do artigo 67.º conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e
alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir mencionado, que se encontrava na
situação de demorado na promoção ao posto imediato, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 67.º do
EMFAR:
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
SAj

NIM
(15390890)

Nome
Rui Manuel Matos Rodrigues

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-01-19

Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Cav
(18261691) Fernando Carlos Teodoro Alves e à direita do SCh Cav (07932588) Luís Filipe Catroga Duarte,
na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º do EMFAR, que
se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo
176.º do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde a 02 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de
2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho
n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário
de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 24/20, DR, 2.ª Série, n.º 02, 03jan20)

2.ª Série
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 02 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, os Sargentos a
seguir mencionados:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

1Sarg (03657792)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

José Filipe de Castro

02-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Inf
(01673401) Rodrigo Manuel Guerreiro da Silva, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Pessoal e Secretariado
Posto

NIM

1Sarg (13411200)

Nome
Rui Alberto Correia de Melo

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

01-11-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj PesSecr
(26238592) Maria Inês Pereira Lopes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade do novo posto, que a cada um se indica, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória no novo posto, conforme
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 02 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de
2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho
n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário
de Estado do Orçamento.
04 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 23/20, DR, 2.ª Série, n.º 02, 03jan20)

Graduações
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, graduar ao posto de Coronel, nos termos do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 251/2009, de 23
de setembro, o TCor SAR (19378083) António de Oliveira Madureira Loureiro, na sequência da sua
designação para o cargo de Capelão-Adjunto do Centro de Assistência Religiosa do Exército, com data
referida a 06 de maio de 2019.
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2 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto
no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto, desde 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de
29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março.
4 — Mantém-se na situação de adido ao quadro, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo
174.º do EMFAR.
5 — A presente graduação é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de
20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do
Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 173/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de
2019, graduar ao posto de Tenente-Coronel, nos termos da alínea d) do n.º 3 do artigo 15.º do Decreto-Lei
n.º 93/91 de 26 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 54/97 de 06 de março e
conjugado com o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 251/2009 de 23 de setembro, os seguintes Oficiais:
Serviço de Assistência Religiosa
Posto
Maj
Maj

NIM

Nome

Antiguidade

(12394088)
(12166190)

Luís Manuel Morouço Almeida Ferreira
Luís Alberto Ferreira Seixeira

19-03-19
25-09-19

2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme
previsto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto, 01 de novembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de
29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março.
4 — As presentes graduações são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de
2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho
n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário
de Estado do Orçamento.
01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 175/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)

Lista Geral de Antiguidades
Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 01 de novembro de 2019,
que os Capitães a seguir indicados, fiquem posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro
especial como abaixo se indica, por terem ocorrido promoções ao referido posto, nos termos do n.º 3 do
artigo 67.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018,
de 02 de março, de militares que se encontravam demorados na promoção, ocupando na escala de
antiguidades do seu quadro especial a mesma posição que teriam, caso a promoção ocorresse sem demora:
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Quadro Especial de Infantaria
Posto
[…]
Cap
Cap
Cap
[…]

NIM
(01416906)
(02180104)
(12677210)

Nome
Paulo Henrique Moniz Franco de Torres Soares
Bruno Alexandre Bento Morgado
Márcio Emanuel da Fonseca Batista
Quadro Especial de Engenharia

Posto
[…]
Cap
Cap
Cap
[…]

NIM
(18973010)
(07484409)
(01127205)

Nome
João Romãozinho Cabrito
Marina Quintas Balinha
Sérgio Filipe Ramos Correia
Quadro Especial de Transmissões

Posto
[…]
Cap
Cap
Cap

NIM
(08323210)
(15443510)
(11887306)

Nome
Nuno Miguel dos Santos Marques
Igor da Silva Tapum Pereira
Aires Nunes D’alva de Ceita
Quadro Especial de Medicina

Posto
[…]
Cap
Cap
Cap
Cap
[…]
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

NIM

Nome

(12721406)
(01428809)
(05551010)
(15200906)

Renato Afonso Guerreiro
Luís André Alves Duarte
Daniel Gonçalves Conceição
César Augusto Monteiro de Torre

(01662309)
(11564905)
(19759106)
(05362210)
(00839309)
(04916406)

Tiago Manuel Lourenço Coelho
David Daniel Marques Veríssimo
Claudemira Fernanda Pinto Damião
Guilherme José Valentim Vaz de Assunção
Marco Rafael Fernandes Domingues
Ricardo Jorge Ramos Pires dos Santos Guedes
Quadro Especial de Material

Posto
[…]
Cap
Cap
Cap

NIM
(15334006)
(04800109)
(01990810)

Nome
João Filipe Caetano Calado
Rui Filipe da Silva Fonte-Boa
Daniel Filipe Fernandes Marques

01 de novembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 11 179/19, DR, 2.ª Série, n.º 229, 28nov19)
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IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Colocações
Manda o Exmo. Major-General Diretor da Administração de Recursos Humanos, ao abrigo dos
poderes subdelegados pelo Exmo. Tenente-General Ajudante General do Exército, neste delegado por Sua
Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos das NNCMQP, que os militares das
UEO abaixo designadas, sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas datas que para cada um
se indica:
Posto

A/S

NIM

Nome

U/E/O
Anterior

Maj
Maj

Cav
AdMil

(03064194)
(04059395)

Data
Atual

Colocação

CmdCCS/
BrigMec/

23-01-19

Ricardo Jorge da Silva Dias
Lourenço

GCC/BrigMec

Ana Margarida Henriques Arsénio

GabCmdt/
BrigMec

BrigMec/
CMSM

14-01-19

Maj

AdMil

(08724495)

Merceana Maria Rebelo Pereira

DARH

MusMil/Porto

25-06-19

Maj

Cav

(02281098)

Tiago Alexandre Gomes Fazenda

EME

GCC/BrigMec

25-03-19

Maj

Inf

(04695497)

Jorge Miguel Gonçalves Ferreira
dos Santos

CIGeoE

UnAp/EME

05-04-19

Maj

Inf

(01475397)

Ricardo Vieira Azevedo Estrela

BIMecLag

CMSM

22-08-19

Maj

Inf

(17367101)

André Joaquim Teixeira Valente

BApSvc/
BrigMec

CmdCCS/
BrigMec

18-06-19

Miguel Maurício Leonor Fidalgo
Pistola

BIMecLag

BrigMec/
CMSM

06-05-19

Maj

Inf

(13849501)

Cap

Art

(05219599)

Luís Miguel da Silva Resende Mouta

RAAA1

CFT

10-04-19

Cap

Art

(19868199)

Bruno Henrique Cruz Veríssimo

CMSM

GAC 15.5 AP

16-01-19

Cap

Art

(06438903)

Ana Raquel Garção Maurício

CMSM

GAC 15.5 AP

22-02-19

Cap

Art

(13460302)

André Nuno Gomes Henriques

GAC 15.5 AP

CMSM

22-02-19

Cap

Cav

(09367901)

José António da Rocha Isidoro

GCC/BrigMec

ERec

20-08-19

Cap

Cav

(12402602)

Veríssimo Manuel Neves Rodrigues

GCC/BrigMec

CmdCCS/
BrigMec

20-08-19

Cap

Inf

(17745102)

Hugo Miguel Mansinho Barrote
Rodrigues

CM

CFT

25-02-19

Cap

Vet

(02059202)

Ana Raquel Amaral Rebelo

UnAp/CmdLog

UMMV

25-03-19

Cap

Med

(02853103)

Paulo Jorge Gomes Dinis

UnAp/BrigInt

CSMC

20-05-19

Cap

Med

(10733102)

Pedro Pitorro Santos Correia

UnAp/BrigInt

CSMC

31-07-19

Cap

AdMil

(07473503)

Rui Miguel Sanguedo Carvalho

DSP

ES

08-07-19

Cap

Med

(19183901)

Gil Dinis Lopes de Matos Alexandre

DS

RCmds

01-04-19

Cap

AdMil

(09092305)

André Filipe Pereira Marques

ES

DSP

03-06-19

Cap

Cav

(16685106)

Sandra Sofia Nunes Amaro

BApSvc

GCC/BrigMec

18-06-19

Cap

Inf

(13909306)

Bruno Ricardo Pereira Reis

BIMecLag

CmdCCS/
BrigMec

21-08-19
24-07-19

Ten

Art

(17740205)

Luís Miguel Capelas Martins

GAC 15.5 AP

BtrAAA

Ten

Med

(13434811)

Pedro Alexandre Pires Branco

Cmd/ZMA

CS/Stª Margarida 01-07-19

Ten

Art

(13449911)

Pedro Daniel Salas Simões

RA4

CIGeoE

30-09-19
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NIM
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Nome

U/E/O
Anterior

Ten

TS

(17843585)

João Carlos Mesquita Esteves
Correia

UnAp/EME

Data
Atual

Colocação

UnST II/Évora/
DS

15-04-19

Alf

Cav

(03416914)

Sérgio Filipe Reigones Rosa

ERec

Cmd/BrigMec

16-07-19

Alf

Cav

(04493612)

Marco António Veterano Domingos

Cmd/BrigMec

ERec

16-07-19

Nomeações
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica
n.º 1-B/2009, de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto, o
seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, formulada após proposta do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, o MGen (18922483) Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão para o cargo
de Deputy Force Commander da United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the
Central African Republic (MINUSCA), por um período de até catorze meses, com efeitos à data de tomada
de posse.
Assinado em 12 de dezembro de 2019.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Decreto PR n.º 86/19, DR, 1.ª Série, n.º 243, 18dec19)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica
n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o MGen (02372081) Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis, na situação
de reserva, para desempenhar as funções de Assessor do Chefe do Estado-Maior do Exército para a Memória
Operacional do Exército.
2 — No exercício das funções referidas no número anterior, está autorizado a estabelecer contactos
diretos com outros órgãos ou entidades.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 03 de dezembro de 2019.
(Despacho CEME n.º 169/19, 06dec19)

Na sequência de autorização prévia de Sua Excelência a Secretária de Estado da Defesa Nacional,
datada de 25 de outubro de 2019, é nomeado, em comissão normal de serviço, o Cor Cav (01585486)
Henrique José Cabrita Gonçalves Mateus, precedendo anuência de Sua Excelência o Chefe do
Estado-Maior do Exército, para prestar serviço na Direção-Geral de Politica de Defesa Nacional, nos
termos do disposto no n.º 2 do artigo 147.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na redação dada pela
Lei n.º 10/2018, de 02 de março.
A presente nomeação produz efeitos a partir de 11 de novembro de 2019.
18 de novembro de 2019. — O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres.
(Despacho (extrato) n.º 12 172/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)

Nos termos dos artigos 6.º, n.º 1, e 16.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 28-A/96, de 04 de abril, nomeio
para o cargo de ajudante de campo a Maj Cav (05759798) Elisabete Maria Rodrigues da Silva, com
efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020, em regime de comissão normal.
03 de janeiro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Despacho n.º 327/20, DR, 2.ª Série, n.º 07, 10jan20)
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Nomeações/Exonerações
1 — Nos termos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, que aprova a orgânica
da Guarda Nacional Republicana (GNR), e por proposta do Comandante-Geral da GNR, nomeio, para o
cargo de inspetor da Guarda, o TGen (00370082) José Manuel Lopes dos Santos Correia, presentemente
a prestar serviço na GNR.
2 — Na sequência da anterior nomeação, exonero do cargo de inspetor da Guarda o MGen (14023682)
José Luís de Sousa Dias Gonçalves, para o qual foi nomeado através do Despacho n.º 1 401/2019, de 25 de
janeiro de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 28, de 08 de fevereiro de 2019.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir da data de tomada de posse.
9 de dezembro de 2019. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento
Cabrita.
(Despacho n.º 12 432/19, DR, 2.ª Série, n.º 250, 30dec19)

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/93, de 03 de junho, nomeio
para o cargo de Presidente do Conselho do Serviço de Saúde.o BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz
Jácome de Castro
2 — É exonerado do referido cargo o BGen (14347681) Nuno António Martins Canas Mendes,
por ter transitado para a situação de reserva.
3 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de novembro de 2019.
(Despacho CEME n.º 171/19, 06dec19)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Tm (08105285) Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro
para os cargos de 2.º Comandante e Diretor de Ensino da Academia Militar, com efeitos desde a data da
posse.
2 — É exonerado dos referidos cargos o BGen (19886885) Luís Filipe Camelo Duarte Santos, com
efeitos desde 16 de dezembro de 2019, por ir desempenhar outras funções.
(Despacho CEME n.º 173/19, 11dec19)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando Gonçalves
Teixeira de Sousa para o cargo de Subdiretor da Direção de Saúde do Comando do Pessoal, com efeitos
desde 12 de dezembro de 2019.
2 — É exonerado do referido cargo o BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de
Castro, com efeitos desde 03 de dezembro de 2019, por ter sido promovido e ter sido nomeado para exercer
outras funções.
(Despacho CEME n.º 175/19, 11dec19)

Exonerações
1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, exonero o MGen (18922483) Eduardo Manuel Braga da Cruz
Mendes Ferrão do cargo de Comandante da Brigada Mecanizada, por ter sido promovido e ir desempenhar
outras funções.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 11 de dezembro de 2019.
(Despacho CEME n.º 168/19, 06dec19)
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1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, exonero o MGen (12282483) José António Coelho Rebelo do cargo
de Comandante da Brigada de Reação Rápida, por ter sido promovido e ir desempenhar outras funções.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura.
(Despacho CEME n.º 167/19, 03dec19)

Nos termos dos artigos 6.º, n.º 1, e 16.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 28-A/96, de 04 de abril, exonero,
por motivos de promoção no posto e de gestão de carreira, do cargo de ajudante de campo o TCor Cav
(19066496) Duarte Jorge Heitor Caldeira, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020.
03 de janeiro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA..
(Despacho n.º 326/20, DR, 2.ª Série, n.º 07, 10jan20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 — Nomear o TCor Técnico de Manutenção de Armamento e Equipamento (072106-K) André
Duarte Martins Caldeira Simões para o cargo “NSO 209 06 — CBRN (BIO) SME, Course
Director/Instructor”, na NATO School (NSO), em Oberammergau, Alemanha, em substituição do TCor
Eng (3909289) Pedro Nuno Rêgo Ferreira, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar
ora nomeado assuma funções.
2 — A duração normal da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data da tomada de posse.
22 de novembro de 2019. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 835/19, DR, 2.ª Série, n.º 244, 19dec19)


V — DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
Início de funções
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Cor
Cor

Mat
Cav

(00610382)
(09407383)

Cor

Inf

(07317783)

Cor
Cor
Cor
TCor

Tm
Art
Inf
Inf

(16911084)
(00755184)
(03864983)
(16199985)

Nome
José Manuel Jorge da Costa Roldão
António Nuno Reis Carrapatoso Marcos de
Andrade
João Alexandre Jesus da Silva Correira
Franco
Vítor Manuel de Paiva Duarte
João Francisco Águas Bigodinho
Bruno da Silva Brito
Paulo Jorge Torres Afonso

UEO

Data

IGE

14-10-19

JE

21-10-19

GNS/PCM
DCSI
IGE
AM
LC/Sintra

16-10-19
05-11-19
12-11-19
23-11-19
01-01-19
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TCor
TCor
TCor
TCor

A/S
TManTm
Farm
SGE
AdMil

NIM

Nome
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UEO

(07562779)
(11594384)
(12233081)
(06207184)

Fernando de Freitas Lúcio
Ilda Maria de Sousa Antunes Dias
Francisco José Gordo Gasalho Bicho
António Manuel Pereira Baptista

SMor PQ

(11850480)

António Manuel Silva Lopes

SMor PQ
SMor Med
SMor SGE

(09489880)
(04282382)
(06300383)

Manuel António Saragoça Caldeirão
António Ferreira da Rocha
Aretino Vieira Mota

SMor Med
SMor Inf

(13725282)
(12610683)

José Ilídio Duarte da Silva Areosa
José Júlio Cabete Azevedo

SMor Cav
SMor Eng

(00422684)
(00333982)

Jorge Manuel Baptista Pires
Fernando Augusto Pinto

SCh
SCh

Inf
Art

(10362081)
(16287183)

Eugénio Realinho Farinha Palha
Edigar de Almeida Almeida

SCh
SCh
SCh
SAj
SAj

Inf
Mat
Cav
Mus
Tm

(04493883)
(19705083)
(09031583)
(05595291)
(14242587)

João Evangelista Borges
António Manuel Forca
João Emanuel Costa Soares
Victor Manuel da Silva Mesquita
Adelino Manuel Castanheira Vale

Data

LC/Sintra
HFAR/PL
CSDE
EMGFA/
Cargo Int.
GabCmdt/
BrigRR
RPara
HFAR/PP
UnSTII/
Amadora
HFAR/PP
MusMil/
Porto
HFAR/PP
UnSTII/
VNGaia
CARE/DSP
UnAp/
EMGFA
UnAp/EME
DMT
Cmd/ZMM
ArqGEx
CmdLog

01-01-19
01-11-19
18-11-19
27-12-19
04-06-19
12-06-19
01-09-19
01-11-19
02-12-19
23-12-19
27-12-19
01-06-19
13-05-19
23-07-19
03-08-19
07-10-19
01-11-19
01-07-19
04-11-19

Fim de funções
Os militares abaixo indicadosdeixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva em 01jan20,
nas U/E/O que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Nome
João Manuel Vera Gonçalves Fernandes
José Domingos Sardinha Dias
José Joaquim Freire Martins Lavado
Joaquim do Cabo Sabino
Arnaldo Manuel de Almeida da Silveira
Costeira
Luís Correia Afonso
António Manuel Rosa Salvado
Fernando Atanázio Lourenço
José Carlos Martins Monteiro
Manuel José Antunes da Costa Reis
Mário Manuel Mourão Pinto
Rui Manuel da Costa Ribeiro Vieira
Emanuel Henriques dos Santos Silva
Sebastião
Luís Fernando Lopes Anselmo Baião
Custódio
Rui Miguel Costa Peixoto
José Sebastião Fernandes

Cor Tir
Cor Tir
Cor
Cor
Cor

Cav
Art
Inf
Inf
Inf

(04651282)
(08692982)
(04861783)
(12069184)
(07969379)

Cor
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor

Inf
Tm
Inf
Eng
Inf
Inf
Eng
Eng

(14772581)
(06013881)
(04889079)
(04505788)
(19843491)
(01953389)
(04680288)
(10954192)

TCor

Art

(19447088)

TCor
TCor

Inf
SGE

(01368888)
(16913579)

UEO
DHCM
ADM/IASFA
CCOM/EMGFA
CVP/Vila Real
CAS/Évora/
IASFA
IGDN/MDN
IGE
LC/Abrantes
ANEPC/DPCE
CCOM/EMGFA
CVP Vila Real
DGPE/MNE
ESE
LC/Mafra
LC/Loures
LC/Bragança
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TCor

A/S
Art
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NIM

Nome

(08785889)

Pedro Alexandre Mardelino Marquês de
Sousa
João Paulo da Costa Salgado
José Manuel Pereira Morgado
Carlos Alexandre Compõete Vilas Boas
Pinto
Jorge Paulo Marto da Silva

TCor
Maj
Maj

Art
(17815284)
TExpTm (10374980)
AdMil
(11448190)

Maj

Art

(19569790)

UEO

LC/Setúbal
LC/Alcobaça
GCSel/Amadora
LC/Seixal
LC/Leiria

Os militares abaixo indicados deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto A/S

NIM

Nome

Cor

Art

(00755184)

João Francisco Águas Bigodinho

Cor

Inf

(17585781)

Cor

Farm

(09882782)

Cor

Tm

(01266881)

António José Lourenço da Fonte
Rabaça
Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira
Jorge
Rui Manuel Pimenta Couto

Cor
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj

Mat
Farm
Inf
Inf
Farm
SGE
SGE
TPesSecr

(00610382)
(02917682)
(07323682)
(00192190)
(11594384)
(12233081)
(06882481)
(14658481)

José Manuel Jorge da Costa Roldão
José da Costa Rodrigues dos Santos
José Manuel Ferreira Afonso
Paulo Dinis Martins Lopes dos Santos
Ilda Maria de Sousa Antunes Dias
Francisco José Gordo Gasalho Bicho
José Armando Ramos Pessoa Dinis
Eugénio Dias de Matos

SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh

Inf
Cav
SGE
Art
Corn/Clar
Mat
Inf
Art
Art
Art
Corn/Clar
Cav
Inf
PQ
Inf
Inf
Tm
Mat
Inf

(07578285)
(07982981)
(00743679)
(01469983)
(06321182)
(15337681)
(06633185)
(18278282)
(12916784)
(05004082)
(07177284)
(09521386)
(08019082)
(11850480)
(14828580)
(10969883)
(08487482)
(12841583)
(00442085)

João Carlos de Oliveira Pascoal
João Afonso Sequeira Rodrigues
Rui Jorge Galiza de Matos Naldinho
João Carlos Falé Baião Matoso
Manuel José dos Reis Inácio
Álvaro da Costa Pereira
José Carlos Lucas Martins Roque
António Manuel Aguiar Vidicas
José Augusto Mendes
Pedro Jorge Martins dos Santos
Paulo José Gomes Ferreira Coelho
António Maria Batista do Nascimento
Manuel Florido Nico da Silva Paixão
António Manuel Silva Lopes
Fernando da Silva Franco
Jorge Manuel Manecas Miranda
Carlos Manuel Jerónimo Ferreira
Carlos José Rodrigues Sá Pombo
José Manuel da Silva Gonçalves Neves
Rasteiro

UEO
CAS Lisboa/
IASFA
CAS Viseu/
IASFA

Data

11-11-19
03-12-19

CmdLog
CAS Funchal/
IASFA
IGE
DIE
EA
PJM/MDN
HFAR/PL
CSDE
CDD/SG/MDN
GAp/Funchal
QG/ZMM
C3SD/CFT
C3SD/CFT
IASFA
C3SD/CFT
MusMil/Porto
MusMil/Porto
IDN
IUM
GNS
GNS
RBF/DSP
PJM
DIRSAM
GabCmdtBrigRR
LC
LC
DSADM/IASFA
LC

20-12-19

LC

01-07-19

30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
04-11-19
09-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
01-08-19
01-11-19
01-11-19
04-11-19
05-12-19
09-12-19
19-12-19
19-12-19
23-12-19
23-12-19
27-12-19
27-12-19
30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
19-06-19
01-07-19
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Posto A/S

NIM

SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj

Mat
Art
Eng
Mat
Cav
Inf
Inf

(04745485)
(16287183)
(06114382)
(19705083)
(09031583)
(19931288)
(06563782)

SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Mat
Art
Mus
AdMil
Mus
Aman
Aman
Aman

(00202592)
(17172784)
(05136890)
(06365085)
(13855391)
(04026074)
(05463576)
(08182776)

Nome

2.ª Série

UEO

Paulo Jorge Gonçalves Baieta
Edigar de Almeida Almeida
Nelson de Sousa e Silva
António Manuel Forca
João Emanuel Costa Soares
Adriano Francisco Gonçalves Pires
Joaquim José Gomes da Rocha
Fernandes
Ricardo jorge Justiniano Pina Teixeira
Carlos Manuel de Jesus Ferreira Neto
Luís Paulo Gaspar Salgado
Carlos Alberto Durães
Carlos Alberto Manteigas Moleirinho
Óscar Fernando Carmo dos Santos
António Luís Carrilho Godinho
José António da Silva Rodrigues

Data

LC
UnAp/EMGFA
LC
DMT
Cmd/ZMM
LC

01-07-19
18-09-19
16-12-19
18-12-19
31-12-19
01-07-19

RG3
LC
ArqGEx
OLE
MusMil/Porto
DForm
HFAR/PL
CMSM
DIE

04-08-19
02-09-19
13-09-19
01-10-19
15-10-19
27-12-19
21-04-19
21-09-19
29-12-19


VI — OBITUÁRIO
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2019
novembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

01
12
24
28
28
29
31

1Sarg
Cap
Cap
Cap
SAj
Cor
1Sarg

SPM
Inf
TManMat
SGE
Inf
Art
Corn/Clar

(34010744)
(52936811)
(51768011)
(50085011)
(46164361)
(50834511)
(51664611)

Américo Batista Viegas;
Francisco Manuel Vieira de Sousa Vasconcelos;
Laurentino Pereira dos Santos;
Horácio Mourão de Sousa;
Carlos Alberto Santos Currito;
José Alberto Cerca Ferreira da Silva;
Luís Aguiar Camilo.

02
03
04
04
05
08
10
10
10
11
11
13
14
14
16
20

Maj
Cap
Cor
SMor
1Sarg
SAj
Cap
Cap
SMor
Maj
SMor
1Sarg
SMor
Cap
Cap
SMor

SPM
TManMat
Inf
Art
Cav
Cav
SGE
Art
Cav
QTS
Inf
Inf
Mat
SGE
SGE
SGE

(45063158)
(50008011)
(03147863)
(03954672)
(50132911)
(51301511)
(45580857)
(50447511)
(52185811)
(04253464)
(50484911)
(50187011)
(52391311)
(50193311)
(50891111)
(50201811)

Filipe Amaro Afonso;
José Pedro Pacheco;
Fernando José Lopes Finote;
João de Jesus Moreira;
Augusto José Paulino Gordo;
Maximiano Augusto Rodrigues;
José Augusto Vaz;
Custódio Guerreiro Norte;
Joaquim José Colaço;
Asdrúbal de Figueiredo Morais;
José Rosa Serrenho;
António Adrião Mestre Gaspar;
Mário Cunha Pimentel;
António Joaquim Tróia Pinto;
Joaquim da Fonseca Lemos;
Domingos Pascoal;

2020
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
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janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
janeiro
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22
24
24
30
31
31
31

SCh
1Sarg
SCh
Cor
SMor
Cor
1Sarg

Inf
Art
Inf
Art
Med
Inf
Inf

(50256211)
(50525811)
(51766211)
(51463311)
(50941811)
(51388111)
(03014763)

José Antonio Pagou Brilha;
Carlos Gaspar Nogueira;
Manuel Vidigal Godinho;
Carlos Rodrigues Correia;
Francisco Coelho Alves Vinhinha;
Orlando Couto Leite;
Constantino Moreira Valverde.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.
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ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 02/29 DE FEVEREIRO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Por alvará de 27 de janeiro de 2020 foi condecorado com a Ordem Militar de Avis, Grau
Comendador, o TCor Cav (19066496) Duarte Jorge Heitor Caldeira.
(Alvará (extrato) n.º 03/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
BGen
BGen
Cor Tir

Inf

(18922483)
(12282483)
(03476485)

Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão;
José António Coelho Rebelo;
João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro.
(Despacho 05nov19)

Cor

Tir Cav

(11898185)

Rui Manuel da Silva Ferreira.
(Despacho 17dec19)

Cor Tir Tm
TCor
Tm

(08105285)
(06782391)

Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro;
Rogério Morgado Ferreira.
(Despacho 10jan20)

Cor
TCor
TCor
TCor
TCor

Eng
Inf
Eng
Cav
Cav

(07978886)
(04415686)
(07096091)
(11578489)
(24437892)

Rui Paulo Brazão Martins Costa;
Joaquim Camilo de Sousa Monteiro;
Carlos Alberto Rocha Afonso;
António Augusto Vicente;
José Pedro Rebola Mataloto.
(Despacho 16jan20)
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Cor

AdMil

(10473185)
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Armando José Rei Soares Ferreira.
(Despacho 14jan20)

Cor

Inf

(10995883)

José António Teixeira Leite.
(Despacho 08jan20)

TCor

Art

(01687088)

João Manuel dos Prazeres Mota Pereira.
(Despacho 12nov19)

TCor
TCor

Tm
Farm

(04138589)
(09951194)

António Pedro Velez Quaresma Rosa;
Paulo Fernando Coelho da Cruz.
(Despacho 22jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, nos termos do disposto no artigo 17.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
SMor
SMor

Tm
Mat

(11099582)
(09469582)

Manuel Ribeiro Machado;
Alfredo António Gouveia.
(Despacho 22jan20)

SMor

Corn/Clar

(07177284)

Paulo José Gomes Ferreira Coelho.
(Despacho 08jan20)

SMor

Cav

(03402981)

José Manuel de Jesus Francisco.
(Despacho 27dec19)

SMor
SCh

Inf
Art

(11855983)
(06398783)

Octávio Manuel Martins Alves Diz;
Eduardo Higino do Nascimento Moreira.
(Despacho 16jan20)

SMor

Mat

(10483784)

Júlio Manuel da Silva Peixoto.
(Despacho 09jan20)

SAj

Tm

(04716388)

Mário Luís Paquete Geraldo.
(Despacho 10jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cor
Cor

Tir

Inf
Inf

(04273084)
(05972286)

Pedro Manuel Monteiro Sardinha;
Manuel Paulo da Costa Santos;
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Cav
Inf

(01585486)
(08893286)

75

Henrique José Cabrita Gonçalves Mateus;
Mário Alexandre de Menezes Patrício Álvares.
(Despacho 16jan20)

Cor

Art

(18565583)

Luís Manuel Garcia de Oliveira.
(Despacho 22jan20)

Cor

Tm

(01860184)

Fernando Dias de Matos.
(Despacho 17jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
TCor

Inf

(00199093)

Marco Paulo Machado Custódio.
(Despacho 22jan20)

TCor

Vet

(06779492)

António Eduardo Bruno Lopes João.
(Despacho 17jan20)

TCor

CBMus (03177083)

Fernando Manuel Cosme Moreira.
(Despacho 14jan20)

Maj TPesSecr (14658481)

Eugénio Dias de Matos.
(Despacho 16jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
TCor
Maj

AdMil
AdMil

(16068190)
(07685399)

Pedro Manuel Carriço Pinheiro;
Carlos Alberto Pires Ferreira de Souto e Castro.
(Despacho 23jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, o Cap AdMil (00357204) Fernando António Rodrigues Cardoso.
(Despacho 23jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, o SMor AdMil (09245683) Manuel Claudino Pinto Machado.
(Despacho 22jan20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
SCh

Mus

(18039188)

Cândido Manuel Leitão Ameixa.
(Despacho 14jan20)

SAj

Mus

(11957795)

Simão Pedro Macedo da Silva.
(Despacho 08jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SCh
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

Tm
Eng
Tm
Tm
Eng
Mat

(09838588)
(12053192)
(12489493)
(09976995)
(08709899)
(18638005)

Eurico de Jesus Rebelo;
Carlos Alberto Beirão dos Santos;
Carla Alexandra Alves Teixeira Ferreira;
Vítor Manuel da Silva Pimentel;
Natalina Maria da Silva Ribeiro;
Nuno Miguel Pereira da Silva.
(Despacho 23jan20)

Considerando que têm revelado, ao longo da suas carreiras, elevada competência técnico-profissional,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, qualidades que legitimamente conduziram à sua
promoção a Oficial General;
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea a) do
n.º 2 do artigo 26.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º, do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
BGen
BGen

(11898185)
(15372686)

Rui Manuel da Silva Ferreira;
Nuno Correia Barreto de Lemos Pires.
(Despacho 09jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 1.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cor
Cor
Cor

AdMil
Inf
Inf

(05572985)
(01091586)
(04030986)

José Carlos Alves Rodrigues;
Mário João Vaz Alves de Bastos;
João Alberto Nunes Silva.
(Despacho 08jan20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º,
na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma
legal, o Cor Inf (09615186) Cesário Filipe Barros da Rocha.
(Despacho 17jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
TCor
TCor
Maj
Maj

Inf
Art
Vet
Inf

(02533895)
(01315083)
(00223000)
(08510798)

Sérgio Alexandre Cascais Martins;
João Guilhermino Madureira Fernandes;
Wilson David Talhão Antunes;
Sérgio de Almeida Morais.
(Despacho 23jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º,
na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o
TCor Inf (07427291) Fernando Manuel da Silva Rita.
(Despacho 26dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 3.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
SMor

Tm
AdMil
AdMil
AdMil
Inf
Tm
Art

(08841905)
(00250104)
(09633606)
(15800511)
(00625504)
(09607312)
(10684983)

Frédéric Gonçalves da Mota;
Vânia Sofia Silva Santos;
Nuno Miguel da Silva Pragana;
Fernando Heitor da Silva Borda Dágua;
Rúben Casimiro Campino;
Rui David Furtado Ribeiro Gomes;
José Manuel Machado Figueira.
(Despacho 23jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SCh
SAj

Eng
AdMil

(03947688)
(07321592)

Celso Constâncio Gouveia;
Carlos Alberto Botelho Pinto.

(Despacho 08jan20)

SAj

Inf

(05112085)

Filipe Manuel Ferreira Félix;
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SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
2Sarg

AdMil
Mus
Mus
Tm
Mus
Mus
Mus
Trans
Tm
Mat
Mus
AdMil
Inf
Mus
Mus
Mus
Tm
Mus
Mus
Mus

(04612491)
(12983795)
(02041797)
(04490599)
(00373702)
(01155404)
(19252202)
(01382603)
(03183395)
(12189704)
(01605905)
(11761809)
(02549110)
(11057506)
(08464701)
(00263206)
(15635806)
(18123006)
(04525206)
(05980910)

2.ª Série

José Francisco Estopa Pestana;
João Paulo Feiteira Paulino;
Rui Miguel Serangonha Sampaio;
Bruno Sérgio Gonçalves Pereira;
Ana Sofia Mateus Francisco;
Marco Alexandre Pereira Barbosa;
José Carlos Pereira de Almeida;
Válter Samuel Martins Ivo;
Eustáquio Freitas Nunes;
Filipe Luís Joaquim Correia;
Ivo dos Reis Nascimento;
Ricardo Jorge Brandão Peixoto;
Paulo Alexandre Dionísio Carvalho;
Paulo Alexandre Graça de Sousa;
Carlos Eduardo Dias Gradíssimo;
Rui Alexandre da Silva Gil;
Tiago Alexandre Cavaleiro Ferreira;
David dos Santos Crispim;
Diogo André Monteiro do Nascimento;
Leandro Filipe Horta Morais da Silva.
(Despacho 23jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º,
na alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o s
seguintes militares:
SAj

Eng

(00637392)

Carlos Manuel Moutinho Lopes.
(Despacho 26dec19)

SAj

Inf

(08972199)

Carlos Manuel Mendes Pereira.
(Despacho 09jan20)

SAj

Cav

(07177602)

Jonel Azevedo Ribeiro.
(Despacho 06jan20)

1Sarg Inf

(02677509)

William Gomes.
(Despacho 16jan20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
BGen

(02105584)

João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro.
(Despacho 15jan20)

2.ª Série

Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
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Art
Inf
Art
Inf
Inf
Tm
Tm
Inf
Cav
Mat
Art
Mat
SGE
Inf
Art
Mat
AdMil
Cav
SGE
SGE
SGE
PQ
SGE
Tm
Inf
Med

(19715986)
(12827188)
(15833191)
(15476792)
(14450692)
(06782391)
(13480183)
(09442887)
(19845989)
(04486889)
(14727488)
(03194289)
(02915389)
(04557989)
(13824289)
(15325990)
(19983989)
(11276489)
(17050889)
(02903391)
(13131289)
(20956790)
(16655589)
(02380586)
(07681789)
(04100088)
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António José Belchior Serrano;
José Manuel Tavares Magro;
Vítor Manuel Ferreira Lopes;
António José Pereira Cancelinha;
Agostinho Ricarte Machado de Sousa Ribeiro;
Rogério Morgado Ferreira;
Carlos Humberto Marques Batista;
Pedro Manuel Silva Pires;
Marco Paulo de Freitas Pereira;
António Manuel Mendes Cotovio;
Edmundo da Conceição Batista;
Paulo Manuel dos Santos Luís;
António Manuel Correia dos Santos;
Belmiro Almeida Bastos;
João Pedro Dias Baptista;
Vítor José Fanico Branco;
Aurélio da Costa Rodrigues;
Jacinto João da Silva Frutuoso;
Alberto Pereira do Cabo;
José Domingos Camilo Maranga;
José Luís Vicente Adão;
José António Nunes Cardoso;
João Carlos Lindão de Sousa Amaral;
Luís Veiga Maria Loureiro;
Hélder António Batista Gonçalves;
Mário de Oliveira do Souto.
(Despacho 08jan20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Inf
Inf
Inf
Art
Inf
Inf
Inf
Med
Art
Eng
Inf
AdMil
Art
Inf
Inf
Inf
PesSecr
Eng
Inf
Mat

(10075095)
(10771203)
(06898403)
(13076103)
(14487803)
(12247804)
(19957601)
(19183901)
(19958502)
(05790604)
(10861604)
(00250104)
(00586103)
(10841102)
(03420502)
(07806799)
(01922304)
(01318601)
(05991201)
(07049500)

Tiago Emanuel Martins Cardoso Ferreira;
José Pedro Gonçalves Venâncio;
André Miguel Farinha Bento;
Pedro Miguel Rosa Melo;
Pedro Cristiano de Jesus Miranda;
Severo António Marques Monteiro;
Bruno Daniel de Oliveira Caravana;
Gil Dinis Lopes de Matos Alexandre;
Marco Alexandre Santos Leite;
André Henrique Patrício Valcarcel Botica;
Marco André Oliveira Lopes;
Vânia Sofia Silva Santos;
Catarina Alexandra Marques Castelão;
Vítor Emanuel Moutinho Rodrigues Moreira;
Domingos Filipe Gonçalves Costa;
Pedro Miguel Barroso;
Ana Isabel Frazão Guilherme;
José Maria Mendes Azeitona Serafim;
Bruno Miguel Macedo Rodrigues;
Tiago Filipe Vicente Ferreira;
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1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

PesSecr
Tm
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Eng
Tm
Tm
Trans
AdMil
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf

(07839704)
(10913703)
(17114703)
(10213004)
(02734004)
(08794503)
(17421001)
(00229102)
(13556698)
(12113200)
(02663202)
(12743203)
(03515503)
(10676302)
(17827602)
(19998402)
(03524403)

2.ª Série

Nuno Miguel Rua Babo;
Luís Carlos de Jesus Tomásio;
Juliana Isabel Coutinho Pais;
Fábio Daniel Rodrigues Durão;
José Filipe Teixeira Barros;
João Vítor de Medeiros Vieira;
Joaquim Manuel Antunes Gomes Afonso;
Pedro Miguel Morais Rodrigues;
Tiago Mauro da Silva Freitas;
Bruno Miguel Rodrigues Cachucho;
Edgardo José Moniz Lopes;
Dayara da Silva Santos;
Ricardo Lou Barradas;
Paulo Miguel Vieira da Silva Bértolo;
Clementino Mendes Pedrosa;
José Miguel Graça Rodrigues;
Ana Madalena Bessa da Silva Costa.
(Despacho 15jan20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
TCor
Ten
Ten
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg

Inf
Tm
Tm
AdMil
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Tm
Art
Inf

(12827188)
(13821214)
(16291614)
(11472112)
(11336415)
(08264413)
(16226613)
(14908513)
(06602413)
(13490114)
(00239011)
(13310812)
(06931412)
(19413110)
(13769711)
(05919515)
(00079414)

José Manuel Tavares Magro;
Ivo Fernando Fontes Linhas Guerra;
André Filipe da Silva Ferreira;
Carlos Duarte Braga Nunes;
Ricardo Alexandre Pereira Gonçalves;
Marco António Gonçalves Pinho;
Ricardo Jorge Machado Freitas;
Luís Nuno Moreira Figueiredo;
Fábio Daniel Alves Piedade;
João Pedro Rodrigues Filipe;
António Fernando Teves Sousa;
Sérgio Manuel Teixeira Duarte;
Diogo José Silva Fião;
Tiago Daniel da Silva Santos;
André Gomes Seguro Alves;
David da Silva Pereira;
Nuno Miguel Santos Gomes.
(Despacho 28jan20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências,
e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
TCor
TCor
TCor
Maj

Inf
Cav
Cav
Cav

(08184588)
(15602989)
(19397996)
(18706097)

Joaquim António Sousa Lima Marques da Silva
Luís Miguel Correia Mourato Gonçalves
Bruno Gonçalo Nunes Carrasqueira
Antero de Aguiar Marques Teixeira

“Somália 2017-18”;
“Somália 2019”;
“RCA 2018-19”;
“Afeganistão 2018;
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Maj
Inf
Cap
Tm
1Sarg Tm
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(06064200)
(17616502)
(09517299)

Válter Luís Gonçalves do Vale
Tiago Argentino Matos dos Santos
Válter José Pires da Silva
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“Mali 2019”;
“Afeganistão 2013-14”;
“Kosovo 2007-08”.
(Despacho 21jan20)

Maj
Inf
Maj
Inf
1Sarg Inf

(24446793)
(06350496)
(15154102)

José Carlos Ferreira Viveiros
António Manuel Matos Coelho Lopes
Paulo Ricardo Ferreira Torres

“Afeganistão 2018-19”;
“Iraque 2019”;
“Iraque 2019”.
(Despacho 04fev20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Afeganistão 2019”,
por despacho, da data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação
de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de
dezembro, os seguintes militares:
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
1Ten
Ten
Ten
SCh
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg

Art
Inf
Art
Eng
Inf
Inf
AdMil
Art
Inf
Mar
Inf
Inf
Art
Inf
Mar
Inf
Inf
Inf
Inf
Tm
Art
Inf
Mar
Mar

(14558392)
(36740391)
(17815499)
(19527999)
(02419202)
(19833605)
(08979604)
(03020909)
(16158210)
(00241070)
(04527012)
(14971510)
(10471185)
(12542297)
(09809398)
(18284600)
(10965902)
(08041703)
(08751505)
(14073302)
(09685903)
(12784309)
(09805902)
(09801404)

Paulo Manuel da Encarnação Rosendo;
Paulo César Pinheiro Roxo;
Nuno Miguel Lopes da Silva;
Nuno Fernando Ramos Hingá Fernandes;
Ricardo Manuel Cavadas da Horta;
Adriano Manuel da Costa Afonso;
Rui Alexandre Cerqueira Carneiro;
Afonso Manuel da Silva Peralta;
Martinho Martins Pinto;
Filipe Miguel Torres Corte-Real;
André Fernandes Ortega;
Vítor Daniel Machado Oliveira;
Carlos Jorge Caetano Novais;
Frederico Aquiles Álvaro Monteiro;
Hugo Jorge Sobral Vila Cova;
Nuno José da Fonseca Lopes;
Carlos Manuel Olaio Teixeira;
Francisco Xavier Freitas Bastos;
Tiago Manuel da Silva;
Roberto José Rolo Varajão;
Graciano Fábio Ferreira Mimosa;
Vítor Daniel da Silva Oliveira;
Ricardo Filipe Ramos Fernandes;
Mário Lúcio Pereira Guerreiro.
(Despacho 04fev20)

Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten

Cav
Inf
Inf
Cav
Cav
AdMil
Cav
Tm
Med

(19771900)
(09946102)
(18093201)
(15901203)
(07920502)
(15301109)
(13663305)
(11887306)
(08482010)

Samuel de Freitas Gomes;
Carlos Ribeiro Nunes;
João Pedro Serens Rasteiro;
João Filipe Bento Silva;
Fábio António Couceiro do Vale;
Jorge Nuno Pessoa Silva;
Diogo José Silva Carrilho;
Aires Nunes D'Alva de Ceita;
Stefano Dias Pinto;
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Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Art
Inf
Cav
Inf
TS
Cav
Inf
Inf
AdMil
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Mat
Inf
Cav
Cav
Cav
Inf
Inf
Tm
Cav
Cav
Inf
Cav

(17525206)
(02684705)
(09069806)
(05611012)
(15477391)
(17227387)
(16019891)
(08972199)
(04648195)
(07177602)
(03992994)
(09310402)
(11483398)
(09943204)
(05223802)
(05018101)
(09309604)
(10692403)
(12536705)
(02889901)
(01873606)
(11799403)
(03805704)
(06700905)
(02618309)
(05407002)
(03422502)
(11404304)

2.ª Série

José António da Silva Pinto Garcia;
Luís Miguel Alves Lopes;
Fábio André Jesus Silva;
Carlos Válter Fernandes dos Santos;
Luís Manuel dos Santos Castanho;
Fernando Armandino Montenegro Silva;
Joaquim de Oliveira Magalhães;
Carlos Manuel Mendes Pereira;
José Albino Trindade Meira Torres;
Jonel Azevedo Ribeiro;
Vítor Manuel Sousa da Costa;
Carlos Manuel de Almeida Marques;
Georges Batista Bernardo;
Nuno Filipe Pinto da Mota;
Tiago José Carneiro Fernandes;
Ismael Machado Lopes;
Ricardo Filipe Araújo Peixoto;
Bruno Manuel Ribeiro dos Santos;
Bruno Jorge Barros Rodrigues;
Lígia Cristina Penas;
Mário Cândido Gomes Guerreiro;
Pedro Miguel Curral Reduto;
Carlos André Ferreira da Rocha;
Hélder Manuel da Costa Soares;
Ricardo Manuel Pereira Gonçalves;
Carlos Alexandre Miranda Braga;
Tito Filipe Dias de Almeida;
Simão Pedro Pereira Gonçalves.
(Despacho 28jan20)

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 02 de março, autorizo as entidades
abaixo indicadas, a aceitarem as seguintes condecorações:
Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine – RCA
Officier
Cor
Cor
Maj
Maj
Maj

Inf
Inf
AdMil
Cav
Eng

(12419387)
(16370385)
(18089896)
(11785695)
(12774596)

Sérgio Augusto Valente Marques;
João Carlos Carvalho e Cunha Godinho;
António Marco Sá Machado;
Fernando Amorim da Cunha;
Miguel Henrique Domingo Dias Sereno.
Chevalier

Cap

AdMil

(07799004)

Flávio José Rodrigues Fernandes.

10 de janeiro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Despacho (extrato) n.º 1 264/20, DR, 2.ª Série, n.º 20, 29jan20)

Por despacho do TGen AGE, proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares
indicados a aceitarem as seguintes condecorações:

2.ª Série
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The Army Achievement Medal – EUA
Cap
Ten

Art
Inf

(08645702)
(18858111)

Duarte dos Santos Ramos;
João Paulo Chada Santos Melo.
(Despacho 11fev20)

The Army Commendation Medal – EUA
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

AdMil
Eng
Inf
Art
Art
Inf
Inf
Art
Art
Inf
Inf
Tm
Cav
Inf

(02637801)
(08560504)
(10747105)
(02627899)
(06224409)
(09761509)
(10690890)
(00774191)
(11770095)
(17397099)
(16296604)
(14348500)
(03446012)
(12801812)

Pedro Filipe Martins Ferreira;
Válter António Martins Alves Henriques;
Amadeu Jorge de Figueiredo Lopes;
Cristóvão José Teixeira Fernandes;
Marisa Figueiredo Cardoso;
Rui Emanuel Martins Pina;
Carlos Alberto Marques Calvão;
Duarte Miguel Xavier Gomes;
Simão António Fernandes Correia;
Ricardo José Carvalho dos Santos;
Carlos António Pereira Alves;
Vítor José Vieira Santos;
Tiago Alexandre Valente Correia;
João Paulo Freitas Bastos.
(Despacho 29jan20)

Cap
Cap
Cap
Cap
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

Inf
Inf
Art
Inf
Inf
Mat
Inf
Inf
Art
Inf
Inf

(05864301)
(13436705)
(01347811)
(16252209)
(31968591)
(11369192)
(09054093)
(18931193)
(03920300)
(17397202)
(10143903)

Francisco Sérgio de Oliveira Fernandes;
Joaquim José Correia da Silva Tavares;
João Gonçalo Curado Nogueira;
José Décio Jardim da Silva;
Paulo Duarte Franco de Sousa;
Diamantino Abel Sousa de Freitas;
João Manuel Varela dos Santos;
Rui Manuel Rodrigues Madeira;
José Luís dos Santos de Barros;
António Maurício Ferraz Gomes;
Carlos Manuel Nóbrega Araújo.
(Despacho 11fev20)

The Meritorious Service Medal – EUA
TCor
Maj
SCh

Art
Art
Art

(39220592)
(14952096)
(09237691)

Carlos Manuel Peixoto Prata;
João Miguel de Oliveira Capitulino;
Manuel do Carmo Parreira Agostinho.
(Despacho 29jan20)

Médaille de la Défense Nationale – França
TCor

Cav

(09235394)

Pedro Miguel Tavares Cabral.

Étoile du Mérite Militaire – RCA
SAj

Mat

(13784894)

Luís Guilherme Dionísio Palma.
(Despacho 11fev20)
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Medalha ONU
The Minusca Medal – RCA
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Alf
Alf
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
AdMil
Mat
Inf
Tm
Inf
Med
Med
Cav
Inf
Inf
TS
TS
Art
AdMil
Tm
Inf
Mat
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Tm
Cav
Mat
Tm
Inf
Inf
Inf
Eng
Eng
Inf
Inf
AdMil
Mat
Tm
Inf
Inf
Inf

(17669994)
(03139297)
(03599400)
(05054400)
(06700600)
(02995102)
(13895301)
(01990810)
(05942511)
(01019311)
(11462510)
(03239112)
(08888112)
(02991609)
(07661713)
(06850113)
(09250699)
(18814006)
(14727488)
(05374591)
(09468092)
(06309391)
(34088792)
(33383693)
(18721003)
(05991201)
(17902504)
(19205503)
(15465401)
(00883306)
(16439202)
(09958805)
(15695503)
(17724602)
(00209905)
(15351110)
(03328810)
(08145804)
(02677509)
(08887209)
(03759911)
(05969206)
(17137111)
(16872412)
(01796809)

Rui Manuel Gonçalves de Moura;
Luís Ricardo Franco Pereira;
Luís Miguel Rodrigues Gomes;
Tiago Fonseca Albuquerque;
Carlos Eduardo Bernardo Oliveira;
Ricardo Nuno Pires Borges;
Nélson Leandro da Silva Guimarães;
Daniel Filipe Fernandes Marques;
Tiago Alexandre Brito de Faria;
Jonathan de Campos Guimarães;
Ricardo Cifuentes do Amaral;
Diana Raquel Passos Vila-Chã;
Barbara da Silva Abreu;
Hugo Emanuel Rodrigues de Oliveira;
Yuri Correia Lourenço;
Gustavo Emanuel Marques Francisco;
Sandra Maria Fernandes Costa;
Pedro Miguel Barros da Silva;
Edmundo da Conceição Batista;
Alexandre Manuel Vieira da Rosa;
António Augusto Gomes Ferrão Júlio;
Marco Paulo Rúbio Ferreira;
João Manuel Roque Monteiro;
António Avelino Martins de Castro;
Maria Célia Ribeiro Campino;
Bruno Miguel Macedo Rodrigues;
Vítor Manuel Dias Sebastião;
Pedro Alexandre Guedes Coutinho;
Edi Emanuel Valadares Costa;
Celso João Barbosa Gomes;
Joaquim André Henriques Franco;
Filipe Duarte da Costa Cunha;
João Gonçalo Barreto da Silva Alegrete;
Dionísio Pedro Mendes;
Tiago Miguel Lapo Esteves;
Francisco Alexandre Coelho Inácio;
José Miguel Rodrigues Lopes;
Ricardo José Ferreira Coelho;
William Gomes;
Lisandra Pacheco de Albuquerque;
Nuno Miguel Inverneiro Carvalho;
José Manuel Duarte da Silva;
Gustavo de Almeida Alves Leal;
Rafael Martins Cabeleira;
Ricardo Manuel Henriques Madeira.
(Despacho 21jan20)

Cap
Cap
Cap

Inf
Inf
Inf

(13803304)
(18748902)
(17789810)

José Barão Vieira;
Gabriel Íngue Pestana Santos;
Ricardo Filipe Figueiras Marçal;
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SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

Inf
Inf
AdMil
Mat
Eng
Inf
Mat
Inf
Inf
Mat
Mat
Mat

(07202090)
(00316192)
(16800692)
(04174402)
(03956400)
(12787502)
(09954004)
(09512211)
(11662812)
(12216710)
(06151110)
(04567409)
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Nuno Miguel Baião Marques Bexiga;
Paulo Alexandre Mendes Simão;
Victor Sérgio Mendes Patrício Ferreira Ralha;
Bruno Filipe Silva Reis;
Roberto Carlos Carvalho de Vasconcelos;
João Caires Alves Gonçalves;
Ricardo Jorge Mesquita Lavos;
Daniel Filipe Mourão Barrena;
Júlio Freitas da Silva;
José Manuel Moreira da Cruz;
Daniel da Silva Azevedo;
José Carlos Araújo Fernandes.
(Despacho 22jan20)

Medalha OTAN
Meritorious Service
TCor

Eng

(03909289)

Pedro Nuno Rego Ferreira.
(Despacho 11fev20)

Non Article 5 – Afeganistão
TCor
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
SCh
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Art
Art
AdMil
Eng
Art
Inf
Art
Inf
Art
Inf
Inf
Tm
Cav
Inf

(39220592)
(14952096)
(02637801)
(08560504)
(02627899)
(09761509)
(09237691)
(10690890)
(11770095)
(17397099)
(16296604)
(14348500)
(03446012)
(12801812)

Carlos Manuel Peixoto Prata;
João Miguel de Oliveira Capitulino;
Pedro Filipe Martins Ferreira;
Válter António Martins Alves Henriques;
Cristóvão José Teixeira Fernandes;
Rui Emanuel Martins Pina;
Manuel do Carmo Parreira Agostinho;
Carlos Alberto Marques Calvão;
Simão António Fernandes Correia;
Ricardo José Carvalho dos Santos;
Carlos António Pereira Alves;
Vítor José Vieira Santos;
Tiago Alexandre Valente Correia;
João Paulo Freitas Bastos.
Medalha UE

The Common Security and Defense Policy Service Medal – Mali
TCor

Art

(18313295)

Jorge Jerónimo de Almeida Nascimento.
(Despacho 29jan20)

The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA
SAj

Mat

(13784894)

Luís Guilherme Dionísio Palma.
(Despacho 11fev20)

The Common Security and Defense Policy Service Medal – Somália
TCor

Cav

(15602989)

Luís Miguel Correia Mourato Gonçalves.
(Despacho 29jan20)
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Louvores
Louvo o BGen (18922483) Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, pela forma altamente
honrosa e brilhante como exerceu as relevantes funções de Comandante da Brigada Mecanizada (BrigMec),
durante cerca de dois anos, evidenciando excecionais qualidades e virtudes militares.
Desde o início do seu mandato cedo identificou áreas determinantes para o futuro da Brigada e para
cumprimento da sua Missão, promovendo o empenhamento dos vários escalões hierárquicos,
nomeadamente para a preservação do potencial humano, através de uma rigorosa gestão de especialistas
onde centrou as suas preocupações no valor individual e coletivo das pessoas e bem como, na excelência
do treino operacional desenvolvendo e implementando as condições para multiplicar valências,
incrementando, significativamente, as Capacidades da Brigada.
Assim, é de destacar a forma como, sob o seu esclarecido comando, foram aprontadas e projetadas
Forças Nacionais para Diversos Teatros de Operações, destacando-se os 6.º e 10.º Contingentes Nacionais,
atribuído à Operation Inherent Resolve (OIR), no Iraque, as 2.ª e 4.ª Forças Nacionais Destacadas (FND)
para Resolute Support Mission (RSM), no Afeganistão, em missão de Quick Reaction Force (QRF) e com
um National Support Element (NSE), bem como, igualmente, a 3.ª FND para a Branch School Advisory
Team (BSAT), no Iraque.
A par destas muito exigentes missões, releva-se a forma como, ainda assim, abraçou, com evidente
sucesso, o desenvolvimento e implementação do Projeto “BrigMec 3G: Sistema Integrado de Gestão
Ambiental”, o qual se constituiu como uma referência para as atividades de Defesa, na área ambiental,
tendo sido, inclusive, culminado com a atribuição do 25.º Prémio da Defesa Nacional e Ambiente.
Fruto das suas ímpares qualidades de liderança, relevam-se a determinação e eficiência evidenciadas
enquanto elo da Cadeia de Comando, entre a Brigada e o Comando das Forças Terrestres, congregando sinergias
e esforços para o eficiente desempenho em Território Nacional e nos diversos Teatros de Operações, contribuindo
de forma ativa para o reforço do espírito de corpo e de coesão entre todos os militares sob o seu Comando.
Esta sua ação estende-se, inclusive, no papel altamente preponderante no planeamento, efetivação e
dinamização da geminação entre a BrigMec e a Brigada de Infantería Mecanizada “Extramadura” XI, do
Exército de Espanha, cooperação esta que tem alavancado, sobremaneira, as relações bilaterais militares com
Espanha e reforçando a imagem e o prestígio da BrigMec e do Exército Português junto daquele congénere.
Soube ainda, o Brigadeiro-General Eduardo Mendes Ferrão, aplicar o seu esforço no sentido de
potenciar as atividades de Treino Operacional, destacando-se, para além dos apoios prestados, a participação da
BrigMec nos Exercícios Nacionais, nomeadamente os das Séries “STRONG IMPACT”, “FÉNIX” e “ORION 18
e 19”, resultando na edição de 2018, deste último, na própria certificação do Comando da BrigMec.
Mercê da sua elevada experiência e vasta cultura militar, soube interpretar e aplicar com rigor e
inteligência, as diretivas e orientações superiores, o que lhe permitiu um relevante desempenho de funções,
evidenciando capacidade de decisão e de iniciativa, esclarecida persistência e abnegado espírito de
sacrifício, qualidades que permitiram que, ao nível da sua esfera de responsabilidade e ação, a imagem da
BrigMec e o nome e o prestígio do Exército se afirmassem pela excelência dos objetivos alcançados, sempre
dentro de elevados padrões de seriedade, rigor e exigência.
Outro exemplo da sua ação de comando e das suas ímpares capacidades de liderança, fica expresso
na proximidade que manteve com Quadros e tropas da BrigMec, demonstrando uma preocupação constante
nas melhorias das condições de vida de várias infraestruturas de alojamento, de confeção e distribuição da
alimentação, bem como na rentabilização das diversas atividades afetas ao serviço, quer de guarnição quer
operacionais, o que, ao lhe ser imputada responsabilidade direta, demonstra uma atitude de abnegação impar
e um exemplo para os seus subordinados, afirmando com constância os seus elevados dotes de caráter e a sua
inquestionável lealdade, sendo merecedor da maior consideração, admiração e respeito por parte dos mesmos.
Aliada a esta sua intervenção, a BrigMec revela-se como um exemplo na retenção de Pessoal, dando
expressão a um dos objetivos estratégicos do Exército: a Retenção, designadamente na Categoria de Praças.
A forma digna, competente e garbosa, como em inúmeras ocasiões comandou Cerimónias Militares
públicas, conjugadas com suas diversas intervenções nos mais altos fóruns militares e académicos, fruto da
sua reconhecida formação académica em assuntos, que aliando a atualidade, se revestem do maior interesse
militar, creditam o Brigadeiro-General Eduardo Mendes Ferrão, como um comandante e líder de quem os
militares da BrigMec se podem orgulhar, pela sua postura de elevado profissionalismo, sentido de missão,
irrepreensível exemplo ético, camaradagem e tónica no relacionamento humano.
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Estas suas características de sociabilidade e inteligência emocional marcaram, de forma indelével, a
forma como se ligou com os municípios vizinhos e comunidades locais, reafirmando o contributo e o
compromisso, do Exército, para o desenvolvimento equilibrado e sustentável na região onde a BrigMec se
encontra implantada, dando mostra de um Exército presente no território, próximo das pessoas e das
instituições com que se relaciona, competente nas suas missões e solidário para com os seus concidadãos.
As suas caraterísticas inatas para a Liderança e de assunção das missões do Exército ao que se somam
as reconhecidas qualidades de gestor dos recursos colocados à sua disposição, ficaram, igualmente, patentes
na forma como impulsionou as capacidades associadas às Forças Pesadas do Sistema de Forças do Exército,
realçando-se os desenvolvimentos feitos no âmbito da Capacidade de Route Clearance, do Batalhão de
Infantaria Pesado, a adequação do Batalhão de Apoio de Serviços e a modernização dos Carros de Combate
Leopard 2A6.
Pelas razões enunciadas, bem como pela manifestação inequívoca de qualidades e virtudes de
natureza extraordinária, das quais se destacam invulgar competência profissional e apurado sentido de
responsabilidade e de obediência, é o Brigadeiro-General Eduardo Mendes Ferrão digno de assumir postos
de maior responsabilidade e risco e merecedor de ver os serviços por si prestados publicamente
reconhecidos e considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou honra e lustre
para a Brigada Mecanizada, para o Exército e para Portugal.
05 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o BGen (12282483) José António Coelho Rebelo, pela forma altamente honrosa e brilhante
e pelas excecionais qualidades e virtudes militares, demonstradas durante os cerca de dois anos na função
que desempenhou como Comandante da Brigada de Reação Rápida (BrigRR).
Desde o início do seu mandato destacou áreas determinantes para o futuro da Brigada e garantiu o
cumprimento da sua Missão, sempre focado nos recursos humanos, materiais e financeiros.
Através do seu empenhamento e dos vários escalões hierárquicos, foi possível desenvolver algumas
daquelas áreas, nomeadamente, a preservação do potencial humano, através de uma rigorosa gestão de
especialistas onde centrou as suas preocupações no valor individual e coletivo das pessoas e na excelência
do treino operacional conjunto e combinado onde, sem desperdícios financeiros, soube criar as condições
para multiplicar valências, incrementando, significativamente, as cooperações com diversos países aliados,
com a Armada Portuguesa e, muito especialmente, com a Força Aérea Portuguesa.
Em conformidade com as diretivas superiores difundidas, definiu, sempre, linhas de ação para
garantir a prontidão operacional da Brigada, relevando, frequentemente, a identidade e as especificidades
das suas Forças onde, naturalmente, coexistem de forma notável as designadas Tropas Especiais.
Fruto das suas ímpares qualidades de liderança, relevam-se a determinação e eficiência evidenciadas
enquanto primeiro elo da cadeia de comando, entre o Comando das Forças Terrestres e os Regimentos e
demais da Brigada, congregando sinergias e esforços para o eficiente desempenho em Território Nacional
e nos diversos Teatros de Operações, contribuindo de forma muito digna para o reforço do espírito de corpo
e de coesão entre todos os militares sob o seu comando.
Assim, é de destacar a forma como, sob o seu esclarecido comando, foram aprontadas e projetadas
Forças Nacionais para Diversos Teatros de Operações, destacando-se as 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª, esta última
ainda em aprontamento, Forças Nacionais Destacadas (FND) Conjuntas para a Missão Multidimensional
Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), os 1.º e 2.º
Contingentes Nacionais, atribuídos à Operation Inherent Resolve (OIR), no Iraque, bem como, igualmente,
a 2.ª FND para a Branch School Advisory Team (BSAT), as 1.ª, 2.ª e 3.ª Special Operations Advisory Team
(SOAT) para a Resolute Support Mission (RSM), estas no Afeganistão.
Soube ainda o Brigadeiro-General Coelho Rebelo aplicar o seu esforço no sentido de potenciar as
cooperações bilaterais e as atividades de treino operacional nível Exército ou setorial, conjunto e combinado
onde se destacou o planeamento e a execução dos exercícios setoriais das séries “APOLO”, “ARRCADE”,
“HOTBLADE”, “STRONG IMPACT”, “ZEUS”, “ARES”, “GRIFO”, “IRIA”, “ARGOS”, “TROVÃO”,
“HERCULES”, “HERMES”, “HIDRA”, “VIRIATO”, “ESTIO” e “MACONTENE”, todos em 2018 e
2019 e os de nível Exército, da série “ORION 18 e 19”.

88

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

2.ª Série

Já no âmbito conjunto destacam-se os das séries “REALTHAW 18 e 19”, “HOT BLADE 18”, “FAST
EAGLE 18” e “LUSITANO 19”.
Estando a BrigRR reconhecidamente integrada na comunidade das Forças Ligeiras de outros
Exércitos aliados ou amigos, foi durante o seu comando que a Brigada participou com forças nos exercícios
internacionais “SWIFT RESPONSE 18”, “ARRCADE LIONHEART 18”, “ARRCADE FUSION 19”,
“SPECIAL OPERATIONS FORCES EXERCICE CHALLENGE 19”, “STEADFAST INTEREST 19” e
“FELINO 19”.
A sua exemplar ação de comando e de afirmação nas relações com os seus parceiros aliados, foram
materializados através da participação da BrigRR num conjunto de atividades bilaterais, nomeadamente a
“10th ANNUAL WARRIOR COMPETITION 18”, “AIRLIFT BLOCK TRAINING 18”, “LONE
PARATROOPER 18 e 19”, “DOBLE LLAVE 19” e “LONG PRECISION 19”, cuja participação foi
merecedora dos mais rasgados elogios, tendo resultado significativo prestígio e lustre para o Exército e para
a Instituição Militar.
Mercê da sua elevada experiência e vasta cultura militar, soube interpretar e aplicar com rigor e
inteligência, as diretivas e orientações superiores, o que lhe permitiu um relevante desempenho de funções,
evidenciando capacidade de decisão e de iniciativa, esclarecida persistência e abnegado espírito de
sacrifício, qualidades que permitiram que, ao nível da sua esfera de responsabilidade e ação, a imagem da
BrigRR e o nome e o prestígio do Exército se afirmassem pela excelência dos objetivos alcançados, sempre
dentro de elevados padrões de seriedade, rigor e exigência.
Outro exemplo da sua ação de comando e das suas ímpares capacidades de liderança, fica
expresso na proximidade que manteve com quadros e tropas da BrigRR, através das múltiplas visitas
de trabalho que efetuou às unidades operacionais e regimentais da Brigada e a forma competent e,
segura e ponderada como acompanhava todos os exercícios relativos às forças em aprontamento para
serem destacadas para os exigentes Teatros de Operações da República Centro Africana e do
Afeganistão, designadamente os da série “BANGUI 181, 182, 191 e 192”, “MOREHEAD 191 e 192”
e “POLICHARKY 192”, o que demonstrando, sempre, uma atitude de abnegação ímpar e um exemplo
para os seus subordinados, afirmou, com constância, os seus elevados dotes de caráter e a sua
inquestionável lealdade, sendo merecedor da maior consideração, admiração, apreço e respeito junto dos
mesmos.
A forma digna, competente e garbosa, como em inúmeras ocasiões presidiu a Cerimónias Militares
públicas, creditam o Brigadeiro-General Coelho Rebelo, como um comandante e líder de quem os militares
da BrigRR se podem orgulhar, pela sua postura de elevado profissionalismo, sentido de missão,
irrepreensível exemplo ético, camaradagem e tónica no relacionamento humano.
Oficial distinto e possuidor de uma notável competência, soube, ao longo dos últimos dois anos, dar
público testemunho ao relevante empenhamento dos militares e funcionários civis da Brigada, enaltecendo
sempre a dedicação dos seus antecessores os quais, na generalidade, sempre tomou como referência e
exemplo.
Pelas razões enunciadas, bem como pela manifestação inequívoca de qualidades e virtudes de
natureza extraordinária, das quais se destacam invulgar competência profissional e apurado sentido de
responsabilidade e de obediência, é o Brigadeiro-General Coelho Rebelo digno de assumir postos de maior
responsabilidade e risco e merecedor de ver os serviços por si prestados publicamente reconhecidos e
considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou honra e lustre para a Brigada
de Reação Rápida, para o Exército e para Portugal.
05 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Inf (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro, pela forma douta,
esclarecida e altamente competente como, ao longo dos últimos 3 anos, tem cumprido as suas atribuições
e sabido dar plena concretização ao amplo, variado e complexo leque de tarefas que lhe têm sido cometidas,
no exercício do cargo de Chefe da Divisão de Planeamento de Forças (DPF), no Estado-Maior do Exército
(EME), assim apoiando, de forma deveras eficaz e consistente, a decisão do CEME e concorrendo
iniludivelmente para o cumprimento da missão do Exército.
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Oficial de reconhecido mérito na sua Arma e muito considerado dentre os seus pares, que se tem
afirmado ao longo da sua carreira por inexcedíveis dotes pessoais, mormente, a sua notável
dedicação, inteligência viva e atuante, raro discernimento e sobriedade, o Coronel Tirocinado Boga
Ribeiro logrou imprimir, desde cedo e de modo natural, uma forte dinâmica e coesão no seio do seu grupo
de trabalho, liderando pelo exemplo, direcionando habilmente os esforços individuais e interagindo
com as restantes Divisões do EME e os diferentes Comandos e Direções do Exército, no intuito de
incrementar as relações de cooperação e estabelecer as condições indispensáveis à prossecução das
ações.
Na área do Planeamento Estratégico, salientam-se as informações e propostas da sua Divisão
tendentes à implementação e consolidação da Gestão Estratégica e à definição da Estratégia de Médio e
Longo Prazo do Exército, os trabalhos de preparação da Diretiva do Comandante do Exército 2017-2019
(DCE 17/19) e da Diretiva Estratégica do Exército 2019-2021 (DEE 19/21), a formulação dos contributos
do Exército para o NATO Defence Planning Process (NDPP) e para o Ciclo de Planeamento de Defesa
Militar nacional (CPDM), resultando, este último, na elaboração das Propostas de Forças do Exército e,
ainda, a concertação da posição do Exército a assumir no decurso do intrincado e laborioso processo de
revisão da Lei de Programação Militar (LPM), em 2018. Na abordagem dos assuntos, as disposições do
Coronel Tirocinado Boga Ribeiro, transparecendo uma realística perceção da realidade, um abrangente e
maturado conhecimento das matérias em apreço e apurada capacidade analítica, a par de uma bem
fundamentada e assertiva argumentação, foram cruciais para a obtenção de importantes consensos na defesa
dos superiores interesses do Exército.
No que concerne à Edificação de Capacidades, sublinha-se a importância e o extremo cuidado que o
Coronel Tirocinado Boga Ribeiro tem devotado à sincronização, monitorização e controlo da execução dos
programas da LPM e à tutoria das atividades dos Gestores de Projetos e dos Grupos de Sincronização,
promovendo uma contínua sensibilização e incentivo para a adoção das boas práticas de gestão, apoiadas,
essencialmente, em fidedignos indicadores e medidas de eficácia, eficiência e de qualidade, na observância
das Normas de Gestão de Projetos e na maximização das potencialidades da aplicação informática
Microsoft Enterprise Project Management (EPM).
Acresce referir o estreito acompanhamento pela DPF dos processos de aquisição em curso por via da
NATO Support and Procurement Agency (NSPA), encarados de interesse estratégico para a modernização
do Exército, como sejam, os programas do Armamento Ligeiro, das Viaturas Táticas Ligeiras Blindadas, e
dos Unmanned Aerial Vehicles (UAV), cujo desenvolvimento permite que estes se encontrem já em fase de
receção dos respetivos materiais, bem como do Sistema de Combate do Soldado e dos Sistemas de Armas
de Artilharia Antiaérea, entre outros. De realçar, ainda, os variados estudos produzidos pela Divisão,
caraterizados pela sua clareza, objetividade, engenho e pragmatismo, em particular, os relacionados com a
avaliação das possibilidades e oportunidades de estabelecimento de sinergias e sincronias entre vários
programas de investimento, designadamente, os projetos da Engenharia de Combate das Forças Pesadas – Route
Clearance, da Família de Viaturas Táticas (FVT) e do Combat Net Radio.
No domínio da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), cabe registar o empenho do Coronel
Tirocinado Boga Ribeiro nas diversas iniciativas vocacionadas para o desenvolvimento de capacidades
militares, em colaboração com a Academia Militar e outros parceiros do Sistema Tecnológico e Científico
Nacional e da Base Tecnológica Industrial de Defesa, apontando-se, a título de exemplo, os bons resultados
alcançados no campo da conceção e experimentação de equipamentos de Proteção e Sobrevivência e de
Comunicações e Informação Situacional, integrantes do Sistema de Combate do Soldado e que
determinaram, recentemente, a atribuição pelo Exército do selo de qualidade “Army Tested”. A proposta da
DPF subjacente à concessão deste galardão, assim como da marca distintiva “Army Proven” a materiais
efetivamente testados em operações, além de constituir um excelente meio de promoção da imagem do
Exército Português, visa ainda impulsionar a produção nacional, na expetativa de que, num futuro próximo,
tais parcerias, firmadas através de protocolos, possam viabilizar candidaturas de consórcios nacionais a
projetos internacionais.
Na vertente da Organização, importa mencionar o exaustivo trabalho realizado pela DPF, sob sua
supervisão e em estreita coordenação com as Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército, no contexto
da primeira revisão dos Quadros Orgânicos (QO) do Sistema de Forças aprovado (SF 2014), processo de
enorme sensibilidade e de suma importância para a consolidação organizativa do Exército

90

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

2.ª Série

Face ao que antecede e pelas suas excecionais qualidades e virtudes militares, consubstanciadas no
culto absoluto da lealdade e obediência, numa irrepreensível formação ética e militar e notável coragem
moral, solidamente ligados a uma postura de insuperável dedicação, de alto sentido de missão e de total
apego aos mais sublimes ideais de serviço, considera-se de elementar justiça qualificar os serviços de
caráter militar do Coronel Tirocinado Boga Ribeiro de relevantes, extraordinários e distintos, dos quais
resultaram evidente honra e lustre para o Exército e para Portugal.
05 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Inf (04273084) Pedro Manuel Monteiro Sardinha, pela extraordinária dedicação,
dinamismo, notória capacidade de liderança e de iniciativa evidenciadas ao longo do último ano no cargo
de Chefe da Divisão de Cooperação, Operações, Informações e Segurança do Estado-Maior do Exército.
Oficial de inquestionável integridade e dotado de uma elevada craveira intelectual e de uma invulgar
capacidade de abordagem pragmática das diferentes situações, comprovou uma vez mais, os serviços
relevantes que tem desenvolvido ao longo da sua carreira, desta feita através de análise ponderada,
coordenação eficiente e apresentação oportuna, de soluções para problemas complexos e simultâneos, em
áreas tão desafiantes e diversificadas, como as operações, as relações bilaterais e as informações e
segurança. A sua consistente formação e experiência militar, aliada ao assinalável espírito de sacrifício e
obediência, disponibilidade permanente e lucidez, qualidades que se aliam à sua postura de indubitável
lealdade, abnegação, esmerada educação e zelo, são o garante da notável qualidade do seu aconselhamento,
contribuindo relevantemente para o apoio à decisão do Chefe do Estado-Maior do Exército, nas áreas de
influência da Divisão que chefiou.
No âmbito destas funções, releva-se a coordenação e staffing no âmbito do processo de geração de
forças onde, uma vez mais, as suas características pessoais e qualidades de direção, permitiram desenvolver
um plano sincronizado que integra os compromissos nacionais e internacionais do emprego de forças do
Exército tendo no âmbito técnico-profissional revelado elevada competência, extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais, contribuindo de forma decisiva para o incremento do produto operacional
do Exército Português, designadamente ao nível das Forças Nacionais Destacadas. No quadro do Apoio
Militar de Emergência, destaca-se a sua ação na disseminação de orientações claras e objetivas, na
sistematização dos contributos do Exército no quadro da revisão da legislação enquadrante, na elaboração
de Planos e Diretivas Operacionais, no desenvolvimento e emprego de capacidades de uso dual e na
elaboração de estudos e pareceres que permitiram valorizar e potenciar o emprego de meios do Exército
nesta missão de apoio à proteção e salvaguarda de pessoas e bens.
No exigente e complexo ambiente relacionado com as relações bilaterais e ligação aos adidos,
destaca-se a sua determinação, lucidez, serenidade e insuperável correção e diplomacia que fomentaram e
consolidaram as relações com os países aliados e amigos, mormente na organização e condução de eventos
de receção e informação aos Adidos, mas também em eventos específicos no âmbito das relações bilaterais
com Espanha, França, Brasil e Roménia, bem como com organizações militares como o United States Army
Europe, que facilitaram a participação do Exército em exercícios e atividades militares, e consequentemente
para o reconhecimento internacional do Exército Português enquanto uma organização credível e de
elevada prontidão.
Na componente das informações e segurança militar, e permanentemente ciente da relevância desta
área, soube, com permanente visão, sensibilidade e profundidade de conhecimento, promover as necessárias
coordenações entre as diferentes entidades do Exército que permitiram desenvolver e aprovar importantes
intervenções, sublinhando-se a elaboração das Medidas de Consolidação da Segurança Militar do Exército.
Destaca-se ainda, neste âmbito, a coordenação e sincronização dos trabalhos conducentes à elaboração dos
planos de sensibilização no âmbito da segurança militar, de manuais relacionados com esta área, bem como
com a implementação do regulamento geral de proteção de dados e a revisão do SEGMIL.
A diversidade, complexidade e a exigência das funções de chefia da Divisão, encontraram no Coronel
Tirocinado Sardinha um Oficial de referência, praticando uma liderança baseada no exemplo, dedicação,
entrega e energia que, associadas às relevantes qualidades pessoais anteriormente elencadas, permitiram,
para além do elevado nível de qualidade relacionado com a consecução dos objetivos definidos, a geração
de um singular espírito de equipa, granjeando a consideração e estima dos seus pares e colaboradores, e o
respeito dos seus superiores hierárquicos.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

91

Constituindo desta forma um extraordinário desempenho, é assim de inteira justiça reconhecer
publicamente o Coronel Tirocinado Pedro Sardinha como um Oficial de exceção, pautando a sua atuação
pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, devendo, por isso, os serviços por si prestados serem
considerados relevantes e distintos, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Exército.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Cav (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira, pelas excecionais qualidades,
virtudes militares e relevantes qualidades pessoais que marcaram o seu extraordinário desempenho desde a
sua colocação no Comando das Forças Terrestres (CFT), em maio de 2018, para o exercício das exigentes
funções de Chefe do Estado-Maior.
Como titular da função que constitui o centro de gravidade de toda a Ação de Planeamento e Apoio
à Ação de Comando do Comandante das Forças Terrestres, afirmou-se como um dos seus principais
conselheiros na coordenação com as Grandes Unidades Operacionais, com os Órgãos de Comando,
Administração e Direção do Exército, bem como, de um modo muito estreito, com o Comando Conjunto
para as Operações Militares – Estado-Maior-General das Forças Armadas e também com os outros Ramos
das Forças Armadas e Entidades Civis, onde é de realçar entre outras, a Autoridade Nacional de Emergência
e de Proteção Civil.
Nesta qualidade de precioso colaborador no Apoio à Decisão do Comandante das Forças Terrestres,
com lealdade, obediência e abnegação, apresentou sempre propostas concretas, oportunas e fundamentadas,
tendo concorrido de forma notável para o excelente desempenho da Componente Operacional nas Missões
de Apoio ao Desenvolvimento e bem-estar das populações, em exercícios conjuntos e combinados e
sobretudo nas Forças Nacionais Destacadas, nos diferentes Teatros de Operações.
Num período condicionado pelos recursos disponíveis, designadamente os Humanos, soube,
também, interpretar de forma rigorosa as superiores orientações e conseguiu através de um apurado
planeamento e controlo de Estado-Maior da área financeira e orçamental, a par de um relacionamento muito
ajustado e leal com os comandantes das Unidades, gerir, balancear esforços e obter excelentes resultados.
Oficial distinto, de absoluta integridade de caráter e dotado de um elevado sentido de
responsabilidade, demonstrou uma relevante cultura militar, com uma invulgar visão prospetiva a par de
uma experiência militar nacional e internacional muito vasta e diversificada que muito contribuiu para a
extraordinária produtividade em quantidade e qualidade que resultou das suas ações de Planeamento,
Direção, Controlo e Coordenação das várias Repartições do Estado-Maior do CFT, com as quais manteve
uma Liderança de proximidade, traduzida na presença frequente junto dos seus oficiais, que se refletiu na
forma distinta, pragmática e eficiente como soube constituir equipas coesas, extremamente motivadas e
focadas para alcançar os objetivos estabelecidos.
As excecionais qualidades que lhe são reconhecidas pelos seus superiores, pares e subordinados,
concorreram para os excelentes resultados na coordenação das diversas cerimónias militares com especial
relevo para as realizadas no Dia do Exército de 2018 e 2019, onde nas quais soube interpretar de forma
excecional as intenções e orientações superiores.
Releva-se, ainda, o cuidado planeamento nos apoios prestados a várias entidades, tanto militares
como civis e, ainda, no escrupuloso cumprimento e difusão oportuna das Diretivas superiores, neste
particular com especial relevo para as Diretivas emanadas do Sistema de Aprontamento de Forças do
Exército, comumente conhecido por SAFE, cuja sistematização dos diferentes estágios de Aprontamento
de Forças Nacionais Destacadas, nomeadamente para as Quick Reation Force (QRF) da United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) e da
Resolute Support Mission (RSM) para os Teatros de Operações da República Centro Africana e do
Afeganistão, respetivamente, se revelou como um instrumento precioso para a monotorização e supervisão
desta tipologia de Forças, conforme a prioridade estabelecida pelo Comando do Exército.
Sempre incansável no superior acompanhamento e apoio das Forças em missão nos diferentes
Teatros de Operações e no alto nível de planeamento das atividades de treino, com especial referência para
os exercícios “ORION” e “CELULEX”, em 2018 e 2019, são prova da sua permanente disponibilidade e
cabal compreensão da Missão atribuída.
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Destaca-se, ainda e sobremaneira, a forma como coordenou a implementação e execução, pela
primeira vez em 2018, do Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército, mais conhecido por
PAMEEX, cujos resultados não só resultaram numa criteriosa gestão de recursos humanos e materiais, mas
também para a visibilidade de uma ação que se revelou como crucial para o reconhecimento do Exército,
no âmbito do Apoio Militar de Emergência, em prol das populações e do património florestal de Portugal.
A notável categoria da sua prestação apoiada na sua facilidade de comunicação e apresentação de
conceitos com qualidade no conteúdo e na forma, sobressaiu também no alto nível dos seus briefings,
exposições de Estado-Maior, seja a Altas Entidades estrangeiras ou nacionais, onde as suas esclarecidas
intervenções mereceram os mais elevados encómios por parte dos ilustres visitantes.
Oficial de confirmada competência profissional e invulgar nobreza de caráter que cultiva nas relações
interpessoais, primando por uma inquestionável probidade, pela sensatez, equilíbrio emocional e
maturidade das suas decisões, que refletem não só a sua permanente conduta, como espelham o produto de
uma carreira distinta, diversificada e exemplar, por todos reconhecida e exaltada, que o apontam como um
Oficial de elevadíssimo potencial, que prestigia a sua Arma, sendo merecedor de servir em cargos de maior
responsabilidade e cujos dotes são reconhecidos e apreciados pelo Comandante do Exército.
Assim, tomando em alta consideração os seus elevados dotes de caráter e virtudes militares de
natureza extraordinária e a sua excecional conduta moral e profissional posta no cumprimento das suas
tarefas, devem os altos serviços prestados pelo Coronel Tirocinado Silva Ferreira serem considerados como
extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando das Forças
Terrestres e para o Exército.
17 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Tm (08105285) Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro, pela forma extraordinariamente
competente, devotada e empreendedora como, durante cerca de 17 meses, exerceu a função de Subdiretor
da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI), a qual acumulou, desde janeiro de 2019,
com as de Chefe do Gabinete de Planeamento e Coordenação de Projetos (GPCP).
Militar detentor de um vasto conhecimento profissional, grande experiência e uma extraordinária
capacidade de trabalho, foi com extrema dedicação, abnegação e louvável espírito de sacrifício que encarou
todas as tarefas que lhe foram confiadas, merecendo especial destaque o rigor colocado na preparação da
Diretiva Setorial da DCSI para o triénio 2019-2021, mas também o cuidadoso planeamento e condução das
Jornadas Técnicas da Arma de Transmissões de 2019, bem como a pormenorizada preparação e execução
das visitas à DCSI do Diretor da “Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia
Técnica del Ejército de Tierra de España”, e posteriormente do Diretor do “Centro de Desenvolvimento de
Sistemas do Exército Brasileiro“. Merece também especial referência a criatividade e pragmatismo que
introduziu no plano de atividades para as comemorações do 50.º Aniversário da Arma de Transmissões,
bem como o voluntarismo com que sacrificou horas de merecido descanso para coordenar a execução do
livro "Arma de Transmissões: 50 anos de Engenho e Ciência". Nas já realçadas, como em todas as demais
atividades, o Coronel Tirocinado Oliveira Ribeiro afirmou-se por um notável espírito de colaboração e
exemplar lealdade para com o seu Diretor, a quem também apoiou, com a sua ponderada avaliação e
assertivo juízo, nos assuntos da competência do Presidente do Conselho da Arma de Transmissões.
Como Chefe do GPCP foi evidente o extraordinário dinamismo que imprimiu à gestão dos diversos
projetos em curso, destacando-se no âmbito Sistema de Informação e Comunicações Operacional (SIC-Op), a
expansão do Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE), bem
como a coordenação do Grupo de Trabalho para a digitalização e desmaterialização de processos. No
âmbito do Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T), merecem realce pela sua inegável
importância para o desenvolvimento da Capacidade de Comando e Controlo Terrestre, o acompanhamento
da execução do Contrato de Aquisição e Instalação de Equipamento Rádio Tático de Comunicações GRC-525
e de Integrador de Rede Rádio – REDE IP, a coordenação com a “NATO Communications and Information
Agency “ (NCIA) do projeto para aquisição do SIC-T, a negociação da melhoria do contrato do Combat Net
Radio (CNR), a coordenação dos pareceres técnicos do concurso para o C4I-Sistemas de Combate do
Soldado, a operacionalização do Battlefield Management System (BMS), e o acompanhamento do
desenvolvimento do Dismounted Situation Awareness (DSA/DSS-C2). Em todos estes processos ficou
patente a sua extraordinária competência profissional e espírito de organização, bem como uma excelente
capacidade para interagir em fóruns constituídos por elementos com culturas organizacionais distintas,
sendo determinante a sua ação para garantir a intransigente defesa dos objetivos e interesses do Exército.
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O Coronel Tirocinado Oliveira Ribeiro liderou também de forma superior a Equipa de Projetos e
Estudos Técnicos para o projeto SIC-T, através de um permanente acompanhamento e orientação,
imprimindo método e competência no desenvolvimento das especificações técnicas, rigor na elaboração de
cadernos de encargos, criteriosa análise técnica das propostas, e eficácia na operacionalização dos sistemas,
merecendo especial destaque a complexa, mas conseguida, integração da “picture” da componente terrestre,
no Sistema de Comando e Controlo Conjunto (SC2C). Foi ainda sob a sua superior direção que foram
concretizadas as demonstrações em diversos eventos, do BMS, e do LTE no Exercício “Fénix 2019”.
Concorrendo com o seu vasto conhecimento e experiência, o Coronel Tirocinado Ribeiro contribuiu
também decisivamente para a credibilidade da competência técnica da Equipa de Projetos e Estudos
Técnicos para o projeto SIC-T, facto que tem ficado atestado no reconhecimento obtido em exercícios
internacionais, no âmbito do Federated Mission Networking (FMN), e também pela sua direta participação
como foi exemplo, a conferência internacional SMI GROUP – Mobile Deployable Communications,
realizada em 2019, na Polónia, em que realizou uma intervenção dedicada ao tema “Mobile Deployable
Communications – The Portuguese Approach to Mobile CIS”.
Oficial de inequívoco valor e dotado de um notável espírito de bem servir, sendo reconhecido por
pautar todos os seus atos pelos ditames da honra e pela constante afirmação de elevados dotes de caráter,
de que destacam uma grande coragem moral, indiscutível lealdade, nobreza de atitude e esmerada educação,
o Coronel Tirocinado Oliveira Ribeiro tem na excecionalidade do trabalho desenvolvido como Subdiretor
da DCSI e Chefe do GPCP, o maior testemunho das suas extraordinárias qualidades profissionais e virtudes
militares, sendo como tal de elementar justiça exaltar publicamente as suas qualidades e enaltecer os seus
serviços, os quais se consideram extraordinários, relevantes e distintos, e dos quais resultou honra e lustre
para a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação e para o Exército Português.
10 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (05972286) Manuel Paulo da Costa Santos, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares, elevada competência profissional, extrema lealdade e espírito de missão que tem
evidenciado no exercício do cargo de Comandante do Regimento de Infantaria N.º 10 (RI10) ao longo dos
últimos dois anos. Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa notável
capacidade de planeamento, organização, direção e controlo, iniciou em 2017 a complexa, mas
simultaneamente muito importante, tarefa de Comandar uma unidade única do sistema de forças nacional
que ao longo do seu historial teve a singular particularidade de ter pertencido a todos os Ramos das Forças
Armadas Portuguesas, desde logo na sua génese no primeiro quartel do século XX quando se constituiu
como base da aviação naval da Marinha, passando à condição de Base Aérea da Força Aérea na década de
cinquenta, até que por último na década de noventa do século passado se tornou numa Unidade do Exército
que ostenta no seu desenho organizacional a primeira unidade de combate mobilizada para atuar fora do
território nacional desde o fim dos conflitos ultramarinos, iniciando um novo paradigma de atuação das
forças do Exército nas Operações de Apoio à Paz. Da sua insigne ação de comando, merece especial
saliência, um conjunto de ações resultantes de um estudo por si realizado tendente a identificar
vulnerabilidades no sentido de as converter em oportunidades, no qual definiu as linhas orientadoras e
estratégias tendentes a inverter situações menos conseguidas ao nível operacional e administrativo-logístico, e em
simultâneo aprofundar as ligações com a sociedade civil reforçando a ligação umbilical entre o Exército e
a população de onde emana.
De entre um conjunto de atividades desenvolvidas no sentido da promoção do bem-estar dos seus
subordinados, destacam-se os trabalhos desenvolvidos na melhoria das condições de habitabilidade
realizadas nos alojamentos destinadas aos Sargentos e Praças, e na apropriação dos refeitórios de Sargentos
e de Praças, bem como o esforço despendido na intervenção e aquisição de equipamentos para o ginásio da
Unidade, infraestrutura com caraterísticas bivalentes de instrução/lazer. Ao nível da segurança interna do
regimento, merece particular relevo a melhoria dos itinerários, bem como as soluções tecnológicas de
vanguarda introduzidas ao nível da videovigilância do Paiol e do controlo de acessos à Unidade. Na área
da obtenção e retenção dos recursos humanos, é de assinalar um conjunto de medidas implantadas sob a
sua égide, consubstanciadas no modelo analítico como foram levadas a efeito as atividades de divulgação,
bem como na forma como abriu a Unidade a variadas visitas de alunos do Agrupamento de Escolas do
Distrito de Aveiro, promovendo dessa forma um primeiro contato desta população estudantil com a
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realidade castrense concorrendo para a sua formação cívica e de cidadania. No âmbito operacional, o
inexcedível esforço dedicado pelo Regimento na criação das condições administrativo-logísticas e
operacionais para que o 2.º Batalhão de Infantaria Paraquedista pudesse atingir níveis de prontidão
operacional consentâneos com as exigentes missões que lhe são atribuídas, nomeadamente quando é
chamado a cumprir missões no quadro da política de alianças internacionais das quais Portugal é signatário.
Contudo a sua ação não se circunscreveu às orientações superiormente definidas para o Comando da
Unidade, a sua indelével capacidade de estabelecer pontes de diálogo e gerar consensos em torno de projetos
com o propósito de promover a imagem do Exército enquanto pilar institucional, foram responsáveis pelas
sinergias que obteve ao nível da sociedade civil de que são exemplo as extraordinárias relações que
estabeleceu com as Autarquias onde o RI10 está implementado, Escola Profissional de Aveiro, Instituto de
Emprego e Formação Profissional, Diário de Aveiro e Porto Canal, que culminaram com a inauguração do
Monumento em Homenagem ao Paraquedista na Cidade de Aveiro e do Monumento Alusivo ao Centenário
da Presença Militar na Península de São Jacinto junto à porta de armas da Unidade, culminando com a
atribuição da Medalha de Ouro da Cidade ao RI10.
Tenaz e leal, com uma total devoção à causa militar demonstra uma permanente disponibilidade para
o serviço, sentido do dever e abnegação, cativa de forma inequívoca a atenção e o respeito dos seus pares
bem como de inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração pública pela permanente
demonstração dos seus elevados dotes de caráter, bem como das suas sublimes qualidades humanas e
militares forjadas nos mais nobres valores morais. Oficial distinto, possuidor de um elevado espírito de
sacrifício e de obediência, dinamismo e frontalidade, pautou sempre a sua atuação pela coerência,
ponderação e férrea determinação, evidenciando uma permanente preocupação com todas as situações
relacionadas com o RI10, nunca olvidando o seu referencial hierárquico, a Brigada de Reação Rápida,
facilitando, de um modo notável, a ação do seu Comandante de Brigada. Pelo anteriormente exposto, o
Coronel Costa Santos uma vez mais se afirmou como um Oficial de elevada estirpe, tendo a sua notável
Ação de Comando contribuído significativamente para a eficiência e cumprimento da missão da Brigada
de Reação Rápida e do Exército.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Cav (01585486) Henrique José Cabrita Gonçalves Mateus, pela forma dedicada,
responsável e muito competente como comandou, em condições extraordinárias, o Regimento de Lanceiros
N.º 2, durante cerca de dois anos e meio.
Ao assumir o Comando impunha-se o complexo desafio da consolidação da identidade Regimental
nas recém ocupadas instalações militares, na Amadora. Acresce, ainda, a tarefa desta unidade regimental
assumir a responsabilidade de apoio administrativo-logístico ao Comando das Forças Terrestres (CFT),
incluindo o Centro de Segurança Militar e de Informações do Exército (CSMIE).
A elevada competência profissional deste distinto Oficial permitiu-lhe coordenar e executar estas
tarefas, afirmando a sua liderança de uma forma determinada e muito eficaz, no sentido de simultaneamente
o Regimento manter as missões próprias e à sua responsabilidade, designadamente no que se refere à
Segurança, Protocolo e Honras militares.
Acresce que, a estas missões, impunha-se, igualmente, ainda a continuação da apropriação do
Aquartelamento da Amadora, cujas instalações careciam de uma requalificação profunda dos espaços
funcionais e sociais, bem como a recuperação de sistemas e equipamentos de Apoio.
A tudo isto o Coronel Gonçalves Mateus respondeu de forma esclarecida no estabelecer as
prioridades que se impunham, bem como no dirigir os esforços da sua Unidade de forma a cumprir os
prazos superiormente estabelecidos e organizar os diferentes serviços acometidos ao Regimento, de forma
a suprir os constrangimentos colocados, nomeadamente ao nível dos Recursos Humanos disponíveis.
Perfeitamente ciente das dificuldades, sempre as considerou como desafios na busca de soluções,
pelo que o seu Comando revelou espírito de sacrifício e de abnegação inerentes a uma atitude de exemplo,
motivação e resiliência para congregar a vontade e o trabalho dos seus subordinados, a quem muito foi
pedido para concretizar o cumprimento simultâneo de variadíssimas tarefas em prol do Exército,
especialmente num período de carência de recursos humanos ao nível deste Ramo, como já referido.
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Para além das missões próprias, sempre que o Regimento de Lanceiros N.º 2 foi chamado a participar
de forma ativa em eventos de alta relevância e visibilidade para o Exército Português, as propostas do
Coronel Henrique Mateus, enquanto Comandante, sempre apresentadas superiormente de forma atempada,
com a adequabilidade e rigor exigidos, nomeadamente nas Comemorações do Dia de Camões, de Portugal
e das Comunidades Portuguesas em 2018, nos Açores, e em 2019, em Portalegre, nas Comemorações do
Dia do Exército em 2018, em Guimarães, e em 2019, em Setúbal, na Cerimónia Comemorativa do
Centenário do Armistício, em 2018, e na Cerimónia de Apresentação da nova Arma Ligeira do Exército,
em 2019.
Revelou, de forma consistente, uma inquestionável lealdade e obediência no cumprimento das
orientações superiores e na Ação de Comando, procurando sempre contribuir com soluções para
proporcionar que a vida quotidiana conjunta no novo aquartelamento se proporcionasse em harmonia e
bem-estar comum, nunca regateando esforços para a melhoria das condições de habitabilidade dos militares
que prestam serviço no Aquartelamento da Amadora, bem como nos serviços de apoio social.
Como consequência de todo o trabalho efetuado e da Ação de Comando releva a manutenção da
identidade do Regimento de Lanceiros N.º 2 na sua nova localização, como Casa Mãe dos Lanceiros e da
Polícia do Exército junto das suas comunidades tradicionais, o que só foi possível com a transladação de
todo o património histórico e afetivo, com especial repercussão na Associação de Lanceiros e nas gerações
mais antigas que serviram nesta unidade, mantendo a união e o espírito de corpo.
Outras repercussões importantes da Ação de Comando do Coronel Henrique Mateus revelaram-se
na criação de laços com o município da Amadora, gerando sinergias que em muito contribuíram para
facilitar atividades de dinamização da imagem e integração do regimento nesta comunidade, bem como em
apoios significativos na melhoria dos seus espaços interiores.
Destacam-se a recuperação e requalificação das infraestruturas desportivas que passaram a permitir
a realização de eventos desportivos com participação de militares e civis, com destaque para os concursos
de equitação que tiveram uma excelente recetividade. Por último, reitera-se que este regimento continuou
a prestar todas as suas missões tradicionais no que respeita a guardas de honra a altas entidades e outras
missões protocolares, com a dignidade que sempre foi seu apanágio, ao aprontamento de forças de Polícia
do Exército para missões nacionais e internacionais, bem como na participação e apoio em diversos
exercícios operacionais, com destaque para o “ORION 2018 e 2019”, estes de âmbito Exército.
Durante o seu Comando, o Regimento de Lanceiros N.º 2 teve relevante expressão no cumprimento
dos compromissos externos assumidos por Portugal, seja no âmbito das Nações Unidas, da União Europeia,
das Bilaterais ou da Cooperação Técnico-Militar.
Assim, destaca-se a participação de uma Close Protection Team, em que o Regimento se constitui
como Unidade Mobilizadora e Aprontadora, no âmbito da MINUSCA, no Teatro de Operações da República
Centro Africana, onde foi garantida a proteção do Deputy Force Commander, bem como o aprontamento
de uma segunda Equipa para o Teatro de Operações do Mali, no caso na EUTM.
No âmbito da Cooperação Técnico-Militar, promoveu uma ação de Assessoria Temporária à
Estrutura Superior das Forças Armadas da República de Cabo Verde, na qual o Regimento sob o seu
Comando se constituiu como Entidade Tecnicamente Responsável, assegurando a presença, naquele país,
de 01 (um) Oficial e de 01 (um) Sargento.
Perfeitamente ciente da importância do estabelecimento de relações bilaterais entre Países Amigos,
foi promotor da realização de um Curso de Proteção Pessoal, que contou com a participação de 01 (um)
Oficial e de 03 (três) Sargentos da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, atividade, esta, já alvo do justo
reconhecimento da qualidade formativa ministrada no Regimento.
Estas ações constituem, sem dúvida, o Coronel Henrique Mateus como um dinamizador do
Regimento de Lanceiros como um braço forte, mas amigo, do reforço do Exército Português junto dos
países amigos ou em Teatros de Operações onde o nosso Exército tem destacado papel.
Também, sob o seu esclarecido Comando, as responsabilidades de Formação foram garantidas ao
nível dos diferentes cursos ministrados com destaque das forças internacionais no Teatro de Operações do
KOSOVO, inserida no controlo de tumultos no que se refere a FIRE PHOBIA, e ainda ao nível dos cursos
de Controlo de Tumultos, Condução Defensiva e Proteção Pessoal.
De destacar que o Regimento de Lanceiros é face visível e primordial sempre que são realizados
grandes eventos, sejam Exercícios, Cerimónias Militares, Receções a Altas Entidades nacionais e
internacionais, para apenas referir alguns, onde é marcada a sua presença, evidenciando a especificidade da
sua missão, com elevada visibilidade e sempre referidos com grandes elogios pela sua competência, rigor,
confiança e imagem de profissionalismo que transmitem.
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Para que tal desiderato acontecesse, releva-se o seu permanente acompanhamento, sempre pugnando,
de forma contínua, para que o esforço devotado à Formação e Treino de novos Lanceiros para missões de
segurança, em diferentes Unidades e Órgãos do Exército, bem como do Estado-Maior-General das Forças
Armadas e Ministério da Defesa Nacional, fosse de acordo com os pergaminhos já de referência e
produtoras da total confiança do Comando do Exército.
Por tudo isto, o Coronel Henrique Mateus, durante o seu Comando, revelou possuir excecionais
qualidades e virtudes militares pela afirmação constante de elevados dotes de caráter que o definem como
um oficial de exceção, muito determinado no cumprimento da sua missão e com capacidade para o
desempenho de cargos de nível superior. Os seus serviços prestados ao Regimento de Lanceiros N.º 2 e ao
Exército merecem este reconhecimento público, sendo considerados como distintos, relevantes e de muito
elevado mérito.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Eng (07978886) Rui Paulo Brazão Martins Costa, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares e pela forma altamente honrosa e brilhante demonstrada durante cerca de dois anos e três
meses, no exercício do importante cargo de Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3 (RE3).
Oficial de elevada e reconhecida competência profissional, pautou a sua conduta pelo rigor e
discrição, revelando singulares qualidades pessoais, uma assinalável lealdade e uma clara e profunda visão
sobre a missão do seu Regimento e do Exército. A sua sólida determinação, permitiu-lhe adequar os
recursos às solicitações, onde a sua capacidade para planear, organizar e coordenar atividades foram
decisivas para apresentar, com oportunidade e sensatez, propostas adequadas e fundamentadas para os
inúmeros e complexos desafios, sempre em conformidade com as diretivas e orientações superiormente
estabelecidas, atestando enorme espírito de obediência para bem servir nas diversas e exigentes
circunstâncias.
No âmbito da atividade operacional do RE3, a sua atuação foi particularmente relevante no
aprontamento dos seus encargos operacionais, nomeadamente a Companhia de Engenharia de Combate
Média e a 2.ª Companhia de Engenharia de Apoio Geral. Para eles orientou a sua ação de comando tendo
em vista o cumprimento dos ciclos de treino previstos, nomeadamente nos exercícios “LUSITANO 17”,
“DRAGÃO 17”, “DRAGÃO 18”, “VULCANO 17”, “VULCANO 18”, “MEDULA 17”, “MEDULA 18”
e “VÉNUS 18”, cujos desempenhos muito se deveram à sua firmeza junto do seu Estado-Maior e junto das
respetivas subunidades.
Concomitantemente, é de evidenciar a importância que deu à participação e ao apoio nos exercícios
de aprontamento das Forças Nacionais Destacadas (FND), como foram o “BESMAYAH 191”, “BAGDAD
191” e “KABUL 191” e nos exercícios que atestaram a sensibilidade às questões de segurança, como foram
o “SEGURANÇA 172” e “SEGURANÇA 182”, onde fez sentir a sua postura baseada na correção e na
disciplina.
Quanto aos empenhamentos decorrentes das Missões de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-Estar é
de salientar a sua capacidade de ajustar os meios disponíveis na execução de tarefas que prestigiam a
engenharia militar e a Instituição que serve. Com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,
enaltecem-se os trabalhos executados nas Matas Nacionais de Leiria, na Reserva Natural de São Jacinto,
na Região de Viseu, na resposta às solicitações da Câmara Municipal de Sines e nos trabalhos de
beneficiação e apropriação dos itinerários florestais na região da Serra da Estrela, ou ainda nos diversos
patrulhamentos dissuasores nas regiões de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Chaves e Montalegre.
Acresce ainda, que patrocinou o acolhimento dos pedidos das diferentes entidades civis da sua área de
responsabilidade, associados a atividades de grupos de antigos militares, de solidariedade social e de apoio
a eventos culturais e desportivos locais.
No Plano de Atividade Operacional Militar, destacam-se os múltiplos apoios inopinados, que tiveram
a sua supervisão, e que permitiram a reabilitação de infraestruturas como aqueles que foram realizadas na
Sé de Bragança, na Escola dos Serviços, no Regimento de Cavalaria N.º 6, no Aquartelamento de Santana,
em Coimbra, e no próprio RE3, ou ainda, na desmatação e limpeza, designadamente, no Regimento de
Artilharia Antiaérea N.º 1, no Regimento de Artilharia N.º 5, no Regimento de Infantaria N.º 14, no
Regimento de Infantaria N.º 10, no Regimento de Transmissões, no Regimento de Infantaria N.º 19, no
Instituto Universitário Militar e nos Prédios Militares da Responsabilidade do QG/BrigInt. Em simultâneo,
no âmbito do Plano de Atividade Operacional Civil é meritório destacar os trabalhos de engenharia com as
Câmaras Municipais de Pedrogão Grande, de Server do Vouga e de Montalegre.
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A sua ação de comando ficou ainda marcada pelo seu espírito de sacrifício, promovendo, mesmo
com prejuízo da diminuição temporária de quadros no RE3, a participação dos seus militares em missões
internacionais, quer em FND, quer como Elementos Nacionais Destacados. Também, no âmbito da
Cooperação no Domínio da Defesa com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, manteve o
precioso acompanhamento, que em muito contribuiu para a obtenção dos acentuados níveis de excelência.
Na área da formação profissional, revelou incansável dedicação à colaboração com o Instituto de
Formação Profissional de Rio Meão, garantido ações formativas relevantes, como são os cursos de operador
de equipamento pesado de engenharia, de canalizador, de eletricista, de carpinteiro e de mecânico, entre
outras, cuja valorização e reconhecimento legal, importa assegurar.
De referir, por último, as intervenções de manutenção e recuperação das infraestruturas que não quis
deixar de realizar no seu Regimento, nomeadamente, o melhoramento do alojamento das praças e a
reabilitação do ginásio da sua Unidade.
Pela significativa atividade desenvolvida, insigne exercício de comando e pela afirmação constante
de elevados dotes de caráter, abnegação e notável valor militar, o Coronel Martins Costa corrobora as
ilustres referências a seu respeito, enaltecidas por todos os que consigo tiveram oportunidade de privar,
pelo que é plenamente merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados extraordinários,
relevantes e distintos, dos quais resultou honra e lustre para o Exército e para Portugal.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor AdMil (10473185) Armando José Rei Soares Ferreira, pela forma como, durante três
anos, desempenhou o cargo de Comandante da Escola dos Serviços.
Oficial dotado de uma extraordinária competência técnico-profissional e de relevantes qualidades
pessoais, demonstrou no exercício da sua função um excecional espírito de missão e uma invulgar
capacidade de trabalho, que lhe permitiram garantir elevados padrões de eficiência e eficácia no
cumprimento da missão da Escola dos Serviços.
Pautou em permanência a sua ação de comando pela defesa dos valores militares e por uma grande
exigência no cumprimento das tarefas e atividades atribuídas à Escola, consubstanciada numa visão realista,
elevada capacidade de planeamento e bom senso.
Na área da formação, realça-se a sua determinação e empenho em desenvolver a produtividade,
eficiência e segurança, acompanhando com muita proximidade os indicadores de avaliação e pugnando por
elevados níveis de satisfação dos formandos e formados, dando exemplo de abnegação e espírito de
sacrifício.
Sublinha-se ainda a motivação incutida no âmbito da capacitação pelo incansável estímulo na
elaboração de referenciais de curso, na organização de Jornadas Temáticas, na participação de militares em
grupos de trabalho internacionais, em projetos de Investigação e Desenvolvimento e na gestão de projetos
para o reequipamento do Exército, evidenciando inexcedível espírito de bem servir e disponibilidade.
No âmbito operacional, a sua clarividente ação de comando, garantiu assinaláveis níveis de prontidão
da Companhia de Reabastecimento de Serviços, não obstante as dificuldades conhecidas relativas ao efetivo
das Praças, que possibilitaram o apoio a um número inusitado de exercícios, desde os da componente
operacional do Sistema de Forças do Exército, à fase de aprontamento de várias Forças Nacionais
Destacadas, bem como aos exercícios da Academia Militar, da Escola de Sargentos do Exército e dos
Estabelecimentos Militares de Ensino e à participação no apoio à população da Cidade da Beira em
Moçambique, devido à destruição provocada pelo ciclone IDAI, patenteando extraordinária capacidade de
planeamento e organização, a par de exemplar capacidade de liderança.
No respeitante aos apoios internos e externos, sublinha-se a sua postura de abertura e disponibilidade,
destacando-se os prestados aos diversos Campeonatos Desportivos Militares, às visitas locais, regionais,
nacionais e internacionais realizadas à Escola, que muito contribuíram para a promoção da imagem e
correspondente prestígio do Exército, revelando distinto sentido de bem servir e visão holística da missão
da Direção de Formação e do Comando do Pessoal, que o creditam como um Oficial de elevada craveira.
Pelas qualidades e virtudes militares assinaladas, a que acresce o seu elevado sentido de dever, é o
Coronel Armando Ferreira digno, de os serviços por si prestados, de que resultou honra e lustre para o
Exército e para o País, sejam publicamente reconhecidos e classificados como extraordinários, relevantes
e distintos.
14 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

98

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

2.ª Série

Louvo o Cor Inf (09615186) Cesário Filipe Barros da Rocha, pela forma muito competente e
dedicada como ao longo dos últimos três anos desempenhou o cargo de Chefe da Repartição de Justiça e
Disciplina da Direção de Serviços de Pessoal.
Na supervisão e acompanhamento dos assuntos no âmbito do Código de Justiça Militar,
Regulamento de Disciplina Militar e Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças
Armadas no Exército ou do Código Penal, patenteou uma esclarecida e determinante ação de chefia
caraterizada pelo bom senso e sensibilidade humana procurando as soluções mais corretas, ou o seu
mais adequado encaminhamento, propondo soluções e procedimentos que, de forma inequívoca,
concorreram para a tomada de decisões mais esclarecidas, e para que os Militares do Exército tenham
o sentimento de que nesta área a Administração os reconhece e trata de forma igualitária, justa e
isenta.
Abordou sempre os problemas que se lhe deparavam duma forma sistémica, com arguto sentido
crítico, ponderação e clarividência, garantindo, que as inúmeras solicitações tivessem um processamento
atempado e fossem de nível qualitativo prestigiante, fruto do perspicaz restabelecimento da missão e
sequentes esclarecidas orientações dadas aos seus subordinados, e ainda da cooperação próxima com as
U/E/O envolvidas, evidenciando extraordinário desempenho, grande camaradagem, liderança e
profissionalismo.
Destacou-se também na rigorosa execução das normas e diretivas recebidas dos escalões superiores,
na diligente ação de coordenação que imprimiu na elaboração de estudos, propostas e diretivas, na profícua
participação em reuniões de coordenação dos trabalhos para entrada em produtivo de SIG/RHV, no âmbito
do Macroprocesso 5 – Justiça e Disciplina.
Igualmente redesenhou a organização e tramitação dos processos de averiguações por acidente
ou doença, documento enquadrante que se aplica a todos os Militares e Civis do Exército, dando
desta forma um contributo importante para a simplificação e desmaterialização de processos, contribuindo
para um Exército mais eficaz e moderno, revelando capacidade de iniciativa e grande competência
técnico-profissional.
Congregando vontades e capacidades coordenou e motivou de forma permanente os militares sob a
sua chefia, garantindo um elevado nível de coesão e de espírito de corpo na Repartição, implementou um
sistemático, criterioso e atempado processamento de todo o expediente, granjeando o reconhecimento dos
seus superiores, pares e subordinados.
Pelas relevantes qualidades pessoais e profissionais reveladas de que se destacam a lealdade,
abnegação e espírito de camaradagem, é o Coronel Cesário Rocha merecedor de ver considerados os
serviços por si prestados, como extraordinários e relevantes tendo os mesmos contribuído
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
17 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (08893286) Mário Alexandre de Menezes Patrício Álvares, pela elevada
competência profissional e extraordinário desempenho demonstrados, ao longo de cerca de um ano, no
exercício do cargo de Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME).
Oficial possuidor de invulgar lealdade, espírito de obediência, espírito de iniciativa e assinalável
sentido do dever, desenvolveu uma ação de comando responsável e criteriosa, suportada numa excelente
capacidade de planeamento, organização e no cumprimento das diretivas e orientações superiores,
conseguindo, com bom senso, inteligência e ponderação, superar todas as diferentes e complexas situações
com que se foi deparando durante o seu período de comando.
Com a implementação do modelo de Apoio Militar de Emergência (AME), desde logo soube
identificar quais as prioridades para o incremento da edificação da Capacidade de AME, apresentando as
propostas consentâneas com os vetores de desenvolvimento pretendidos ao nível do reequipamento, das
infraestruturas, da formação, do treino e dos exercícios, a par do comando e controlo de uma atividade
operacional complexa, cuja visibilidade teve lugar na integração e sincronização dos diversos módulos de
intervenção do Exército, aquando da ativação do Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército
(PAMEEX).
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Assim, ao organizar e executar o Seminário “APOIO MILITAR DE EMERGÊNCIA: EVOLUÇÃO
E TENDÊNCIAS”, o qual contou com conferencistas do European Union Civil Protection Mechanism,
bem como das Forças Armadas de Espanha e de França, ao participar, como palestrante, em inúmeras
conferências afetas à Proteção Civil (PROCIV) e ao realizar o segundo Exercício Anual de AME, o “FÉNIX
19”, em Idanha-a-Nova, onde se exercitaram as Capacidades de Comando e Controlo da Unidade de Apoio
Militar de Emergência (UAME) e de Projeção de Recursos Humanos e Materiais de AME, contribuiu de
forma inequívoca e de elevada visibilidade para a divulgação e promoção do RAME, no seio do Exército,
junto da sociedade civil, como também para o treino das capacidades do Ramo, em estreita colaboração
com os diferentes agentes de PROCIV.
Dotado de uma singular capacidade de liderança e espírito de missão, extremamente sensato e
empreendedor, nunca regateou esforços no planeamento, na coordenação, na execução e na supervisão das
diversas tarefas e missões acometidas ao seu Regimento, no âmbito do PAMEEX19, sendo merecedor da
plena confiança do Comando do Exército, na responsabilidade de gerir recursos humanos e materiais das
mais variadas Unidades do Exército.
Atento aos desafios colocados no que concerne à retenção de Praças, desde logo aplicou os seus
conhecimentos, promovendo práticas pedagógicas e metodológicas integradoras e potenciadoras que
garantissem a qualidade de todo um processo formativo a quando da realização dos Cursos de Formação
Geral Comum de Praças do Exército, no RAME.
De facto, a sua ação foi notória na forma exemplar como identificou as medidas motivacionais dos
formandos e colocou em prática um conjunto de procedimentos no sentido de minimizar as taxas de atrição
durante o percurso formativo e em simultâneo, consciente que o Regimento, sob o seu Comando, é uma
das portas de entrada no Exército para os jovens ali incorporados, capacitar os futuros militares de forma a
melhor, compreender e se integrarem nos Valores Militares.
De destacar, igualmente, que ao nível da Formação, em Apoio Militar de Emergência, a sua ação foi
determinante, constituindo-se o RAME como responsável por ministrar as instruções aos militares dos
Pelotões de Rescaldo e Vigilância Ativa pós incêndio, do Exército e da Marinha, dos Destacamentos de
Engenharia, do Exército e da Força Aérea, dos Oficiais de Ligação das Forças Armadas à ANPC, do, pela
segunda vez realizado, Estágio de Missões de Proteção Civil, destinado aos Cadetes Alunos do 4.º Ano, do
Exército e da Guarda Nacional Republicana, da Academia Militar e do, sublinha-se, desenvolvimento de
sinergias com a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Tomar, com vista a ser criados
Estágios e Ações de Formação especializados na área do saber relativo ao AME.
Na área sociocultural, o Coronel Mário Álvares concretizou um vasto e reconhecido trabalho, com a
abnegação e entrega que o caraterizam, a par de uma sólida cultura geral e militar, que possibilitou ao
RAME a integração plena na comunidade civil, local e regional.
Soube, igualmente, rentabilizar as infraestruturas do RAME, ao nível da Equitação, mantendo as
aulas de Hipo terapia para alunos com necessidades especiais, em apoio aos Agrupamentos de Escolas de
Abrantes e do Sardoal, o que releva o suprimento de uma necessidade muito específica junto da comunidade
local e em prol dos que a necessitam.
Neste plano, já no âmbito desportivo, sempre apoiou a realização dos Concursos Nacionais de
Combinado, projetando o Regimento a nível nacional, no desporto equestre.
Tendo sempre presente o Dever de Memória, promoveu a realização de cerimónias militares,
nomeadamente as de Juramento de Bandeira, em espaços públicos nos Municípios de Abrantes, Constância,
Nisa, Gavião, Rossio ao Sul do Tejo, nos quais sempre homenageou os antigos Combatentes,
demonstrando, uma vez mais, que sendo o percursor da mais jovem unidade Regimental do Exército,
sempre soube honrar e dignificar o legado daqueles que nos antecederam e que se constituem como
exemplo.
Em paralelo, nunca regateou esforços nos apoios à Liga dos Combatentes, Núcleo de Abrantes,
atingindo um nível de apoio à Família Militar digno de registo e alvo dos maiores elogios da comunidade
militar local e respetivas famílias.
É de salientar a maneira como, a par de uma gestão rigorosa dos recursos financeiros e materiais à
sua disposição, organizou as prioridades de intervenção nas instalações da sua Unidade, possibilitando
inúmeras atividades de manutenção e conservação, designadamente, na contínua melhoria das condições
de trabalho e de bem-estar dos militares que servem no RAME, destacando-se as relativas ao alojamento
das Praças, nas de Segurança, através da adequação dos diferentes Planos aos recursos disponíveis, e nas
de Gestão, pela introdução de novas plataformas colaborativas e o melhoramento das condições para
acolher as valências essenciais para o Encargo Operacional.
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Pela significativa atividade desenvolvida e pelo seu evidente valor militar, o Coronel Mário Álvares
mostrou ser detentor de excecionais qualidades e virtudes militares, alicerçadas na prática, em alto grau, da
virtude da honra e na afirmação constante de elevados dotes de caráter, tornando-se merecedor deste público
louvor e digno de que os serviços por si prestados, em prol do Regimento de Apoio Militar de Emergência,
do Comando das Forças Terrestres e, consequentemente, do Exército, sejam considerados extraordinários,
extremamente relevantes e de elevadíssimo mérito.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (10995883) José António Teixeira Leite, pela forma extraordinariamente
competente e dedicada como ao longo de trinta e nove anos serviu o Exército.
Iniciou a sua carreira militar, como subalterno, no Regimento de Infantaria do Porto, onde no
exercício de funções de comandante de Companhia de Instrução, demonstrou elevada capacidade de
comando e grande vocação para transmitir conhecimentos, incentivando e orientando os seus graduados
para que a formação atingisse níveis elevados de rendimento.
Promovido a Capitão em 1989, no comando de Companhias Operacionais e de Serviços tanto no
Regimento de Infantaria de Chaves como no Regimento de Infantaria do Porto, evidenciou assinaláveis
conhecimentos técnico-profissionais, garantindo que atingissem alto grau técnico-militar, elevados níveis
de prontidão e que os militares sob o seu comando evidenciassem inexcedível compostura e elevado nível
de disciplina.
Colocado em 1993, ainda como Capitão, no Quartel General da Região Militar Norte, no cargo de
chefe da Secção de Recrutamento e Mobilização da Repartição de Pessoal, desenvolveu um trabalho de
excelente qualidade, apresentando estudos e propostas bem fundamentadas, nomeadamente relativas aos
exercícios regionais de convocação, demonstrando elevada competência profissional, lealdade e dedicação
ao serviço.
Posteriormente colocado no Estado-Maior do Exército desempenhou funções no Grupo de Trabalho
“Aviação Ligeira do Exército”, entre setembro de 1994 e agosto de 1995, e foi Chefe da Repartição de
Planeamento Forças/DPP/EME, entre agosto de 1995 e julho de 1996, tendo patenteado assinalável espírito
de bem servir e conhecimentos técnico-profissionais que lhe permitiram ser um elemento considerado no
aspeto do apoio à decisão.
Com o posto de Major regressou, em 1996, ao Comando da Região Militar do Norte, assumindo
inicialmente o cargo de adjunto do Chefe da Repartição de Pessoal do Quartel General e, posteriormente,
o de chefe da Repartição, denotando espírito de sacrifício e uma notável capacidade de organização e
planeamento designadamente na gestão dos militares, pugnando pela transparência e previsões nos Planos
de Movimentos Anuais.
Promovido ao posto de Tenente-Coronel, em 2000, foi colocado na Escola Prática de Serviços de
Transportes, onde desempenhou as funções de Comandante de Batalhão de Instrução, destacando-se pela
sua dedicação e empenho, transmitindo sempre de forma correta e pedagógica as diretivas superiores,
garantindo assim a devida coesão e espírito de corpo do Batalhão, numa altura de profundas mudanças no
sistema de instrução do Exército com a implementação dos cursos para militares RV/RC. Chamado
simultaneamente a desempenhar o cargo de 2.º Comandante da Escola, revelou-se um indispensável elo de
ligação e coordenação entre o Comandante e os escalões subordinados e demonstrou possuir grande
capacidade de comando, contribuindo de forma decisiva para o sucesso dos mais importantes eventos
realizados, nomeadamente, das comemorações do dia da Unidade e Encontro Anual de Artistas.
De regresso à sua guarnição militar, em 2002, foi colocado no Quartel General da Região Militar do
Norte, assumindo o cargo de chefe da Repartição de Operações, Informações e Segurança, onde, fruto da
sua grande experiência e capacidade de coordenação, que se destacou pela forma extraordinariamente
empenhada e eficiente como analisou, planeou e respondeu às várias, complexas e sensíveis situações,
designadamente a participação das Unidades e Órgãos da Região no “Euro 2004”. Chamado a exercer as
funções como Sub-CEM/QG/RMN, mais uma vez ficaram bem patentes as suas qualidades de
planeamento, direção e controlo, nos exercícios das séries de “Alcaide Faria” e “Frente Norte”, nos quais
exerceu as funções de Chefe do Estado-Maior da Brigada de Defesa Territorial do Norte, evidenciando
relevantes qualidades pessoais, elevada competência técnico-profissional e espírito de missão. Merece
ainda especial destaque, o trabalho desenvolvido na organização e preparação das Cerimónias
comemorativas do dia do Exército, na cidade do Porto em 2004 e na coordenação dos grupos de trabalho
para a operacionalização do uso da Rede Dados pelas Unidades e Órgãos da Região Militar do Norte e para
a transformação do RA5 em Centro de Formação Geral.
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De março de 2006 a junho de 2013 exerceu funções na Autoridade Nacional de Proteção Civil, como
Comandante Operacional Distrital do Porto, tendo sido promovido a Coronel em 2007. A sua ação foi
reconhecida como tendo prestigiado o Exército e as Forças Armadas, graças ao excecional nível de
planeamento operacional e capacidade de articulação, entre os agentes de proteção civil demonstrados,
designadamente, aquando da realização, no Porto, dos eventos “Red Bull Air Race”, no combate aos
incêndios florestais, no acompanhamento da execução das obras do Túnel do Marão e na concretização dos
exercícios de proteção civil no âmbito do Plano Especial de Emergência do Aeroporto Francisco Sá
Carneiro.
Colocado em 2015 na Direção de Serviços de Pessoal (DSP), como chefe do Gabinete de Segurança
e Saúde no Trabalho do Exército, procedeu com poucos meios ao seu levantamento e organização
manifestando assinalável espírito de bem servir e de abnegação. Assumindo em 2016 o cargo de Subdiretor
da DSP, demonstrou superiores competências na consolidação da instalação da DSP em Vila Nova de Gaia,
na coordenação e supervisão da componente Exército nas Peregrinações Militares a Fátima e na promoção
e renovação da imagem dos Órgãos Musicais. É de realçar ainda, os elevados dotes de caráter manifestados
no relacionamento com os seus pares e subordinados, que lhe granjearam grande estima e consideração e
concorreram para um excelente espírito de colaboração e disciplina entre os militares desta Direção.
Durante o ano de 2018 desempenhou, com uma liderança empenhada, inteligente e eficaz em regime
de substituição o cargo de Diretor de Serviços de Pessoal. A sua ação fez-se sentir na assistência na doença
aos militares e respetivas famílias e no apoio aos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas,
onde agilizou tarefas e desburocratizou procedimentos, bem como no redesenhar da organização e
tramitação dos processos de averiguações por acidente ou doença. É igualmente de enaltecer a sua ação
motivadora e orientadora no êxito da entrada em produtivo, a 01 de janeiro de 2019, do modulo de
vencimentos do SIG/RHV, e implementação das significativas e sucessivas alterações verificadas na
legislação enquadrante dos vencimentos e abonos e dos normativos aplicáveis. Assumindo novamente o
cargo de Subdiretor da DSP em 2019, desenvolveu um excelente trabalho na coordenação do emprego dos
órgãos musicais e na manutenção da sua motivação através de propostas de aquisição de instrumentos e de
reconhecimento de serviços prestados pelos militares músicos.
Norteando a sua extensa carreira militar, pela afirmação de excecionais qualidades e virtudes
militares, o Coronel Teixeira Leite, no momento em que por imperativos legais cessa o serviço ativo, é de
inteira justiça, considerar os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos.
08 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (18565583) Luís Manuel Garcia de Oliveira, pela forma muito honrosa,
competente e distinta como exerceu, nos últimos três anos, o cargo de Comandante da Unidade de Apoio
do Estado-Maior do Exército (UnAp/EME), evidenciando relevantes qualidades pessoais, acentuado
espírito de missão e apurado sentido de responsabilidade.
Escolhido para o desempenho do importante e exigente cargo de Comandante da UnAp/EME,
confirmou possuir uma invulgar capacidade de liderança e acentuada competência profissional, virtudes
refletidas no modo como interpretou de forma correta, objetiva e esclarecida, a missão da Unidade sob o
seu Comando e as orientações e diretivas superiores recebidas, revelando sempre comprovado espírito de
sacrifício e de obediência.
As suas excecionais qualidades e virtudes militares contribuíram, decisivamente, para que
procedesse, no âmbito da sua ação de Comando, à apresentação de propostas consistentes, realistas e bem
fundamentadas, respeitantes ao vasto e complexo conjunto de matérias à sua responsabilidade,
designadamente, nos domínios orçamental, de gestão das infraestruturas e do apoio administrativo-logístico,
aos mais de mil e setecentos militares colocados na UnAp/EME, muitos dos quais a prestar serviço fora da
estrutura orgânica do Exército, em território nacional ou no estrangeiro. Com efeito, as medidas que propôs
e as que foram por si implementadas, resultaram num reforço significativo da eficiência, eficácia e
economia global do Estado-Maior do Exército (EME), com reflexos muito positivos para o prestígio da
Unidade de Apoio e para o cumprimento da sua missão. Merecem destaque, os assinaláveis resultados
alcançados pelo Coronel Luís Oliveira no processo de recuperação e manutenção das infraestruturas à
responsabilidade de UnAp/EME, conseguindo articular os meios existentes de forma eficiente e
minimizando o impacto decorrente de um grande acréscimo das áreas de responsabilidade atribuídas a esta
Unidade, decorrente da implementação de ações de reestruturação adotadas pelo Exército.
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A sua carreira militar, com cerca de vinte e nove anos, após o seu ingresso no quadro permanente,
foi sempre pautada por elevados dotes de profissionalismo, dedicação e espírito de sacrifício. Virtudes
militares demonstradas de forma permanente nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos onde serviu,
realçando o Grupo de Artilharia de Campanha da Brigada Mecanizada, algumas Divisões do Estado-Maior
do Exército e a Academia Militar. Nestes locais, desempenhou um largo espectro de cargos e funções, de
início de natureza operacional passando, posteriormente, pelos diferentes níveis de planeamento, até à
docência e funções de Comando. Em todas estas funções, evidenciou, de forma constante, um elevado
espírito de missão com profundo sentido do dever e de colaboração e um apurado sentido de disciplina
associado a uma grande responsabilidade e elevada capacidade de organização. Dotes que, reveladores de
uma acentuada competência e empenho, se traduzem em qualidades de liderança, correção, sobriedade e
de grande nobreza de caráter, reconhecidos num conjunto assinalável de louvores e condecorações, com
que foi sendo agraciado ao longo da sua carreira militar.
Por tudo quanto precede, e no momento em que assume nova etapa da sua vida profissional e pessoal,
transitando para a situação de Reserva, é naturalmente justo e muito grato ao Comandante do Exército,
enaltecer e reconhecer as suas excecionais qualidades e virtudes militares, relevando a afirmação constante
de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, reconhecida coragem moral, e espírito de sacrifício,
assim como o contributo que deu ao Exército ao longo da sua carreira militar cujo corolário se materializou
no Comando da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército. É, pois, o Coronel Luís Oliveira digno
deste público louvor e da maior consideração e apreço, relevando os serviços por si prestados, como
extraordinários, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tm (01860184) Fernando Dias de Matos, pela forma extraordinariamente competente
e altamente prestigiante, como desempenhou ao longo da sua carreira de cerca de 36 anos de serviço efetivo,
os diferentes cargos que lhe foram atribuídos, tendo revelado em permanência elevada competência profissional,
abnegação, assinalável espírito de missão, sólida formação militar e humana, e grande sentido de camaradagem.
Após ter concluído a Academia Militar, iniciou a sua carreira como oficial subalterno no Regimento
de Transmissões, cedo revelando potencial para vir a constituir-se como um distinto Oficial, pelo zelo e
aptidão para bem servir desde logo evidenciado, destacando-se no exercício das funções que lhe foram
cometidas, designadamente como Adjunto da Companhia de Guerra Eletrónica.
Posteriormente, colocado na Escola Prática de Transmissões, no cargo de Comandante da
Companhia de Campanha do Batalhão de Transmissões, o qual desempenhou de forma dedicada e eficiente,
demonstrou grande capacidade de organização e elevada competência técnica, qualidades que lhe
permitiram alcançar excelentes resultados na formação dos militares dessa subunidade. Na Direção de
Ensino, como Chefe da Subsecção de Instrução Geral de Tática de Exploração e Segurança de Transmissões,
fez parte do Grupo de Trabalho interno criado para a elaboração da arquitetura do Sistema de Informação e
Comunicações Tático na definição dos requisitos operacionais e de sistema, onde com grande determinação,
soube adaptar-se e integrar-se facilmente, realizando com grande eficácia todas as tarefas que lhe foram atribuídas.
Colocado no Comando e Quartel-General do Campo Militar de Santa Margarida como Major,
desempenhou o cargo de chefe do Centro de Telecomunicações Permanentes com muito zelo e aptidão.
No regresso à Escola Prática de Transmissões, chefiou a Secção de Pessoal durante cerca de sete
anos, conseguindo ultrapassar as dificuldades decorrentes da conjuntura de redução de efetivos, permitindo
com êxito uma gestão de pessoal adequada às necessidades da sua Unidade, constituindo-se num excelente
colaborador do Comandante, através das informações e propostas que oportunamente produziu, nunca
deixando durante esse período de ministrar formação, denotando inexcedível dedicação e reconhecida
coragem moral.
Como Tenente-Coronel e no cargo de Comandante do Batalhão de Transmissões, subunidade da
Componente Operacional do Sistema de Forças, que desempenhou durante cerca de quatro anos, destacou-se
pela elevada capacidade de organização e liderança no planeamento e preparação das atividades de treino
operacional do apoio de combate em comunicações e sistemas de informação, bem como no apoio de
combate no contexto do Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T), materializados nos
diversos exercícios, sectoriais, nacionais e internacionais realizados. Salienta-se também o profissionalismo
e competência técnico-profissional colocados na organização do Seminário “O Apoio de Comunicações e
Sistemas de Informação às Grandes Unidades (Brigada) do Sistema de Forças Nacional”, e na
sensibilização e apoio prestados no âmbito da certificação de segurança dos módulos SIC-T em NATO
SECRET.
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Em agosto de 2016 foi nomeado por escolha segundo comandante do Regimento de Transmissões,
cargo que desempenhou num período de fortes constrangimentos no que respeita a recursos humanos,
sabendo de forma muito competente encontrar soluções adequadas para vencer os desafios quotidianos,
através de grande capacidade de organização, planeamento, espírito de sacrifício e excelentes relações
humanas, tornando-se um elemento decisivo na concretização de diversos apoios logísticos de elevada
responsabilidade solicitados à sua Unidade, nomeadamente as comemorações do Dia da Marinha e do Dia
de Portugal em 2017, que aliou a uma exímia ponderação e disponibilidade.
Nomeado para as exigentes funções de Chefe do Gabinete de Apoio, da Direção de Administração
de Recursos Humanos, confirmou as excelentes qualidades pessoais e profissionais que revelou ao longo
da sua carreira militar, que lhe permitiu obter excelentes resultados na assessoria que presta à Direção, no
acompanhamento dos diversos assuntos transversais às suas Repartições, na preparação de estudos,
brífingues e apresentações, entre outras atividades, denotando uma excelente preparação concetual e uma
invulgar cultura militar, revelando em todas as situações, bom senso e ponderação, que muito contribuíram
para a transparência e previsibilidade dos atos praticados.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam os elevados
dotes de caráter, a lealdade e o elevado sentido de dever, demonstrou o Coronel Fernando Matos ser
merecedor que os serviços por si prestados, materializados em atos de esclarecido e excecional zelo, no
cumprimento das missões que lhe foram cometidas, sejam considerados extraordinários, relevantes e de
muito elevado mérito.
17 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (19066496) Duarte Jorge Heitor Caldeira, pela forma muito competente como
exerceu, durante cerca de quatro anos, as funções de Ajudante de Campo de Sua Excelência o
Presidente da República.
Oficial distinto, com inequívoco espírito de missão, soube interpretar corretamente as necessidades
do exigente serviço de apoio direto a Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo
das Forças Armadas, evidenciando a sua capacidade de adaptação, de molde a poder bem servir nas
diferentes circunstâncias.
Detentor de uma sólida formação militar, o Tenente-Coronel Caldeira destaca-se pela sua competência
técnico-profissional e disponibilidade para o serviço, revelando as suas qualidades cívicas e virtudes
militares, através da temeridade da sua conduta.
Militar que patenteia um eminente sentido do dever, cumpriu, com desassombro, as tarefas que lhe
foram confiadas, tendo sabido interagir, de forma eficaz, com as várias assessorias da Presidência da
República e demais entidades envolvidas na preparação das diversas deslocações de Sua Excelência o
Presidente da República no País e no estrangeiro.
O Tenente-Coronel Duarte Jorge Heitor Caldeira demonstrou ser possuidor de elevados atributos
morais e profissionais, tendo, no desempenho das suas funções, prestado serviços militares altamente
meritórios e reconhecidamente relevantes e distintos, dignificando assim o Exército e as Forças Armadas
Portuguesas.
24 de janeiro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Louvor n.º 47/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20)

Louvo o TCor Inf (04415686) Joaquim Camilo de Sousa Monteiro, do Centro de Tropas de
Operações Especiais (CTOE), pelo elevado nível demonstrado no desempenho das várias funções ao longo
dos últimos quatro anos, nomeadamente como 2.º Comandante, cargo que desempenha desde 03 de
setembro de 2018.
No desempenho da função de Chefe da Secção de Formação em acumulação com a função de Chefe
do Núcleo de Prevenção de Acidentes, cargos que desempenhou por um período de cerca de três anos,
liderou todo um trabalho profundo de adequação dos referenciais de formação às novas orientações
emanadas superiormente para a formação e percursos formativos no Exército, garantindo o planeamento e
a execução da formação com elevados níveis de sucesso, fruto da sua elevada competência profissional,
caráter firme e grande coragem moral, evidenciados em momentos de maior trabalho, em que a exigência
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e o esforço para a coordenação e acompanhamento das complexas e arriscadas atividades dos Cursos de
Operações Especiais lhe exigiram, conseguindo dar pronta e eficaz resposta às necessidades de formação
neste domínio, evidenciando, uma vez mais, espírito de sacrifício e excecional zelo dignos de nota, cujo
acerto e superior resultado alcançado, ficaram demonstrados, quer na rápida aprovação de todos os
referenciais dos Cursos de Operações Especiais, quer na qualidade dos resultados atingidos pela Unidade
no âmbito da Formação. Oficial distinto, de caráter íntegro, sólida formação ética e militar, e notável apego
aos mais nobres ideais de serviço, foi inexcedível na disponibilidade e na obediência aos propósitos do
Comando da Unidade na área da Segurança e Saúde no Trabalho, tendo desenvolvido também aqui um
trabalho muito meritório, pela dinâmica que impôs, incentivando ao planeamento, direção e supervisão de
todas as atividades de segurança e prevenção de acidentes, indo desta forma ao encontro dos objetivos do
Exército nesta matéria.
Nas funções de 2.º Comandante e Chefe de Estado-Maior do CTOE, confirmou as excecionais
qualidades de comando e de liderança que já lhe eram sobejamente conhecidas, num quadro de parcos
recursos humanos, materiais e financeiros, que exigiram da ação de comando grande flexibilidade, superior
capacidade de controlo num quadro de respostas a tarefas e missões múltiplas e, sobretudo, adesão a novos
processos internos geradores da economia de meios e recursos, que com iniciativa e qualidade soube propor,
incentivar e acompanhar na sua execução. No desenvolvimento das inúmeras tarefas que lhe incumbiu
planear, prever, propor e supervisionar, revelou-se por uma afirmação constante de elevados dotes de
caráter, com particular ênfase para a sua tenacidade, imaginação e iniciativa, que sempre nortearam a sua
conduta, quer no relacionamento de trabalho com a estrutura do Exército quer no relacionamento com as
mais diversas Entidades Civis, para além do inexcedível apoio e disponibilidade para com os oficiais de
estado-maior e comandantes subordinados. Também no exercício das suas funções, demonstrou invulgar
capacidade de trabalho e de organização, na forma exemplar como preparou e comandou as tropas em
Parada Militar nas várias cerimónias de Juramento de Bandeira e encerramento de Cursos que se realizaram
no CTOE, que em muito contribuíram para valorizar a imagem do Exército Português junto dos familiares
dos recrutas e formandos. Nos momentos em que substituiu o Comandante foi notável a sua ação de
liderança, a sua lealdade e obediência, permitindo a continuidade serena e eficaz da ação de comando.
Oficial de reconhecida craveira, profundo conhecedor da realidade da Unidade e das Operações
Especiais, em que as diversas áreas funcionais interagem num saudável diálogo transversal, potenciando o
rendimento do conjunto, numa atitude de franca camaradagem e lealdade, interagiu de modo brilhante,
dinamizando os grupos de trabalho onde se inseriu, evidenciando dotes de natureza extraordinária, grande
dinamismo, sólida formação militar, singular proficiência e uma invulgar dedicação, manifestando, em
permanência, uma elevada competência técnico-profissional e aptidão para bem servir nas diferentes
circunstâncias, sendo digno de realçar o contributo que deu para o Plano Diretor do CTOE, quer na fase de
planeamento, quer já na fase de execução, onde revelou a sua inteira dedicação, com sacrifícios pessoais,
materializadas no prolongamento quase diário da sua atividade, muito para além das horas normais de
serviço. Salienta-se ainda, o profícuo trabalho que realizou como Gestor do projeto de implementação das
Forças de Operações Especiais, que se constituiu como um modelo para os demais projetos do Exército e
que se refletiu no fornecimento de material sofisticado com que a Força de Operações Especiais tem vindo
a ser equipada.
Assim, é com inteira justiça que louvo o Tenente-Coronel Joaquim Monteiro pelas suas qualidades
pessoais, militares e profissionais, bem assim pela forma altamente dedicada, eficaz, competente e meritória
como desempenhou as funções acima enunciadas, sendo digno de ser apontado à consideração pública e
merecedor de ocupar postos de maior responsabilidade e cargos de maior risco, devendo os serviços por si
prestados serem considerados como distintos, relevantes e extraordinários, dos quais resultou honra e lustre
para a Pátria.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (01687088) João Manuel dos Prazeres Mota Pereira, pela forma
excecionalmente competente, dedicada e eficiente como vem exercendo, há cerca de dois anos e meio, as
funções de Comandante do Estabelecimento Prisional Militar (EPM). Oficial de reconhecida coragem
moral, íntegro e muito determinado, serve com notável devoção o Exército, demonstrando possuir um
conjunto de qualidades humanas e profissionais de eleição, que tem vindo amplamente a consolidar.
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Revelando assinalável espírito empreendedor e dinamismo, foi exemplar a dedicação e o entusiasmo
como integrou o EPM junto da sociedade civil e entidades locais por via de protocolos e acordos de
cooperação, permitindo aos reclusos efetuarem trabalhos a favor da comunidade, para além das condições
especiais de acesso às instalações de apoio do Município de Tomar e formação certificada no Agrupamento
de Escolas aos reclusos, militares e civis do EPM.
No âmbito da componente penitenciária merece especial relevo a forma ponderada, assinalavelmente
esclarecida e institucional como se relacionou, particularmente, entre outros, com os Tribunais de Execução
de Penas, Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, Direcção-Geral para Reinserção Social, assegurando, por
um lado, o estrito cumprimento das penas e medidas privativas de liberdade decretadas pelos órgãos de
Soberania, e por outro, a progressiva reinserção do militar na Sociedade como cidadão de pleno direito.
Ainda nesta área salienta-se o intercâmbio com os Estabelecimentos Prisionais Civis (Leiria, Torres
Novas, Évora, Carregueira e Caxias) potenciando troca de conhecimentos e experiências, aperfeiçoando os
conhecimentos técnicos, seus e dos seus militares, e em simultâneo projetou a imagem de excelência do
EPM junto dos seus congéneres civis.
O Tenente-Coronel Mota Pereira tem demonstrado uma permanente capacidade de analisar a
situação e redefinir as suas orientações ajustando a sua ação e dos seus subordinados à realidade do EPM,
que face à particularidade de ser um órgão de apoio aos três ramos das FA e GNR, apresenta uma
dificuldade acrescida ao seu comandante por ter que lidar com militares com quatro origens distintas.
Apesar disso sempre soube gerir essas diferentes sensibilidades com uma postura ponderada, de bom senso
e equilíbrio, transmitindo uma imagem de confiança e determinação à população prisional mantendo-a
sempre psicologicamente estável.
De enaltecer também o trabalho de excelência desenvolvido em prol da melhoria das condições de
vida dos reclusos e de quantos prestam serviço no Estabelecimento Prisional Militar, pelas diligências que
efetuou no sentido de serem efetuadas obras que permitiram melhorar o conforto dos reclusos sem nunca
colocar em causa a sua segurança, bem como a instalação de meios eletrónicos de vigilância, tornando o
EPM num estabelecimento de referência quando comparado com os seus homólogos civis, sendo aqui
notória a sua vontade de bem servir, de abnegação, elevada competência profissional e extraordinário
desempenho.
Militar inexcedivelmente metódico e rigoroso, regeu toda a sua ação de Comando por uma
permanente preocupação, quer na procura das soluções mais adequadas que respondessem à multiplicidade
de solicitações de ordem humana e judicial, quer, ainda, na gestão da vertente militar do Estabelecimento
Prisional, revelando, em todas as circunstâncias, um elevadíssimo sentido de responsabilidade e um apurado
espírito de missão.
Pelas relevantes qualidades pessoais e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam, o
espírito de sacrifício, a lealdade, a camaradagem e o sentido do dever, o Tenente-Coronel Mota Pereira
creditou-se como um oficial naturalmente apto para ocupar postos de maior responsabilidade, tendo
contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, sendo
merecedor que os serviços por si prestados que resultaram honra e lustre para o Comando de Pessoal e
Exército, sejam classificados como extraordinários, relevantes e distintos.
12 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Tm (04138589) António Pedro Velez Quaresma Rosa, pela forma altamente
honrosa, digna, excecionalmente esclarecida e eficiente, como exerceu, no período de janeiro a setembro
de 2018, as funções de Chefe da Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação (RCSI) da Divisão
de Planeamento de Forças (DPF) do Estado-Maior Coordenador, no Estado-Maior do Exército, seguindo-se as
funções de Chefe do Gabinete da Direção e Gestão da Informação (GDGI) e atualmente há mais de oito
meses, as funções de Chefe do Departamento de Ciberdefesa e Segurança da Informação (DepCiberSI), do
Centro de Transmissões do Exército (CTE) da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI),
em que evidenciou excecionais qualidades e virtudes militares, enorme capacidade de trabalho, dinamismo
e elevada competência profissional.
Militar de elevada adaptabilidade e disponibilidade para o serviço, rapidamente se integrou nos mais
variados processos em curso da DPF, enquadrados entre as áreas específicas das Comunicações e Sistemas
de Informação (CSI) até às áreas transversais de planeamento em curso no Exército tais como a Gestão de
Projetos e a Gestão Estratégica.

106

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

2.ª Série

No âmbito do DepCiberSI/CTE, participou em diversos grupos de trabalho: sob a égide do EMGFA
na edificação da capacidade de ciberdefesa das Forças Armadas, sob a tutela do Ministério da Defesa
Nacional, participou no grupo de trabalho para a elaboração da Estratégia Nacional de Ciberdefesa e,
participou ainda no grupo de trabalho SCRIPTO, sob a responsabilidade do Gabinete Nacional de
Segurança (GNS), onde se pretende a definição dos requisitos funcionais e técnicos do sistema de
informação para a gestão e controlo de matérias cripto.
No âmbito das CSI, de salientar a abnegação e espírito de sacrifício empreendidos nos valiosos
contributos que produziu no âmbito das várias representações do Exército nos Grupos de Trabalho (GT),
tais como nos Sistemas de Apoio à Decisão das Forças Armadas, Sistemas de Comando e Controlo
Conjunto, no GT do desenvolvimento da Capacidade de Ciberdefesa das Forças Armadas e mais
recentemente, na participação nas Jornadas Técnicas da Arma de Transmissões, realizadas na DCSI, e ainda
as palestras de sensibilização sobre Segurança da Informação e Ciberdefesa, ministradas em diferentes
UEO.
Os seus sólidos conhecimentos na área das tecnologias da informação, contribuíram de forma
bastante significativa, a uma assertiva gestão do projeto de implementação do Microsoft Project
Management (MS EPM) no Exército e no apoio e coordenação de um conjunto de estágios e cursos,
disponibilizando informação no âmbito da ciberdefesa e segurança de matérias cripto, nomeadamente aos
Cursos de Segurança e Material Cripto, Promoção a Capitão e Sargento-Chefe e estágios aos Módulos de
Comunicações das Forças/Elementos Nacionais Destacados. O seu contributo resultou numa melhoria
substancial da qualidade da informação partilhada aos decisores em diversas áreas do planeamento tais
como na execução da Lei de Programação Militar (LPM), o Programa de Investimento e Despesas de
Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) e da Gestão Estratégica no Exército.
Para além disso, de observar a forma proactiva, diligente e de obediência com que participou em toda
a componente do planeamento e execução de formação em Gestão de Projetos, bem como na utilização da
ferramenta MS EPM, sendo estas atividades materializadas nas várias ações de formação efetuadas, bem
como na liderança da primeira equipa que representou o Exército no evento de Gestão de Projetos Bright
Challenge 2018. Participou igualmente nas equipas de planeamento e execução de diversos exercícios de
ciberdefesa tanto ao nível nacional como das organizações de que Portugal faz parte, como é o caso do
planeamento das edições de 2018 e 2019 do exercício de ciberdefesa do Exército, “CIBER PERSEU”, a
participação na equipa nacional de planeamento do exercício de ciberdefesa da NATO, CIBER
COALITION. Realça-se a sua participação na equipa de resposta estratégica no exercício de ciberdefesa do
Centro de Excelência Cooperativo de Ciberdefesa (CCD COE), Tallinn, LOCKED SHIELDS e a
participação como assessor para a área ciber na Célula Nacional de Resposta Militar no âmbito do exercício
de gestão de crises da NATO, CMX 19.
Como Custódio de Material Cripto do Exército, salienta-se a garantia do cumprimento dos requisitos
de segurança e procedimentos de produção, distribuição, gestão, controlo, manutenção das matérias cripto
produzidas e à guarda do Exército, numa clara manifestação de elevados dotes de caráter.
Como Chefe de Gabinete da Direção e Gestão da Informação da DCSI, apoiou na coordenação de
diversos eventos de confraternização de antigos militares da Arma de Transmissões, nomeadamente ao
nível das comemorações das festividades natalícias, no apoio à ação do Diretor, apoio e participação na
elaboração de notícias e de artigos relativos à DCSI e às Transmissões. Salienta-se ainda o apoio à IGE
através da participação num conjunto de Inspeções Técnicas de Segurança Militar, para a área da Segurança
da Informação e Ciberdefesa.
De esmerada educação, honesto, praticando em elevado grau a virtude da lealdade e pela notoriedade
do trabalho desenvolvido e espírito de bem servir de que sempre deu provas, o Tenente-Coronel Quaresma
Rosa, pautou todos os seus atos pelos ditames da honra e mostrou-se, em todas as ações de que foi
responsável, sempre digno de ocupar postos de maior responsabilidade, pela afirmação constante de
elevados dotes de caráter e reconhecida coragem moral, sendo como tal de elementar justiça exaltar
publicamente as suas qualidades e enaltecer os seus serviços, os quais se consideram extraordinários,
relevantes e distintos, e dos quais resultaram honra e lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de
Informação e para o Exército Português.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor Eng (07096091) Carlos Alberto Rocha Afonso, pela forma extremamente
perseverante, competente e determinada como exerceu as funções de 2.º Comandante do Regimento de
Engenharia N.º 1 (RE1) ao longo dos últimos 25 meses.
Oficial possuidor de uma excecional capacidade de planeamento e de organização, experiente e
cordato, assumiu com naturalidade as suas responsabilidades como segundo na linha de Comando e como
Chefe do Estado-Maior do RE1, descobrindo soluções adequadas e oportunas num quadro de elevada
complexidade organizacional, caraterizado pela multiplicidade de missões, em resultado das diversas
valências do RE1. Ao nível do pessoal, soube promover a melhor adequação das competências, saberes e
interesses dos militares sob o seu comando, com isso contribuindo para a elevação dos seus índices de
motivação. Numa outra vertente, soube promover a utilização criteriosa dos recursos financeiros da
unidade, com isso assegurando a disponibilidade de equipamentos e de materiais críticos para as operações
em curso. Também ao nível da gestão patrimonial desenvolveu uma ação consistente, definindo requisitos
de utilizador e garantindo a sua satisfação no âmbito das empreitadas e trabalhos de beneficiação de
infraestruturas e espaços verdes, com destaque para a reabilitação de áreas de apoio à formação, de
abastecimento de água e de saneamento, de manutenção do património edificado, de melhoramento da
eficiência energética e da conformação às regras da higiene e segurança no trabalho. Militar dotado de uma
criatividade assinalável, chamado à coordenação dos diferentes eventos de representação institucional da
Engenharia Militar, designadamente das cerimónias do Dia da Arma de Engenharia e do RE1, do dia
comemorativo do ex-Batalhão de Sapadores de Caminhos-de-Ferro, e do Dia da Continuidade, em 2018 e
2019. Com o seu inexcedível rigor, profissionalismo e lealdade desenvolveu uma ação criteriosa no
desenvolvimento dos sistemas de vigilância e de controlo de acessos da Unidade, estabelecendo as devidas
coordenações com as equipas técnicas e apresentando soluções que permitiram validar o funcionamento do
sistema. Teve, assim, um papel fundamental na atualização do Plano de Defesa do Aquartelamento e na
redefinição do controlo de acessos ao aquartelamento.
Foi com zelo que desempenhou as funções de representante nacional no projeto Joint Deployable
Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL) no âmbito da iniciativa “Pooling & Sharing” da União
Europeia, dando contributos concretos e institucionalmente alinhados, fundamentais para que as propostas
portuguesas estejam em sintonia com os objetivos do grupo de trabalho. Desenvolveu os trabalhos iniciais
para a execução do primeiro curso internacional de Busca Militar, a decorrer em Portugal em 2020, no RE1.
Revelando excecionais qualidades e virtudes militares, soube congregar esforços no sentido da
criação de uma identidade comum e da partilha de valores dos quadros do RE1, tendo em vista a integração
dos processos de gestão, e desenvolveu ação competente, designadamente no realinhamento das Normas
de Execução Permanente (NEP) e na adoção de procedimentos financeiros coerentes e estáveis. Chamado,
em acumulação, ao desempenho de funções como Presidente da Comissão de Gerência das Messes de
Oficiais e Sargentos e Bar de Praças, foi com abnegação, denodo e competência profissional que acomodou
este novo desafio no contexto da sua função de 2.º Comandante, trabalhando de forma incansável, muito
para além do horário normal de trabalho, na coordenação das diversas atividades e na consolidação do
funcionamento das messes em torno do Rancho Geral do RE1. Soube, em todas as circunstâncias, e com
atenção constante nas preocupações dos militares e funcionários civis do RE1, atender a uma gestão
rigorosa e criteriosa dos recursos humanos do RE1. Foi notável o seu apoio na gestão dos recursos materiais,
com orientações claras e transmitidas de forma arguta, sempre com a preocupação em alcançar os objetivos
delineados. A sua iniciativa e capacidade de antecipação das questões, permitiram atuar, a todo o instante,
no melhor emprego dos materiais e otimização dos equipamentos e viaturas do RE1.
Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e espírito de sacrifício, é de toda a justiça
reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Tenente-Coronel
de Engenharia Rocha Afonso como sendo um militar de elevada craveira, que pautou sempre a sua conduta
de forma exemplar e sempre digno de ocupar postos de maior risco e responsabilidade, devendo, por isso
os serviços por si prestados ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou
honra e lustre para o Regimento de Engenharia N.º 1 onde serviu, para a Engenharia Militar e para o
Exército Português.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor Cav (11578489) António Augusto Vicente, pela elevada competência profissional e
abnegação, assim como pela forma altamente honrosa e brilhante como, durante mais de três anos, exerceu
o cargo de Comandante da Unidade de Apoio do Quartel General da Brigada de Intervenção
(UnAp/QGBrigInt).
Oficial dinâmico e possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, manifestou, em
permanência, níveis de motivação invulgares e uma atitude muito positiva, essenciais à realização de tarefas
pelas quais foi responsável, como, entre outras, o planeamento e a coordenação do Dia da Defesa Nacional
em Coimbra, em que o seu bom senso, ponderação e serenidade foram decisivos para ultrapassar
dificuldades e obstáculos associados aos recursos necessários.
Provido de uma sólida formação militar, lealdade, espírito de sacrifício e de obediência, cultivou em
subido grau o sentido do dever e o espírito de missão e pautou a sua ação por uma inexcedível correção,
total dedicação ao serviço e contínua disponibilidade, evidenciando uma preparação técnica que em muito
contribuiu para o bom desempenho nas tarefas que lhe foram confiadas.
Oficial dotado de elevadas qualidades humanas, às quais soube adicionar um pragmático sentido
militar, tendo, como comandante, granjeado o respeito e a estima dos seus subordinados, assim como, a
consideração dos seus superiores hierárquicos.
A capacidade de organização e supervisão demonstrada, assim como o conhecimento e experiência
militar patenteados, foram determinantes para a consecução dos frequentes e permanentes desafios que
foram colocados à UnAp/QGBrigInt, dos quais se destacam a execução dos apoios a atividades tão
diversificadas, tais como: as Mostras de Doçaria Conventual; o Encontro de Artes e as diferentes cerimónias
militares associadas às comemorações do Dia da Brigada; o Armistício da Grande Guerra; a Evocação e
Homenagem a D. Afonso Henriques, Patrono do Exército; e visitas de Altas Entidades ao Aquartelamento.
Transparece, de forma vincada, a sua capacidade de liderança, mantendo os seus subordinados
naturalmente controlados e alinhados com o conceito que definiu para o seu comando, o que tem permitido
fomentar significativos níveis de produtividade.
Imbuído de grande dinamismo, o seu singular desempenho refletiu-se na concretização de
importantes obras de manutenção e conservação das infraestruturas do Aquartelamento de Santana,
nomeadamente, a requalificação dos alojamentos dos sargentos, a instalação de casa de banho no ginásio,
a divisão das casernas das praças masculinas e femininas, o alojamento para o pessoal de serviço, a
colocação de portas e janelas no refeitório geral e messes, a restauração das colunas dos claustros e a
implantação do sistema de videovigilância.
Por tudo o que precede, e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, é o Tenente-Coronel
António Vicente merecedor deste público louvor, devendo os serviços por si prestados serem considerados
como distintos, extraordinários e relevantes, dos quais resultou honra e lustre para a Unidade de Apoio do
Quartel-General, para a Brigada de Intervenção, para o Exército e para a Instituição Militar.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (00199093) Marco Paulo Machado Custódio, da Direção de Comunicações e
Sistemas de Informação (DCSI), pelas relevantes qualidades pessoais, excecional desempenho e exemplar
dedicação ao serviço, demonstrado nos dois últimos anos, no exercício da função de chefe do Departamento
de Desenvolvimento Aplicacional e Business Intelligence (DDABI), a qual acumulou com a docência da
cadeira de Programação e Computadores na Academia Militar, bem como pelas excecionais qualidades e
virtudes militares que desde sempre patenteou na execução das mais variadas tarefas que lhe foram
confiadas.
Sob a superior chefia do Tenente-Coronel Marco Custódio, o DDABI foi eficiente e eficaz,
desenvolvendo com grande ritmo soluções aplicacionais para apoio à gestão de processos, recursos e
informação, a nível dos órgãos de Comando do Exército, das quais se destacam as soluções desenvolvidas
para apoio à gestão e administração de recursos humanos e para a disponibilização e partilha online de
informação institucional e pessoal.
É de inteira justiça ser destacado que o nível de eficiência atingido na manutenção das aplicações
legadas do Exército, ou no desenvolvimento de novas soluções aplicacionais, muitas das quais da sua
exclusiva autoria, se deveu à sua extraordinária e reconhecida competência técnico-profissional,
inexcedível abnegação e grande espírito de sacrifício, o qual ficou patente nas muitas das suas horas de
lazer e merecido descanso que dedicou para atingir as melhores soluções para que a DCSI, a Academia
Militar e o Exército pudessem cumprir melhor a sua missão.
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Ficou patente também que se deveu ao seu louvável espírito de iniciativa, grande criatividade,
apurado sentido de organização e inexcedível capacidade de trabalho, o facto do departamento por si
chefiado, nos dois últimos anos, tivesse apresentado excelentes resultados no desenvolvimento e
manutenção de novos módulos aplicacionais, dos quais se destacam o Sistema de Registo e Controlo de
Apoios e Entidades Externas – Planos e Protocolos (SIRCAPE-PP), o Sistema de Registo e Controlo do
Plano de Missões ao Estrangeiro (SIRCPME), o Sistema de Registo e Controlo da Inspeção Geral do
Exército (SIRCIGE), o Sistema Integrado para o Processo de Aquisições do Exército (SIPA) e o Portal de
Apoio à Decisão, soluções que vieram permitir uma maior eficácia na gestão de processos e recursos, bem
como aceder à informação relevante para a tomada de decisão de forma mais fácil e rápida.
Mas é sobretudo merecedor de relevo, o engenho e ciência, com que continuamente mantinha e
atualizava inúmeras soluções aplicacionais, ao mesmo tempo que desenvolvia novas soluções para as mais
diversas áreas, sendo de destacar: o serviço aplicacional para adaptar a estrutura orgânica do Exército ao
módulo de Recursos Humanos e Vencimentos (RHV), do Sistema de Gestão Integrado da Defesa Nacional
(SIGDN-RHV), bem como a continuidade da sincronização com as aplicações legadas; o serviço
aplicacional para operacionalização do Sistema de Avaliação do Mérito dos Militares da Forças Armadas
(SAMMFA), peça essencial para o órgão gestor dos recursos humanos e para os Conselhos das Armas e
Serviços; o Portal de Informações Pessoais; o serviço aplicacional desenvolvido para determinação da
recuperação do tempo de serviço congelado e inerente posição remuneratória, desafio da maior
complexidade e dificuldade, que resolveu com máxima eficiência e eficácia; o portal da Messe de Lagos e
Tavira, ou a operacionalização do Sistema Integrado de Gestão Académica (SIGA),da Academia Militar.
Com a sua pertinente e constante atitude inovadora, permanente disponibilidade, e inexcedível
espírito de missão, praticando em elevado grau a virtude da lealdade e obediência, o Tenente-Coronel
Marco Custódio, pautou todos os seus atos pelos ditames da honra e mostrou-se, em todas as ações de que
foi responsável, sempre digno de ocupar postos de maior responsabilidade, pela afirmação constante de
elevados dotes de caráter e competência profissional, sendo da mais elementar justiça, exaltar publicamente
as suas qualidades e enaltecer os seus serviços que se consideram relevantes e extraordinários, contribuindo
para um Exército mais moderno, credível e de elevada prontidão e competência.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Tm (06782391) Rogério Morgado Ferreira, da Direção de Comunicações e Sistemas
de Informação (DCSI), pela extraordinária competência profissional e excecionais qualidades e virtudes
militares evidenciadas ao longo dos últimos dois anos, no exercício, em acumulação, das funções de chefe
da Repartição de Comunicações e da Repartição de Sistemas de Informação, da DCSI.
Oficial detentor de conhecimento e experiência ímpar na sustentação, manutenção e evolução
tecnológica do Sistema de Informação e Comunicações Operacional (SIC-Op), o Tenente-Coronel Rogério
Ferreira tem sido um dos elementos mais influentes para o cumprimento da missão da DCSI, sendo de
reconhecer que o seu louvável espírito de iniciativa, aliado a uma extraordinária organização e rigor, bem
como extraordinária competência técnica e conhecimento, tem permitido que por maiores e mais complexos
que tenham sido os desafios, no âmbito do sistema de informação e comunicações, os mesmos tenham sido
alvo de propostas de soluções, tecnologicamente evoluídas, realistas e ajustadas aos recursos financeiros e
humanos que o Exército tem à sua disposição.
Foi imbuído da maior lealdade e com uma atitude de permanente colaboração para com os seus
superiores, que o Tenente-Coronel Rogério Ferreira com uma total e permanente dedicação ao serviço,
chefiou superiormente as duas Repartições, as quais com engenho e ciência produziram estudos, projetos,
pareceres e assessoria técnica, em quantidade e dimensão sem paralelo no passado recente, destacando-se
pela sua relevância os inúmeros projetos no âmbito da modernização do SIC-Op, da implementação do wi-fi
welfare, ou da consolidação e expansão do Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do
Exército (SICAVE), com relevância pela sua dimensão e pioneirismo para o projeto dos Paióis do Campo
Militar de Santa Margarida. Num mesmo plano merece ainda realce a inédita solução implementada para
ligação dos paióis de Pelangana à Rede de Dados do Exército, bem como o projeto já em execução para
implementação de rede classificada no CFT, QG/BrigMec, QG/BrigRR e QG/BrigInt. Numa outra vertente,
é de enaltecer a acuidade e saber revelado no estudo, avaliação e teste, que conduziram à implementação
da nova plataforma de videoconferência do Exército, ou à introdução da solução de hiperconvergência no
Centro de Sistemas Operacionais do Exército e no Centro de Dados Regional de Santa Margarida.
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A experiência, conhecimento e agudez de espírito do Tenente-Coronel Rogério Ferreira foram
também fundamentais para que através de uma transparente utilização das contrapartidas das operadoras
de comunicações, fosse profundamente remodelado e modernizado o Centro de Gestão de Sistemas do
Centro de Transmissões do Exército. Foi ainda intransigente e lúcido na defesa dos interesses do Exército,
durante a renegociação do licenciamento Microsoft, e também na definição dos requisitos apresentados pelo
Exército para o novo acordo quadro da Defesa Nacional, para a contratação de comunicações móveis e
fixas.
Militar detentor de excecionais qualidades e virtudes militares, em que pontuam uma extraordinária
dedicação ao serviço, espírito de sacrifício e abnegação exemplares, o Tenente-Coronel Rogério Ferreira
tem ainda sido exemplar na coragem e tenacidade com que tem superado a sua situação pessoal, mantendo
intacta a energia e vontade, para lutar e trabalhar afincadamente por um cada vez melhor e mais capaz
Sistema de Informação e Comunicações Operacional. Sem margem de dúvida, com a sua ação tem vindo a
contribuir decisivamente para um Exército mais moderno e credível, sendo como tal de elementar justiça
exaltar publicamente as suas qualidades e enaltecer os seus serviços, os quais se consideram extraordinários,
relevantes e distintos, e dos quais resultaram honra e lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de
Informação e para o Exército Português.
10 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Vet (06779492) António Eduardo Bruno Lopes João, pela forma como se tem vindo
a caracterizar a atividade por si desenvolvida, ao longo dos últimos três anos, na Unidade Militar
Laboratorial de Defesa Biológica e Química (UMLDBQ).
No desempenho do cargo de Comandante, tem-se evidenciado um líder exemplar, conduzindo ao
desempenho rigoroso das atividades da UMLDBQ, tanto laboratoriais como operacionais, bem como
escoltas e transporte de agentes biológicos de “elevado valor patrimonial genético e de perigosidade
biológica”, descontaminação de infraestruturas laboratoriais do antigo Laboratório Nacional de
Investigação Veterinária (LNIV) e apoio a entidades civis do qual se destaca o incidente com suspeita de
exposição a produtos químicos tóxicos no Edifício Call Center da EDP no Parque das Nações, revelando
elevada competência técnico-profissional e espírito de sacrifício.
Igualmente se destaca a sua prestação relativa à resolução e investigação de surtos de toxinfeção
alimentar e respetiva análise epidemiológica, primordial para a monitorização da Segurança Alimentar,
sendo revelador do seu extraordinário desempenho e espírito de missão.
Os exigentes padrões de desempenho técnico-científico patenteados, têm granjeado projetos de
colaboração entre a UMLDBQ e entidades académicas e científicas no plano nacional, e que muito
prestigiam a Saúde Militar e o Exército, demonstrando relevantes qualidades pessoais e elevados dotes de
caráter.
A sua ação nas áreas da Defesa Biológica e Química, de que se sublinha a participação como
observador em reuniões relativas à Convenção das Armas Biológicas, a intervenção da UMLDBQ na
Autoridade Nacional para a Proibição das Armas Químicas, o empenhamento em diversos exercícios e
incidentes, nomeadamente no “CELULEX17”, “RAILEX17” e “ZARCO17”, colhendo elogios internos,
externos e internacionais, evidenciado assinalável liderança, espírito de sacrifício e disponibilidade.
Militar de elevado espírito de abnegação e obediência, culto e ávido de conhecimento,
acompanhando sempre as evoluções científicas na sua esfera de ação, tem vindo a posicionar a UMLDBQ
na vanguarda técnica no âmbito da Defesa BQR, sendo paradigmática a recente inauguração da nova
valência de imagem nano morfológica e espetroscopia de Raio X (LINX) da UMLDBQ.
Oficial distinto, possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, cultivando em elevado grau
a virtude da lealdade, com excelente aptidão para bem servir, o Tenente-Coronel Lopes João é merecedor
que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de muito elevado mérito, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Comando do Pessoal e do
Exército.
17 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor Cav (24437892) José Pedro Rebola Mataloto, pela forma extraordinariamente
dedicada, brilhante e muito competente patenteada no extraordinário desempenho das funções de
Comandante do Grupo de Polícia do Exército, desde a sua colocação no Regimento de Lanceiros N.º 2, em
junho de 2017.
Oficial distinto, de fino trato e sólida formação humana, ética e moral, primando a sua conduta por
uma inquestionável probidade, sensatez e grande serenidade, mesmo nos períodos de maior intensidade
física e psicológica, marcou a sua ação de comando pela proximidade e lealdade recíprocas,
consubstanciada numa liderança vigorosa e didática que lhe permitiu desenvolver com assinaláveis
resultados um trabalho de elevada qualidade em prol do cabal cumprimento da miríade de missões
atribuídas, reveladora de uma extraordinária competência profissional que o confirma como um Oficial
habilitado para o desempenho de cargos de maior responsabilidade e complexidade. Atento e perspicaz,
exibindo uma relevante cultura militar alicerçada em doutos conhecimentos a que associa uma permanente
iniciativa, constância e invulgar capacidade de trabalho, o Tenente-Coronel Mataloto impôs-se
incansavelmente, com inteligência, inexcedível dedicação e distinta capacidade de planeamento na
condução das atividades do seu Grupo, inspirando pelo seu caráter exemplar, os seus subordinados,
elevando o seu desempenho e compromisso para com a Instituição ao patamar da excelência.
Consubstanciado na extraordinária produtividade que resultou da sua esclarecida ação e elevada craveira
intelectual evidenciada na otimização dos recursos existentes, primando pela procura de soluções que
viabilizassem a resposta aos desafios impostos e formulando, com grande coragem moral, propostas
oportunas, consistentes, muito válidas e com grande humanidade, revelaram-se vitais para a manutenção
da motivação e do Moral e Bem-Estar dos Quadros e Tropas e consubstanciaram-se na extraordinária
produtividade exibida pelo Grupo de Polícia do Exército no cumprimento das missões e tarefas cometidas.
As excecionais qualidades e virtudes militares que lhe têm vindo a ser reconhecidas no curso da sua
carreira, concorreram para os excelentes resultados alcançados no planeamento e condução das inúmeras
missões reais de segurança a cerimónias e efemérides de grande visibilidade, com particular relevo para as
realizadas no quadro das comemorações do Dia do Exército de 2017, 2018 e 2019, do Dia de Portugal, de
Camões e das Comunidades, em 2018, no Açores e nas celebrações do centenário do Armistício, em Lisboa,
onde foi responsável pela coordenação dos aspetos relativos à segurança das várias atividades, e para o
maturado e metódico planeamento e execução de inúmeras missões honoríficas e de proteção a altos
dignitários, nacionais e de países amigos. No contexto do treino operacional e preparação das Forças em
Prontidão, sobressaiu pelo pragmatismo e extremoso espírito de missão evidenciados no aprontamento dos
Pelotões PE cometidos às European Union Land Rapid Response Forces e para a Força de Reação Imediata.
Neste registo, o seu admirável sentido do dever e total entrega à missão foram particularmente notórios no
aprontamento das Equipas de Proteção Pessoal do Deputy Commander da United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic e do Force Comander da European Union
Training Mission in the Central African Republic e mais recentemente para o Mission Commander da
EUTM MALI, cujo desempenho operacional e grande proficiência granjeou o mais profundo respeito e
admiração por parte das nações congéneres. Ainda nesta qualidade, importa destacar a sua arraigada
determinação e inesgotável energia demonstrada na superação dos constrangimentos diários, atributos que
associados à sua vasta experiência profissional e conhecimento do Exército tornaram possível a realização
do exercício “ARMIGNON” onde, para além das suas raras qualidades de liderança e natural aptidão para
o Comando, se afirmou pela capacidade de coordenação, deixando um legado e um Grupo inspirado pela
sua ação e que o confirma como um digno sucessor dos Lanceiros. No pilar da Formação, as relevantes
qualidades pedagógicas que avultam no Tenente-Coronel Mataloto ficaram indiscutivelmente manifestas
na forma rigorosa e criteriosa como orientou os elementos destacados para a Europa a fim de ministrar a
formação e o treino de reação a engenhos incendiários a Forças italianas, norte-americanas e romenas, entre
outras, e no quadro da Cooperação no Domínio da Defesa com os Países de Língua Oficial Portuguesa, na
formação e levantamento da Polícia Militar das Repúblicas de Cabo Verde e de São Tomé, contribuindo
para o reforço da credibilidade do Exército e da Portugalidade.
Chamado para exercer, em acumulação de funções, o difícil e exigente cargo de Chefe da Secção de
Operações Segurança e Informações, secção que constitui o centro de gravidade de toda a ação de
planeamento e apoio à ação de comando do Comandante do Regimento de Lanceiros N.º 2, desde logo se
afirmou pela sua desenvoltura e domínio das diversas áreas funcionais de Estado-Maior, constituindo-se,
desde a primeira hora, no principal conselheiro na coordenação das atividades de índole operacional com
as Unidades e Estabelecimentos do Exército, bem como no modo muito estreito como se ligou com o
Comando das Forças Terrestres e outras entidades, como é de realçar a edilidade e os agentes de proteção
civil da Amadora, exibindo grande constância, elevado espírito de sacrifício, obediência, e de rara
abnegação.
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Assim, tomando em conta a excelência do seu contributo para o cumprimento da missão do
Regimento de Lanceiros N.º 2, a sua conduta distinta expressa na afirmação constante de elevados dotes de
caráter e virtudes militares extraordinárias patenteadas em todos os atos de serviço, é o Tenente-Coronel
Mataloto um Oficial de elevada craveira que prestigia a Arma de Cavalaria e se afirmou com uma inspiração
para os que consigo privam, sendo da mais elementar justiça classificar os serviços por si prestados como
extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando das Forças
Terrestres e para o Exército.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Farm (09951194) Paulo Fernando Coelho da Cruz pelas excecionais qualidades e
virtudes militares que demonstrou ao longo dos últimos quatro anos nas funções que desempenhou no
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF).
Oficial possuidor de uma sólida formação moral e humana, de elevada competência técnico-profissional
que foi revelando na constante motivação do pessoal, na salutar camaradagem, no visível gosto na
transmissão de conhecimentos e no desempenho das funções de chefia técnica da Sucursal do Porto, do
Lumiar e do acompanhamento de Estágios de formação tendo, em todas as situações, atingido altos níveis
de proficiência.
Militar de conduta irrepreensível e disciplinado, de elevados dotes de caráter reconhecidos no
respeito por todos os que com ele contatam, é de realçar a sua extraordinária organização e persistência em
todo o trabalho desenvolvido, sendo disso exemplo a sua celeridade na preparação de 1 tonelada de Artigos
Classe VIII (medicamentos e dispositivos médicos) para apoio às vítimas do Ciclone IDAI em
Moçambique, onde o seu sentido do dever ficou bem patente na forma como, num ritmo ininterrupto,
liderou a sua equipa na prossecução da missão atribuída.
Militar de relevantes qualidades pessoais, elevada lealdade e integridade de caráter, inspira total
confiança aos seus pares e subordinados, com reconhecida abnegação ilustrada na constante disponibilidade
para o serviço, mesmo com prejuízo claro da sua vida pessoal e familiar, consequência da acumulação de
inúmeras funções no LMPQF e em locais geograficamente distantes o que obrigou a constantes deslocações
e atividades para além dos horários normais de funcionamento.
Aliando aos seus conhecimentos técnicos um elevado rigor e sentido de responsabilidade, o
Tenente-Coronel Farmacêutico Paulo Cruz tornou-se desta forma um importante e valioso colaborador da
Direção neste recente período de grandes constrangimentos financeiros e de recursos humanos, sabendo
ultrapassar as dificuldades com acerto e prontidão, ao manter o nível de apoio aos Deficientes das Forças
Armadas (DFA) nas sucursais do LMPQF e no reabastecimento logístico-sanitário às Unidades,
Estabelecimentos e Órgãos do Exército (UEO) e às Forças Nacionais Destacadas (FND).
No âmbito da atividade de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) do Laboratório Militar,
de referir a sua participação no planeamento de Projetos como é o caso do Bio banco de identificação
genética (BIG) e o Projeto LungShield, ou ainda a sua participação na constituição da lista de medicamentos
essenciais no âmbito da Reserva Estratégica de Medicamentos. De salientar, ainda, a sua ação como
elemento do corpo editorial do Boletim Militar Farmacêutico do LMPQF a par das atividades de ensino no
Instituto Universitário Militar (IUM).
Oficial dotado de ímpar formação cívica e frontalidade, o Tenente-Coronel Paulo Cruz, ao
desempenhar as suas funções de forma brilhante e honrosa, tem dado provas evidentes de extraordinária
aptidão para bem servir nas mais diversas circunstâncias e para desempenhar funções de maior
responsabilidade e risco.
Pelo conjunto de qualidades evidenciadas, conduta moral e permanente vontade de bem servir, é o
Tenente-Coronel Farmacêutico Paulo Cruz merecedor de ser destacado neste público louvor e os serviços
por si prestados, ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, por terem contribuído
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão, serem considerados como
relevantes e extraordinários, dos quais resultou honra e lustre para o Exército e para a Pátria.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor CBMus (03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira, pela forma
excecionalmente dedicada e competente como serviu o Exército ao longo de trinta e nove anos de serviço
efetivo.
Iniciou a sua carreira militar no Quadro Permanente na categoria de Sargento na Escola Prática de
Infantaria, começando bem cedo a evidenciar relevantes qualidades e conhecimentos técnico-artísticos na
área musical, muito contribuindo para o elevado nível da Banda de Música e da Orquestra Ligeira.
Após frequentar o Instituto Superior Militar, é nomeado Adjunto do Chefe da Banda do Exército e
posteriormente Chefe da Banda da Zona Militar dos Açores, revelando ser um Oficial muito sensato,
metódico e de elevada aptidão técnico-profissional. Dirigiu de forma esclarecida e muito competente a
Banda Militar tendo atingido padrões de execução de notável qualidade, não só em cerimónias militares
como também em cerimónias civis. Mercê do seu espírito de sacrifício, iniciativa e dinamismo, organizou
e orientou estágios para jovens músicos civis com resultados de elevado rendimento técnico, prestigiando
o Exército junto da comunidade civil.
Em 1997 assume a Chefia da Orquestra Ligeira do Exército, função que exerce durante sete anos de
forma extraordinariamente competente e dedicada, confirmando uma excecional craveira técnico-profissional,
sensibilidade artística e excecionais qualidades de chefia. Conseguiu elevar o nível artístico da Orquestra e
granjear enorme consideração dos militares e da população civil, o que muito contribuiu para a valorização
da imagem do Exército e das Forças Armadas.
No ano de 2000, integrando a Assessoria Técnica no âmbito do subprojecto 4B, inscrito no
programa-quadro da cooperação técnico-militar com a República de Angola, fruto dos seus elevados
conhecimentos, constitui-se um excelente e precioso Assessor, na formação da Banda e Fanfarra das Forças
Armadas de Angola, sendo de revelar o elevado sentido do dever.
Nomeado para Chefiar a Repartição de Bandas e Fanfarras em 2004, salientam-se no seu exercício
as complexas e sensíveis tarefas de planeamento no empenhamento dos Órgãos Musicais e a estreita
coordenação com as diferentes U/E/O do Exército e de instituições civis públicas e privadas, tendo revelado
elevado dinamismo, competência profissional e uma noção correta do sentido do dever. De realçar ainda a
valiosíssima ação na gestão do emprego dos meios materiais e humanos, conseguindo manter sempre
funcionais e tendencialmente atualizados os múltiplos instrumentos das Bandas, patenteando muito zelo e
capacidade de iniciativa.
Sob a sua esclarecida chefia, desenvolveu inúmeros estudos de que se destacam as propostas para os
novos currículos dos cursos para Oficiais e Sargentos Músicos e Quadros Orgânicos dos Órgãos Musicais,
bem como inúmeras inspeções técnicas, apresentando propostas e recomendações que garantiram a
preservação da elevada qualidade técnica e artística dos órgãos musicais do Exército, revelando aptidão
para bem servir e espírito de abnegação
Como Presidente do Conselho de Bandas e Fanfarras do Exército, desde 05 de Dezembro de 2008,
evidenciou dedicação e sentido do dever, pautando sempre a sua ação por uma total lealdade e camaradagem
para com os Oficiais e Sargentos do Serviço de Bandas e Fanfarras, tendo para com eles tido sempre um
gesto de conselho amigo, traduzido numa atitude formativa contribuindo para compatibilizar, a cada
momento, as necessidades do serviço com as expectativas pessoais e profissionais dos militares na sua
dependência.
Pela forma extraordinariamente devotada, responsável, esclarecida e muito eficiente como serviu o
Exército com total afirmação das excecionais qualidades e virtudes militares de que se destacam os
inquestionáveis dotes de caráter, o inexcedível zelo, a conduta ética irrepreensível e um grande espírito de
missão, é o Tenente-Coronel Cosme Moreira, no momento de passagem à situação de reserva, merecedor
que os serviços por si prestados sejam classificados como relevantes, extraordinários e de elevado mérito.
14 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (07427291) Fernando Manuel da Silva Rita, pelo extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais e profissionais evidenciadas ao longo da sua carreira militar de 29 anos de
serviço ativo no Exército.
Tendo ingressado na Academia Militar em 1989, teve a sua primeira colocação em 1994 no
Regimento de Infantaria N.º 3, em Beja, onde desempenhou diversas funções como oficial subalterno, tendo
sido sempre reconhecida a forma competente como exerceu os cargos e funções que exerceu. Em 1998,
integrou o Agrupamento ALFA/BLI/SFOR, no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina, tendo os seus
serviços sido reconhecidos pelo Comandante da Brigada Ligeira de Intervenção.
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Após o Curso de Promoção a Capitão na EPI, regressa à sua Unidade de origem, onde desempenhou
as funções de Comandante de Companhia do Batalhão de Instrução, tendo demonstrado uma assinalável
capacidade de liderança e conhecimentos técnico-táticos na formação de recrutas, revelando ser possuidor
de um elevado sentido do dever e uma permanente disponibilidade para o serviço.
Em 2000 frequentou o Curso de Informação Topográfica e o Curso de Cartografia, no então Centro
Geográfico do Exército, unidade onde se evidenciou como Chefe de Equipa Topográfica, sendo de relevar
a sua elevada dedicação e notável espírito de missão, na execução dos trabalhos de completagem, em partes
do território do Continente e na região autónoma da Madeira.
Posteriormente, colocado no Regimento de Infantaria N.º 8, em Elvas, durante três anos,
desempenhou as funções de Comandante da Companhia de Comando e Serviços, Chefe da Secção de
Operações Informações e Segurança da Unidade e Diretor de vários cursos de Condução Auto, funções
onde cultivou sempre as virtudes militares da lealdade, praticando uma sã camaradagem nas suas relações
pessoais e de serviço, criando um salutar ambiente de trabalho.
Colocado, no Instituto Militar dos Pupilos do Exército em 2006, desempenhou as funções de
Comandante de Companhia de Alunos e, interinamente durante seis meses, as funções de Comandante do
Corpo de Alunos, tendo demonstrado especial apetência para o exercício de funções de docência e de
natureza pedagógica, competências que vêm a ser afirmadas na Academia Militar, entre 2008 a 2015, nas
funções de docente adjunto de várias unidades curriculares, nomeadamente “Elementos de Armamento”,
“Logística I”, “Tática Geral e Operações Militares”, “Organização Militar II” e principalmente “História
Militar II”, área do conhecimento que lhe deu especial realização e reconhecimento pela forma rigorosa e
exigente como ministrou aulas a várias gerações de cadetes, tendo pelo seu profissionalismo e entrega à
função, granjeado o respeito e admiração, não só dos seus superiores hierárquicos, mas também dos seus
alunos.
É de relevar ainda que, a par da sua carreira militar, o Tenente-Coronel Fernando Rita, pautou a sua
vida pessoal pelo interesse na sua formação cultural e académica, tendo frequentado e realizado com êxito
duas licenciaturas, uma na área da Investigação Social Aplicada (Universidade Moderna em 2001) e outra
em História (Universidade Aberta em 2010), obtendo ainda o grau de Mestre em História Regional e Local
(Universidade de Lisboa, em 2010). Publicou várias obras relacionadas com a História Militar de Portugal,
de onde se destaca o livro “Na Sombra do Expedicionário”, entre outros livros e artigos publicados.
Em 2015, foi colocado no Jornal do Exército, para exercer as funções de Subdiretor e de Chefe de
Redação tendo, mais uma vez, o Tenente-Coronel Fernando Rita demonstrado a sua elevada competência
técnico-profissional, com uma excelente visão global das situações enquadrantes das capacidades do
Exército. Exigente consigo próprio, de personalidade forte, desenvolveu uma ação de chefia muito
responsável e criteriosa, cumprindo exemplarmente e com excecional zelo as diretivas e orientações
superiores, daí resultando linhas de atuação muito profícuas e meticulosas no planeamento, organização e
controlo das atividades inerentes à sua função.
Por tudo o que foi anteriormente expresso é de inteira justiça considerar o Tenente-Coronel Fernando
Rita como um oficial de referência, que sustentou a carreira numa irrepreensível conduta moral e no culto
dos princípios e valores castrenses, que em muito contribuiu para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Exército.
26 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj TPesSecr (14658481) Eugénio Dias de Matos, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares e pela elevada competência profissional como exerceu todas as funções que lhe foram cometidas
ao longo de 34 anos ao serviço do Exército Português.
Após a sua incorporação em 1981, foi colocado no Regimento de Artilharia de Costa, onde foi
reconhecido pelo seu aprumo, correção e espírito de obediência após o que frequentou com sucesso o Curso
de Formação de Sargentos.
Em 1987, foi promovido a 2.º Sargento do Quadro Permanente, tendo sido colocado no Grupo de
Artilharia de Guarnição N.º 2, onde ministrou de forma exemplar, com abnegação e dedicação, instrução
na Bataria de Instrução e no Pelotão de Instrução de Condução Auto e onde contribuiu igualmente para o
treino operacional das especialidades de artilharia.
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Aquando da reorganização do Exército de 1993, manteve-se na mesma unidade, com a designação
de Unidade de Apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira, onde desempenhou, de forma muito
dedicada, as atribuições de Sargento de Logística e mais tarde como responsável pelo Complexo Militar do
Deão, onde, com a sua capacidade de iniciativa e preocupação, melhorou significativamente as condições
dos moradores.
Após a frequência do curso de oficiais na Escola Superior Politécnica do Exército e respetiva
promoção a Oficial em 1999, iniciou a sua longa fase da carreira, no Centro de Recrutamento do Funchal,
onde desempenhou diversas funções, nomeadamente, Chefe da Secção de Apoio Geral, Chefe da Secção
de Recenseamento, Reserva de Recrutamento e Disponibilidade, Chefe da Secção de Voluntariado,
Subchefe do Centro de Recrutamento, Chefe da Secção de Pessoal do mesmo centro, Chefe do Centro de
Recrutamento e mais recentemente, resultado da reorganização recente do Exército e Chefe do Gabinete de
Atendimento ao Público, função que desempenhou, até a passagem à Situação de Reserva.
Pela sua experiência acumulada, tanto no âmbito da instrução, como nas áreas de recrutamento, o
Major Eugénio Matos, foi peça fundamental da estrutura de recrutamento da Zona Militar da Madeira
(ZMM), claramente comprovada pelos níveis de recrutamento passados e atuais, mormente após o fim do
Serviço Militar Obrigatório, demonstrando sempre pela sua Cadeia de Comando uma grande frontalidade
e lealdade.
Perante este novo paradigma, conseguiu através de um trabalho aguçado de divulgação e
recrutamento e com muito espírito de sacrifício, apurar as necessidades das unidades de forma qualitativa
e quantitativa, contribuindo para a manutenção dos efetivos, tanto da estrutura base como da estrutura
operacional da ZMM.
Considerando o anteriormente exposto e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter
demonstrados em todos os momentos da sua carreira militar, o Major Eugénio Matos é digno de que os
serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, tendo ao longo de toda a sua
carreira, contribuído para o prestígio da Zona Militar da Madeira e consequentemente do Exército
Português.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Tm (11099582) Manuel Ribeiro Machado, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares, elevada competência profissional, extraordinário desempenho e extrema lealdade, qualidades que
ficaram evidenciadas nos dois últimos anos, no exercício da função de Adjunto do Diretor da Direção de
Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI).
Militar detentor de sólida formação militar e vasta experiência profissional, apurado sentido do dever,
obediência e espírito de equipa, o Sargento-Mor Machado tem-se constituído como um inestimável
elemento de apoio à Direção da DCSI, facilitando e apoiando a respetiva ação de comando nos aspetos
relacionados com a administração dos militares e trabalhadores civis que servem na DCSI, constituindo-se
também como principal conselheiro do seu Diretor, na qualidade de Presidente do Conselho da Arma de
Transmissões, para as questões relacionadas com a gestão dos Sargentos do Quadro Especial de
Transmissões.
Evidenciando virtudes de natureza extraordinária, foi com dinamismo, abnegação e elevada
determinação, o Sargento-Mor Machado demonstrou no exercício da função de adjunto do Diretor da DCSI
uma extraordinária capacidade de planeamento e organização, a qual ficou patente na eficaz gestão e
partilha de informação, bem como no tratamento dos assuntos que lhe foram cometidos, com destaque para
a área da administração dos recursos humanos, nomeadamente na gestão local do SIAMMFA, na
preparação de louvores e propostas de condecoração, na administração e permanente atualização da
situação do Quadro Orgânico de Pessoal, mas também na rigorosa preparação e organização dos verbetes
para a Ordem de Serviço, ou na cuidadosa preparação da informação para o Anuário da DCSI.
A sua integridade de caráter e permanente disponibilidade para colaborar nos assuntos relacionadas
com a gestão dos militares de Transmissões e da categoria de Sargentos em particular, ficaram também
patentes nas diversas reuniões da Comissão de Apreciação de Sargentos, do Conselho da Arma de
Transmissões, realizadas em 2018 e 2019, nas quais com frontalidade, ponderação, bom senso e coragem,
assegurou que todas as matérias com impacto direto no desenvolvimento da carreira dos Sargentos do
Quadro Especial de Transmissões, fossem conduzidos com objetividade, rigor, isenção e confidencialidade.
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Decorrente também da sua já longa, reconhecida e agraciada carreira militar, bem como do vasto
conhecimento acumulado relativo às especificidades da Arma de Transmissões, o Sargento-Mor Machado
constitui-se também um ativo fundamental na preservação do espírito, tradições e reforço do espírito de
coesão dos militares de Transmissões, nomeadamente, a louvável iniciativa e dinamismo que emprestou à
organização do convívio anual dos militares que serviram no Batalhão de Transmissões 4 (ONUMOZ) e na
Companhia de Transmissões 5 (UNAVEM/MONUA), o voluntarismo com que apoiou as diversas
solicitações dos elementos da Comissão de História das Transmissões, o eficaz planeamento e organização
de diversos eventos, com destaque para as cerimónias de condecoração, de promoção e de despedida de
militares da DCSI, ou ainda as propostas pertinentes e sensatas que produziu relativas às Comemorações
do Aniversário da Arma de Transmissões.
É também relevante e digno de menção, o exemplar espírito de iniciativa e extraordinário dinamismo
que devotou à preparação das instalações para a reinstalação da Biblioteca da DCSI, atividade que com
sacrifício das suas horas de descanso o próprio executou, bem como o rearranjo do Salão Nobre e ainda
muitas outras intervenções que contribuíram significativamente para melhorar e dignificar o espaço da
Direção da DCSI. Ainda nesta mesma vertente, o Sargento-Mor Machado nunca esmoreceu o esforço para
sensibilizar e influenciar a cadeia hierárquica, no sentido de melhorar as condições de alojamento dos
militares da DCSI, pugnando assim para incrementar a moral e o bem-estar dos que em permanência ou de
passagem são alojados no Prédio Militar 42 demonstrando assim, o mais elevado sentido de camaradagem
para com os seus superiores, pares e subordinados.
Pelos elevados dotes de caráter, determinação e perseverança, a par das relevantes qualidades
pessoais, inexcedível espírito de missão, abnegação sem limites, reconhecida coragem moral e espírito de
sacrifício e de obediência exemplares, o Sargento-Mor Manuel Machado, pautou a sua ação pelos ditames
da honra e culto das virtudes militares, em prol do prestígio da Instituição Militar que devotamente serve.
É assim de inteira justiça exaltar publicamente as suas qualidades e enaltecer o elevadíssimo apreço pelos
seus serviços, que se classificam como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou honra e
lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, para a Arma de Transmissões e para o
Exército Português.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Corn/Clarim (07177284) Paulo José Gomes Ferreira Coelho, pela forma dedicada,
responsável e competente como ao longo da sua carreira exerceu as funções e desempenhou os cargos que
lhe foram atribuídos.
Iniciou a sua carreira como Sargento Clarim no extinto CIAAC, no ano de 1986, com o posto de
Segundo-Sargento, começando desde logo a salientar-se ao ser escolhido para ministrar formação no Centro
de Formação de Praças Clarins, na Fanfarra do RALIS, onde viria a ser definitivamente colocado passando
a exercer as funções de Adjunto do Chefe da Fanfarra. Aqui mostrou ser um ótimo condutor de homens,
muito organizado, conseguindo assim tirar o máximo rendimento do pessoal às suas ordens.
Com o posto de Primeiro-Sargento, em 1990, na qualidade de Chefe da Fanfarra do Governo Militar
de Lisboa, fruto da versatilidade das suas capacidades e competências, conseguiu que o elevado nível das
atuações deste Órgão musical continuasse a ser reconhecido e elogiado por diversas Entidades,
evidenciando um extraordinário desempenho e sentido do dever.
Como responsável pela concretização da transferência da Fanfarra do RALIS para o RI1, na
Carregueira, continuou a desempenhar um papel preponderante, agora como Adjunto do Chefe, pautando
a sua conduta por uma ação metódica, colaborante, disciplinada e exigente, contribuído para o cabal
cumprimento da missão deste Órgão.
Como Sargento-Ajudante, em 1996, assumiu novamente a sua Chefia, revelando elevada
competência técnico-profissional, demonstrando em todos os momentos total disponibilidade e inexcedível
zelo pelo serviço, possibilitando que as várias atuações mantivessem um elevado nível técnico-artístico,
apesar das dificuldades então sentidas a nível da redução de efetivos.
De realçar ainda o seu desempenho durante um ano na Assessoria ao Projeto de Cooperação Técnico
Militar Luso-Angolano “Levantamento da Banda e Fanfarra das Forças Armadas Angolanas”, cuja
prestação foi alvo de louvor e rasgados elogios por parte das autoridades Angolanas.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

117

Colocado na extinta Chefia de Bandas e Fanfarras, atual Repartição, foi promovido ao posto de
Sargento-Chefe, em 2003, onde desenvolveu um excelente trabalho no âmbito burocrático, atento ao
interesse dos vários assuntos de pessoal, nomeadamente, os registos de louvores e condecorações, de
logística, no controle de instrumentos musicais e requisições diversas.
Promovido ao posto de Sargento-Mor, em 2010, foi chamado a desempenhar, em acumulação, o
cargo de Adjunto do Diretor da Direção de Serviços de Pessoal, mais uma vez mostrando as suas qualidades
profissionais a elevada capacidade de organização e exemplar espírito de obediência, o que lhe permitiu
granjear a estima e consideração de todos os que com ele privaram. Posteriormente no exercício das funções
de Adjunto do Chefe da Repartição de Bandas e Fanfarras do Exército, assumiu um papel preponderante
no âmbito técnico-profissional das Bandas e Fanfarras, sempre na defesa de propostas de reconhecido valor
para o seu bom desempenho, revelando-se um excelente colaborador.
Norteando a sua extensa carreira militar, de quase trinta e seis anos de serviço, pela afirmação de
relevantes qualidades pessoais e profissionais, o Sargento-Mor Paulo Coelho, no momento em que deixa a
efetividade de serviço, é merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados como relevantes,
extraordinários e distintos, tendo contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão, do Comando do Pessoal e do Exército.
08 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Mat (09469582) Alfredo António Gouveia, pela forma excecionalmente dedicada,
esclarecida e muito eficiente como serviu o Exército durante cerca de trinta e sete anos de serviço efetivo,
demonstrando, ao longo de uma brilhante carreira, excecionais qualidades e virtudes militares, exímia
correção profissional e inexcedível sentido do dever.
Sargento de trato irrepreensível, distinguiu-se sempre pela sua inabalável lealdade, frontalidade de
atitudes e afirmação constante de elevados dotes de caráter, pela sua excecional dedicação ao serviço,
elevada competência profissional e permanente camaradagem. Este singular conjunto de qualidades
alicerçou a excelência dos serviços por si prestados à Instituição Militar durante toda uma carreira
que culminou na distinta função de Adjunto do Tenente-General Comandante da Logística do
Exército.
No início da sua carreira militar, como Sargento do Quadro Permanente, foi colocado, em dezembro
de 1987, no então Depósito Geral de Material de Guerra (DGMG). Nesta unidade permaneceu cerca de 22
anos, tendo acompanhado de perto as alterações que resultaram na sua denominação como Depósito Geral
de Material do Exército (DGME), entre 2003 e 2017, e Unidade de Apoio Geral de Material do Exército
(UAGME) desde 2017 até ao presente.
Ficando desde logo colocado em diligência na Delegação da Direção do Serviço de Material
da Região Militar de Lisboa (RML) e em simultâneo responsável pela Secretaria de
Reabastecimentos do Local de Reabastecimento desta região militar, na Ajuda, executou as tarefas
destas funções com elevado sentido de responsabilidade, grande competência técnica e invulgar
capacidade e eficiência. Mercê do seu valor e mérito, muitos problemas de armamento e munições
foram, na altura, imediatamente resolvidos aquando das visitas de apoio técnico que efetuou às Unidades
da RML.
Nas instalações do DGMG em Moscavide, e já Primeiro-Sargento, cumpriu com exemplar
profissionalismo e determinação as tarefas que lhe foram cometidas na Secção de Processamento e Análise
do Grupo de Reabastecimento. Como Sargento-Ajudante, a sua proficiência, entrega, empenhamento e
hábil organização voltam a estar patentes no desempenho de funções na Secção de Inventário do Grupo de
Reabastecimento, desta feita já nas novas instalações em Benavente. Durante o largo período em que serviu
nesta secção, salienta-se a forma competente, atenta e rigorosa como executou o processamento do
Reabastecimento dos artigos da Classe IX (sobressalentes), com reflexo nos excelentes resultados no
reabastecimento às diversas Unidades do Exército e na satisfação oportuna das necessidades de manutenção
imediatas, e até por vezes de caráter muito urgente, às Forças Nacionais Destacadas.
Mais tarde, em funções na Secção de Identificação e Dados, do Centro de Reabastecimento, o seu
admirável trabalho na conversão de todas as referências existentes sob a forma de NAPEX ou de fabricante
em NNA e NAPMD dos extintos Depósitos Gerais, em coordenação com a Secção de Catalogação do
Comando da Logística, bem como na criação e formação de composições/completos dos equipamentos,
registando-os na aplicação informática GRW (Sistema de Reabastecimento para o Windows), veio
proporcionar uma maior celeridade no processo logístico e facultar uma ferramenta essencial às Unidades
utilizadoras para a identificação correta do pedido de satisfação das suas necessidades.
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Promovido ao posto de Sargento-Chefe, assumiu o cargo de Chefe da Secretaria de Comando, o qual
desempenhou com alta noção do dever e assinalável conduta de rigor e profissionalismo, assegurando aos
seus superiores total confiança no trabalho por si desenvolvido em ações de índole administrativa.
Colocado na Direção de Material e Transportes (DMT), em setembro de 2009, exerceu, de forma
entusiástica, com elevado espírito de sacrifício, de obediência, e grande disponibilidade, o cargo de Auxiliar
da Seção de Controlo de Inventário.
Afirmando-se pelo exemplo e pela camaradagem, por uma extraordinária conduta de relacionamento
humano e institucional, assente na mais primorosa educação e simplicidade, uma vez promovido ao posto
de Sargento-Mor, é com naturalidade que é nomeado por escolha para a importante função de Adjunto do
Major-General Diretor da DMT, cargo onde se manteve durante cinco anos, em acumulação com a Chefia
da Seção de Apoio Geral do Gabinete de Apoio. A sua postura corretíssima e o seu esclarecido e excecional
zelo, aliados à sua aptidão, particular sensibilidade para os assuntos desta função e abnegação com que a
desempenhou, foram determinantes para, em março do corrente ano, ter sido novamente nomeado por
escolha para a prestigiante função de Adjunto do Tenente-General Quartel-Mestre-General, na qual
justificou de forma clara a razão de ter sido o escolhido.
Assim, sendo reconhecido como um Sargento de elevada craveira, e no momento em que o
Sargento-Mor António Gouveia deixa o serviço ativo, é da mais elementar justiça realçar publicamente as
suas excecionais e relevantes qualidades pessoais e profissionais patenteadas no decurso da sua insigne
carreira e sublinhar a forma exemplar e pedagógica como sempre primou pela dignificação da categoria
dos Sargentos, devendo os serviços por si prestados ao Exército ser classificados como relevantes,
extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Exército e para a Pátria.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Cav (03402981) José Manuel de Jesus Francisco pela forma extraordinariamente
devotada, esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o Exército durante os 37 anos de serviço efetivo,
com total afirmação das suas reconhecidas qualidades morais e militares ao longo de uma brilhante carreira
militar em que estiveram sempre presentes um insuperável aprumo profissional e um inexcedível apego ao
Exército e à Instituição Militar.
Militar extremamente inteligente, vivo e culto, são-lhe reconhecidos invulgares dotes de caráter, de
que se destacam uma inquestionável lealdade, a frontalidade de atitudes, uma conduta ética irrepreensível
e um grande espírito de camaradagem. Este singular conjunto de qualidades constituiu o cerne da excelência
dos seus serviços durante toda a carreira, pautada em permanência por desempenhos de elevado
pragmatismo e de manifesta dignidade.
Desde muito cedo, como Primeiro-Cabo Comando, no desempenho das funções de instrutor da
Companhia de Instrução (CI) e na Companhia Operacional 122 “Os Linces”, no Regimento de Comandos,
evidenciou notável desembaraço, elevado aprumo moral e grande competência profissional, que lhe
permitiram obter grande rendimento dos militares sob as suas ordens.
Já como Primeiro-Sargento, sendo-lhe reconhecida uma natural vocação para o comando de tropas e
as suas qualidades de relacionamento humano, consubstanciados pelo seu constante exemplo e atuação,
aliados às excelentes capacidades pedagógicas, desempenhou por várias vezes as funções de Sargento
Instrutor, na Secção de Educação Física Militar, no, então, Regimento de Lanceiros de Lisboa (RLL), onde
o especial zelo que dedicou e os profundos conhecimentos técnicos de Educação Física Militar de que é
possuidor, se refletiram sobremaneira na preparação dos formandos à sua responsabilidade, nas várias
Escolas Preparatórias de Quadros dos Cursos de Formação de Praças, bem como na manutenção, controlo
e gestão dos materiais e infraestruturas da sua Secção.
Como Sargento-Ajudante, no desempenho de “Security NCO”, no Estado-Maior do Comandante-Chefe
da Área Ibero Atlântica, deu, novamente, mostras inequívocas da sua capacidade de trabalho e de espírito
de sacrifício, distinguindo-se ao desempenhar as funções de “Security Non-Commissioned Officer” da
“CINCUSNAVEUR Commanders´s Conference” e no SACLANT SEMINAR, durantes os quais a sua visão,
atenção aos pormenores e empreendedorismo foram alvos dos maiores elogios, granjeando-lhe merecidos
créditos e reforçando a sua já referenciada reputação profissional.
A atenção com que colocava em todas as suas tarefas e recomendações foi, igualmente, determinante
na forma como foi levantado o Gabinete de Segurança do CINCIBERLANT e a sua assistência ao “Staff
Security Manager”, no que concerne à instrução, treino e orientação do pessoal da Célula de Segurança, os
quais lhe devotaram o seu respeito, amizade e reconhecimento de um militar possuidor de um porte militar,
caráter afável e são e um forte sentido de justiça, notoriamente acima da média.
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Ainda como Sargento-Ajudante, novamente colocado no Regimento de Lanceiros, foi-lhe cometida
a responsabilidade de reativar um Esquadrão de Instrução, onde na qualidade de Adjunto do Comandante,
rapidamente se transformou num elemento crucial mercê do seu dinamismo, determinação e perseverança,
conseguindo, a curto prazo, não só a reativação, mas também um melhoramento nas condições de
acolhimento dos novos recrutas.
Também, como Sargento de Mobilização, e apesar dos parcos recursos colocados à disposição,
distingue-se por, fruto do seu extraordinário empenho e elevadíssima competência técnico-profissional,
num curto espaço de tempo, recuperar e atualizar todo o tratamento processual das classes de mobilização,
tendo identificado de forma clara a delicadeza dos documentos inerentes.
No mesmo Posto e no exercício do cargo de Auxiliar da Secção de Apoio da Missão, na Missão
Militar junto da NATO e da EU (MMO), em Bruxelas, Bélgica, entre os anos de 2001 e 2005, cedo revelou
um profundo empenhamento na execução das funções de Encarregado das Secções de Património, de
Transportes e Pessoal, contribuindo de forma determinante para o muito bom funcionamento da Secretaria
Administrativa da MMO.
Regressado a Território Nacional, em 2005, no desempenho de funções de Adjunto do Chefe do
Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro (SAFF), do Instituto de Ensino Superior Militar (IESM),
deu, novamente, prova da sua inteligência, capacidade de organização e dedicação, demonstrados na forma
clara com que assumiu as orientações superiores, tornando-se credor da confiança do seu Chefe direto, bem
como de todos aqueles de quem o seu brio e competência dependiam, designadamente a situação
administrativa de todos o Militares e Funcionários Civis, do ou no IESM, fazendo-o merecedor de ocupar
posto e funções de maior responsabilidade.
Promovido a Sargento-Chefe, e ainda colocado no IESM, foi nomeado para o cargo de Sargento da
Secção de Pessoal e de Chefe da Secção de Pessoal.
Nas funções, sobressai o seu profundo e extenso conhecimento do normativo de interesse
institucional, o que se materializou na forma criteriosa como continuou a controlar a situação administrativa
de todas as Categorias, Classes, Especialidades, Armas e Serviços, dos três Ramos da Forças Armadas
Portuguesas, de Oficiais Estrangeiros e do Pessoal Civil de diversas carreiras gerais. Desta forma, é de
inteira justiça afirmar que, também aqui, se constituiu como um importante colaborador e um elemento
incontornável na coordenação e execução dos requisitos funcionais de Pessoal.
Já como Sargento-Mor, as suas exemplares condutas militares e profissionais têm, novamente,
expressão na forma como abraçou o desafio de ser nomeado como Sargento-Mor da Direção de Finanças
do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e na Secção de Aquisições, da Repartição de
Contratos e Aquisições do Serviço Administrativo e Financeiro daquela Direção.
O facto de ser uma função distinta da sua formação base e de uma elevada exigência de qualificações
técnicas não impediram o Sargento-Mor José Francisco de mais uma notável materialização do seu
empenho e determinação invulgar, que o remetem para altíssimos níveis de proficiência técnico-militar,
relevando a forma plena de maturidade e sensata como, de forma sempre humilde e de extrema cordialidade,
se mostrou como um militar de extrema coragem perante os desafios e de permanente disponibilidade para
o bem servir.
Como Sargento-Mor e no âmbito do apoio ao Comando, em funções que, porventura, se revelaram
os traços mais vincados do excecional caráter do Sargento-Mor José Francisco, são de relevar os seus
desempenhos como Adjunto do Regimento de Cavalaria N.º 3, de 2017 a 2018, e de Adjunto do
Comandante das Forças Terrestres, desde então.
No exercício destas funções de elevada exigência e responsabilidade, desde logo confirmou todo um
percurso militar sob o farol da classe e rigor militar que, aliados à sua forte e vincada personalidade, à sua
discrição na generosidade, lealdade incondicional aos seus Comandantes, aos quais nunca regateou esforços
na resolução dos mais variados desafios que a eles foram colocados, o constituem como uma referência
para a Categoria de Sargentos e um militar exemplar para todos aqueles que com quem colabora.
Com a sua nomeação, por escolha, para o relevante cargo de Adjunto do Comandante das Forças
Terrestres, que exerceu com a elevação e competência que foram apanágio da sua vida militar, culminou
uma carreira intensamente vivida, norteada pelo culto das virtudes militares, por uma indefetível lealdade
e frontalidade, por uma inesgotável energia e capacidade de trabalho, prestigiando-se e prestigiando uma
carreira que deve constituir grande motivo de orgulho para si, para a Categoria de Sargentos e para a
Instituição Militar, que devotadamente serviu, seja no Território Nacional, seja no estrangeiro nas missões
já referidas.
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O General Chefe do Estado-Maior do Exército, no momento em que o Sargento-Mor José Francisco,
por imperativos legais deixa o serviço ativo, realça publicamente a sua capacidade multifacetada e as suas
qualidades humanas e virtudes militares patenteadas no decurso da sua extensa e notável carreira, e enaltece
o elevadíssimo apreço pelos seus serviços, que classifica como extraordinários, relevantes e distintíssimos,
de que resultou honra e lustre para o Exército, para a Instituição Militar e para Portugal.
27 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor AdMil (09245683) Manuel Claudino Pinto Machado pelo extraordinário zelo,
exemplar conduta moral e disciplinar e notável espírito de obediência, patenteados em todos os atos de
serviço e atestados na forma devotada, esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o Exército, as Forças
Armadas e o País ao longo de 36 anos de serviço, culminando, assim, uma carreira militar repleta de
dignidade e dedicação, ao longo da qual revelou excecionais qualidades e virtudes militares que lhe
permitiram alcançar assinaláveis níveis de proficiência e que encontram apropriada tradução na sua
excelente folha de serviços.
Ao longo da sua carreira desenvolveu as mais diversas atividades, inicialmente colocado na Escola
Prática de Administração Militar, entre agosto de 1985 e fevereiro de 1998, como Segundo-Sargento,
desempenhou funções na área da formação militar, merecendo especial destaque o período em que
ministrou instrução ao CGM/Especial da Academia Militar, durante o qual evidenciou acentuado sentido
do dever, lealdade e grande profissionalismo. De seguida, como Primeiro-Sargento, exerceu, o cargo de
Adjunto Administrativo da Companhia Operacional de Apoio à Instrução, Comandante da Secção de
Panificação, Chefe da Sala Didática de Culinária e Chefe da Secção de Alimentação, demonstrando ser um
militar com notável espírito de sacrifício, enorme capacidade de trabalho e grande ponderação, qualidades
que muito contribuíram para o seu distinto e profícuo desempenho.
Mais tarde, já como Sargento-Ajudante, no ano de 1995, cumpriu com inquestionável abnegação,
competência e rigor as funções de Tesoureiro na Companhia de Logística N.º 6 da MONUA, em Angola,
que acumulou, inicialmente, com a Chefia da Secção de Alimentação, destacando-se pela sua inexcedível
disponibilidade, bom senso e assinalável capacidade de organização, não se regateando a esforços para o
cumprimento das suas missões.
Posteriormente, no período de 1998 a 2004, ao prestar serviço no Centro de Finanças Geral,
desempenhou os cargos de Chefe da Secção de Apoio Geral, Tesoureiro e Sargento de Materiais,
executando análises corretas e eficazes dos múltiplos e variados problemas que fluíram nas diversas tarefas,
atuando com honestidade intelectual e vincado espírito de bem servir, revelando em permanência um forte
sentido das responsabilidades.
Depois, durante a sua colocação na Manutenção Militar, entre os anos de 2004 a 2015, como
Sargento-Ajudante e, também, como Sargento-Chefe, cumpriu as funções de Adjunto do Chefe da Divisão
de Armazéns dos Serviços Comerciais, Chefe do Supermercado, Tesoureiro da Comissão de Tesouraria
dos Serviços de Contabilidade e Finanças, Chefe da Secretaria Geral, Gerente da Messe de Sargentos de
Lisboa e do HMP/HMB, formador do cargo de Operador de Reabastecimento de Viveres e Adjunto do
Gerente da Messe de Oficiais de Lisboa, manifestando de modo contínuo capacidade de adaptação, espírito
de iniciativa, caráter integro e educação esmerada, qualidades que lhe permitiram atingir um desempenho
de elevado nível.
Mais recentemente, no ano de 2015, por ocasião da extinção da Manutenção Militar e da criação da
MM-Gestão Partilhada, E.P.E., como Sargento-Mor, executou o cargo de Gerente das Messes de Lisboa,
revelando, uma vez mais, ser um militar generoso e disponível, inteiramente devotado e possuidor de uma
elevada competência profissional, tendo contribuído de uma forma exemplar para a alteração do sistema de
confeção e fornecimento de alimentação para as UEO da região de Lisboa e revelado possuir aptidão para
o exercício de funções de maior responsabilidade.
Finalmente, em setembro de 2017, após ser colocado no Comando da Logística, foi nomeado Adjunto
do Diretor de Aquisições, apresentando a esta Direção sugestões e propostas ajustadas às circunstâncias
próprias da vida interna desta Direção Logística. Em julho de 2018 foi indigitado para o Cargo
“GBN.PAL.01 - Responsável do Polo Administrativo-Logístico/Residência de Santa Luzia”, na República
da Guiné Bissau, onde teve uma ação à altura das mais variadas exigências, intervindo atempadamente, de
forma correta e eficaz.
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Militar de conduta irrepreensível, reconhecido sentido crítico e franca frontalidade, o Sargento-Mor
Machado demonstrou, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, dignos de registo, possuir
relevantes qualidades pessoais e profissionais, que lhe permitiram, em todas as ocasiões, desempenhar de
forma dedicada e competente as diversas funções que, ao longo da carreira, lhe foram confiadas tornando-se,
desta forma, merecedor de que os serviços por si prestados, sejam considerados como relevantes e
extraordinários, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Exército.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Inf (11855983) Octávio Manuel Martins Alves Diz, pelo seu extraordinário
desempenho, enorme competência profissional, inexcedível dedicação ao serviço e elevado sentido de
responsabilidade que revelou durante os quatro anos em que exerceu funções no Regimento de Guarnição
N º 3 (RG3).
Como Adjunto do Comandante do RG3 revelou ser um pilar basilar no acompanhamento dos
assuntos relacionados com a vida interna da unidade, nomeadamente no que respeita à administração do
pessoal, à formação dos sargentos e aos aspetos administrativos e logísticos da Unidade. Nas missões de
representação e acompanhando do comandante nas diversas efemérides e eventos, fez valer a sua postura
reta, a sua discrição e pública capacidade de relacionamento, junto das forças vivas da Região Autónoma
da Madeira, sabendo sempre ser um digno representante do RG3 e do Exército.
É de realçar o seu empenhamento no auxílio à sua cadeia hierárquica, nos assuntos que dizem
diretamente respeito à categoria de Sargentos. Na procura deste desiderato, garantiu com enorme
profissionalismo e mestria o elo de ligação entre estes e o seu comandante.
Sargento mais antigo da Unidade, e do vasto leque de atividades em que foi responsável, releva-se o
seu notável contributo na organização da parada da guarda onde chamou a si a responsabilidade de
supervisão do atavio, apresentação, conduta e disciplina dos sargentos e praças, de acordo com as instruções
do comandante, o que se tornou decisivo para o normal funcionamento da Unidade.
Entusiasta, trabalhador, disciplinado e disciplinador e de uma frontalidade aberta e leal, o Sargento-Mor
Diz procurou permanentemente a dignificação e bem-estar da classe de Sargentos, de uma forma exemplar
e pedagógica, numa afirmação constante de um nível de excecional integridade de caráter, coragem moral,
lealdade, abnegação e exigência pessoal, sendo por isso jus apresentá-lo como um digno representante da
classe de sargentos perante os seus pares.
O seu relevante desempenho ficou ainda bem patente na forma como auxiliou, quando necessário, o
estado-maior da unidade nos assuntos relativos à administração do pessoal, e contribuindo
indubitavelmente para o enriquecimento e evolução do RG3.
Sargento com uma carreira de quase quarenta anos ao serviço de Portugal, dotado de uma sólida
vocação empreendedora, de um perspicaz método participativo, de abordagem inclusiva e com uma
invulgar diplomacia ao nível das relações humanas, soube imprimir valor acrescentado e contribuiu de
forma determinante para o processo de tomada de decisão das chefias e para o sucesso das missões
atribuídas ao RG3.
Para tal contribuiu o seu forte sentido de disciplina, prontidão, aprumo e uma atitude de incondicional
disponibilidade para o serviço, que fez apanágio ao longo da sua carreira, sabendo conciliar exigência,
frontalidade e abnegação, com camaradagem, franca amizade e fino trato, granjeando naturalmente estima,
consideração e admiração de todos os que com ele privaram.
Tendo atingido o topo de carreira na classe de sargentos como adjunto do Comandante do RG3, e
sendo previsivelmente esta a sua última colocação no ativo, é de toda a justiça enaltecer a sua brilhante
carreira, que iniciou no Batalhão de Infantaria Mecanizado de Santa Margarida, unidade onde prestou
serviço em inúmeras funções até ao posto de Sargento-Ajudante, onde o denominador comum é a forma
unânime como todos os seus chefes evidenciaram as suas qualidades pessoais e o seu desempenho
respaldado na sua aptidão técnico-profissional.
O seu percurso de dedicação e competência, passou ainda pelo Regimento de Manutenção e pelo
Regimento de Guarnição N.º 1 onde mais uma vez o seu trabalho contribuiu significativamente para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão destas unidades.

122

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020

2.ª Série

Subjacente a este vasto conjunto de predicados e qualidades que distinguem a forma altamente
profissional, dedicada e competente como sempre cumpriu as suas funções o seu empenhamento pessoal
ficou bem patenteado aquando chamado a integrar Forças Nacionais Destacadas, caraterizadas por um
elevado risco e exigência, no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina, na Força Nacional Destacada
no Teatro de Operações de Timor-Leste e no TO do KOSOVO, onde evidenciou extraordinária
competência profissional.
Face ao exposto é de toda a justiça reconhecer publicamente este percurso, as excelentes qualidades,
as virtudes militares e pessoais, a vontade de bem servir, o caráter empreendedor, a lealdade, e a
disponibilidade inexcedível do Sargento-Mor Diz, devendo os serviços por si prestados ser creditados como
extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército, para as Forças
Armadas e para Portugal.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Mat (10483784) Júlio Manuel da Silva Peixoto, pela forma dedicada e esclarecida
como desempenhou os diversos cargos e exerceu as múltiplas funções que lhe foram cometidas, ao longo
de 35 anos ao serviço do Exército. Sargento dotado de sólida formação militar e humana, de reconhecida
lealdade, honestidade, permanente disponibilidade, grande sentido de camaradagem e relevantes qualidades
pessoais, confirmou ser detentor de um profundo respeito pelos valores da Instituição Militar.
Exerceu vários cargos e funções como Sargento do Serviço de Material, tendo terminado a sua
carreira militar como Adjunto do Diretor do Centro de Informação Geoespacial do Exército
(CIGeoE), sempre denotando determinação, elevada competência técnico-profissional e aptidão para
bem-servir nas diferentes circunstâncias, qualidades que lhe permitiram alcançar assinaláveis níveis de
proficiência.
Incorporado em setembro de 1984 na Escola Prática do Serviço de Material (EPSM) e tendo
ingressado como Sargento do QP em agosto de 1987, começou por prestar serviço no Depósito Geral
Material de Guerra (DGMG), onde assumiu o cargo de Chefe da Secção de Manutenção, desde logo
revelando um extraordinário empenho e dedicação pelo serviço, demonstrando invulgar capacidade de
trabalho, organização e controlo, traduzido numa grande eficiência e uma constante preocupação pelo
cumprimento das missões atribuídas. No exercício das suas funções como Adjunto do Chefe das Classes
VII e II do Grupo de Reabastecimento, demonstrou um elevado espírito de missão e de obediência, rigor e
exigência que colocou aquando dos vários aprontamentos de viaturas, equipamentos e materiais a fornecer
às Forças Nacionais Destacadas (FND). No âmbito dos projetos de Cooperação Técnico-Militar na Guiné-Bissau,
realizou a recuperação de infraestruturas e equipamentos da Companhia de Manutenção em Brá,
necessários à missão do Serviço Material das Forças Armadas da Guiné-Bissau, prosseguindo assim a
Cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, com dignidade e lustre para o Exército
e Portugal.
Na qualidade de Adjunto do Comandante da Companhia de Comando e Serviços do Depósito Geral
Material do Exército (DGME), evidenciou raras qualidades de abnegação e de sacrifício, tornando-se numa
referência para todos os que com ele tiveram a oportunidade de trabalhar, devido aos seus elevados dotes
de caráter, bom senso e ponderação. Colocado em 2007 nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia
(OGME), como Chefe do Setor de Reparação de Viaturas da Divisão de Produção dos Serviços Industriais,
evidenciou possuir excecionais qualidades e virtudes militares, explícita aptidão na forma como pautou a
sua ação, garantindo altos níveis de execução nas tarefas desenvolvidas no seu Setor de chefia, bem como
nas atividades de controlo da qualidade e inspeção finais, desenvolvidas pelo Gabinete da Qualidade das OGME.
Nos últimos três anos, desempenhou, por escolha, a prestigiosa função de Adjunto do Diretor do
CIGeoE, tendo voltado a revelar as excecionais qualidades que o caraterizaram ao longo da sua honrosa
carreira militar. Militar disciplinado e disciplinador, com um notável espírito de liderança, dotado de uma
forte personalidade e de uma esmerada educação, discreto, aprumado, altamente eficiente e perspicaz,
soube sempre com objetividade e proficuidade granjear a estima e consideração dos militares e civis que
com ele privaram, constituindo-se como uma permanente referência para os quadros da sua categoria e
como um profissional credor do mais elevado apreço, respeito e admiração dos seus superiores hierárquicos.
Sempre soube, de forma clara, simples e objetiva auxiliar a tomada de decisão da Direção, apresentando os
problemas existentes com possíveis modalidades de resolução dos mesmos, constituindo-se num elemento
fundamental e preponderante da Direção do CIGeoE.
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Por tudo o que precede, é de inteira justiça destacar de forma inequívoca a notável qualidade do
desempenho do Sargento-Mor de Material Júlio Manuel da Silva Peixoto no exercício das funções
atribuídas ao longo da sua brilhante carreira militar, classificando os serviços por si prestados como
extraordinários, relevantes e distintos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército.
09 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Cav (09521386) António Maria Batista Nascimento, pelo extraordinário
desempenho, dedicação, elevada competência e profissionalismo que vem demonstrando ao longo da sua
vasta, prestigiante e distinta carreira, dedicada ao Exército e à Polícia Judiciária Militar, tendo sempre
evidenciado um elevado sentido de responsabilidade e aptidão para bem servir nas mais diversas
circunstâncias.
Militar de profunda e muito relevante experiência no âmbito da investigação criminal, demonstrou
permanente e exemplar dedicação no desempenho das suas funções, pela forma altamente dinâmica,
inteligente e eficiente como sempre assumiu não só as desafiantes responsabilidades da investigação, mas
também o muito relevante compromisso de prestar assessoria jurídica às demais equipas que integram a
Unidade de Investigação Criminal no polo da Polícia Judiciária Militar no Porto. Merece especial destaque
nesta particular incumbência, a forma imensamente esclarecida, séria, equilibrada, zelosa e altruísta com
que, constantemente, transmitiu os vastíssimos e magnânimos conhecimentos de que é detentor na área
específica do Direito, contribuindo para um aperfeiçoamento do trabalho produzido, repercutindo-se ainda
numa mais sólida formação e célere integração organizacional de novos investigadores.
De realçar o excelente e brilhante percurso militar, contando com 36 anos de serviço efetivo, o
Sargento-Mor António Nascimento patenteou a sua conduta, pela afirmação constante de elevados dotes de
caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e de obediência, constituindo-se como um elemento de
extraordinário e indelével valor para as equipas de investigação que integrou e, consequentemente, para a
Polícia Judiciária Militar. A sua indubitável competência profissional materializou-se num irrefutável
acréscimo de valor para a organização, sendo evidenciada através da imaculada folha de serviço e registo
disciplinar de que é portador, permitindo-lhe, a par das suas muito relevantes características pessoais,
granjear a mais elevada consideração e estima de todos os militares e civis que constituem este particular
Órgão Superior de Polícia.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais demonstradas, o Sargento-Mor António
Nascimento honrou e engrandeceu a classe de Sargentos a que pertence, tendo contribuindo
inequivocamente para a altíssima imagem de competência e profissionalismo da organização que tão
brilhantemente integrou, contribuindo assim significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do Exército, da Polícia Judiciária Militar e do Ministério da Defesa Nacional, devendo os serviços
por si prestados serem considerados de elevado mérito.
20 de dezembro de 2019. — O Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, Paulo Manuel José Isabel,
Comodoro.
(Louvor n.º 42/20, DR, 2.ª Série, n.º 20, 29jan20)

Louvo o SCh Mus (18039188) Cândido Manuel Leitão Ameixa, pela forma extraordinariamente
competente, responsável e dedicada, como, ao longo dos últimos quatro anos, exerceu a função de chefe,
em regime de suplência, da Orquestra Ligeira do Exército (OLE).
Dotado de elevados dotes de caráter e grande sentido de responsabilidade, afirmou-se através de uma
liderança esclarecida, serena e próxima, dando o exemplo e cultivando o espírito de corpo, promovendo
excelentes relações humanas e forte coesão na OLE, e proporcionando um salutar ambiente de trabalho,
que garantiu uma elevada qualidade das prestações, sempre publicamente elogiadas.
Militar disciplinado e disciplinador, conseguiu incutir nos seus subordinados, qualidades de
abnegação e de espírito de sacrifício, conseguindo ultrapassar as dificuldades inerentes à intensa
programação de atuação, com assinalável resiliência, correção e ponderação, praticando a virtude da
lealdade em elevado grau, esmerada educação e agradável relacionamento com todos que consigo privam,
estabelecendo e mantendo sempre um bom ambiente de trabalho.
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Releva-se também a acumulação de funções de executante da Guitarra Clássica e de Piano,
demonstrando uma competência técnica e acústica de alto nível.
Sublinha-se ainda o espírito de iniciativa e o claro sentido do dever, que aliados à sólida competência
profissional, o creditaram como um excelente colaborador da Chefia de Bandas e Fanfarras.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares, de que se destacam a camaradagem, a
disponibilidade e espírito de sacrifício, e pelo brilhante trabalho desenvolvido, o Sargento-Chefe Cândido
Ameixa prestigiou a música, o Comando de Pessoal e o Exército, pelo que os serviços por si prestados
devem ser considerados como extraordinários, relevantes e de elevado mérito.
14 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Art (06398783) Eduardo Higino do Nascimento Moreira, Sargento Adjunto da
Repartição de Operações do Comando das Forças Terrestres, desde setembro de 2015, pela elevada
competência profissional, extrema abnegação e extraordinária disponibilidade evidenciadas, ao longo de
cerca de 17 anos de Serviço, no desempenho dos cargos de Sargento de Pessoal, na Repartição de Pessoal
no antigo Comando Operacional das Forças Terrestres, de Auxiliar do Chefe de Secretaria e de Auxiliar do
Chefe da Repartição de Planos no Antigo Comando Operacional e de Sargento Adjunto da Repartição de
Operações, na Área de Operações do Comando das Forças Terrestres(CFT).
De acordo com a organização interna da Repartição de Operações do CFT, o Sargento-Chefe
Eduardo Moreira foi o responsável executivo pelas ações relativas à gestão da segregação do apoio aéreo
para as atividades de treino do Exército, pelo registo e arquivo de correspondência, pelo processamento dos
pedidos de apoio geral e pela coordenação de pequenas cerimónias. Em todas estas atividades ficaram bem
patentes as suas valorosas qualidades técnico-profissionais e seus distintos atributos pessoais.
No âmbito da gestão da segregação do espaço aéreo para as atividades de treino do Exército,
destacou-se, inequivocamente, na preparação das reuniões de coordenação mensal, bem como na precisão
da contabilização das horas de voo, para efeitos de posterior ressarcimento à Força Aérea Portuguesa das
importâncias indexadas a esses períodos de operação.
Relativamente à coordenação dos pedidos de apoio geral, é de destacar todo o trabalho
meticulosamente desenvolvido por forma a dar provimento às mais diversas solicitações, nomeadamente
no âmbito das escoltas de segurança, uso de infraestruturas de treino, atribuição de capacidades
operacionais e distribuição de tarefas a equipas EOD e K7, entre outras.
No que a coordenação de pequenas cerimónias militares diz respeito, o Sargento-Chefe Eduardo
Moreira destacou-se pela forma extremamente eficiente como, de uma forma equilibrada, soube fazer face
aos enormes desafios colocados, tendo em vista a execução de inúmeros pedidos de apoio solicitados em
momentos em que os recursos se apresentaram escassos, bem como na coordenação de pormenor das
inerentes atividades honoríficas.
É ainda inteiramente justo reconhecer que o Sargento-Chefe Moreira manifestou, quotidianamente,
excecionais qualidades militares e humanas, bem patentes na forma cordata, serena, lógica e assertiva como
apresentou propostas e discutiu pontos de vista relativos às diferentes matérias que foram sendo colocadas
à Repartição de Operações, não sendo igualmente despiciendo referir tratar-se de um militar que,
cumulativamente com o recurso à sua determinação, perseverança e competência próprias, foi responsável
por manter e atualizar, de uma forma metódica e regular, os diversos arquivos da Repartição de Operações,
quer em formato digital, quer em suporte físico.
No desempenho das suas funções, o Sargento-Chefe Eduardo Moreira destacou-se ainda pela sua
camaradagem, iniciativa, perseverança e cordialidade, sendo que estas qualidades pessoais e profissionais
merecem público destaque, porquanto foram sendo testemunhadas pelos militares que integraram a
Repartição de Operações e o CFT, com quem contatou diariamente, e foram vastas vezes manifestadas por
inúmeras entidades externas a este Comando.
Pela sua conduta como profissional ao longo de mais de 17 anos de serviço neste Comando das
Forças Terrestres, que muito contribuíram para a implementação de boas práticas e agilização de processos
tendentes a uma maior eficiência nas rotinas da Componente Operacional do Exército, o Sargento-Chefe
Eduardo Moreira é merecedor deste reconhecimento público e que os serviços por si prestados sejam
considerados relevantes e extraordinários, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Comando das Forças Terrestres, resultando em honra e lustre para o Exército.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o SCh Art Res (02380885) Paulo Renato Evangelista Matos, pela forma dedicada e
competente como tem desempenhado as missões e tarefas de que foi incumbido ao longo dos últimos dois
anos.
O Sargento-Chefe Evangelista Matos, apesar de já se encontrar na situação de Reserva, aceitou de
bom grado a sua colocação na Comissão Portuguesa de História Militar assumindo a responsabilidade pelas
áreas administrativas, de arquivo e biblioteca, colmatando uma lacuna, de cerca de um ano, resultante da
passagem à situação de Reserva do anterior responsável.
De forma discreta, mas eficaz, em tempo útil inteirou-se das áreas da sua responsabilidade e,
revelando o desembaraço necessário, deu bom curso aos diversos assuntos que por ausência de quem deles
se ocupasse, aguardavam oportunidade. Retomou e incrementou a divulgação de obras de interesse para a
História Militar por um maior número de destinatários, contribuindo assim de modo assinalável para o
cumprimento da missão da Comissão Portuguesa de História Militar. Igualmente, é digno de menção o
cuidado e a dinâmica que introduziu na gestão do acervo bibliográfico da CPHM.
O Sargento-Chefe Evangelista Matos é um militar competente e interessado, formulou propostas
avisadas e oportunas e a sua conduta foi apreciada por todos quantos com ele serviram e lidaram sendo,
portanto, de elementar justiça reconhecê-lo e apontá-lo como exemplo e merecedor do respeito e
consideração públicos.
09 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Tm (04716388) Mário Luís Paquete Geraldo, pelo excecional zelo, inexcedível
empenho, espírito de missão e manifesta competência profissional comprovada nos últimos dois anos, em
que tem vindo a desempenhar as funções de Sargento Adjunto da Secção de Comutação e Redes IP da
Repartição de Comunicações, da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação.
No cumprimento das suas funções, tem executado as múltiplas missões que diariamente lhe são
atribuídas, com total dedicação e permanente disponibilidade, realçando-se na sua formação o curso de
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Politécnico de Setúbal que frequentou com
sucesso, a expensas próprias, e cujo conhecimento coloca à disposição da Instituição Militar. Evidencia-se
também a valiosíssima ação no apoio ao levantamento dos requisitos técnicos operacionais e desenho
técnico dos projetos de Redes de acesso à internet wi-fi welfare do Exército, nomeadamente nas diversas
UEO pertencentes à Zona Militar dos Açores localizadas nas ilhas de São Miguel e Terceira, do Regimento
de Comandos, Regimento de Paraquedistas, Regimento de Infantaria N.º 15, Direção de Formação,
Regimento de Cavalaria N.º 6, Escola de Serviços e Regimento de Engenharia N.º 1. É de realçar ainda, o
notável contributo prestado no levantamento dos requisitos operacionais e técnicos em múltiplas UEO, na
componente de rede adstrita ao Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército
(SICAVE), na implementação da rede do domínio Classificado e na implementação das Medidas
Complementares de Segurança Militar do Exército (MCSME).
Militar muito brioso e diligente, tem o Sargento-Ajudante Geraldo manifestado no âmbito
técnico-profissional, a capacidade de analisar as situações que se lhe deparam de forma perspicaz e
objetiva, o que lhe permite aconselhar os seus superiores de uma forma clara, propondo soluções sempre
equilibradas e que bem refletem o seu espírito metódico e ponderado, revelando elevada competência.
Mercê da sua experiência profissional e profundos conhecimentos técnicos, espírito de sacrifício,
interesse e entusiasmo é de relevar os trabalhos de elevada qualidade produzidos, por vezes fora da área
técnica que lhe está atribuída, como sendo o seu vital contributo na definição dos requisitos técnicos e
funcionais da alarmística de cada um dos sites de feixes pertencentes à Rede de Transmissão do Exército
(RTE) e a sua estreita colaboração com o Departamento de Operações de Comunicações e Sistemas de
Informação (DOCSI) na sustentação e resolução de avarias ao nível da RTE.
Todos estes trabalhos foram sempre desenvolvidos em tempo oportuno, com análises aprofundadas
e consubstanciados em propostas muito bem fundamentadas, demostrando em todas as circunstâncias ser
um militar de conduta irrepreensível, possuidor de elevados dotes de caráter, lealdade e honestidade
intelectual, denota igualmente fino trato, generosidade, obediência e abnegação, relevantes qualidades
pessoais que lhe permitiram granjear o respeito, a estima e a consideração de todos os que consigo lidaram,
constituindo-se como um exemplo e uma referência no campo profissional, como no relacionamento humano.
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Transversal a todas as suas atividades, o Sargento-Ajudante Geraldo tem cultivado diariamente um
ambiente de extrema camaradagem emanando sistematicamente uma contagiante e salutar boa disposição,
mas mantendo em todas as circunstâncias uma postura rigorosa, como homem e como militar. Em termos
globais é reconhecida por todos os seus superiores a excelência do seu trabalho e aceite pelos seus pares e
inferiores a superioridade da capacidade técnica do Sargento-Ajudante Geraldo.
Perante todas as referências evidenciadas, determinação e perseverança, a par das excecionais
qualidades e virtudes militares, sentido do dever e notável desempenho profissional, é de inteira justiça
exaltar publicamente as qualidades do Sargento-Ajudante Geraldo, e enaltecer o elevadíssimo apreço pelos
serviços prestados, devendo ser classificados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou
honra e lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação e para o Exército Português.
10 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Eng (00637392) Carlos Manuel Moutinho Lopes, pela forma extraordinariamente
competente e profissional como desempenhou, ao longo de três anos, as funções de Sargento Adjunto da
Secção de Comunicação e Relações Públicas e de Sargento Adjunto do Centro de Situação, da Repartição
de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.
Militar possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, revelou no desempenho das funções
que lhe foram confiadas, um elevado espírito de sacrifício e uma indiscutível flexibilidade funcional,
adaptando-se com facilidade a novas realidades, características que em muito contribuíram para os
excelentes resultados alcançados. No âmbito técnico-profissional, destacou-se pela elevada competência,
permanente e inquestionável lealdade, grande imaginação e espírito meticuloso, factos que se traduziram
na qualidade dos diversos trabalhos e propostas que apresentou, com permanente preocupação no
cumprimento das determinações e diretivas superiores.
Na Secção de Comunicação e Relações Públicas demonstrou ser um militar responsável, dedicado
ao serviço e organizado, distinguindo-se pelo assinalável espírito de cooperação, forte sentido crítico
construtivo e por uma grande objetividade, sendo de realçar a importante ação que teve na elaboração e
publicação de notícias do Exército, nas plataformas de comunicação interna e externas, bem como a forma
irrepreensível como acompanhou os órgãos de comunicação social nos diversos eventos, bem patentes no
rigor colocado na sua responsabilidade específica de pesquisar notícias relativas ao Exército.
No desempenho de funções no Centro de Situação evidenciou elevados dotes de caráter, tendo
pautado a sua conduta pelo dinamismo, pela eficiência com que aplicou os recursos à sua disposição e eficácia,
conseguida na realização das tarefas que lhe foram atribuídas. É de registar o modo como assegurou a gestão das
páginas da internet e da intranet do Exército, a permanente monitorização dos conteúdos disponíveis nas
plataformas, a regulação de permissões aos administradores das unidades, estabelecimentos e órgãos, a revisão
das newsletters das unidades militares e a atualização de conteúdos nas páginas na direta dependência do Gabinete
do Chefe do Estado-Maior do Exército, designadamente, ao nível dos eventos, notícias e comunicados.
Pelas relevantes qualidades pessoais e profissionais evidenciadas e pelo extraordinário desempenho
conseguido o Sargento-Ajudante de Engenharia, Carlos Manuel Moutinho Lopes é merecedor de ver
reconhecidos e referenciados os seus serviços como tendo contribuindo significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Exército.
26 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Mus (11957795) Simão Pedro Macedo da Silva, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares e pela forma altamente competente, eficiente e dedicada como, ao longo dos últimos três
anos, exerceu as funções que lhe foram cometidas na Orquestra Ligeira do Exército (OLE).
Como chefe de naipe dos trombones, destacou-se pela elevada competência profissional e por uma
capacidade de liderança que influenciou os seus instrumentistas na procura de melhoria constante. Como
executante, as suas intervenções a solo em inúmeros concertos efetuados de norte a sul do País, foram
referenciadas por várias entidades civis e militares como de excelência, destacando-se os efetuados no
âmbito das Comemorações do Dia de Portugal no Porto (2017), Ponta Delgada (2018) e Portalegre (2019),
e também nos que tiveram a participação especial da fadista Cuca Roseta no largo de São Carlos em Lisboa
(2017) e Lagos (2019).
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Enquanto responsável pela área da logística na Secção de Apoio da OLE, revelou extraordinário
desempenho, abnegação e espírito de sacrifício ao nível da gestão dos instrumentos musicais, fardamentos,
materiais diversos e infraestruturas, garantindo um apoio de serviços eficaz. Ainda nesta área, é de realçar
a sua ação na função movimento e transporte em que demonstrou uma enorme capacidade de lidar com a
adversidade, propondo, de forma ponderada e lúcida, sempre as melhores soluções, para a resolução dos
vários constrangimentos.
Militar disciplinado e disciplinador, afirmou-se como um dos principais colaboradores da chefia da
Orquestra, pelo modo exemplar como promoveu a coesão, a disciplina e o espírito de grupo e como
inspirava os outros nas atuações.
Pelas qualidades pessoais e profissionais evidenciadas, de que se destacam a lealdade, a obediência
e a coragem moral, devem os serviços prestados pelo Sargento-Ajudante Simão Silva ser considerados
extraordinários, de elevado mérito e como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio
e cumprimento da missão do Exército.
08 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Inf (08972199) Carlos Manuel Mendes Pereira, pelo seu extraordinário desempenho
evidenciado no desempenho das funções de Sargento de Pessoal do Módulo de Recursos do National
Support Element (NSE), da Terceira Força Nacional Destacada no Teatro de Operações (TO) do
Afeganistão no contexto da Resolute Support Mission (3FND/NSE/RSM), cargo exercido, tanto durante a
fase de aprontamento como em missão, entre novembro de 2018 e novembro de 2019.
Militar muito metódico e extremamente dinâmico, possuidor de uma excelente capacidade de
organização e de sólidos conhecimentos evidenciou, durante a exigente fase de aprontamento e projeção,
permanente disponibilidade para o serviço, sentido de responsabilidade e revelantes qualidades pessoais, o
que ficou bem patente na forma célere e zelosa como conduziu o processo de obtenção dos Passaportes
Especiais e dos Certificados de Credenciação de todos os militares da “3.ª Quick Reaction Force” e do
“3.º National Support Element”, completando a tarefa, de acentuada exigência e complexidade burocrática,
dentro dos prazos definidos pelo seu Comandante, demonstrando uma postura ativa, versátil e autónoma
face às dificuldades encontradas.
Já no exigente TO do Afeganistão, o Sargento-Ajudante Mendes Pereira, corroborou a nobreza da
sua conduta e vontade de bem servir anteriormente provadas, através da concretização de uma gama muito
diversificada de tarefas, quer no âmbito dos assuntos de Pessoal, quer na área das atividades de moral e bem-estar,
promovendo nesta última área, a realização de várias provas desportivas, para militares nacionais e
estrangeiros, onde se destacam o “Strong Force” e o “Portuguese Army Challenge”, atestando uma vez
mais, a sua pro-atividade e espírito de sacrifício.
No cumprimento das tarefas que lhe são inerentes estabeleceu procedimentos eficientes, assertivos e
de acordo com as especificidades da “3.ª Quick Reaction Force”, da “3.ª Branch School Advisory Team”, e
da “1.ª Special Operations Advisory Team”, a fim de manter atualizada a situação administrativa dos
militares, logrando, em tempo oportuno, elaborar os documentos necessários às alterações de situação e os
respetivos artigos para a Ordem de Serviço, revelando elevada competência no âmbito técnico-profissional
e um conhecimento profundo nos assuntos de recursos humanos.
Em resultado das adaptações funcionais dos Módulos do NSE face às entidades de apoio existentes
no Hamid Karzai International Airport, foi atribuída ao Sargento de Pessoal a responsabilidade de efetuar
todas as coordenações inerentes ao alojamento dos militares portugueses junto do Billeting, tarefa que
abraçou com grande espírito de missão e determinação, tendo sido o principal responsável pela atribuição
de alojamentos condignos às Praças do Contingente Português, com as condições necessárias para garantir
o repouso e privacidade dos militares.
Pelas qualidades comprovadas no cumprimento das missões que lhe foram cometidas, por colocar
sempre os interesses do serviço acima dos ganhos pessoais e pelas suas ações terem consequências
significativas no fortalecimento da camaradagem e coesão dos militares portugueses ao serviço da Resolut
Support Mission, é de inteira justiça reconhecer publicamente o notável sentido do dever, retidão e lealdade
que creditam o Sargento-Ajudante Mendes Pereira como sendo um militar de enorme craveira, devendo os
serviços por si prestados serem considerados meritórios, contribuindo significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão da 3FND/NSE/RSM, da Brigada de Intervenção e do Exército Português.
09 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o SAj Cav (07177602) Jonel Azevedo Ribeiro, pela dedicação e extraordinário desempenho,
demonstrados entre novembro de 2018 e novembro de 2019, no exercício das funções de Sargento de
Recursos da Companhia Quick Reaction Force, da 3.ª Força Nacional Destacada, no quadro da NATO
Resolute Support Mission, no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão (3FND/QRF/RSM).
Ainda durante o aprontamento evidenciou ser um militar altamente metódico, possuidor de relevantes
qualidades pessoais, apresentando de forma atempada soluções de grande propriedade, tanto na área de
pessoal como da logística, enfrentando o desafio que lhe foi colocado com ânimo, determinação e eficácia,
centrando o seu esforço na gestão criteriosa e rigorosa dos recursos materiais e humanos à sua disposição.
O seu inestimável contributo, ficou bem patente na elaboração e organização de toda a documentação
individual dos militares da Força e nas tarefas relacionadas com a sustentação, em estreita coordenação
com o National Support Element, sobretudo nos exercícios “KANDAHAR”, “KAIA”, “KABUL START
191” e “KABUL 191”.
Após a chegada ao TO, revelou elevada competência no âmbito técnico-profissional, uma invulgar
capacidade de trabalho e sentido prático, desenvolvendo uma eficaz relação de apoio logístico, com os
Pelotões e o Comando da Companhia, participando num ambiente exigente e perigoso, de forma pró-ativa,
na melhoria do desempenho operacional da QRF.
Militar humilde e com espírito de bem servir, cumpriu as suas funções com inexcedível correção e
enorme disponibilidade, criando um ótimo ambiente de trabalho com os seus subordinados, pares e
superiores hierárquicos, incluindo na ligação e no apoio, que manteve com os militares de nacionalidade
Turca, da Secção de Logística do Force Protection Battalion, reforçando a imagem de notoriedade, em
ambiente multinacional, dos militares Portugueses.
Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as virtudes pessoais e
militares que creditam o Sargento-Ajudante Azevedo Ribeiro como um exemplo a seguir, devendo os
serviços por si prestados, serem considerados de elevado mérito, contribuindo significativamente para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 3FND/QRF/RSM, da Brigada de Intervenção e do
Exército.
06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo a 1Sarg Cav (02889901) Lígia Cristina Penas, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares, demonstradas entre novembro de 2018 e novembro de 2019, no cumprimento das suas funções
de Sargento Adjunto da Companhia Quick Reaction Force, da 3.ª Força Nacional Destacada, no quadro da
NATO Resolute Support Mission, no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão (3FND/QRF/RSM).
Durante a fase de aprontamento, evidenciou afirmação constante de elevados dotes de caráter e
competência profissional sendo responsável pelos meios materiais imprescindíveis ao treino dos Pelotões,
dos quais fez uma gestão eficaz, contribuindo para a prontidão operacional da QRF. Destaca-se a sua
enorme disponibilidade e singular dedicação, na organização da Arrecadação de Material de Guerra e
controlo do armamento e equipamento à sua carga, de forma atenta e zelosa de acordo com os normativos
de segurança em vigor.
Durante a permanência no TO, no Hamid Karzai International Airport (HIGA), revelou vontade de
bem servir de maneira entusiástica e com eminente abnegação, constituindo-se num prestimoso apoio do
Comando, sobretudo na área das Operações.
Salienta-se a ligação e coordenação, com o Estado-Maior do Force Protection Battalion, de
nacionalidade Turca, na elaboração diária das escalas de serviço da QRF, a compilação dos respetivos
relatórios e preparação das apresentações semanais para o Command Group – Commanders Update
Briefing Meeting.
Possuidora de relevantes qualidades pessoais, muito educada e com uma sólida formação militar,
fomentou sempre uma sã e sincera relação de camaradagem, através da qual soube conquistar a confiança,
admiração e a estima de todos.
Face ao anteriormente exposto e pela exemplar conduta, em que a lealdade, espírito de sacrifício e
de obediência são publicamente reconhecidos, a Primeiro-Sargento Cristina Penas constituiu-se um
exemplo a seguir merecendo que os serviços por si prestados, sejam considerados importantes e de elevado
mérito, contribuindo significativamente para o prestígio e cumprimento da missão da 3FND/QRF/RSM, da
Brigada de Intervenção e do Exército.
06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o 1Sarg Inf (02677509) William Gomes, pela forma altamente honrosa e abnegada como
desempenhou, desde setembro de 2018 até setembro de 2019, o cargo de Comandante da 12.ª Equipa do
1.º Pelotão da 5.ª Força Nacional Destacada no Teatro de Operações (TO) da República Centro Africana,
integrada na Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA).
Durante o aprontamento, o Primeiro-Sargento Gomes mostrou-se presente e disponível relevando
elevada competência no treino da sua equipa contribuindo significativamente para os elevados padrões
operacionais do 1.º Pelotão nos exercícios “BAMBARI 182” e “BANGUI 191”. De destacar que no âmbito
técnico-profissional revelou elevada competência em todas as formações de tiro de combate que ministrou
ao Destacamento de apoio e ao Comando e Estado-Maior da força.
Já no TO da República Centro Africana, assumiu-se como elemento preponderante na formação e treino da
técnica de combate devido à sua dedicação, iniciativa, empenho e extraordinário desempenho. Enquanto
Comandante, empenha-se decisivamente com os seus homens, procurando sempre saber como estes estão, seja a
nível pessoal ou profissional, promovendo sempre o aperfeiçoamento das técnicas de combate e o atavio e
manutenção do material de guerra, sem nunca também, deixar de formar os seus homens como pessoas de caráter e
militares de respeito. Não obstante, coloca máxima prontidão no cumprimento de todas as tarefas, destacando-se a
frieza e capacidade de decisão nas que acarretaram maior risco salvaguardando sempre a integridade dos seus homens.
Contribuiu significativamente para o cumprimento das missões do pelotão na região de BOUCA e BOCARANGA
com principal destaque nas operações “ZAU”, “N’GOYE” e “TANGO” onde esteve em contacto com os grupos
armados e soube avaliar a situação e garantir proteção dos militares e meios à sua responsabilidade.
O Primeiro-Sargento Gomes, destaca-se dos demais pelas relevantes qualidades pessoais, que se
traduzem numa empatia sentida por todos aqueles que com ele trabalham. Militar extremamente correto,
humilde e amigo do amigo, cria laços de camaradagem fortes com os que o rodeiam, sendo um elemento
decisivo na consolidação do espírito de grupo. Tecnicamente exímio, é exemplo não só para os homens sob
o seu comando, mas também para os pares e superiores hierárquicos.
Pela sua elevada capacidade de trabalho, é o Primeiro-Sargento William Gomes digno de que os
serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, sendo de inteira justiça
reconhecê-lo através deste público louvor.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, para a situação administrativa que para cada um se
indica, na correspondente data:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

Cor

Tm

(00849886)

José Carlos da Costa
Guilherme

Quadro art.º 173

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

04-11-19

Cor

Cav

(01585486)

Henrique José Cabrita
Gonçalves Mateus

Quadro art.º 173

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

11-11-19

(Despacho 29nov19)
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NIM

Nome
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Situação de Ativo
Anterior

TCor Cav

(26888593)

Paulo Agostinho Rodrigues
Pires

Quadro art.º 173.º

Desde

Atual
Adido n.º 1
do art.º 174.º

31-12-19

(Despacho 31dec19)

Maj

Vet

(09790498)

Gonçalo José Carmona
Santana Paixão

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-11-19

Maj

Med

(16549101)

Tiago Manuel de Sousa
Esteves Dias

Supranumerário
alínea c) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

01-11-19

Maj

TS

(08015690)

Joaquim Paulo Guimarães
Osório

Quadro art.º 173.º

Supranumerário
alínea c) n.º 2
do art.º 175.º

01-11-19

Maj

TS

(08015690)

Joaquim Paulo Guimarães
Osório

Supranumerário
alínea c) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

04-11-19

Maj

TS

(29211191)

José Pedro da Rocha
Resende

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Quadro art.º 173.º

05-11-19

(Despacho 29nov19)

Maj

Inf

(13987997)

João Carlos Fonseca
Tomás

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

29-11-19

Maj

Cav

(05759798)

Elisabete Maria Rodrigues
da Silva

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

05-12-19

(Despacho 31dec19)

Cap

AdMil

(18994403)

Rodrigo Garcia Gonçalves
Brito

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

01-11-19

Cap

AdMil

(12497103)

André Miguel Maroco
Carvalho

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

05-11-19

Cap

Cav

(10540304)

Pedro Miguel Gonçalves
da Silva

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

12-11-19

(Despacho 29nov19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem desde 01 de novembro de 2019, nos termos do artigo 172.º, da situação de Supranumerário
nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 175.º, para a situação de Quadro nos termos do artigo 173.º, todos
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de
maio:
Posto

Ten
Ten
Ten
Ten

A/S

Med
Eng
Med
Eng

NIM

(13418209)
(14868514)
(03023214)
(16105514)

Nome

Sara Isabel da Silva Monteiro
João Manuel Leal Tavares
Miguel António de Carvalho Veríssimo
José André Ricardo Pinto
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Posto

Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
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A/S

NIM

Med
Med
Eng
Eng
Med
Tm
Mat
Tm
Tm
Tm
Tm
Mat
Eng
Eng
Dent
Med
Inf
AdMil
Cav
AdMil
Art
Inf
Inf
Inf
Art
Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Inf
Cav
Art
Art
Cav
Inf
Art
Art
Inf
Art
Inf
AdMil

(10355213)
(13566814)
(16854914)
(04715210)
(18514714)
(13821214)
(12426113)
(16291614)
(14540514)
(14035614)
(12067613)
(10527613)
(08844313)
(16666212)
(04671513)
(02433312)
(08138614)
(18648715)
(07310116)
(18329315)
(16311415)
(06516012)
(01116313)
(05972015)
(06429015)
(07077414)
(12961416)
(03242416)
(18644016)
(16121215)
(02548516)
(02582413)
(18728115)
(00647516)
(05247013)
(00383814)
(14078514)
(12886913)
(09981014)
(00306015)
(09339814)
(14476411)

131

Nome

Ana Rui Grilo de Sousa Pinto
Beatriz de Carvalho Santos Soares Mendonça
Álvaro Teixeira Rodrigues
Tiago Nuno Barbosa de Azevedo Barros Zão
Filipe Miguel Borbinha da Fonseca
Ivo Fernando Fontes Linhas Guerra
Pedro Miguel Bento Pinheiro
André Filipe da Silva Ferreira
Hélder Figueiredo Reia
João Miguel Nobre Pinto
João Gabriel Vieira Félix
Francisco de Brito Rações Franco Frazão
Paulo Renato Carvalho Barbosa
Romeu da Costa Carvalho
Rui Miguel Neto Martins
Joana Gil Martins Viana
Daniel Gomes Correia
Alexandre António Gonçalves de Campos
Davide Miguel Sá da Silva
Luciano Dantas Araújo
Adriano Miguel Faísca Méndez
Tony da Silva
Ricardo Miguel Nunes Francisco
João Pedro Gomes Pereira
André Luís Pascoal Rodrigues
David Frade Silva
Pedro Nuno Fernandes Pereira de Melo Matias
Bruno Marques dos Reis
Igor Balan
João Pedro Alfaiate Rodrigues
Tiago Teixeira Domingos Mendes Lomba
Tiago Filipe Simões Ramos
Herculano Alexandre dos Reis Sanguinete Costa
Rafael João da Rocha Ferreira
Joana Isabel Ribeiro Granja
João Pedro Duarte Dias
João Portela Albano
Nuno Miguel Ferreira Rodrigues da Silva
Stephane Louro Ferreira
Samuel Romão Pereira
Luís Augusto Gonçalves Ribeiro
João Carlos Cardoso Ribeiro
(Despacho 29nov19)

Passagem à Situação de Reforma
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o MGen (02007474) Luís Jorge Almeida Duarte,
transite para a situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado
com o n.º 3 do artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerado
nesta situação desde 02 de dezembro de 2019.
Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército,
06 de janeiro de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 1 724/20, DR, 2.ª Série, n.º 26, 06fev20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a
situação de reforma, nas datas que a cada um se indica:
Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

A/S
Inf
Cav
Art
AdMil
Inf
Inf
Cav
Tm
Inf
Inf
SGPQ
Inf
Inf
Inf
Art
Inf
Tm
Inf
Art
Inf
Inf
Tm
Mat
Inf
Tm
TManMat
Med
AdMil
Mat
Cav
Med
Inf
Art
Inf
Inf
TManMat
Eng
Inf
Eng
Mat
Art
Inf
TManMat
TS
TS
TPesSecr
TS
TEDT
CBMus

NIM
(00624685)
(12601578)
(13199482)
(06299979)
(19888079)
(02054282)
(14614686)
(16711881)
(06967586)
(16739889)
(02840884)
(14536387)
(01200185)
(01672587)
(03469389)
(03708089)
(03783188)
(04773588)
(04839188)
(05020487)
(07240487)
(07391282)
(07459487)
(09185485)
(11963387)
(12486780)
(12667584)
(12816886)
(13291484)
(14591488)
(14615784)
(14772089)
(15821390)
(17172988)
(17385789)
(17562578)
(18398787)
(19656689)
(19873684)
(10014285)
(05047687)
(08729589)
(05427082)
(05684180)
(13636780)
(18291383)
(09754480)
(12719381)
(00665083)

Nome
Nuno Álvaro Pereira Bastos Rocha
José Carlos Cordeiro Augusto
Álvaro José Estrela Soares
Manuel Maximino Carvalho Teixeira
Elias Lopes Inácio
João Otílio Passos Gonçalves
Jaime Joaquim Picado Nogueiro
Alexandre Manuel Macareno Laço Jeca
José Alberto dos Santos Marcos
Filipe Augusto Martins Ferreira Vieira
José Carlos Marques Cordeiro
Jorge Augusto do Carmo Matos
José Luís Patrício Rêgo Baptista
Fernando Paulo Monteiro Lúcio Gonçalves
João Manuel da Cruz Seatra
João Miguel Martins Branco
Paulo Jorge Rodrigues Corado
António Jorge dos Santos Ferreira Pires
David José da Rocha Alves
Brás Paulo Caetano Ferreira
Abílio Augusto Pires Lousada
Jorge de Seixas Azevedo
Rui Manuel Piteira Natário
Augusto Cerdeira
Carlos Manuel Tavares Simões
Alexandre Francisco Salsa Arranhado
José Nicolau Almeida e Sá Ferreira de Andrade
Fernando Jorge Cachado Farinha
António da Rocha Ferraz Neves
António Manuel Batista Lopes
António Leonel Almeida e Sá Ferreira de Andrade
Marco António Abrantes Cardoso
Eugénio António Ferrão Correia Gil
Paulo Jorge Pereira da Silva de Castro Ferreira
Pedro Filipe Leal Marques Pires da Silva
José Manuel Sampaio Ribeiro Castro
Carlos Manuel Mendes Fernandes
João Carlos Afonso Ribeiro Fernandes
José Augusto Cardoso Almeida
José Eduardo Chantre Nunes de Sousa
Mário Rui Pinto da Silva
Paulo Jorge dos Santos Martins
Rogério Manuel São Pedro Ramalhete
Aurélio Manuel Guedes Mendes
José Júlio Sousa Fernandes
Carlos Manuel Magro Anunciação
Ilídio Inês Fernandes
Nelson Antunes Rodrigues dos Santos
João Maurílio de Caires Basílio

Data Reforma
05-12-19
17-12-19
19-12-19
22-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
19-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
22-12-19
22-12-19
22-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
30-12-19

2.ª Série

Posto
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Cap
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
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A/S
Mat
Tm
Eng
TManMat
TPesSecr
TTrans
TPesSecr
TPesSecr
TPesSecr
TTrans
TManMat
TManMat
Tm
Tm
TS
Art
Tm
Mus
Mat
Tm
Art
Art
Eng
Art
Inf
Tm
Vet
Inf
AdMil
Inf
Art
Corn/Clar
Inf
Art
Art
Art
Tm
Inf
Tm
Art
Inf
Art
Mat
Mus
Mus
Mus
Mat
Mat
Mat
Inf
Mat
Mat
Tm
Inf
Inf

NIM
(06290685)
(07618387)
(09679188)
(09701983)
(10908784)
(12408181)
(13319184)
(18222382)
(18814984)
(19168585)
(19871182)
(05294681)
(00314987)
(10669681)
(08048390)
(01366480)
(15338381)
(06321182)
(15337681)
(09431283)
(16290381)
(01964883)
(10447682)
(09028083)
(00696583)
(01005283)
(04638682)
(05835182)
(06231781)
(13038681)
(14640183)
(14863184)
(19817283)
(02122479)
(09258883)
(14772781)
(17216080)
(05840684)
(08487482)
(03948284)
(06860284)
(02286385)
(04786085)
(05522686)
(06726487)
(09932887)
(11451585)
(19458386)
(16667683)
(01452983)
(01560985)
(02410085)
(02742785)
(03403985)
(03673783)

Nome
João Carlos Farinha de Figueiredo
Rui Manuel Farinha Freire Rodrigues
João Francisco Lopes Ferreira
Manuel Fernando Teixeira Machado
António Jorge Branquinho Pereira
António Valentim Barros da Silva
Amorim dos Santos Piteira
António José Ribeiro Martins
José Francisco Colaço Lopes Martinho
Vítor Manuel de Menezes Tavares Pinto
Carlos Manuel Silva Rodrigues
Jorge Rodrigues Ribeiro Cid
António Jorge de Sousa Narra
António Alfredo Moutinho
José Henrique de Jesus Pereira
Lino Manuel Fernandes Neto
José Vaz Afonso
Manuel José dos Reis Inácio
Álvaro da Costa Pereira
Arlindo Jordão de Oliveira
Nelson Luís Rogeiro Lima de Bragança
Joaquim José Delgadinho Simões
Joaquim Farias
Francisco Manuel Janeiro Rita
António Manuel de Magalhães Vieira
Eduardo António dos Santos Cardoso
António Fernando Pereira Casaca
João Manuel das Chagas da Silva
Carlos Manuel da Silva Almeida
José Alves Martins Rodrigues
Amadeu José Neves Martins
Rui Manuel de Oliveira Direitinho
João Carlos Andrade Madeira de Morais
José António Raposo Sousa
Lúcio Robalo Pereira
Rui Manuel Mourão Pessanha de Sousa
Manuel de Lemos Soares
Jorge Manuel Vieira Elias
Carlos Manuel Jerónimo Ferreira
Floriano Manuel da Silva Neto
Octávio Fernandes Mestre
Telmo Jorge Marques da Silva Félix
José Manuel Duarte Pinto
José Manuel Novo Leandro Miranda
José Manuel Barbosa Maciel
Dulcínio Toni Pereira de Matos
Francisco José dos Santos Agostinho
Celestino Manuel dos Santos Ganilha
João Manuel da Silva
José Joaquim da Silva Cardoso
António Manuel Geraldes Botelho
Rui Manuel de Sousa Alves
Jorge Manuel Cortes dos Santos
Manuel Marchante Vicente
Fernando Graça Pereira
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Data Reforma
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
27-12-19
01-12-19
17-12-19
20-12-19
27-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
01-12-19
19-12-19
28-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
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Posto
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

A/S
Mus
Tm
Mat
Inf
Art
Med
Art
Inf
Inf
Tm
Cav
Art
Tm
Med
Med
Eng
Inf
Inf
Cav
Mat
Eng
Inf
Tm
Inf
Inf
SGE
Inf
Tm
Inf
PQ
Inf
Inf
Tm
Mat
AdMil
AdMil
Tm
Inf
Inf
Inf
Art
Corn/Clar
Corn/Clar
Mus
Art
Mus
Mat
Mus
Mus
Mus
Art

NIM
(03961385)
(04129085)
(05777283)
(05787384)
(05827382)
(06213785)
(06262484)
(06366983)
(07376186)
(07853482)
(08152786)
(09004182)
(09251986)
(09410585)
(09863885)
(11500585)
(11725285)
(13211182)
(13498583)
(13869284)
(14645085)
(15886784)
(16304385)
(17234682)
(17954086)
(18149086)
(18407285)
(19236085)
(19947986)
(09169286)
(14389783)
(08096686)
(14821383)
(12674085)
(13933184)
(16886985)
(16947785)
(17582684)
(16887983)
(03956283)
(17227484)
(17323382)
(11537088)
(02673688)
(10886186)
(00471989)
(07532990)
(08622791)
(03770388)
(11049486)
(00032986)

Nome
Francisco José Pires Paixão
António Manuel Soares Moço
Manuel José dos Santos Ferreira Pauleta
Paulo Fernando Pereira Fernandes Lopes
António Domingos dos Santos Alves
António Manuel Ferreira da Costa
António Agostinho Cabedal Pacheco
Francisco Cabral Gabriel
Luís Filipe Mendes Gonçalves
José Luís da Cunha Pereira
Dinário Manuel da Silva Seromenho
Francisco Falé da Silva Capucho
Ângelo Francisco Moreira Duarte
Armando Adelino Cepeda Moreno
Cassiano Henriques Cardoso
Fernando Duarte Portela Martins
Carlos António da Costa Veloso
Mário Jorge Rodrigues Moita Ferreira
Alfredo Eusébio da Costa Novo da Silva
Victor Manuel de Jesus Pires Diz
José Carlos Marques Dias
Luís Alexandre Marques Reguengos
Armando Coelho Duarte
Sebastião Pereira Fraústo
António Luís Pereira Pinto
Fernando Manuel Lourenço Nisa
Humberto dos Ramos Vara
Ernesto Manuel Rodrigues da Silva
José Domingos Gomes Machado
Jorge Manuel da Gama Araújo
João Paulo Tomaz Borrega
José António Duarte Rebelo da Cruz
Rui José de Oliveira
Hélder Manuel Coelho Marinho
José Carlos Afonso Lopes
Jorge Manuel Fernandes Ventura
Eduardo José Alves Rodrigues de Moura
Carlos dos Santos Morais
Joaquim António Madureira Oliveira
Vítor Manuel de Almeida
João Carlos Ventura Barbas
Fernando do Nascimento Morgado
Luís Manuel Correia Laia
Manuel da Rocha Alves
Joaquim Alfredo Pereira Capela
António Manuel Moreira Ventura
José Pedro Henrique Fraga
Hermínio Teixeira da Fonseca
Jorge Manuel de Oliveira Lopes
Júlio dos Santos Moreira
Carlos Alberto Pereira

2.ª Série

Data Reforma
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
15-12-19
17-12-19
19-12-19
26-12-19
28-12-19
28-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
29-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19

2.ª Série

Posto
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
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A/S
Mat
Inf
Corn/Clar
Mat
SGE
SGE
Inf
SGE
Tm
Art
Mat
PQ
Inf
Mat
Eng
Mat
Mus
Mat
Cav
Mus
Mus
Art
Inf
Med
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Mat
Vet
Inf
Mat
Inf
PQ
PQ
Inf
Inf
Mat
Vet
Mat
Farm
Inf
Tm
Inf
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman
Aman

NIM
(03670687)
(14907386)
(08596688)
(00043887)
(00641586)
(00960486)
(01615788)
(01952386)
(02145586)
(02960985)
(03033185)
(03933291)
(04157488)
(05042288)
(06845290)
(07433888)
(07556492)
(07649287)
(07700189)
(07880488)
(09419888)
(09860988)
(10246790)
(11618886)
(13826386)
(14520888)
(14627189)
(15101387)
(16253888)
(16732887)
(17147286)
(17258589)
(17391787)
(18499889)
(10580889)
(14586390)
(00094487)
(16750687)
(09094986)
(06814386)
(07741586)
(08686287)
(08966487)
(14219184)
(15439888)
(13820286)
(10147686)
(18331284)
(08683682)
(03898182)
(12022283)

Nome
João Vitor Coelho Gomes
Armando de Deus Mourato de Andrade
Aquilino Geraldes da Silva Pereira
Pedro Manuel Dias Domingos
Manuel da Cruz Marzia
José Manuel Borges Teixeira Dias
José Nunes
João Maria Alves Vaz
Hilário da Silva Duarte
Rogério Paulo de Brito Cunha
Luís Filipe Gonçalves Gavazzi
Carlos Manuel Pereira Mouro
António João Figueiredo Teixeira
Domingos Alves Pedreira Rodrigues
Mário Jorge da Costa Bernardino
Fernando Manuel Coelho Paixão
João Carlos Teixeira Coca
João António Lucas Esteves
José Emanuel Martins Fernandes
Avelino José de Oliveira
Carlos Manuel Fernandes Gonçalves
João Carlos da Costa Fatela Lopes Curto
João Paulo Ferreira de Almeida
Fernando José Matos Belo
José Carlos Lourenço Roseiro
Rui Manuel Mendes Vilhais
António José da Conceição Amaral Vinagre
Carlos Alberto da Costa Filipe
António José Martins Reis
Victor Manuel dos Anjos Lemos
António Luís Martins
Paulo Jorge Martins Dâmaso
José Manuel Madureira da Silva
José Paulo do Carmo Pires
Humberto José Morais Teixeira
Luís Miguel Furtado Ferreira
João Paulo Nora Pepê
Armindo José Afonso Trindade
Célio Marques da Silva
Jorge Fernandes Soares Ribeiro
Silvino Mendes Couto
Augusto Manuel Teixeira do Carmo Lobo
José Manuel de Sousa Carreira Mendes
Américo Emílio Ferreira Caldas de Araújo
Aurélio Jorge Rodrigues Soares
Rui Manuel de Carvalho Maria
Francisco do Carmo Teixeira
Emanuel Carlos de Mendonça Tito Fontes
Júlio da Cruz Jorge
Alfredo Manuel dos Santos Chita
João Manuel Contente Palhoça
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Data Reforma
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19
29-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
31-12-19
31-12-19

136
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Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto

A/S

1Sarg Aman

NIM

Nome

Data Reforma

(08182776)

José António da Silva Rodrigues

30-12-19

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto
SCh

A/S
Cav

NIM

Nome

Data Reforma

(05762688)

Paulo Manuel Ferreira de Gouveia

30-07-19

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 161.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015
de 29 de maio:
Posto
Cor

A/S
Inf

NIM

Nome

Data Reforma

(07496887)

Francisco José dos Santos Martins

23-12-19

Por subdelegação do Diretor de Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do
Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército,

06 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Fora da Efetividade de Serviço,
José Carlos dos Santos Leal Teixeira, Cor Art.
(Despacho n.º 1 725/20, DR, 2.ª Série, n.º 26, 06fev20)


III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019,
promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo 198.º e
alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 2 de março, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes
Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

TCor
TCor
TCor

(14223887)
(01563987)
(09591888)

Nome

Gualdino Lopes Antão
Gilberto Rodrigues Vilela dos Santos
Luís Alexandre Pereira Leite Basto

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

17-12-19
17-12-19
17-12-19

Quadro
Quadro
Quadro

2.ª Série
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do Cor Inf (00869687) Rui Gabriel Ramos Cleto, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

TCor

(11233188)

Vítor Manuel Correia Mendes

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cor Art
(01687088) João Manuel dos Prazeres Mota Pereira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto
no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

NIM

TCor

(03179286)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

17-12-19

Adido ao Quadro

Francisco António Veiga

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cor Tm
(16216989) Joaquim Fernando de Sousa Ferreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto
no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 17 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 494/20, DR, 2.ª Série, n.º 10, 15jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019,
promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do artigo 198.º
do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 2 de
março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de
junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Artilharia
Posto
Maj

NIM
(04908095)

Nome
João Paulo Pata Serpa

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

17-12-19

Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Art
(13782296) Artur Jorge Mendes Ribeiro de Sousa Alves, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(17491694)

Pedro Miguel Ramires Gil dos Santos

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Tm
(11866594) Paulo Jorge da Silva Carvalho, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto

Maj

NIM

Nome

(06820195)

João Miguel Correia da Silva Tavares

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor AdMil
(14093195) Nuno Miguel Cardoso Dias, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Material
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(09709486)

Jorge Paulo Vieira Silvestre

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TManMat
(17848587) Manuel José Moura Dias, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Transportes
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(06479885)

Rui Manuel Fonseca Seixas

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TTrans
(15300487) Fernando Manuel Freitas Lopes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 17 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 493/20, DR, 2.ª Série, n.º 10, 15jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 16 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o
Sargento a seguir mencionado:
Quadro Especial de Material
Posto
SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(05000884)

Luís Francisco Mendes de Unhão Pimentel

16-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Mat
(06883285) Armindo José Teixeira Martins, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido militar conta a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 176.º do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 970/20, DR, 2.ª Série, n.º 16, 23jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
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Quadro Especial de Artilharia
Posto

SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(06031585)

Luís Filipe Ferreira Lopes de Sousa

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Art
(11851884) José Carlos Antunes Abreu, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto

SCh

NIM

(12209285)

Nome

Rui Manuel Costa Henriques

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor AdMil
(12175184) Paulo Alexandre Veloso Gonçalves, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 726/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 18 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o
Sargento a seguir mencionado:
Quadro Especial de Serviço Geral do Exército
Posto

SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(05020885)

Joaquim José dos Santos Caeiro

18-12-19

Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor SGE
(09552485) Armando dos Santos Sousa, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido militar conta a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do
artigo 176.º do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 971/20, DR, 2.ª Série, n.º 16, 23jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 20 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(18879386)

José Carlos Lopes Osório Lima

20-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Inf
(04273486) José David Monteiro Morgado, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
SCh

NIM
(17755785)

Nome
José Manuel Fonseca Miguéns

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

20-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Cav
(00422684) Jorge Manuel Baptista Pires, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
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3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 969/20, DR, 2.ª Série, n.º 16, 23jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
SCh
SCh
SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(02401284)
(02946785)
(13577887)

Luís Filipe Lopes Homem
Carlos Manuel Lopes da Silva
Eliseu dos Santos Leitão

23-12-19
23-12-19
23-12-19

Quadro
Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do SMor Inf (18879386) José Carlos Lopes Osório Lima, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto
SCh

NIM
(12253785)

Nome
António Augusto Prates Rosado

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Art
(06031585) Luís Filipe Ferreira Lopes de Sousa, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto

SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(11027185)

Manuel Jesus Vitorino Neves

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Cav
(17755785) José Manuel Fonseca Miguéns, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
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Quadro Especial de Engenharia
Posto

SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(08784084)

Manuel João Ramalho Rolhas

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Eng
(10301386) Paulo Jorge Barata Mendes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

SCh
SCh

NIM

(17722386)
(10553185)

Nome

Jorge Manuel Pereira de Almeida
Ernesto do Rosário Heitor Figueiredo

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19
23-12-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do SMor Tm (16539083) Fernando Lourenço de Castro, na situação relativa ao Quadro, nos
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Material
Posto
SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(12381885)

António Óscar Cardoso de Oliveira

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Mat
(05000884) Luís Francisco Mendes de Unhão Pimentel, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Medicina
Posto
SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(08396085)

João António Gaspar da Silva

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial nos termos do disposto no
artigo 178.º do EMFAR, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR,
que se lhe indica.
Quadro Especial de Serviço Geral do Exército
Posto
SCh

NIM
(19276685)

Nome
Rui Manuel Silva Lopes

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor SGE
(05020885) Joaquim José dos Santos Caeiro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
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2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 903/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 27 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

SCh

NIM

(08509385)

Nome

Jorge Manuel Mendes Ribeiro

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

27-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Inf
(13577887) Eliseu dos Santos Leitão, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Administração Militar
Posto

SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(10798386)

António da Conceição Guerreiro Pinto

27-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor AdMil
(12209285) Rui Manuel Costa Henriques, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 27 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 796/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 30 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
SCh

NIM
(07716085)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

30-12-19

Quadro

Francisco Fernando Borralho Morgado

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Inf
(08509385) Jorge Manuel Mendes Ribeiro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto
SCh

NIM
(04370785)

Nome
Luís Alberto da Silva Ferreira dos Santos

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

30-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Art
(12253785) António Augusto Prates Rosado, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(19153986)

Paulo António Valentim Balsa

30-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Cav
(11027185) Manuel Jesus Vitorino Neves, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Material
Posto
SCh

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(03181186)

Manuel Gervásio Poejo Churra

30-12-19

Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Mat
(12381885) António Óscar Cardoso de Oliveira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 30 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 795/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 19 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 3 do artigo 67.º conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e
alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir mencionado, que se encontrava na
situação de demorado na promoção ao posto imediato, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 67.º
conjugado com o n.º 3 do artigo 79.º, ambos do EMFAR:
Quadro Especial de Administração Militar
Posto

SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(14355791)

Domingos Fernandes Nunes

01-01-18

Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh AdMil
(19983989) Aurélio da Costa Rodrigues e à direita do SCh AdMil (05662787) António Janeiro Fialho, na
situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º do EMFAR, que
se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos da alínea d) do
n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 19 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
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de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 908/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 19 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 3 do artigo 67.º conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e
alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção
estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir mencionado, que se encontrava na
situação de demorado na promoção ao posto imediato, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 67.º
conjugado com o n.º 3 do artigo 79.º, ambos do EMFAR:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

SAj

NIM

(11476391)

Nome

Carlos Alberto da Silva Barry

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

30-11-18

Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Inf
(06052390) António da Costa Oliveira e à direita do SCh Inf (14124087) Júlio Almeida Baptista dos Santos,
na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º do EMFAR, que
se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos da alínea d)
do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 19 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 797/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 16 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
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Quadro Especial de Transmissões
Posto
SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(03787990)

Reinaldo Alexandre Martins dos
Santos Pires

16-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Tm
(12101390) Paulo Jorge do Patrocínio Moreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Músicos
Posto
SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(01802992)

Óscar Humberto Pereira Viana

16-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Mus
(14389291) Luís Manuel da Fonseca Pereira Rodrigues, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Corneteiros e Clarins
Posto
SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(00161893)

Marco Paulo Teixeira Correia

16-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Corn/Clar
(06705989) Luís José Domingues Fernandes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 797/20, DR, 2.ª Série, n.º 14, 21jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
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Quadro Especial de Infantaria
Posto
SAj

NIM
(20096594)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

17-12-19

Quadro

Nuno Miguel Almeida dos Santos

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Inf
(14020990) Paulo Luís Pires Cordeiro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Serviço Geral do Exército
Posto
SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(02923191)

José Manuel Falé da Silva

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh SGE
(16655589) João Carlos Lindão de Sousa Amaral, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto
no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 727/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 18 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o
Sargento a seguir mencionado:
Quadro Especial de Engenharia
Posto

SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(07270390)

Vítor Manuel Silva Serras

18-12-19

Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Eng
(08792490) José de Matos Oliveira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 18 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 798/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o
Sargento a seguir mencionado:
Quadro Especial de Administração Militar
Posto
SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(15903092)

Humberto Patrício Esteves

21-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh AdMil
(02393590) António Jorge Leal Gonçalinho Ruivo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto
no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 906/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20)
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR,
os Sargentos a seguir mencionados:
Quadro Especial de Artilharia
Posto
SAj
SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(32708291)
(06727591)

Pedro Miguel Soares Fernandes
Rui Pedro Grades Sobral

23-12-19
23-12-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda do SCh Art (08628991) Valdemar António Delgadinho Adriano, na situação relativa ao Quadro,
nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica
Quadro Especial de Material
Posto
SAj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(11685690)

Jorge Paz Pires

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vai ordenado, à
esquerda do SCh Mat (18443590) João Pedro Ramos Grilo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 907/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 04 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 3 do artigo 67.º conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da
alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do
preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no
artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir mencionado, que se encontrava na situação de demorado
na promoção ao posto imediato, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 67.º do EMFAR:
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Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

1Sarg (04492798)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

José Marco Teixeira da Silva

01-01-19

Supranumerário

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Inf
(00316596) Paulo Alexandre Ferreira da Silva e à direita do SAj Inf (35461193) Fernando Jorge Gonçalves
Barra, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º do
EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 176.º
do EMFAR.
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 04 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
05 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 722/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 16 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, os Sargentos a
seguir mencionados:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

1Sarg (04287796)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

16-12-19

Quadro

Fernando Paulo Moura Vieira

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Inf
(03657792) José Filipe Dias de Castro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Engenharia
Posto

NIM

1Sarg (19367491)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

Juvenal Francisco Ribeiro Silva

16-12-19

Quadro
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Eng
(09045395) Paulo José Coelho Ribeiro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 725/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, os Sargentos a
seguir mencionados:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

1Sarg (02954499)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

Ricardo Jorge Ferreira Carreira

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Inf
(04287796) Fernando Paulo Moura Vieira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto

NIM

1Sarg (11770095)

Nome
Simão António Fernandes Correia

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

17-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Art
(08663501) João Vítor Figueiredo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
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4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 728/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 19 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazerem
as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, os Sargentos a
seguir mencionados:
Quadro Especial de Cavalaria
Posto

NIM

1Sarg (10801200)

Nome

Lara Mónica Simões da Rocha Felgueiras

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

19-12-19

Quadro

Fica posicionada na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Cav
(16746199) João Manuel Ribeiro Cardoso, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Corneteiros e Clarins
Posto

NIM

1Sarg (12070500)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

Marco Filipe Apolinário de Araújo

19-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Corn/Clar
(35638691) Américo Henrique Pereira de Brito Leitão, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos
do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 19 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
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setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 905/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir
mencionado:
Quadro Especial de Administração Militar
Posto

NIM

1Sarg (10157800)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

Luís Carlos Pinto Fajardo

21-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj AdMil
(04076301) Filipe Caetano Bernardo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
4 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 909/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir
mencionado:
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Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

Nome

1Sarg (15092199)

Roberto José Martins Mota

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Inf
(02954499) Ricardo Jorge Ferreira Carreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
4 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3
do artigo 72.º do EMFAR.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de
31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019,
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Cor Art.
(Despacho n.º 1 910/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20)


IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Nomeações
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 135.º do Regulamento de Disciplina Militar, aprovado pela
Lei Orgânica n.º 2/2009, de 22 de julho, nomeio para os cargos de Presidente e Vogal do Conselho Superior
de Disciplina do Exército, no ano de 2020, em acumulação com as funções que desempenham, os seguintes
Oficiais Generais:
TGen
MGen
MGen
MGen
MGen

Res
Res
Res
Res
Res

(18794480)
(02498480)
(09170481)
(02078479)
(07276678)

Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira — Presidente;
Isidro de Morais Pereira — Vogal;
António José Fernandes Marques Tavares — Vogal;
Carlos Alberto Baía Afonso — Vogal;
João Manuel de Castro Jorge Ramalhete — Vogal.
(Despacho CEME n.º 07/20, 06jan20)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o MGen (00371884) Paulo Emanuel Maia Pereira para
o cargo de Diretor-Coordenador do Estado-Maior do Exército.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de janeiro de 2020.
(Despacho CEME n.º 16/20, 17jan20)
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Nos termos disposto na alínea e) do n.º 4 do artigo 24.º da Lei Orgânica de Bases da Organização
das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 07 de julho, alterada e republicada pela
Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, determino, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior:
1 — A exoneração do Contra-Almirante Médico Naval José Manuel Jesus Silva do cargo de Diretor
de Saúde Militar, em virtude da conclusão da sua comissão de serviço.
2 — A nomeação do BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro para o cargo
de Diretor de Saúde Militar.
3 — O presente despacho produz efeitos na data da tomada de posse do ora nomeado.
08 de janeiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Despacho n.º 848/20, DR, 2.ª Série, n.º 15, 22jan20)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio para o cargo de Vogal da Junta Médica de Recurso do
Exército o BGen (14347681) Nuno António Martins Canas Mendes, na situação de Reserva.
2 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de novembro de 2019.
(Despacho CEME n.º 20/20, 10fev20)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Mat Res (14312080) João António Fonseca
Salvado Alves para prestar serviço na Inspeção-Geral do Exército.
2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 13 de fevereiro de 2020.
(Despacho CEME n.º 23/20, 10fev20)

Nomeações/Exonerações
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 07 de julho, alterada e republicada pela
Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, determino, sob proposta do Chefe do Estado-Maior do
Exército:
1 — A exoneração do TGen (03071382) Rui Davide Guerra Pereira do cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
2 — A nomeação do TGen (11063282) António Martins Pereira para o cargo de Comandante das
Forças Terrestres.
3 — O presente despacho produz efeitos na data de tomada de posse do nomeado.
09 de janeiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Despacho n.º 1 361/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20)

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/93 de 03 de junho, nomeio
para o cargo de Presidente do Conselho da Arma Paraquedista e de Presidente do Conselho do Serviço
Geral Paraquedista o BGen (13081985) Henrique José Pereira dos Santos.
2 — É exonerado do referido cargo, com efeitos desde 04 de novembro de 2019, o MGen (01346681)
Carlos Alberto Grincho Cardoso Prestelo, por ter transitado para a situação de reserva.
(Despacho CEME n.º 22/20, 10fev20)
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1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Cav (01266186) António Manuel de Almeida
Domingues Varregoso para o cargo de Chefe do Estado-Maior do Comando das Forças Terrestres, com
efeitos desde 20 de janeiro de 2020.
2 — É exonerado do referido cargo o BGen (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira, com efeitos
desde 09 de janeiro de 2020, por ter sido promovido e ir desempenhar outras funções.
(Despacho CEME n.º 14/20, 15jan20)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei
Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando Gonçalves
Teixeira de Sousa para o cargo de Diretor da Direção de Saúde do Comando do Pessoal.
2 — É exonerado do referido cargo o BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de
Castro, por ir exercer outras funções.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 08 de janeiro de 2020.
(Despacho CEME n.º 04/20, 06jan20)

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/93 de 03 de junho, nomeio
para o cargo de Presidente do Conselho do Serviço de Saúde o Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando
Gonçalves Teixeira de Sousa.
2 — É exonerado do referido cargo o BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de
Castro, por ter sido nomeado para desempenhar funções fora do Exército.
3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.
(Despacho CEME n.º 21/20, 10fev20)

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/93 de 03 de junho, nomeio
para o cargo de Presidente do Conselho do Serviço de Bandas e Fanfarras o Maj CBMus (15746191)
Alexandre Lopes Coelho
2 — É exonerado do referido cargo, com efeitos desde 29 de Dezembro de 2019, o TCor CBMus
(03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira, por ter transitado para a situação de reserva.
(Despacho CEME n.º 24/20, 10fev20)


V — DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
Início de funções
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto
Cor
Cor
Cor
Cor

A/S

NIM

Farm
Inf
AdMil
Art

(02334384)
(02965384)
(11110985)
(19720484)

Nome
Mário João Gonçalves Roque
António Martins Gomes Leitão
António Manuel Lebre Falcão
Vítor Fernando dos Santos Borlinhas

UEO

Data

DS
DGRDN/MDN
DE
DGRDN/MDN

16-12-19
31-12-19
01-01-20
03-01-20
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Posto
Cor
TCor

A/S

NIM

Inf
(02274679)
TPesSecr (09155985)
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Nome

UEO

Data

Carlos Fernando Nunes Faria
Paulo José Belo Furtado

DHCM
RevMil/DHCM

01-02-20
17-12-19

Fim de funções
Os militares abaixo indicados deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto A/S
Cor
TCor

Inf
Inf

NIM

Nome

UEO

(00842881)
(12255288)

Agostinho Reinaldo Teixeira Paiva da Cunha
Paulo Alexandre das Neves Rodrigues Dias

Data

DHCM
13-01-20
JALLC/EMGFA 31-01-20


VI — OBITUÁRIO
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2020
janeiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro

30
01
02
06
07
08
12
16
19
25

1Sarg
SAj
Cap
1Sarg
SMor
Cor
1Sarg
SAj
TCor
SCh

Inf
SGE
SGE
Inf
Inf
Inf
SGE
Inf
Tm
Art

(52011711)
(52732711)
(50979911)
(50469111)
(50287911)
(50993211)
(50150211)
(61092457)
(50978511)
(51357111)

Manuel Caldeira Maia;
João António Fernandes Cordas;
José Dias da Conceição Marques;
Armando Cardoso Coelho;
José Maria Ventura da Silva Balonas;
Henrique Victor Guimarães Pérez Brandão;
José da Anunciação Neves;
Manuel Pires Moreda;
José Arnaldo da Ascensão Santos;
Salvador Nunes Pinto.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 03/31 DE MARÇO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
MGen
TCor
TCor

(10741582)
AdMil
(13225191)
TManMat (18725181)

António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro;
José Manuel Pinto Cano;
António José Branco Pinto.
(Despacho 17fev20)

Cor

Inf

(06935985)

Paulo Alexandre Parreira Bilro.
(Despacho 20dec19)

TCor

Art

(17234789)

João Afonso Góis Pires.
(Despacho 26fev20)

TCor

SGE

(12233081)

Francisco José Gordo Gasalho Bicho.
(Despacho 05fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, nos termos do disposto no artigo 17.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
SMor

Cav

(13279883)

Virgílio António Tiago Ferreira.
(Despacho 20jan20)

162

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020

SMor

Tm

(00577085)
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Manuel Gonçalves Estrada de Sousa.
(Despacho 23jan20)

SMor

Mat

(10357784)

António Augusto Dias Meneses.
(Despacho 20dec19)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cor

Tir

Med

(02105584)

João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro.
(Despacho 06nov19)

Cor

Inf

(07448385)

Joaquim José Rodrigues Bucho.
(Despacho 04fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
TCor

Art

(16645789)

Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva.
(Despacho 12fev20)

TCor

AdMil

(22306891)

Ana Maria da Silva de Jesus.
(Despacho 23jan20)

Maj

Inf

(12615800)

António Xavier Mendes Rocha Pereira Coutinho.
(Despacho 17fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
TCor
Maj

Mat
TTrans

(12399693)
(18019687)

Joel António Dias da Luz Santos;
António Marcelino Monteiro Pereira.
(Despacho 17fev20)

TCor
Maj

TPesSecr (06036884)
Farm
(01187499)

João de Oliveira e Cunha;
Inês Milheiro Nunes Martins.
(Despacho 21fev20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, o Maj Inf GNR (1991060)
José Bernardino Sousa Moutinho.
(Despacho 27fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
Cap
Cap

AdMil
Inf

(05775103)
(13909306)

Nuno Manuel Tavares Fernandes;
Bruno Ricardo Pereira Reis.
(Despacho 17fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(2050049)
(2060023)
(2060025)
(2060029)
(2070046)
(2060024)

Pedro Miguel Correia Pereira;
Sérgio Miguel Paulino dos Santos;
Cristiano Tiago Gonçalves;
Daniel de Moura Pedro Ferreira;
Tiago André Sineiro Felizardo;
Tiago Miguel Diogo Delgado.
(Despacho 27fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
Cb

Cav
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
TIE
Inf

(1930118)
(1910535)
(1930596)
(1950151)
(1950571)
(1950688)
(2000617)
(2010464)
(2010786)
(1970414)
(2040891)

Vítor Manuel da Silva;
Carlos Manuel Ferreira Fernandes;
Francisco José Ferreira de Sousa;
Nuno Manuel Ribeiro;
David José Gusmão Frango;
Nuno Miguel dos Santos Ferreirinho;
Leonardo José Ferreira Martinho;
Idalécio Marco Valério Mouta;
Carlos Alberto Perdigão Rita;
João Miguel Soares de Matos;
Nelson Sintra Mota.
(Despacho 27fev20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

Tm
Inf
Art
Inf

(08496394)
(18237600)
(07761004)
(18337898)

José João Milheiras Lopes Silvestre;
Hugo Alexandre Maçãs Fernandes;
Jonathan Raban Soares;
José Carlos Pinheiro dos Santos.
(Despacho 17fev20)

1Sarg

Art

(07612699)

Gonçalo José Leal Santos.
(Despacho 21fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º,
na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma
legal, os seguintes militares:
Cor
Cor

Inf
Eng Res

(05303583)
(07233182)

Jorge Manuel Sequeira Iglésias;
Augusto de Barros Sepúlveda.
(Despacho 30jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º,
na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os
seguintes militares:
TCor

Art

(04821085)

Carlos José Barradas Fernandes.
(Despacho 22out19)

TCor

Inf

Res

(07240487)

Abílio Augusto Pires Lousada.
(Despacho 10jan20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar respetivamente com a classe da Medalha
D. Afonso Henriques — Mérito do Exército, que a cada um se indica, nos termos do artigo 25.º e da
alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Segunda Classe:
TCor

Mat

(08775688)

José Costa Leandro.
(Despacho 07fev20)
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Maj
Maj
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Inf
Cav
Art

(11236797)
(11641300)
(17308601)

Bruno Paulo Lobão de Moura;
Ricardo Filipe Ferreira Oliveira;
Aires Almeida Carqueijo.

(13308705)
(03020909)
(00106891)

António Pedro do Amaral Campos Gil;
Afonso Manuel da Silva Peralta;
Paulo Dias.
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Terceira Classe:
Cap
Cap
Ten

Eng
Art
TS

(Despacho 17fev20)

Ten
Ten

Tm
Tm

(15177212)
(05509911)

David Filipe Rodrigues Lopes;
David José Ferreira Vaz.

Quarta Classe:
SCh
SCh
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

SGE
Cav
PesSec
Tm
Mus
Tm
Tm
Mus

(18838085)
(11845887)
(19839699)
(09871601)
(01078600)
(01291809)
(11822605)
(12680503)

Paulo Jorge da Costa Coelho Brás;
Filipe Manuel Salgueiro da Rocha;
Jorge Manuel Portela da Silva;
Telmo Jorge dos Santos Neto de Andrade Patrício;
Pedro Filipe Ramos Lopes dos Santos;
André Pereira Barbosa;
Christopher Manuel Alves Monteiro;
Carlos de Jesus Sousa de Freitas.
(Despacho 07fev20)

SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Cav
Inf
Art
Art
Inf
Art
Inf
Tm
Trans
Inf
Inf
Inf
Art
Art
Inf
Tm
Tm

(16792887)
(06854087)
(00324592)
(13452693)
(00389894)
(34159793)
(14426094)
(17067299)
(04079492)
(19212695)
(17635005)
(09881805)
(19179706)
(15745803)
(10819604)
(04999905)
(18859705)

António Guilherme Henriques Ferreira;
Vítor Manuel Abelha Pires;
Vítor Manuel Antunes Rodrigues;
Carlos Manuel da Costa Ferreira;
Hélder Manuel Ferreira da Silva;
Gonçalo Nuno Simões Sabino;
Tiago Manuel Gomes dos Reis;
Jorge Manuel Figueiredo Almeida;
Luís Carlos Pais Soares;
Marco Paulo Mateus de Almeida;
José Francisco Silva Rodrigues;
Nelson José Camilo Pego;
Ângelo Rafael Branco Lourenço Sequeira;
Fábio João Neves Cartaxo;
Nuno Jorge da Silva Castro;
Vitor Joel Crespo dos Santos;
Micael Teixeira Galvão.
(Despacho 17fev20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Ten
Ten

Tm
Tm

(12548412)
(06457411)

João António Santos Dias Fonseca;
Edgar Manuel Branco Ruano;
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Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg

Tm
Tm
Med
Tm
Tm
Tm
Cav
Inf
Art
Art
Cav
Mat
Mat
Art
Art
Cav
Tm
Mat
Mat
Eng
Cav
Cav
Inf

(10415311)
(13208212)
(13067913)
(18747913)
(07990113)
(03370612)
(03416914)
(12277111)
(10426115)
(00421614)
(16392612)
(03824809)
(09914013)
(04131414)
(04534611)
(06695315)
(09632113)
(07498313)
(03337311)
(06784312)
(00100911)
(06556311)
(14265112)
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João Miguel Madeira Trindade;
Luís Filipe Esteves Machado Fontela;
Sara Filipa Ferreira e Cunha;
Tiago Fernando Ribeiro Fernandes Araújo Gouveia;
António Fernando Alves Carneiro;
Nuno Tadeu Pires Pinto;
Sérgio Filipe Reigones Rosa;
Tiago Miguel Esteves de Freitas;
Gabriel José Nóbrega Quintal;
Paulo Renato Guerreiro Reis;
João Luís Abreu Moura;
Luís Fernando Scheideker Vicente;
João Guilherme Peixoto Henrique;
José Pedro da Fonseca Carvalho;
Rodrigo João Marques Valente;
Fábio Alexandre Tavares Cabral;
Ricardo Jorge Frutuoso Gonçalves;
Ivan Pinto Robador;
Rodrigo Martins Ribeiro;
Iuri Miguel Pinto Gonçalves;
José Duarte Curvo Generoso;
Dmytro Pryshchepa;
Davide Falcão Martins.
(Despacho 10fev20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências,
e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
Cor
Cor
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor

Tm
Tm
Tm
Inf
Art
AdMil
Cav

(13847087)
(13847087)
(13847087)
(00354487)
(18313295)
(18089896)
(11785695)

Paulo Fernando Viegas Nunes
Paulo Fernando Viegas Nunes
Paulo Fernando Viegas Nunes
Vítor Manuel Vasconcelos Cipriano
Jorge Jerónimo de Almeida Nascimento
António Marco Sá Machado
Fernando Amorim da Cunha

“Bélgica 2007-08”;
“Bélgica 2008-10”;
“Itália 2017-20”;
“Angola 2019-20”;
“Mali 2019”;
“RCA 2019”;
“RCA 2019”.
(Despacho 26fev20)

TCor
SCh
SAj

Eng
Cav
AdMil

(03909289)
(04990685)
(22266492)

Pedro Nuno Rego Ferreira
Fernando Jorge Cardinho Ramos
Francisco da Cunha Castanho

“Alemanha 2016-19”;
“Kosovo 2019”;
“RCA 2018-19”.
(Despacho 28fev20)

TCor
Maj
Ten
SCh
1Sarg

Art
Cav
Inf
Tm
Inf

(01597594)
(07233197)
(03335712)
(03871384)
(09739409)

João Francisco Dias Pimenta
Adriano Augusto Gomes Branco
Tiago André Ferreira Gaspar
António Machado Fernandes
Daniel da Costa Mesquita

“RCA 2018-19”;
“Afeganistão 2019-20”;
“Mali 2019”;
“Mali 2019”;
“Mali 2019”.
(Despacho 19fev20)
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Por despacho do TGen AGE, proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares
indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
The Army Commendation Medal – EUA
Cap
Ten

Tm
Inf

(18931911)
(17968611)

André Alves Silva;
Nuno André Ferreira Ferraz.

The Meritorious Service Medal – EUA
SCh

Inf

(12901587)

Carlos Ilídio Pestana Sá Vieira.
(Despacho 04mar20)

L'Etoile Mérite Nacional Effigie “Lion Debout” – Mali
TCor

Art

(01597594)

João Francisco Dias Pimenta.
(Despacho 20fev20)

Étoile du Mérite Militaire – RCA
SAj

AdMil

(22266492)

Francisco da Cunha Castanho.
(Despacho 04mar20)

Ordre National de la RCA – RCA
“Chevalier”
1Sarg

Cav

(01066599)

Artur Ricardo Ribeiro Espírito Santo.
(Despacho 20fev20)

Medalha ONU
The Minusca Medal
Maj

Inf

(00079197)

Vladimiro Raimundo Emídio Cancela.
(Despacho 04mar20)

1Sarg

Cav

(01066599)

Artur Ricardo Ribeiro Espírito Santo.
(Despacho 20fev20)

Medalha OTAN
Non Article 5 – Afeganistão
TCor
Maj

Art
Art

(14558392)
(17815499)

Paulo Manuel da Encarnação Rosendo;
Nuno Miguel Lopes da Silva;
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Maj
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Cav
Eng
Inf
Inf
Cav
Cav
AdMil
AdMil
Art
Cav
Tm
Med
Art
Inf
Cav
Inf
TS
Inf
Art
Cav
Inf
Cav
AdMil
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Mat
Inf
Tm
Art
Cav
Cav
Cav
Inf
Inf
Tm
Cav
Cav
Inf
Cav

(19771900)
(19527999)
(09946102)
(18093201)
(15901203)
(07920502)
(15301109)
(08979604)
(03020909)
(13663305)
(11887306)
(08482010)
(17525206)
(02684705)
(09069806)
(05611012)
(15477391)
(14971510)
(10471185)
(17227387)
(16019891)
(03992994)
(04648195)
(12542297)
(08972199)
(07177602)
(09310402)
(11483398)
(09943204)
(10965902)
(05223802)
(05018101)
(08041703)
(08751505)
(09309604)
(10692403)
(14073302)
(09685903)
(12536705)
(02889901)
(01873606)
(11799403)
(03805704)
(06700905)
(11404304)
(05407002)
(03422502)
(02618309)

2.ª Série

Samuel de Freitas Gomes;
Nuno Fernando Ramos Hingá Fernandes;
Carlos Ribeiro Nunes;
João Pedro Serens Rasteiro;
João Filipe Bento Silva;
Fábio António Couceiro do Vale;
Jorge Nuno Pessoa Silva;
Rui Alexandre Cerqueira Carneiro;
Afonso Manuel da Silva Peralta;
Diogo José Silva Carrilho;
Aires Nunes D'Alva de Ceita;
Stefano Dias Pinto;
José António da Silva Pinto Garcia;
Luís Miguel Alves Lopes;
Fábio André Jesus Silva;
Carlos Valter Fernandes dos Santos;
Luís Manuel dos Santos Castanho;
Vítor Daniel Machado Oliveira;
Carlos Jorge Caetano Novais;
Fernando Armandino Montenegro Silva;
Joaquim de Oliveira Magalhães;
Vítor Manuel Sousa da Costa;
José Albino Trindade Meira Torres;
Frederico Aquiles Álvaro Monteiro;
Carlos Manuel Mendes Pereira;
Jonel Azevedo Ribeiro;
Carlos Manuel de Almeida Marques;
Georges Batista Bernardo;
Nuno Filipe Pinto da Mota;
Carlos Manuel Olaio Teixeira;
Tiago José Carneiro Fernandes;
Ismael Machado Lopes;
Francisco Xavier Freitas Bastos;
Tiago Manuel da Silva;
Ricardo Filipe Araújo Peixoto;
Bruno Manuel Ribeiro dos Santos;
Roberto José Rolo Varajão;
Graciano Fábio Ferreira Mimosa;
Bruno Jorge Barros Rodrigues;
Lígia Cristina Penas;
Mário Cândido Gomes Guerreiro;
Pedro Miguel Curral Reduto;
Carlos André Ferreira da Rocha;
Hélder Manuel da Costa Soares;
Simão Pedro Pereira Gonçalves;
Carlos Alexandre Miranda Braga;
Tito Filipe Dias de Almeida;
Ricardo Manuel Pereira Gonçalves.
(Despacho 04mar20)

TCor
Maj
Maj
Cap

Inf
Cav
Inf
Inf

(36740391)
(07233197)
(02419202)
(16158210)

Paulo César Pinheiro Roxo;
Adriano Augusto Gomes Branco;
Ricardo Manuel Cavadas da Horta;
Martinho Martins Pinto;
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Inf
Inf

(04527012)
(18284600)
(12784309)
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André Fernandes Ortega;
Nuno José da Fonseca Lopes;
Vítor Daniel da Silva Oliveira.
(Despacho 20fev20)

Non Article 5 – Balcãs
Maj

Inf

(00079197)

Vladimiro Raimundo Emídio Cancela.
(Despacho 04mar20)

Maj

Inf

(08119398)

Paulo Alexandre Martins Cardoso Soares.
(Despacho 20fev20)

Medalha UE
The Common Security and Defense Policy Service Medal – Mali
Ten
1Sarg

Inf
Inf

(03335712)
(02911998)

Tiago André Ferreira Gaspar;
Rui Manuel Martins Ferraz.
(Despacho 20fev20)

The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA
TCor
SAj

AdMil
AdMil

(24971993)
(22266492)

Luís Miguel Caetano Alberto;
Francisco da Cunha Castanho.
(Despacho 04mar20)

Louvores
Louvo o MGen (10741582) António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro, pela forma extremamente
digna, proactiva, dedicada e muito eficiente como serviu o Exército no Comando da Logística (CmdLog),
enquanto Diretor de Aquisições (DAq), no período compreendido entre dezembro de 2017 e dezembro de
2019.
Detentor de elevadas qualificações para a função, invulgar capacidade de trabalho, apurado
raciocínio crítico e analítico, que conjuga com evidentes dotes de caráter e demais virtudes militares, de
que se destacam a inquestionável lealdade, o inexcedível zelo, a excecional generosidade e o grande espírito
de camaradagem, verdadeiros alicerces da excelência da sua ação na DAq e corporizados na forte liderança
que imprimiu e na assinalável proficiência demonstradas, na procura das soluções mais adequadas para os
permanentes desafios e problemas, alcançando resultados significativos no reforço de capacidades e na
obtenção de meios para o Exército, granjeando, com essa atitude, a consideração e respeito dos seus
subordinados, bem como dos seus pares, ao nível do CmdLog, mas igualmente nos restantes Órgãos
Centrais de Administração e Direção.
Profundo conhecedor da realidade da estrutura logística do Exército, pela experiência adquirida no
exercício de diversas funções no CmdLog, onde se destacam as de Subdiretor da DAq, Chefe de Estado-Maior e
Chefe de Gabinete, contribuiu, decisivamente, através do seu notável sentido de responsabilidade,
acentuado espírito de iniciativa, inabalável determinação e conselho oportuno e adequado, para a escolha
das melhores modalidades de ação para as diferentes atividades logísticas executadas pelo Exército, tendo
em vista continuar a assegurar um apoio logístico mais próximo e eficaz às estruturas implantadas no
Território Nacional e aos Elementos e Forças Nacionais Destacadas (END e FND), presentes nos diferentes
teatros de operações, num contexto particularmente exigente de exiguidade de recursos humanos e
financeiros.
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Merece destaque a implementação de programas aquisitivos plurianuais, de grande complexidade
processual e sofisticação logística, designadamente no fornecimento de alimentação ao Exército, na
obtenção de fardamento e no abastecimento de combustíveis, para lá de um reforço do relacionamento
institucional com a Secretaria Geral do Ministério da Defesa Nacional e com a ESPAP - Entidade de
Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P., de que resultaram ganhos significativos nos processos
aquisitivos de viaturas e equipamentos necessários ao apetrechamento do Exército e para uma adequada
resposta às diferentes solicitações que lhe foram efetuadas, neste período. De relevar, igualmente, o firme
empenho e rigorosa atenção que colocou no acompanhamento próximo do planeamento, preparação e
execução dos projetos da Lei de Programação Militar, contribuindo, com a sua ação esclarecida e
persistência, para um incremento significativo da respetiva taxa de execução orçamental, para além dos
excelentes resultados conseguidos, ao nível das restantes fontes de financiamento.
Ciente da importância de colocar ao dispor das entidades envolvidas na sustentação logística do
Exército, informação relevante para a tomada de decisão, promoveu a elaboração e divulgação do Boletim
Informativo da DAq, no qual se reunisse, tratasse e veiculasse informação respeitante à execução das
diferentes fontes de financiamento, organizada de um modo simples, credível e inteligível, acompanhada
de uma análise esclarecedora e colocando em evidência os principais aspetos dignos de atenção, por parte
de outras entidades, publicação que deu um contributo determinante para a melhoria da resposta dada pela
DAq e para a informação disponibilizada por esta à Direção de Finanças, em termos de prestação de contas.
Oficial culto, com refletido bom senso, esmerada educação e irrepreensível conduta ética, com
manifestas qualidades e capacidade de liderança, empreendedor e corajoso, o Major-General Ramalhôa
Cavaleiro patenteou um desempenho de grande relevo e assinalável importância, enquanto Diretor de
Aquisições, sendo merecedor de ver reconhecidos os altos serviços prestados ao Exército e que os mesmos
sejam classificados como relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o
Comando da Logística, para o Exército e para Portugal.
17 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o BGen (19886885) Luís Filipe Camelo Duarte Santos, pelas excecionais qualidades
pessoais e virtudes militares demonstradas, ao longo de cerca de dez meses, no desempenho das
funções de 2.º Comandante e de Diretor de Ensino da Academia Militar.
O Brigadeiro-General Luís Camelo revelou elevada competência técnico-profissional e teve um
extraordinário desempenho, no âmbito das diferentes funções e atribuições, a par de uma excecional
capacidade de adaptação e invulgar iniciativa, qualidades patenteadas nos excelentes resultados alcançados.
Como 2.º Comandante coadjuvou o Comandante com grande lealdade e abnegação, elevado sentido
do dever, e excecional aptidão técnico-profissional, tendo presidido à comissão de recrutamento e admissão
dos alunos dos cursos da Academia Militar, com elevado rigor, isenção e competência, e obtido resultados
muito positivos para a Academia Militar, para o Exército e para a GNR. O Brigadeiro-General Luís Camelo
superintendeu ainda, o cumprimento das diretivas internas, com especial ênfase para as questões de recursos
humanos e materiais, da segurança, e da manutenção das infraestruturas, situações que enfrentou com
soluções inovadoras e sentido crítico construtivo. Participou ainda, nas diferentes cerimónias, simpósios,
seminários, jornadas e em especial nos exercícios militares dos alunos, com destaque para o exercício da
série “LEÃO 2019”, que teve lugar em Santa Margarida, onde acompanhou de perto todas as atividades e
onde demonstrou extrema dedicação e esclarecido e excecional zelo.
Como Diretor de Ensino, o Brigadeiro-General Luís Camelo destacou-se ao nível do planeamento,
da programação, da execução e controlo da educação e formação técnica, científica e cultural dos alunos,
tendo contribuído para uma formação de excelência dos alunos e para o prestígio da Academia Militar
enquanto estabelecimento de ensino superior universitário militar. Disciplinado e disciplinador, e
particularmente proativo, teve uma ação permanente com elevado sentido de justiça no âmbito dos
diferentes conselhos de curso, conselhos académicos, conselhos pedagógicos e diferentes órgãos ligados à
organização de seminários, colóquios e outros eventos. Detentor de elevada cultura geral e militar,
incentivou as atividades de investigação, desenvolvimento e inovação, acompanhou as reformas em curso
no âmbito da avaliação e acreditação dos ciclos de estudos e participou em júris de concursos para docentes,
tendo demonstrado elevado espírito de bem servir e elevada capacidade de decisão.
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Pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes militares evidenciadas, de que se destacam os
elevados dotes de carácter, a lealdade, a coragem e o espírito de sacrifício, é justo reconhecer os altos
serviços prestados pelo Brigadeiro-General Luís Camelo como relevantes, extraordinários e distintos, e dos
quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar, para o Exército, para as Forças Armadas, para a
Guarda Nacional Republicana e para Portugal.
05 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Med (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro, pela forma como
desempenhou as funções de Subdiretor da Direção de Saúde, durante cerca de dois anos e meio, reveladora
de uma extraordinária dedicação.
Oficial distinto, possuidor de elevada competência técnico-profissional, grande capacidade de
trabalho e sentido do dever, confirmou em circunstâncias particularmente desafiantes, irrepreensível
estatura de carácter e sólida formação moral.
Detentor de vastos conhecimentos na área de saúde, com inexcedível capacidade de organização,
planeamento e gestão, confirmou ser um colaborador de inestimável valor, na coordenação e
acompanhamento dos diversos assuntos, de que foi incumbido, designadamente, a supervisão das atividades
das Unidades de Saúde e das Repartições da Direção. Neste âmbito, assinala-se a coordenação do
reabastecimento sanitário, o apoio sanitário às Forças Nacionais Destacadas, e à população da Cidade da
Beira em Moçambique, devido à destruição provocada pelo ciclone IDAI, e das atividades de Saúde no
âmbito das comemorações dos Dias do Exército, 2018 em Guimarães, e 2019 em Setúbal, patenteando
extraordinário espírito de bem servir e exemplar capacidade de liderança.
Participando na comissão organizadora do XVIII Encontro de Saúde Militar da Comunidade dos
países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorreu em 15 e 16 de novembro de 2018, na Fundação
Champalimaud, em Lisboa, contribuiu de forma decisiva para o seu sucesso, bem como para a promoção
da imagem e correspondente prestigio da Saúde Militar e do Exército, revelando abnegação e espírito de
sacrificio.
Num contexto de restruturação da Saúde Militar, integrou diversos grupos de trabalho e colaborou
na elaboração de documentos estruturantes revelando-se a proatividade e qualidade da sua participação,
intervenções e pareceres, que muito contribuíram para a elaboração das propostas em discussão nas Forças
Armadas, demonstrando distinta dedicação, sentido de responsabilidade e lealdade.
Num período caraterizado pelos constrangimentos ao nível dos recursos humanos, contribuiu de
forma muito eficaz com iniciativas relativas ao recrutamento de pessoal do Quadro Especial de Saúde,
acompanhando de forma muito próxima o concurso ordinário ocorrido em 2019, e a verificação, revisão e
uniformização dos processos das Juntas Hospitalares de Inspeção, patenteando elevado espírito de missão
e excecionais conhecimentos sobre o Serviço de Saúde do Exército.
Pelas qualidades e virtudes militares e elevados dotes de caráter assinalados, é o Coronel Tirocinado
Jácome de Castro digno, de os serviços por si prestados serem considerados relevantes, extraordinários e
de muito elevado mérito.
06 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (07448385) Joaquim José Rodrigues Bucho, pela forma dedicada e competente
como serviu o Exército e o País, durante mais de 36 anos de serviço efetivo, demonstrando sempre elevados
dotes de carácter, plenamente espelhadas numa folha de serviços exemplar que, muito justamente, o
enaltece e dignifica.
Oficial distinto e dotado de um elevado sentido de responsabilidade, foi designado, ao longo da sua
carreira, para o desempenho de funções de natureza muito variada, que exerceu sempre com muito mérito,
fruto do seu esforço, abnegação, espírito de sacrificio e capacidade de adaptação.
Concluído em 1989 o Curso de Infantaria da Academia Militar e o Tirocinio na Escola Prática de
Infantaria e após uma curta colocação, já no Quadro Permanente, nesta unidade, como comandante de
Pelotão, foi colocado em 1990 no então Regimento de Infantaria de Elvas (RIE), em que desempenhou,
nessa fase inicial da sua carreira, as funções de Adjunto de Comandante de Companhia, de Comandante de
Companhia e, de forma breve, as de Estado-Maior, como Chefe da Secção de Pessoal.
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O trabalho que desenvolveu nessa altura, no RIE e no depois designado RI8, ao nível do Comando
de Companhias Operacionais, de Instrução e de Serviços, foi repetidamente enaltecido, pelas qualidades de
Comando demonstradas e pela dedicação, competência e entusiasmo que caracterizaram o seu desempenho.
Colocado em junho de 1997 na então Brigada Mecanizada Independente, em Santa Margarida,
desenvolveu aí intensa atividade de Estado-Maior no BApSvc, no 2BIMec e como adjunto do oficial de
operações do 2BIMOTO/SFOR, no Teatro de Operações da Bósnia Herzegovina, durante a operação
“CONSTANT GUARD”. Nesta última qualidade recebeu a responsabilidade pelo tratamento das
informações, área muito sensível e complexa em face da natureza da operação, tendo contribuído de forma
importante para as decisões do Comando e demonstrado, no desempenho destas funções, elevada aptidão
para bem servir em qualquer circunstância, reconhecida coragem moral e ser digno de ocupar postos de
mais elevada responsabilidade.
Regressado a Elvas 1999, ao RI8, após a frequência do Curso de Promoção a Oficial Superior,
desempenhou as funções de Comandante da CCS e as de Chefe de Secção de diferentes áreas do Estado-Maior da
Unidade, inicialmente como Capitão e depois como Major, sempre de forma reconhecidamente dedicada e
eficiente e revelando assinalável espírito de iniciativa e de missão. Estas características, associadas a uma
elevada preparação técnica e cultura militar levaram a que, entre outras ações de relevo, concebesse o
projeto IMAGEM do RI8, visando a sua inserção no site do Exército.
Em 2003, no Instituto de Altos Estudos Militares, desempenhou funções no âmbito da cooperação
técnico-militar com a República de Angola, como Assessor, durante dois anos, do Diretor Técnico do
Projeto 2 (Instituto de Ensino Superior Militar (IESM) e como colaborador do Projeto 5 (Centro de
Instrução de Operações de Apoio à Paz). No decurso do seu envolvimento nestes projetos, o então Major
Bucho desenvolveu uma intensa atividade docente no IESM, em diversas matérias, contribuindo para a
formação de um Batalhão Angolano para Operações de Apoio à Paz e, nesta mesma área, para o
planeamento do Exercício “FELINO 2004”, em Angola. A forma como desempenhou estas funções
mereceu superior reconhecimento, pela dedicação, espírito de missão, generosidade e facilidade de
adaptação ao meio social angolano.
No início de 2006, após breve exercício de funções no RI8 e já como Tenente-Coronel, foi colocado
no Quartel-General da então Região Militar Sul e, posteriormente, no Comando de Instrução e Doutrina
(CID), em Évora, onde, durante cerca de quatro anos e meio desempenhou funções de Estado-Maior e de
Comando, evidenciando ser possuidor de sólidos conhecimentos e de elevadas qualidades de obediência,
abnegação e dinamismo. Entre as situações de destaque em que se evidenciou pela sua ação refere-se a
elaboração dos Planos “LIRA-CID”, “VULCANO-CID” e “ALUVIÃO-CID”, no âmbito do apoio do
Exército à Proteção Civil, e a chefia do Grupo de Trabalho no exercício “ORION”.
Entre agosto de 2010 e abril de 2011 integrou o Contingente Nacional (CN) na International Security
Assistance Force (ISAF), no Afeganistão, como Senior Team Leader das Equipas de
Formadores/Instrutores e Chefe do Gabinete de Apoio e Ligação do CN na ISAF, funções em cujo exercício
lhe foi reconhecida extraordinária competência, capacidade e dedicação e de que resultaram excelentes
contributos e decisões para o desenvolvimento da missão do CN.
Após a missão no Afeganistão regressou ao CID onde, entre outras funções, chefiou a Repartição de
Controlo e o Centro Militar do Exército para a Qualificação, tendo os trabalhos que então desenvolveu
constituído inestimável contributo para a missão daquele Comando e do Exército. Entre esses trabalhos
relevam-se os relativos ao ajustamento da Formação dos Contingentes das Forças Nacionais Destacadas,
no decurso dos quais foi notória e muito útil a sua vastíssima experiência, recolhida nos diferentes teatros
de operações em que esteve inserido, e os estudos relativos ao desenvolvimento e valorização da carreira
de sargentos do Exército, através da consolidação de um perfil profissional comum às várias Armas e
Serviços.
Em setembro de 2015 e ainda como Tenente-Coronel foi nomeado, por escolha, para o cargo de
Diretor do Museu Militar de Elvas. Embora de natureza significativamente diferente das anteriormente
desempenhadas, o Coronel Joaquim Bucho desempenhou estas novas funções de forma reconhecidamente
extraordinária, pelas suas qualidades pessoais, pela capacidade de organização demonstrada, permanente
disponibilidade e pela motivação que incutiu nos seus colaboradores, quer pelo seu exemplo pessoal quer
desenvolvendo iniciativas que lhes melhorassem a necessária formação técnica e especialização nas
respetivas áreas. Para além do trabalho de muita qualidade desenvolvido diretamente relacionado com a
gestão do património histórico-militar à guarda do museu que tem dirigido, merece especial relevância a
proximidade, que reforçou, com a sociedade civil, destacando-se, neste âmbito, o estabelecimento de
protocolos e parcerias com entidades locais e a concretização de ações de divulgação da história e cultura
militar.
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O Coronel Joaquim Bucho, militar possuidor de um enorme espírito de obediência e lealdade
distinguiu-se, deste modo, ao longo da sua digna e honrosa carreira de oficial, evidenciando sempre
relevantes qualidades e virtudes militares, grande competência profissional, sendo de inteira justiça que,
por oportunidade da sua passagem à Situação de Reserva lhe seja reconhecida a forma exemplar como
serviu as fileiras, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Exército.
04 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (05303583) Jorge Manuel Sequeira Iglésias, pelo seu extraordinário desempenho
e elevada competência salientes no seu exemplar percurso de carreira de trinta e oito anos, ao serviço do
Exército.
Ingressado em 1981 na Academia Militar, concluiu a licenciatura em Ciências Militares na
especialidade de Infantaria, em 1986. Enquanto Oficial Subalterno, serviu no Regimento de Infantaria N.º 8
(RI8), em Elvas, onde comandou pelotões e companhias operacionais e de instrução, tendo denotado
“excecionais qualidades de trabalho, abnegação e espírito de sacrificio (...) conhecimentos profissionais,
espírito disciplinador e entusiasmo”. Promovido a Capitão, exerceria funções de estado-maior,
nomeadamente, nas Secções de Operações e Informações e de Instrução do Regimento, reafirmando o seu
apurado sentido das responsabilidades, versatilidade e espírito criativo.
Entre 1994 e 1997, prestou serviço no Quartel-General da Região Militar Sul (QG/RMS), durante o
qual, ascenderia ao posto de Major. Dentre as diversas funções que lhe foram confiadas, destacam-se as de
Oficial de Informação Interna e Relações Públicas e, cumulativamente (enquanto Capitão), as de
Ajudante-de-Campo do General Comandante, tendo-lhe sido reconhecidos admiráveis atributos de
“correção, seriedade e zelo” (...) e qualificado de relevante o seu trabalho que, a par da sua “ponderação,
senso (...) honestidade (...) elevados conhecimentos técnico-profissionais e vontade de bem servir”, o
cotaram como uma inquestionável mais-valia no apoio ao Comando.
De regresso ao RI8, chefiou, de 1997 a 2000, as Secções de Instrução e de Operações, Informações
e Segurança, tendo demonstrado, além de uma excelente adaptabilidade, “grande capacidade de trabalho e
minúcia na organização e desempenho das múltiplas e diversificadas tarefas (...)”.
Em meados de 2000, de novo no QG/RMS, seria, no final desse ano, promovido a Tenente-Coronel.
Até 2004 assumiu, sucessivamente, as posições de Chefe da Repartição de Pessoal e de Chefe da Repartição
de Instrução e Treino, em que, mercê de uma inexcedível dedicação ao serviço, adequada organização,
método e sentido de oportunidade, logrou “rapidamente integrar-se nas complexas matérias, estudar com
profundidade os diversos assuntos das áreas de responsabilidade (...)” e “garantir uma ação muito eficaz do
pessoal sob as suas ordens (...)”, comprovando, deste modo, inequívoca “aptidão para bem servir nas
diferentes circunstâncias, extraordinário empenho e sentido do dever (...) e (...) coragem moral”.
No cargo de 2.º Comandante do RI8, que exerceu de 2004 até 2006, com vincado sentido de
responsabilidade, houve-se pela “invulgar capacidade de relacionamento, grande dinamismo, espírito de
iniciativa (...) que lhe permitiram desenvolver a sua ação com destacado mérito, sendo decisiva (...) no bom
funcionamento da Unidade”.
No Comando da Instrução e Doutrina (CID), onde esteve de 2006 a 2012, foi Chefe do Centro de
Documentação e Difusão e Chefe da Repartição de Investigação e Análise, funções que desempenhou “com
o mesmo brilhantismo”. Promovido a Coronel em 04 de fevereiro de 2010, assumiu a chefia do Centro de
Simulação do Exército, tendo desenvolvido a sua ação “com inteligência e pragmatismo (...) na
coordenação das atividades” daquela infraestrutura.
Em 02 de julho de 2012, foi empossado Comandante do Regimento de Infantaria N.º 1, em Tavira,
para o qual havia sido nomeado por escolha, tendo o Coronel Sequeira Iglésias, ao longo de mais de dois
anos, norteado a sua ação por uma “elevada competência profissional e de liderança (...) excecionais
qualidades e virtudes militares (...) éticas e humanas”.
Em 13 de março de 2017, nomeado Inspetor na Inspeção-Geral do Exército (IGE), o Coronel
Sequeira Iglésias destacou-se pelo modo meticuloso e organizado como preparou, planeou e conduziu as
várias Inspeções Operacionais que teve ensejo de chefiar, tanto às formações em aprontamento para se
constituírem em Forças Nacionais Destacadas, como a unidades da Componente Operacional Terrestre do
Sistema de Forças, demonstrando ser detentor de amplos saberes e experiência no âmbito técnico-profissional,
rara acuidade analítica e particular vocação para o trabalho de equipa.
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Cabe ainda registar as três missões que cumpriu, designadamente, de assessoria militar e de direção
técnica dos Projetos N.º 5 e N.º 2 de Cooperação Militar com Angola, respetivamente, de 2009 a 2011 e de
2015 a 2017, assim como de assessoria técnica do Projeto N.º 1 de Cooperação Militar com a Guiné-Bissau,
em 2018 e 2019, nas quais lhe foi reconhecida “singular competência intelectual e pedagógica”, relevantes
qualidades pessoais e especial facilidade no relacionamento com as entidades apoiadas, tendo em vista a
consolidação das estruturas superiores da defesa e das forças armadas daqueles países.
Pela sua conduta distinta e alto apego aos mais nobres ideais de serviço, que reiteradamente
manifestou ao longo da sua honrosa e prestigiante carreira e que o creditam como um Oficial de eleição, o
Coronel Sequeira Iglésias contribuiu, significativamente, para a eficiência, prestigio e cumprimento da
missão do Exército, sendo, pois, digno de ser publicamente enaltecido e apontado como uma referência,
através da concessão do presente louvor.
30 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (06935985) Paulo Alexandre Parreira Bilro, pela elevada competência
profissional e empenho com que, durante mais de 35 anos de carreira militar desempenhou os cargos e
exerceu as funções que lhe foram atribuídas.
Incorporado em 1984 na Academia Militar, ingressou no quadro permanente em 1989, no Regimento
de Infantaria de Beja, onde lhe foram atribuídas várias funções, nomeadamente, o comando da 2.ª Companhia de
Instrução, onde demonstrou elevado espírito de missão e sentido do dever. Ainda nesta Unidade, colocado
na Secção de Instrução como Oficial de Educação Física, denotou grande desembaraço, muito método, e
permanente interesse pela instrução, tendo cumulativamente organizado inúmeras provas e competições
desportivas e contribuído para a obtenção de um bom nível na instrução militar das praças.
Mais tarde, como Capitão, no Regimento de Infantaria N.º 3 (RI3), em 1994, demonstrou ser um
militar dotado de grandes qualidades técnicas e profissionais, donde sobressaiu a sua capacidade de
planeamento, organização e a aptidão para bem servir no Comando da 2.ª Companhia de Instrução e do
Batalhão de Instrução. No âmbito operacional, mereceu particular realce a sua participação nos diversos
exercícios, Regionais e Nacionais, onde demonstrou não só a sua elevada adaptabilidade às mais variadas
funções, mas também o seu elevado espírito de missão.
Em junho de 1998, foi colocado no Comando e Quartel-General da Região Militar do Sul, tendo
posteriormente sido nomeado para dois projetos de Cooperação Técnico-Militar na República de Angola,
em 2001 como Assessor Técnico e em 2003 como Adjunto do Diretor Técnico. Nestas missões distinguiu-se
pela sua grande capacidade de organização e de planeamento, elevados dotes de carácter, grande espírito
de sacrifício e de abnegação, inteligência e facilidade em bem servir em todas as circunstâncias.
Em janeiro de 2003, regressou a Évora para assumir o cargo de Comandante da Unidade de Apoio
do Quartel General da Região Militar do Sul, onde de uma forma dinâmica e objetiva coordenou os
trabalhos de conservação e manutenção das instalações e dos equipamentos demonstrando elevados
conhecimentos administrativo-logísticos e gerindo de forma rigorosa os recursos humanos, materiais e
financeiros colocados à sua disposição.
Posteriormente, no Comando de Instrução e Doutrina (CID), como Tenente-Coronel, desempenhou
várias funções, nomeadamente de Adjunto para a Formação Profissional do Chefe da Repartição de
Estudos, Planeamento, Programação e Coordenação e Chefe da Repartição de Atividades Formativas da
Direção de Formação, tendo elaborado inúmeros estudos, memorandos e apresentações, evidenciando
grande disponibilidade, saber e empenho para o serviço.
Colocado na Escola de Serviço de Saúde Militar em 2009, como Comandante do Corpo de Alunos,
foi o primeiro responsável pela instrução técnico-militar dos alunos das licenciaturas em enfermagem e
tecnologias da saúde, tendo neste novo quadro que delinear o adequado enquadramento militar e
administrativo destes alunos, em complemento da respetiva formação politécnica. Decorrente da aprovação
do Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Público Militar participou com grande qualidade, na conclusão
de um projeto de regulamento do Corpo de Alunos e demais publicações e documentação complementares.
Em 2011, foi colocado na Direção de Doutrina, como Chefe da Repartição de Doutrina, onde se
distinguiu pela forma como coordenou, integrou e supervisionou as atividades dos grupos de trabalho de
desenvolvimento de Publicações Doutrinárias do Exército, atividade que foi crucial para a atualização da
documentação de referência relativamente ao modelo organizacional instituído e à nova arquitetura
doutrinária do Exército.
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Após a extinção do CID foi colocado na Direção de Formação do Comando do Pessoal, como Chefe
da Repartição de Ensino à Distância, onde demonstrou uma elevada competência profissional e exemplar
dedicação, no desenvolvimento das principais tarefas com vista à consolidação desta modalidade de ensino
no Exército.
Com a promoção a Coronel, em janeiro de 2017 assumiu a Chefia da Repartição de Avaliação,
Certificação e Controlo e de Subdiretor, em Regime de Suplência, produzindo um trabalho de excelente
qualidade, revelando uma liderança firme e determinada e grande profissionalismo contribuindo
significativamente para o cumprimento da missão da Direção de Formação.
Oficial possuidor de inegáveis qualidades pessoais e profissionais, cultivando em elevado grau as
virtudes da lealdade e de espírito de obediência, demonstrou ao longo da sua carreira ser um militar com
uma sólida formação moral, granjeou dos seus chefes, pares e subordinados grande prestígio e respeito,
afirmando-se como um oficial distinto do Quadro Especial de Infantaria.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares, pela afirmação constante de elevados dotes de
carácter demonstrados, pela forma extraordinariamente exemplar e dedicada como desempenhou as funções
que lhe foram cometidas ao longo da sua carreira militar, o Coronel Parreira Bilro é, no momento em que
deixa o serviço ativo, merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes,
extraordinários e distintos.
20 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Eng Res (07233182) Augusto de Barros Sepúlveda, pelo seu extraordinário
desempenho e inexcedível dedicação, salientes no decurso de um impressionante percurso de trinta e sete
anos, ao serviço do Exército Português.
Ingressado na Academia Militar em 1985, concluiu a licenciatura em Ciências Militares na
especialidade de Engenharia Militar em 1992 e iniciou a sua carreira no Regimento de Engenharia de
Espinho. De 1993 a 1994, serviu na Companhia de Engenharia da Brigada Mecanizada Independente, onde,
cumulativamente com outras funções, comandou o Pelotão de Equipamento e Manutenção, que alcançou
um “elevado grau de operacionalidade”, tendo ainda tido ação fundamental na área da formação
profissional, mormente, na direção da equipa que procedeu à criação do Curso de Operadores de
Equipamento Pesado de Engenharia”.
Entre 1995 e 1999, prestou serviço, como Capitão, na Escola Prática de Engenharia (EPE), onde foi
Instrutor, Diretor do Tirocinio para Oficiais de Engenharia e Comandante de Companhia, tendo ainda,
durante aquele período, prestado assessoria técnica no quadro do Projeto N.º 4 de Cooperação Militar com
a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Em 1999 e 2000, comandou a Companhia de Engenharia
das Forças de Projeção do Exército, sedeada no Regimento de Engenharia N.º 3 (RE3), tendo comprovado
as suas relevantes qualidades pessoais e militares, mormente, o sentido das responsabilidades,
discernimento, capacidade de trabalho e abnegação, cumprido os objetivos delineados, no decurso do
levantamento daquela subunidade, em “período de fortes restrições quer em pessoal quer em material (...)”.
Promovido a Major, integrou, em 2001 e 2002, a Força de Manutenção de Paz da Administração
Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET), na qualidade de Chefe do Gabinete de Planos
e Projetos da Célula de Assuntos Civis do Comando do Setor Central, tendo evidenciado “excelentes
qualidades militares, boa capacidade de chefia, elevada dedicação ao serviço e sentido de missão (...)” e
sabido estabelecer proficuos contatos e relações de cooperação com diversas entidades e organizações não
governamentais, que viabilizaram a realização de vários projetos de recuperação patrimonial, de ajuda
humanitária e de melhoria das acessibilidades naquele país e que “muito contribuíram (...) para a projeção
do nome de Portugal (...)”.
Após a chefia da Secção de Operações, Informações e Segurança da EPE durante cerca de um ano,
assumiu, em 2003, a posição de Operations Major, na Célula de Operações do Quartel-General (QG) da
Força de Manutenção de Paz da Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor-Leste (UNMISET), na qual
sobressaiu pela sua elevada competência. Entre 2004 e 2005, novamente ao serviço da UNMISET, exerceu
funções na Célula de Informações Militares e, cumulativamente, de Ligação Militar, no QG da componente
militar, tendo demonstrado “ (...) grande sentido de objetividade, capacidade de análise e um vasto
conhecimento da realidade Timorense, (...) tacto e diplomacia”.
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De 2006 a 2008, foi assessor no âmbito do Projeto N.º 2 de Cooperação Técnico-Militar com a
República de Angola. De regresso ao RE3, foi promovido a Tenente-Coronel e nomeado Comandante do
Batalhão de Engenharia, tendo, mercê da sua “capacidade de comando (...) orientações rigorosas e (...)
eminentes padrões de disciplina”, logrado atingir “objetivos ambiciosos”, denominadamente, nas vertentes
da manutenção (...), do treino operacional e (...) das Outras Missões de Interesse Público”. De 2009 a 2010,
cumpriu uma comissão no Teatro de Operações (TO) do Kosovo, como Chefe dos Planos e Operações no
QG da KFOR e, em 2011, comandou a Unidade de Engenharia N.º 10, Força Nacional Destacada (FND)
no quadro da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), onde foi notória a sua “grande
determinação, capacidades de planeamento e coordenação (...)”.
No plano internacional, acresce ainda referir: as funções de Oficial NBQR/Proteção Ambiental, em
acumulação com as de Adjunto do Oficial da Repartição de Engenharia, que exerceu no Quartel-General
da KFOR, em 2013; a missão de Conselheiro Militar do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a
Consolidação da Paz na Guiné-Bissau (UNIOGBIS), que cumpriu, entre 2014 e 2016; e, ainda, o cargo de
Oficial de Infraestruturas Regionais no QG da Missão Resolute Support da NATO, no TO do Afeganistão,
que desempenhou em 2016 e 2017, no decurso da qual, ascendeu ao posto de Coronel.
Colocado na Inspeção-Geral do Exército (IGE) em agosto de 2017, o Coronel Barros Sepúlveda,
enquanto Inspetor, notabilizou-se pelo modo meticuloso e organizado como preparou, planeou, coordenou
e conduziu as inúmeras Inspeções Técnicas de Segurança Militar e das Comunicações e Sistemas de
Informação, que foi incumbido de enquadrar, provando ser detentor de amplos saberes e diversificada
experiência no âmbito técnico-profissional, singular acuidade analítica e boa aptidão para o trabalho de
equipa.
Em face do que antecede, é de inteira justiça reconhecer publicamente os admiráveis atributos
pessoais e nobres virtudes militares que o Coronel Barros Sepúlveda reiteradamente manifestou ao longo
do seu honroso e prestigiante trajeto profissional, pelo que se qualificam os serviços por si prestados,
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, de
importantes e mui meritórios.
30 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (04821085) Carlos José Barradas Fernandes, pelo extraordinário desempenho
e exemplar disponibilidade como exerceu, ao longo dos últimos três anos, as funções de Adjunto do
Tenente-General Ajudante-General do Exército.
Como responsável pelo planeamento e coordenação de diversas cerimónias, nomeadamente as
Comemorações do Dia do Comando do Pessoal, do Dia do Combatente e do Armisticio da Grande Guerra,
e ainda as visitas ao Comando do Pessoal, a Comunhão Pascal, a Peregrinação a Fátima, entre outras,
revelou no âmbito técnico-profissional elevada competência, excelente capacidade de planeamento e
apurado sentido prático, propondo as soluções que melhor se adaptaram às diferentes situações.
O profundo conhecimento da legislação em vigor e demais documentação enquadrante, associados à
sua experiência e cultura militar, permitiram-lhe dar pareceres e apresentar propostas de elevada qualidade
evidenciando assinalável sensatez, ponderação e elevado sentido do dever constituindo-se como um
assessor de elevado valor.
No âmbito da gestão documental, procedeu à otimização de procedimentos e sistematização de
processos que melhoraram o tempo de conhecimento e decisão, demonstrando elevada dedicação e
abnegação.
Militar sereno, cultivando a camaradagem exemplarmente, no período de inexistência de nomeação
do Chefe de Gabinete do Tenente-General Ajudante-General do Exército, soube, como Adjunto mais
antigo, manter um elevado nível de coordenação e motivação, e em momentos de maior pressão revelou
singular capacidade congregadora, construindo e mantendo um excelente ambiente de trabalho e o
fortalecimento do espírito de equipa e cooperação, fator fundamental para o sucesso dos eventos e missões
realizadas.
Pela permanente demonstração de relevantes qualidades pessoais e virtudes militares de que se
destacam a lealdade e a camaradagem, é o Tenente-Coronel Barradas Fernandes merecedor que os serviços
por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, tendo contribuindo significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Comando do Pessoal e, consequentemente do
Exército Português.
22 de outubro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020

177

Louvo o TCor Art (16645789) Eduardo Jorge Martins Nunes da Silva, pelas excecionais
qualidades e virtudes militares demonstradas ao longo dos últimos três anos e três meses, no desempenho
de diversas funções, designadamente como docente, como Diretor Técnico do Projeto de Cooperação
Técnico-Militar com a Academia Militar Samora Machel em Nampula-Moçambique e, entre setembro de
2018 e dezembro de 2019, em funções de comando como Subdiretor da Direção dos Serviços Gerais e de
Administração (DSGA).
No desempenho das funções de Subdiretor da DSGA e num contexto de reconhecidas dificuldades
de recursos humanos, o Tenente-Coronel Nunes da Silva, através da sua ação de comando, contribuiu para
que se alcançassem melhorias funcionais e de grande valorização no que concerne às infraestruturas e à
diversidade dos espaços da Academia Militar (AM), muito especialmente no Quartel da Amadora. É de
destacar o elevado profissionalismo, a grande exigência e o enorme rigor que colocou no planeamento e
supervisão das cerimónias militares, nos eventos académicos militares e civis, nacionais e estrangeiros, bem
como nas diversas visitas das mais altas entidades civis e militares, contribuindo desse modo para uma
extraordinária e assinalável melhoria da imagem da AM, demonstrando elevado sentido do dever e vincado
sentido de responsabilidade.
Possuidor de sólidos conhecimentos técnico-profissionais e elevada competência profissional, o
Tenente-Coronel Nunes da Silva destacou-se também como docente das unidades curriculares de Base de
Dados e Probabilidades e Estatística, onde evidenciou uma invulgar capacidade de trabalho, um inexcedível
espírito de colaboração, permanente disponibilidade e extrema dedicação no cumprimento das tarefas que
lhe foram atribuídas, qualidades que se traduziram num desempenho com excelentes resultados, que
ficaram bem patentes no elevado rendimento dos seus alunos e na facilidade com que transmitiu o gosto
pelo conhecimento no âmbito dos Sistemas de Informação e Ciências Exatas.
Oficial distinto, íntegro, com elevada capacidade de organização e de liderança e invulgar espírito
de obediência, o Tenente-Coronel Nunes da Silva incrementou, desenvolveu e consolidou, com a sua
conduta, as diferentes áreas de atividade à sua responsabilidade enquanto Diretor Técnico do Projeto
N.º 2 - Academia Militar Marechal Samora Machel, no âmbito da Cooperação Técnico-Militar com a
República de Moçambique, tendo promovido, com as autoridades moçambicanas, uma franca, prestigiante,
leal e frutuosa cooperação, que em muito dignificou a imagem da AM, do Exército e das Forças Armadas
Portuguesas.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares e humanas evidenciadas, de que se destacam os
elevados dotes de carácter, a abnegação, a lealdade e o espírito de sacrifício, o Tenente-Coronel Nunes da
Silva é merecedor que os serviços por si prestados, dos quais resultou honra e lustre para a Academia Militar
e para o Exército, sejam reconhecidos como muito relevantes e de elevado mérito.
12 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (17234789) João Afonso Góis Pires, por, ao longo dos cerca de dois anos em que
desempenhou o cargo de Chefe de Gabinete do Comando das Forças Terrestres (CFT), ter evidenciado, em
todas as circunstâncias, excecionais qualidades e virtudes militares.
Desde o primeiro momento em que ocupou aquele cargo, por ter sido nomeado por escolha, patenteou
elevada competência profissional, marcada discrição e sobriedade nas suas atitudes e comportamentos, tudo
acompanhado de uma franca lealdade e de uma clara visão prospetiva, o que lhe angariou uma sólida
confiança do Comando do CFT.
Senhor de um vasto conhecimento e de uma firmada experiência nos domínios das relações públicas
e do cerimonial militar, constituiu-se, permanentemente, num importante esteio de apoio à decisão do
Exmo. Tenente-General Comandante das Forças Terrestres, apoiando, nas matérias relacionadas com essas
áreas, em complementaridade, os Comandantes das Brigadas, Zonas Militares e Regimentos na direta
dependência daquele Comando.
Pautando toda a sua ação pela humildade, espíritos de disciplina e de missão e pela vontade de fazer
bem, antecipando, permanentemente e com marcado espírito de iniciativa, o que se tornava necessário
realizar, sempre procurou a concisão, com o pormenor necessário, na coordenação das agendas do
Comandante das Forças Terrestres e nos planeamentos das cerimónias da responsabilidade do CFT, bem
como das diversas reuniões de trabalho e visitas do seu Comandante, nomeadamente, sem nestas se esgotar,
às Unidades da Componente Operacional e Territorial e às Forças Nacionais Destacadas em Teatros de
Operações.
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Dotado de um fino trato e de uma expressiva capacidade de planeamento e de execução, tudo
envolvido numa inusitada espontaneidade de relacionamento e de cooperação, posicionou-se,
continuamente, como um facilitador, nos processos protocolares ou de ligação a Entidades nacionais e
internacionais, estabelecendo pontes entre o CFT e aquelas, o que muito contribuiu para a afirmação do
prestígio e da imagem de saber fazer, que tão bem tem caracterizado o nosso Exército.
Procurando, com reconhecido bom senso e vasto conhecimento nas matérias da justiça militar,
aconselhar e apoiar, tecnicamente, o Comandante das Forças Terrestres, nas suas decisões no âmbito de
tais áreas, o seu trabalho de coordenação do desempenho do Gabinete de Assessoria Jurídica, caracterizado
por uma responsável e eficaz liderança, muito contribuiu para, com oportunidade e equidade, se garantisse
a moral e bem estar dos militares e civis que prestam serviço nesse Comando, bem como a administração
da justiça, com rigor, fiabilidade e credibilidade.
De uma disponibilidade total, nunca se negando a qualquer esforço para atingir os objetivos que lhe
foram impostos, aplicou todo o seu saber, a sua inteligência, a sua argúcia, o seu esclarecido e excecional
zelo e a sua força de vontade, para que os mesmos se concretizassem de forma rápida, mas eficaz e
eficientemente, tendo sempre em conta os elevados interesses do CFT e do Exército.
Por tudo quanto atrás foi referido, considerando os serviços de caráter militar relevantes e
extraordinários que tem desenvolvido, atento as suas qualidades humanas e, dentro destas, as excecionais
qualidades e virtudes militares que pratica em elevado grau, pelo reconhecimento que lhe é devido, por
todos quantos com ele têm servido, o Tenente-Coronel Góis Pires torna-se merecedor de ser apontado como
um Oficial que muito honra a sua Arma e o Exército, pelo que os seus serviços devem ser classificados
como importantes, relevantes e distintos.
26 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor AdMil (13225191) José Manuel Pinto Cano, pela forma como, ao longo de mais de
quatro anos, tem cumprido as suas atribuições no desempenho do cargo de Chefe da Repartição de Recursos
da Direção de Formação do Comando de Pessoal.
Oficial com invulgar sentido do dever, da disciplina e da responsabilidade, de inquestionável
lealdade, honestidade intelectual e frontalidade, claramente evidenciadas na excelência dos resultados
produzidos e objetivos cumpridos, colocou sempre, ao serviço da Direção de Formação (DF), todo o seu
saber, experiência e singular capacidade de trabalho, de planeamento e organização.
De relevar o seu notável e inteligente sentido crítico e pragmatismo, a sua elevada aptidão de
liderança, versatilidade e adaptabilidade que muito contribuíram para o apoio ao Diretor de Formação e à
ligação e coordenação com diversas entidades no âmbito dos recursos humanos, materiais e financeiros.
Destacam-se ainda as suas ações referentes ao acompanhamento dos projetos da responsabilidade da DF, à
revisão de regulamentos e Quadros Orgânicos, à melhoria da eficiência administrativa, ao superior
aconselhamento, entre outros, à gestão da Messe Militar de Évora e dos Prédios Militares a cargo da DF.
Afirmou-se permanentemente como um oficial de exceção, fiável e íntegro, norteando a sua conduta por
elevados e exigentes padrões de rigor e idoneidade, contribuindo de forma inequívoca para uma imagem
de qualidade da Instituição Militar e dos que nela servem.
Pelo atrás referido e pela afirmação constante de excecionais dotes de carácter, irrepreensível conduta
moral, superior espírito de obediência e abnegação, é de toda a justiça que os serviços prestados pelo
Tenente-Coronel José Cano sejam considerados de elevado mérito, extraordinários, relevantes e distintos,
por terem contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção
de Formação do Comando de Pessoal e do qual resultou honra e lustre para o Exército.
17 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo a TCor AdMil (22306891) Ana Maria da Silva de Jesus, pela forma como desempenhou,
durante os últimos dois anos, o cargo de Coordenadora da Área de Ensino de Ciências Sociais e Humanas
e de Docente.
Na direção dos cursos evidenciou possuir em elevado grau competência técnico-profissional, sentido
do dever e assinalável sensatez que lhe permitiram afirmar-se como um elemento facilitador da
aprendizagem e um elo fundamental na ligação entre os alunos, o corpo docente e a Direção de Ensino, que
muito tem contribuído para o sucesso do processo formativo da carreira dos Sargentos do Exército.
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No exercício de várias funções no Gabinete de Liderança, destaca-se o entusiasmo como leciona as
disciplinas de Liderança e Ética Militar, de Comportamento Organizacional e de Chefia e Liderança aos
diversos cursos e os excelentes resultados obtidos evidenciando excelentes qualidades pedagógicas e
espírito de bem servir.
Concomitantemente a todas as suas responsabilidades, está a desenvolver o projeto de investigação
subordinado ao tema “Liderança nos Sargentos do Exército Português, desenvolvimento de um programa
de formação” na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, tendo em vista a obtenção do grau de
Doutor em Psicologia dos Recursos Humanos, do Trabalho e das Organizações, para fazer face às
exigências do Nível 5 no âmbito dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, na ESE, revelando assim
inexcedível espírito de sacrificio e de abnegação.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares reveladas, de que se destacam a camaradagem e a
lealdade, bem como pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, é a Tenente-Coronel Ana Jesus
inteiramente merecedora de ser citada publicamente como exemplo a seguir e de os serviços por si prestados
serem considerados relevantes, extraordinários e de elevado mérito.
23 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor TManMat (18725181) António José Branco Pinto, a prestar serviço na Unidade de
Apoio do Comando da Logística, pela exemplar conduta moral e disciplinar, patenteando em todos os atos,
excecional zelo pelo serviço e comprovado espírito de lealdade que sempre colocou na forma devotada,
esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o Exército, as Forças Armadas e o País ao longo de mais de
38 anos de serviço, culminando assim uma carreira militar repleta de dignidade e dedicação, na qual revelou
sempre grande capacidade de chefia e excecionais qualidades e virtudes militares que lhe permitiram
alcançar assinaláveis níveis de proficiência e que encontram apropriada tradução na sua excelente folha de
serviços.
Como Soldado Recruta foi incorporado em 15 de setembro de 1981, no Batalhão de Serviço de
Material no Entroncamento e foi promovido ao posto de Primeiro-Cabo em junho de 1982, desempenhando
as funções de Mecânico de Armamento Ligeiro, na Companhia de Serviços do Centro de Instrução de
Operações Especiais em Lamego, evidenciando desde logo invulgar sentido do dever, organização e
espírito de iniciativa.
Ainda em 1982 iniciou a frequência do Curso de Formação de Sargentos, na Escola de Sargentos do
Exército e na Escola Militar de Eletromecânica.
Tendo terminado este curso em 1984, ingressou no Quadro Permanente como Segundo-Sargento do
Serviço de Material, no Quadro Especial de Técnico de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e foi colocado
no Batalhão de Apoio de Serviços da 1.ª Brigada Mista Independente.
Em 1987 foi promovido a Primeiro-Sargento, estando colocado no Campo de Tiro de Alcochete a
desempenhar funções na área de comunicações e como Adjunto da Secção de Segurança. Posteriormente
colocado no Regimento de Artilharia de Costa, a desempenhar funções na Secção de Material, revelou ser
um militar inteiramente devotado à sua profissão, com um notável espírito de missão, total disponibilidade
e aptidão para o desempenho de funções de maior responsabilidade.
Mostrando forte determinação, em 1991 ingressou no 15.º Curso de Formação de Oficias, no Instituto
Superior Militar, em Águeda. Em 1993, foi promovido ao Posto de Alferes do Serviço de Material, sendo
em outubro deste ano colocado na Escola Prática de Administração Militar, a exercer o cargo de
Comandante do Pelotão de Manutenção/CCSI/Oficial de Manutenção.
Promovido a Tenente em 1994 e a Capitão em 1998, esteve colocado na Manutenção Militar (MM),
com as funções de Chefe da Secção Oficinal e cumulativamente Chefe da Secção de Transporte.
Posteriormente foi Chefe de Divisão de Apoio, onde foi responsável por toda a frota, infraestruturas
oficinais e todo o apoio de serviços (Sede) da MM.
Nomeado em 2001, para integrar o 1.º Batalhão de Infantaria Para-quedista, como Força Nacional
Destacada (FND), no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina, desempenhou as funções de Oficial de
Manutenção, tendo pelo seu desempenho, evidenciado a experiência adquirida ao longo da sua carreira,
conseguindo ultrapassar todas as dificuldades com que foi confrontado, fruto de um grande sentido de
responsabilidade, dinamismo, elevado espírito de sacrifício, abnegação e vontade de bem servir em todas
as circunstâncias que, aliados a sólidos conhecimentos profissionais, o levaram a atingir altos níveis de
excelência no desenvolvimento do notável trabalho produzido e que muito contribuiu para o cumprimento
da missão desta FND.
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Em 2006 foi transferido para a Unidade de Apoio da Área Militar de Amadora-Sintra, onde
comandou a Companhia de Comando e, já como oficial superior em 2007, desempenhou as funções de
Chefe da Secção de Operações, Informações e Segurança, da Secção de Pessoal e posteriormente da Secção
de Logística.
Deslocado em 2013 para o Comando da Zona Militar da Madeira, desempenhou o cargo de Chefe da
Repartição de Logística, destacando-se a forma eficiente, extraordinariamente competente e responsável,
como cumpriu todas as missões que lhe foram atribuídas.
Como Tenente-Coronel foi colocado, em 2015, no Comando da Logística (CmdLog) onde
desempenhou as funções de Chefe da Repartição de Controlo de Qualidade, evidenciando as suas notáveis
qualidades e virtudes militares e inquestionável competência profissional, traduzidas num contributo ímpar
para o cumprimento da missão do Comando da Logística.
Por fim, foi colocado na Unidade de Apoio do Comando da Logística, em 04 de abril de 2016,
assumindo o cargo de Chefe da Secção de Logística do Estado-Maior e Chefe do Núcleo de Proteção
Ambiental do Comando da Logística, patenteando saber estar à altura das mais variadas exigências, atuando
oportunamente e de forma correta e eficaz na resolução das vicissitudes confrontadas, sempre na estrita
observância das suas competências e apresentando sugestões e propostas válidas e ajustadas às
circunstâncias.
Detentor de inúmeros louvores e condecorações, é reconhecido o seu sentido crítico e a franca
frontalidade, cultivando em elevado grau a virtude da lealdade, bom senso, sólida formação moral e humana
e, outrossim, pelas suas relevantes qualidades pessoais, é de inteira justiça destacar a notável qualidade do
desempenho do Tenente-Coronel Branco Pinto, no exercício das funções atribuídas ao longo da sua
brilhante carreira militar que, no âmbito técnico-profissional, revelaram elevada competência e excecional
desempenho, classificando os serviços por si prestados como relevantes, extraordinários e distintos, deles
tendo resultado honra e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal.
17 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor SGE (12233081) Francisco José Gordo Gasalho Bicho, pela extraordinária
competência profissional e excecionais qualidades e virtudes militares que manifestou ao longo de mais de
38 anos de serviço efetivo e pela forma brilhante, dedicada, eficaz e responsável como exerceu os diversos
cargos que desempenhou ao longo da sua carreira.
Tendo ingressado no Exército em setembro de 1981, frequentou com sucesso o Curso de Comandos
e posteriormente o Curso de Formação de Sargentos.
Como Sargento esteve colocado no Regimento de Comandos onde os seus serviços prestados como
Instrutor de Transmissões e elemento integrante da Equipa de Transmissões e do Centro Cripto, foram
publicamente reconhecidos, realçando o seu sentido de missão, conhecimentos técnicos, disponibilidade
para o serviço, bem como a superior noção de responsabilidade, características que já evidenciava e que o
acompanharam ao longo da sua carreira.
Em 1994 frequentou o Instituto Superior Militar, sendo posteriormente colocado como Oficial no
Centro de Recrutamento de Ponta Delgada, onde os cerca de dois anos de serviço aí prestados mereceram
público louvor pela forma competente e eficaz como desempenhou as suas funções. Entre 1996 e 1998,
continuando apresentado em Ponta Delgada, desempenhou várias funções como as de Comandante da
CCS/UnApoio, Adjunto Financeiro da Secção Logística e Adjunto para a Justiça, ambas do QG/ZMA,
continuando a evidenciar um desempenho de elevada competência e eficácia, a par de uma grande
dedicação ao serviço.
Já como Capitão foi colocado no Comando de Instrução do Exército, inicialmente como Ajudante de
Campo do Tenente-General Comandante da Instrução e posteriormente, em acumulação, como comandante
da Companhia de Comando e Oficial de Segurança da UAAA. O modo como desempenhou estes serviços
foram classificados como relevantes e de muito mérito por Sua Excelência o General CEME, face à
dedicação, elevada competência, eficácia, excelente capacidade de organização, desapego, inexcedível
lealdade e excecional zelo que demonstrou.
A sua colocação no Conselho Superior de Disciplina do Exército (CSDE) aconteceu em 2007, ano
em que foi promovido ao posto de Major. Durante os doze anos de ligação ao Palácio Vilalva e ao CSDE,
como Secretário deste Conselho, demonstrou sempre ser excecionalmente competente, dedicado e eficiente
nas suas funções. O exemplar profissionalismo deste Oficial, a par da sua nobreza de carácter, educação e
conduta ética irrepreensível mereceram referência pública em louvores que enalteceram as qualidades e
virtudes militares do Tenente-Coronel Bicho.
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Após se ter concretizado a sua passagem à situação de Reserva e no momento em que deixa a
efetividade de serviço, é inteiramente merecido afirmar que o Tenente-Coronel Bicho pautou a sua vida
militar pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, de que se salienta a lealdade, a dedicação e
a permanente disponibilidade para o serviço, afirmando-se como um Oficial do Exército de inquestionáveis
qualidades e virtudes militares, fazendo jus a que os serviços por si prestados sejam considerados como
relevantes, extraordinários e distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército.
05 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf Res (07240487) Abílio Augusto Pires Lousada, pela forma voluntariosa,
dedicada e muito competente como, na situação de Reserva, vem apoiando o Exército na divulgação da
História Militar Portuguesa e dos valores culturais a ela associados, reafirmando as relevantes qualidades
pessoais, virtudes militares e dotes de carácter de que sempre deu provas.
Enquanto no ativo, o Tenente-Coronel Abílio Lousada exerceu funções de natureza muito variada,
tendo o seu desempenho merecido, oportuna e reiteradamente, justo reconhecimento. Contudo, é à área da
História de Portugal, principalmente na sua vertente militar, que o seu nome é, normal e atualmente,
associado, fruto do seu extraordinário desempenho e intensa dedicação a esta área do conhecimento e do
seu muito frequente envolvimento e ativa participação em atividades em que se relembram factos e
situações relevantes do nosso passado histórico e que envolvem, não raramente, instituições externas ao
Exército.
De forma generosa e sempre com muito empenhamento, o Tenente-Coronel Abílio Lousada tem
colaborado de forma ativa e invulgar disponibilidade em diversas ações do âmbito do comando do Exército,
através da Direção de História e Cultura Militar e do Jornal do Exército, bem como na evocação de
efemérides históricas levadas a cabo por diversas unidades, estabelecimentos e orgãos do Exército,
realizando conferências e redigindo artigos em publicações diversas reveladores de elevada competência
técnico-profissional, que confirmam os profundos conhecimentos de que é detentor e denotam uma elevada
capacidade de estudo e investigação na área da história militar. Sobre os trabalhos que, a esse nível, tem
desenvolvido, merecem também especial destaque o detalhe, a segurança, o rigor e o pragmatismo com que
apresenta as matérias abordadas, cativando ouvintes e leitores que, de forma generalizada, têm tecido
rasgados elogios ao interesse e à qualidade dos mesmos.
Pelo que precede, é de inteira justiça reconhecer publicamente o ímpar e insigne contributo que o
Tenente-Coronel Abílio Augusto Pires Lousada, vem prestando ao Exército e a sua inquestionável e
relevante ação na valorização do seu pessoal e da imagem deste Ramo junto da sociedade civil,
considerando-se que os serviços por si prestados vêm contribuindo significativamente para a eficiência,
prestigio e cumprimento da missão do Exército.
10 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Inf (12615800) António Xavier Mendes Rocha Pereira Coutinho, pela inexcedível
dedicação e elevada competência profissional demonstrada durante os últimos dois anos de serviço
prestados na Direção de Formação (DF) do Comando do Pessoal.
Enquanto Adjunto da Repartição de Tecnologias Educativas e Qualificação (RTEQ), para a área da
formação, na qualidade de chefe de equipa de análise documental, a quem compete a coordenação,
verificação e consolidação dos referenciais de curso, revelou extraordinário desempenho e elevado espírito
de abnegação, não se poupando a esforços no sentido de garantir a qualidade do sistema de formação do
Exército. Salienta-se em particular, a excelência do seu trabalho na revisão dos referenciais de curso das
Forças Especiais, onde demonstrou possuir uma elevada capacidade de organização, apurado sentido de
responsabilidade e elevado espírito de sacrifício.
Chamado a emitir pareceres sobre os diversos assuntos relacionados com a missão da DF, resultou
sempre um conselho assertivo e oportuno nas suas opiniões, facilitador da tomada de decisão, manifestando
em todos os momentos ser possuidor de um destacado bom senso e de elevados conhecimentos militares.
É ainda digno de realce, a elaboração do estudo de identificação das competências dos Oficiais dos
níveis júnior (OF2/3) e sénior (OF3/4), alinhados pelo European Qualification Framework (EQF), de
acordo com os saberes (conhecimentos, aptidões, responsabilidades e autonomia) da profissão de militar.
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A sua elevada experiência profissional, versatilidade e capacidade de adaptação a novas situações,
alicerçada numa conduta militar pautada pelos mais elevados padrões, conquistaram a estima, admiração e
consideração de todos aqueles que consigo privaram.
De enaltecer a sua esmerada educação, o cordial trato, que caraterizaram as suas intervenções a par
de uma assertividade posta à prova na coordenação das várias atividades e eventos realizados,
nomeadamente na organização de seminários e work-shops, bem como a permanente eficiência evidenciada
na realização de sessões de trabalho em várias U/E/O, sobre o processo de elaboração de referenciais de
curso, cultivando sempre um elevado espírito de obediência e de lealdade, características que o tornam um
elemento fundamental da DF.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares apontadas, bem como pela afirmação constante de
elevados dotes de carácter, honestidade e camaradagem, tornou-se o Major Coutinho merecedor que os
serviços por si prestados à Direção de Formação e ao Comando do Pessoal, sejam considerados como
relevantes e de elevado mérito.
17 de fevereiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo a Cap Art (14288203) Filipa Alexandra Marques da Costa Ferreira, pela forma
competente e eficiente como, desde 25 de setembro de 2017, desempenhou as exigentes funções de
ajudante-de-campo do Ministro da Defesa Nacional, revelando, na sua conduta, excecionais qualidades e
virtudes militares.
Ao longo do seu desempenho de funções no meu Gabinete, a Capitão Filipa Ferreira pautou o seu
desempenho pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, lealdade e de obediência,
demonstrando ser uma militar dotada de uma superior postura institucional, integridade e apurado bom
senso, salvaguardando em todas as circunstâncias os interesses das Forças Armadas e da Defesa Nacional.
Colaborando de forma absolutamente diligente na preparação e coordenação das visitas, deslocações,
cerimónias, e demais atividades públicas, demonstrou elevada competência profissional, extraordinário
empenho, inabalável lealdade e alto sentido do dever e de serviço público, garantindo sempre
esclarecimentos de elevada sensatez e pertinência. Merece especial destaque a sua ação aquando do
acompanhamento do Ministro da Defesa Nacional por ocasião de visitas e cimeiras internacionais, nos
diversos países de diferentes continentes, onde confirmou a sua incondicional disponibilidade,
profissionalismo e capacidade de abnegação.
Oficial dotada de sólida formação militar e cívica, possuidora de uma forte personalidade, pautou
toda a sua ação pela determinação, saber, zelo e espírito de sacrifício no cumprimento das funções que lhe
foram confiadas. Afirmou-se constantemente por uma conduta moral irrepreensível e exemplar correção,
características que lhe permitiram obter grande estima e consideração por parte de todos os que com ela
trabalharam.
Pelas razões expostas, é com enorme satisfação que manifesto o meu reconhecimento público pelas
qualidades evidenciadas pela Capitão de Artilharia, Filipa Alexandra Marques da Costa Ferreira, sendo de
inteira justiça considerar que os serviços por si prestados contribuíram para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
06 de fevereiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Louvor n.º 74/20, DR, 2.ª Série, n.º 38, 24fev20)

Louvo o SMor Cav (13279883) Virgílio Antonio Tiago Ferreira pela forma altamente honrosa e
brilhante como serviu o Exército durante os 36 anos de serviço efetivo, confirmando as ímpares qualidades
e virtudes militares que lhe têm vindo a ser reconhecidas e que o atestam como um exemplo ao serviço de
Portugal e dos Portugueses.
Colocado inicialmente nas subunidades operacionais do Regimento de Lanceiros N.º 2 (RL2), desde
cedo revelou um notável apego aos mais nobres ideais de serviço, evidenciados através de uma elevada
competência profissional e um excecional sentido do dever e de disciplina, colocados no desempenho das
diversas funções atribuídas e que o constituíram num valiosíssimo colaborador dos seus Comandantes de
Pelotão e de Esquadrão. Militar de inegável aptidão técnica, quando chamado a desempenhar funções na
Secção de Operações e Informações do Regimento, revelou um esclarecido e excecional zelo que, aliados
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a uma permanente disponibilidade e notável capacidade de trabalho bem patentes na resposta, pronta e
eficiente, às diversas solicitações inerentes ao cargo, o creditam como merecedor e digno de ocupar postos
de maior responsabilidade e risco. Neste sentido foi nomeado, por escolha, para representar Portugal nas
funções de Sargento de Pessoal, na Repartição de Pessoal, Organização e Mobilização da 3.ª Divisão
Italiana/ARRC, tendo evidenciado ser detentor de capacidades técnico-profissionais relevantes e insigne
espírito de sacrifício e de camaradagem e, mais tarde, na Unidade Nacional de verificações (UNAVE), onde
demonstrou ser um inspetor competente e bem preparado, dotado de elevado sentido do dever e aptidão
para bem servir nas diferentes circunstâncias.
Já como Sargento-Chefe, e sustentado na sua vasta experiência, encarou o levantamento e
organização do gabinete do Adido de Defesa em Argel com uma notável motivação e desejo de bem-servir,
tendo desenvolvido um trabalho de assinalável qualidade. Esta atitude proativa aliada a uma postura
corretíssima, alicerçada na sobriedade, sensatez e integridade de caráter, possibilitou uma integração rápida,
num país de cultura, hábitos e procedimentos muito diferentes dos habitualmente vividos em Portugal,
granjeando-lhe a estima, a consideração, a admiração e o respeito de todos quanto consigo tiveram o
privilégio de privar, em particular num ambiente multinacional e multicultural.
Extraordinariamente metódico, dedicado e dotado de invulgar capacidade intelectual, o Sargento-Mor
Ferreira distinguiu-se ainda pela sua ímpar ponderação, serenidade e profundo conhecimento da vida
regimental e da organização do Exército, na assessoria e aconselhamento ao seu Comandante. Nesta
qualidade, com frontalidade, vincado sentido do dever e indefetível lealdade, apoiou os adjuntos das
subunidades nas questões relacionadas com os aspetos administrativo-logísticos e desenvolveu, com
espontaneidade e espírito pedagógico, um acompanhamento muito próximo da avaliação do mérito dos
militares da categoria de sargentos, particularmente no decurso do processo de aplicação do atual Sistema
de Avaliação do Mérito dos Militares das Forças Armadas, suscitando nos mais jovens elevados índices de
motivação, fundamentais para mitigar os efeitos resultantes da acentuada escassez de recursos e cimentar
os laços de camaradagem, espírito de corpo e de unidade.
Ainda neste âmbito, a sua esmerada educação, cordialidade no relacionamento humano e facilidade
de comunicação atestam os relevantes atributos pessoais e excecionais qualidades militares que facilitaram,
sobremaneira, a ação de comando do seu Comandante na disseminação de informação descendente e que
se mostraram determinantes para o desenvolvimento e consolidação de uma ligação proficua entre os
diferentes escalões de comando e, em particular, na atenção e cuidado colocados no enquadramento e
formação dos novos Quadros. Também a ação genuinamente solícita, muito responsável e autêntica, a par
dos seus profundos conhecimentos e resiliência pautados na condução do processo de elaboração dos
anuários Regimentais, tarefa que abraçou com grande prontidão e energia, não obstante o evidente sacrifício
dos seus períodos de descanso, são bem a demonstração inequívoca de uma exemplar obediência e espírito
de sacrifício que lhe permitiram alcançar resultados notáveis e assim contribuir, de forma indelével, para a
preservação da história dos Lanceiros e assegurar a transmissão do seu legado, evidenciando dotes e
virtudes de natureza extraordinária, na sua prossecução.
O elevado espírito de bem servir patenteado nas mais variadas circunstâncias e no desempenho das
diversas funções, são o reflexo natural da sua longa carreira, indissociável do RL2, onde serviu em todos
os postos, tendo sempre pautado a sua conduta por um singular espírito de missão, nobreza de caráter e
probidade na prossecução das tarefas atribuídas, que o cotaram como uma referência incontornável na Arma
de Cavalaria e no Exército que tão devotadamente serviu.
No momento em que deixa o serviço ativo, as qualidades apontadas, bem patentes no excecional
desempenho comprovado no exercício do cargo de Adjunto do Comandante do Regimento de Lanceiros
N.º 2, e no decurso da sua extensa e notável carreira, ao longo da qual se evidenciou pela afirmação
constante de elevados dotes de caráter e apego aos valores militares, confirmam o Sargento-Mor Tiago
Ferreira como um Sargento de elevada e distinta craveira, credor que os serviços por si prestados sejam
classificados como distintos, relevantes e extraordinários por terem resultado em honra e lustre do Exército,
das Forças Armadas e de Portugal.
20 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o SMor Tm (00577085) Manuel Gonçalves Estrada de Sousa, pelo extraordinário
desempenho, competência profissional e inexcedível disponibilidade, como, ao longo da sua carreira
militar, desempenhou os diversos cargos e exerceu as funções que lhe foram cometidas.
Incorporado em janeiro de 1985, terminou a sua formação em agosto de 1987, tendo sido colocado
como Segundo-Sargento do Quadro Permanente, no Quartel-General da Zona Militar da Madeira (ZMM),
onde, também como Primeiro-Sargento, ao longo de quatro anos, exerceu diversas funções ao serviço da
Arma de Transmissões, revelando iniciativa, grande empenho profissional, zelo e abnegação. Ainda como
Primeiro-Sargento, prestou serviço na Escola Prática de Transmissões (EPT), entre 1991 e 1996, como
Auxiliar do Adjunto do Comandante da Companhia de Comando e Serviços da EPT, Sargento de
Transportes e Adjunto do Comandante da 1.ª Companhia de Instrução desta mesma Escola, tendo cumprido
com elevado espírito de sacrificio e notória capacidade de trabalho todas as tarefas que lhe foram confiadas.
Promovido a Sargento-Ajudante, ainda na EPT, entre outubro de 1997 e junho de 2002, destacou-se
como Adjunto do Comando de várias subunidades, tendo dado provas da sua elevada capacidade de
organização e de cooperação, bom senso e fino trato. Colocado no Estado-Maior General das Forças
Armadas (EMGFA), inicialmente na função de Auxiliar do Centro de Comunicações e Sistemas de
Informação, no período de agosto de 2003 a setembro de 2005, e posteriormente como Assistente
Administrativo do Chefe da Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação do Quartel-General da
EUROFOR, em Florença, até julho de 2006, patenteou excepcionais qualidades e virtudes militares e
elevada competência técnico-profissional, na forma exemplar como reorganizou o arquivo da repartição,
no desenvolvimento de uma aplicação informática para a gestão de material e de correspondência e no
controlo de todos os equipamentos de comunicações. Entre agosto de 2006 e setembro de 2007, no
Comando Operacional das Forças Terrestres, como Auxiliar do Chefe da Repartição de Comunicações e
Sistemas de Informação, comprovou a sua elevada craveira pela grande eficiência e profissionalismo com
que realizou todas as tarefas de que foi incumbido.
Com o posto de Sargento-Chefe e como Auxiliar na Secção de Imagem, Comunicação e Marketing
da Direção de Obtenção de Recursos Humanos do Comando do Pessoal, entre 2009 e 2015, notabilizou-se
pelos elevados dotes de caráter, dinamismo, sentido de missão e disciplina. Mercê de sólidos
conhecimentos, grande entusiasmo e desembaraço, participou de forma muito responsável na construção
da nova página do recrutamento e na constante atualização de conteúdos, bem como garantiu uma excelente
gestão do armazém de artigos de oferta, informação e divulgação do serviço militar nos regimes de
voluntariado e contrato no Exército, sendo de relevo, uma vez mais, o seu inexcedível espírito de bem servir
nas mais diversas circunstâncias.
Como Sargento-Mor e na qualidade de Chefe da Secretaria de Assuntos Gerais da Unidade de Apoio
do Comando do Pessoal (UnAp/CmdPess), de dezembro de 2016 a julho de 2018, fruto do sua experiência
e alargado conhecimento na área do procedimento administrativo de uma Secretaria de Comando,
implementou ajustadas rotinas que incrementaram a eficiência do serviço, sendo inegável o zelo, brio e
rigor como apresentou a Ordem de Serviço, organizou Escalas de Serviço e elaborou Guias de Marcha do
Comando do Pessoal.
Nomeado para o cargo de Adjunto do Comandante da UnAp/CmdPess, em dezembro de 2016,
patenteou inestimável colaboração, dedicação e obediência, colocando à consideração e conhecimento da
hierarquia os assuntos que interferiam com o serviço, a moral e o bem-estar dos militares e civis desta
Unidade, granjeando, com naturalidade e espontaneidade, a estima e o respeito de todos os que com ele
trabalharam.
Pelas suas relevantes qualidades pessoais e brilhante carreira como Sargento do Exército, praticando
em elevado grau as virtudes militares alicerçadas, numa permanente postura de inquestionável lealdade, o
Sargento-Mor Estrada de Sousa desenvolveu um trabalho extraordinariamente significativo e meritório cuja
qualidade é reconhecida por todos quantos consigo se relacionaram, pelo que é de inteira justiça, no
momento em que por vontade própria cessa o serviço ativo, enaltecer publicamente a sua ação e considerar
os serviços por si prestados como relevantes e extraordinários, de onde resultou honra e lustre para o
Exército e para Portugal.
23 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o SMor Mat (03204482) José Augusto Águas Amador pela forma muito digna e proficiente
como ao longo dos últimos dois anos desempenhou as funções atribuídas no Laboratório Militar de
Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), corolário que foi dos 36 anos de serviço a Portugal no
Exército, que com lealdade serviu, conforme atestam os vários louvores que lhe foram concedidos e pelos
méritos que continuamente e em todas as circunstâncias evidenciou.
Desde que assumiu as funções de Adjunto da Diretora e a Chefia da Secretaria, a 18 de dezembro de
2017, evidenciou excecionais qualidades e virtudes militares, uma grande capacidade de organização e
gestão, demonstrando ser extremamente criterioso e ponderado na colaboração dos processos de tomada de
decisões.
Apesar da especificidade e da complexidade técnica da Logística Sanitária, soube, com espírito de
sacrificio, associado a um elevado nível de desempenho, rapidamente integrar-se e tornar-se um excelente
elemento em trabalho de equipa, de uma inegável mais valia para o bom funcionamento e cumprimento da
missão do LMPQF.
De realçar ainda a sua participação, de forma espontânea, em todas as atividades e iniciativas em que
o LMPQF esteve envolvido, em particular na organização das comemorações do seu Centenário em
fevereiro de 2018 que envolveu relevantes personalidades e Entidades Militares e Civis, com a presença de
Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, sendo a sua
postura, obediência, conduta exemplar e de esmerada educação nessas ocasiões importante contributo para
a imagem e elevado prestígio do LMPQF e do Exército.
Militar com elevados dotes de caráter, expressos na forma como sempre procedeu com todos,
subordinados, camaradas e superiores que com ele trabalham, muito interessado e empenhado,
manifestando sempre uma grande responsabilidade e adaptabilidade face a novas tecnologias instaladas,
demonstrou grande competência profissional, no modo como se dedicou ao estudo dos diferentes sistemas
informáticos à sua disposição.
De salientar nesta área de gestão da rede informática do LMPQF a preocupação com a racionalização,
metódica e criteriosa, como reutilizou o hardware disponível numa perspetiva de economia e poupança dos
recursos existentes.
O Sargento-Mor Amador colocou toda a experiência acumulada ao longo de uma carreira rica e tão
diversificada como as passagens pela Escola Prática de Serviço de Material, Batalhão de Transportes,
Hospital Militar Principal, Instituto de Defesa Nacional ou pelo Centro de Psicologia Aplicada do Exército,
mesmo em situações em que os recursos disponíveis se tornaram escassos, como foi mais recentemente
aquando da transição dos dados nas redes informáticas do LMPQF dando cumprimento ao DL 102/2019
de 06 de agosto em que o LMPQF passou a unidade orgânica, por fusão, no Exército.
Das tarefas desenvolvidas neste âmbito, de realçar ainda a sua intervenção com empenho e abnegação
no mapeamento e caracterização das viaturas do parque automóvel do LMPQF, onde revelou excelentes
conhecimentos na sua área de Material, merecendo particular relevo a sua atuação na resolução das
inúmeras questões técnicas e na identificação das anomalias detetadas com apresentação da melhor hipótese
de resolução, numa demonstração clara da sua elevada competência técnica e espírito de bem servir.
O Sargento-Mor Amador é possuidor de relevantes qualidades pessoais e humanas a par das inúmeras
virtudes militares praticadas durante o seu desempenho, sendo merecedor que os serviços por si prestados
ao Exército, ao longo de uma carreira plena e diversificada, sejam classificados como muito relevantes,
extraordinários, e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Pátria e para o Exército.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Mat (10357784) António Augusto Dias Meneses, pelo extraordinário desempenho,
competência técnico-profissional e excecional zelo, como, ao longo da sua carreira militar, exerceu as
funções e desempenhou os cargos que lhe foram atribuídos.
Incorporado em setembro de 1984, terminou a sua formação em outubro de 1987, tendo sido
colocado como segundo-Sargento do Quadro Permanente na Escola Prática do Serviço Material (EPSM),
posteriormente no Regimento de Artilharia de Lisboa (RALIS), onde revelou, nas secções auto destas
Unidades, muito empenho profissional, disponibilidade para o serviço e espírito de abnegação, conciliando
a execução das tarefas no âmbito das suas funções com a sua valorização profissional.
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Como Primeiro-Sargento prestou serviço no Regimento de Lanceiros de Lisboa (RLL), tendo-se
distinguido pelos conhecimentos técnicos, qualidades de chefia e capacidade de organização. Mais tarde
colocado no Depósito Geral de Material de Guerra (DGMG), exerceu funções no Grupo de
Reabastecimentos, revelando assinaláveis dotes de carácter e muito empenhamento, pautando a sua conduta
pela simplicidade de relacionamento, praticando em elevado grau a virtude da lealdade.
Promovido a Sargento-Ajudante, entre janeiro de 1996 e outubro de 2010, exerceu funções no Grupo
de Gestão do Contrato dos Helicópteros, da Direção do Serviço de Material (DSM), apoiando na elaboração
de relatórios, na organização de documentação técnica e na preparação das reuniões da gestão do contrato
dos helicópteros EC635T1, revelando grande sentido do dever, sólida experiência e vastos conhecimentos.
Chamado a colaborar com outras Repartições da DSM e a participar em Inspeções Técnicas do Serviço de
Material, denotou notável dedicação e grande espírito de sacrifício. Posteriormente no Gabinete do
Comando da Logística, como elemento integrante do Programa de Helicópteros NH90, confirmou a sua
grande capacidade de organização, elevados dotes de carácter, abnegação e obediência.
Com o posto de Sargento-Chefe, destacou-se pelo excelente trabalho realizado na Missão de
Acompanhamento e Fiscalização do fabrico das Viaturas Blindadas de Rodas (VBR) Pandur 8x8,
evidenciando elevada competência técnico-profissional, adequada aptidão e sentido do dever, esmerado
cuidado e rigor no acompanhamento do fabrico das VBR Pandur 8x8, em todas as fases da sua produção,
designadamente na atividade de inspeção, na elaboração de relatórios de acompanhamento da produção e
na organização da respetiva documentação técnica, sendo digno de realce a prestimosa colaboração na
implantação e instrução do frenómetro para teste de travões de viaturas de rodas e na instalação do banco
de ensaio de motores nas futuras instalações do Centro de Manutenção em Benavente, comprovando
exemplo inexcedível de dedicação e abnegação.
Como Sargento-Mor e na qualidade de Adjunto do Diretor da Direção de Saúde, pautou a sua ação
pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, revelando excecionais qualidades e virtudes
militares, constituindo-se como um inestimável colaborador do Diretor, granjeando a estima e o respeito de
todos quantos com ele privaram.
Pela brilhante carreira como Sargento do Exército, alicerçada na prática em elevado grau das virtudes
militares, e numa permanente postura de inquestionável lealdade, disponibilidade e espírito de bem servir,
é de inteira justiça, no momento em que o Sargento-Mor António Meneses transita para a situação de
reserva, enaltecer publicamente a sua ação e considerar os serviços por si prestados como relevantes,
extraordinários e distintos, de onde resultou honra e lustre para o Exército e para Portugal.
20 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Mat (11667685) Mário João da Fonseca Pinto, pelo extraordinário desempenho,
competência profissional e excecional zelo, como, ao longo da sua carreira militar de 34 anos e 9 meses de
serviço no Exército Português, desempenhou os cargos e exerceu as funções que lhe foram atribuídas.
O Sargento-Chefe Pinto foi incorporado em março de 1985 na Escola Páatica do Serviço de
Transportes onde, durante o tempo do Serviço Militar Obrigatório, desempenhou as funções de encarregado
da instrução de Condução Auto Rodas e de Educação Física de forma dedicada, abnegada e competente,
demonstrando sempre elevados conhecimentos técnicos e excecionais qualidades de trabalho.
Ingressou em 1986 na Escola de Sargentos do Exército no 15.º Curso de Formação de Sargentos
terminando a sua formação em 06 de agosto de 1988, sendo colocado como Segundo-Sargento do Quadro
Permanente na Escola Prática de Serviço de Material onde tirou a especialidade de Mecânico de Armamento
Pesado, revelando muito profissionalismo e disponibilidade para o serviço.
Em dezembro de 1989 foi colocado no Regimento de Guarnição N.º 2, onde desempenhou as funções
de Sargento Mecânico de Armamento Pesado e Ligeiro e de Instrutor de Material de Artilharia,
demonstrado grande dedicação pelo serviço, não se poupando a esforços na manutenção do armamento,
contribuindo para o seu bom estado de operacionalidade.
Colocado na Direção do Serviço de Material (DSM), em julho de 1996, serviu na Inspeção de
Material e Fabricos, integrado nas equipas de Inspeção, realizando um excelente trabalho, e colaborando,
ainda, como responsável pela análise, verificação e controlo dos materiais óticos e optrónicos. Após
frequentar o Curso de Destruição de Munições em 1995, integrou as Equipas de Destruição de Munições,
nas Zonas Militares dos Açores e Madeira onde o trabalho desenvolvido foi superiormente reconhecido
pela forma invulgarmente empenhada e profissionalismo demonstrados, face à volumosa e diversificada

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020

187

quantidade de munições a destruir nas guarnições militares de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta.
Já como Sargento-Ajudante merece destaque a elaboração das Fichas de Material (FIMAT) de munições e
a receção no Depósito Geral de Material de Guerra dos Obuses Auto Propulsionados M109 A5,
demonstrando amplos conhecimentos técnicos e práticos, bem como, uma grande capacidade de
organização. O seu acentuado espírito de missão, destaca-se na sua participação na missão “Essential
Harvest” que decorreu no teatro de operações da Macedonia, em 2001, onde evidenciou ser um militar
possuidor de uma grande coragem moral para prestar serviço em condições de grande pressão e
perigosidade.
Desde 2006 que está colocado no Comando da Logística, no Gabinete de Inspeção, participando
regularmente nas Inspeções Técnicas Ordinárias que foram realizadas às várias Unidades, contribuindo
decisivamente para se conseguirem resultados de maior qualidade. Ainda no âmbito das atribuições da
Inspeção, a quem compete o controlo da receção, qualitativa e quantitativa, de todos os abastecimentos
adquiridos pelo Comando da Logística, colaborou diariamente na receção e inspeção de artigos de
abastecimento, evidenciando um elevado rigor na observância dos requisitos técnicos dos materiais,
contribuindo para a resolução de todos os problemas.
Mais recentemente, como Sargento-Chefe, na função de Sargento Adjunto da Repartição de Controlo
de Qualidade, Alimentação e Messes, foi responsável pela aceitação, através do Sistema Integrado de
Gestão (SIG), dos serviços relativos a transportes e dos artigos cuja entrega, face à respetiva natureza, é
efetuada diretamente aos utilizadores, bem como pela elaboração das notas de encerramento dos respetivos
processos, mantendo uma atitude dedicada e sempre atenta aos pormenores, que muito têm contribuído para
que os artigos entregues pelos fornecedores correspondam exatamente ao constante nos cadernos de
encargos, defendendo assim de forma superior os interesses e o prestígio do Exército e das instituições
nacionais.
Pelas suas relevantes qualidades pessoais e brilhante carreira como Sargento do Exército, praticando
em elevado grau as virtudes militares alicerçadas, numa permanente postura de inquestionável lealdade, o
Sargento-Chefe Mário Pinto desenvolveu um trabalho extraordinariamente significativo e meritório cuja
qualidade é reconhecida por todos quantos consigo privaram, pelo que é de inteira justiça, no momento em
que cessa o serviço ativo, enaltecer publicamente a sua ação e que os serviços por si prestados sejam
considerados relevantes e extraordinários dos quais resultou honra e lustre para o Exército e para Portugal.
22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Eng (06824391) Paulo Nuno Ferreira Esteves pela forma competente, dedicada e
empenhada como tem vindo a desempenhar, desde 02 de outubro de 2017, as funções que lhe foram
atribuídas na Divisão de Estudos e de Apoio à Gestão (DEAG) da Direção-Geral de Política de Defesa
Nacional (DGPDN).
Tendo como funções a elaboração de procedimentos de contratação pública, quer seja em território
nacional, quer no apoio à Cooperação no domínio da Defesa nos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa e Timor Leste, o referido militar desenvolveu processos de aquisição de bens e serviços e
empreitadas de obras públicas, nomeadamente processos de viagens e acolhimentos, demonstrando
reconhecidos conhecimentos técnicos, preocupação em cumprir os procedimentos legais, pautando,
sempre, a sua atuação com grande profissionalismo, diligência e rigor.
A par disso, o Sargento-Ajudante Paulo Esteves revelou excelentes qualidades humanas e pessoais,
onde se destaca a sólida formação moral e militar, grande sentido de responsabilidade, lealdade, integridade,
características essenciais para o bom desempenho das funções que tem exercido na DEAG.
Por tudo o que foi referido e pelas excecionais qualidades profissionais, pessoais e militares que tem
demonstrado, merece o Sargento-Ajudante Paulo Nuno Ferreira Esteves ser distinguido com este público
louvor e testemunho de apreço e os serviços por si prestados serem considerados relevantes para o
funcionamento da DGPDN.
13 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres.
(Louvor n.º 94/20, DR, 2.ª Série, n.º 42, 28fev20)
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Louvo a 1Sarg PesSecr (04915501) Mónica Sofia Ferreira de Oliveira Dias pela forma
competente, dedicada e empenhada como tem vindo a desempenhar, desde 12 de março de 2018, as funções
atribuídas na Divisão de Estudos e de Apoio à Gestão (DEAG) da Direção-Geral de Política de Defesa
Nacional (DGPDN).
Militar distinta, a Primeiro-Sargento Mónica Dias, no período em apreço, tem demonstrado possuir
excecionais qualidades humanas e virtudes militares, onde se destaca o elevado caráter, a sólida formação
moral, o forte sentido de disciplina, a lealdade, a abnegação e o espírito de sacrifício, muitas vezes com
prejuízo da sua vida pessoal e familiar.
Acrescem ainda os elevados conhecimentos técnico-profissionais, essenciais para o excelente
desempenho das funções que tem vindo a exercer na área das Relações Públicas e Protocolo, nomeadamente
no que respeita ao acompanhamento das delegações estrangeiras em território nacional e na preparação dos
demais eventos, demonstrando uma elevada proatividade e dinamismo, pautando a sua atuação com
iniciativa, rigor, espirito de equipa, autodomínio em situações de pressão, compromisso e responsabilidade
com o serviço.
Cumpre ainda salientar a sua polivalência e capacidade de resposta para outro tipo de solicitações,
como sejam ao nível logístico-administrativo, adotando sempre uma postura de grande disponibilidade e
prontidão.
A sua competência e experiência profissionais, aliadas às suas qualidades pessoais, conferem à
Primeiro-Sargento Mónica Dias a estima, o respeito e a consideração de todos os que com ela têm
contactado.
Por tudo o que foi referido e pelas excecionais qualidades pessoais, profissionais e militares que tem
demonstrado, merece a Primeiro-Sargento Mónica Dias ser distinguida com este público louvor e
testemunho de apreço e os serviços por si prestados serem considerados relevantes para o funcionamento
da DGPDN.
13 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Nuno Pinheiro Torres.
(Louvor n.º 90/20, DR, 2.ª Série, n.º 42, 28fev20)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯
II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, para a situação administrativa que para cada um se
indica, na correspondente data:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

TCor Cav

(19066496)

Duarte Jorge Heitor
Caldeira

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

06-01-20

Maj

Med

(13795298)

Nuno Miguel Taipa
Leandro Domingues

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-01-20

Maj

TS

(10046489)

Joaquim José Mota
Clemente

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

07-01-20

(Despacho 31jan20)
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Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

SMor Tm

(19735884)

Jorge Manuel Brito de
Almeida

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

20-05-19

SMor PQ

(16403082)

Mário Manuel Azevedo Dias

Quadro artº 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

03-06-19

SMor Tm

(18144283)

Luís Alexandre Bandeiras
Moutinho

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

11-06-19

SMor Tm

(18144283)

Luís Alexandre Bandeiras
Moutinho

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

12-06-19

SCh

PQ

(06137483)

Alcino Faria da Costa

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

26-01-19

SCh

Art

(06398783)

Eduardo Hígino do
Nascimento Moreira

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

16-04-19

SCh

Tm

(16539083)

Fernando Lourenço de Castro Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

06-07-19

SCh

Art

(13660183)

António Romão Figueiras
Lourenço

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

23-08-19

SCh

Cav

(09031583)

João Emanuel Costa Soares

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

18-10-19

SCh

Inf

(06251383)

Manuel Francisco Trindade
Martins

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

21-10-19

SCh

Inf

(14718290)

João Paulo Vicente
Boaventura

Quadro art.º 173.º

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

01-11-19

SCh

Cav

(15390890)

Rui Manuel Matos Rodrigues Quadro art.º 173.º

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

02-12-19

SCh

Inf

(14718290)

João Paulo Vicente
Boaventura

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

15-12-19

SCh

Cav

(15390890)

Rui Manuel Matos Rodrigues Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

16-12-19

SCh

AdMil (14355791)

Domingos Fernandes Nunes

Quadro art.º 173.º

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

19-12-19

SCh

Inf

Carlos Alberto da Silva Barry Quadro art.º 173.º

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

19-12-19

SCh

AdMil (14355791)

Domingos Fernandes Nunes

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

20-12-19

SCh

Inf

Carlos Alberto da Silva Barry Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

20-12-19

(11476391)

(11476391)
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A/S

NIM

Nome

2.ª Série

Situação de Ativo
Anterior

Desde

Atual

SAj

Mat

(38527092)

Carlos Alberto Pires dos
Santos

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

17-01-19

SAj

Tm

(22030391)

José Luís Silva Elias

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-02-19

SAj

Mat

(13851891)

Paulo Manuel da Costa
Monteiro

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-03-19

SAj

Art

(08880494)

Pedro Miguel Miranda Félix

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

13-03-19

SAj

Art

(00607890)

Élio Joaquim Coelho
Magalhães

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

14-03-19

SAj

Art

(00607890)

Élio Joaquim Coelho
Magalhães

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

18-03-19

SAj

Eng

(24904893)

Gil Manuel Gonçalves Pinela Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

20-03-19

SAj

Eng

(24904893)

Gil Manuel Gonçalves Pinela Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

16-04-19

SAj

Tm

(26789393)

Luís Carlos Costa Rodrigues

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

23-05-19

SAj

AdMil (15127491)

José Manuel Gonçalves de
Barros

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

27-05-19

SAj

Eng

(01513991)

David Luís Vieira Marques

Adido n.º 1
do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

28-05-19

SAj

Eng

(01513991)

David Luís Vieira Marques

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

04-06-19

SAj

Art

(10126894)

António Ernesto Ferreira da
Silva

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

25-09-19

SAj

Cav

(04919794)

Sónia Cristina Martins
Azevedo da Silva

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

27-09-19

SAj

Tm

(26789393)

Luís Carlos Costa Rodrigues

Adido n.º 1
do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

23-09-19

SAj

Tm

(26789393)

Luís Carlos Costa Rodrigues

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

25-09-19

SAj

Inf

(04492798)

José Marco Teixeira da Silva

Quadro art.º 173.º

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

04-12-19

SAj

Inf

(04492798)

José Marco Teixeira da Silva

Supranumerário
alínea c) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

16-12-19
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Situação de Ativo
Anterior

1Sarg Eng

(10995202)

Desde

Atual

Emídio Jorge Lourenço
Teixeira

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

09-02-19

1Sarg PesSecr (25905692)

Ricardo António Moreira
Gonçalves Azevedo

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

18-03-19

1Sarg PesSecr (07013897)

Gilberto Diogo da Silva
Fontes

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

08-04-19

1Sarg Trans

(18040503)

Sérgio Luís Coelho Nunes
Claro

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

26-06-19

1Sarg Inf

(07007298)

Cláudio Alexandre Marques
Viegas

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

08-08-19

1Sarg Inf

(04492798)

José Marco Teixeira da Silva

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

22-09-19

1Sarg Inf

(04492798)

José Marco Teixeira da Silva

Adido n.º 1
do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

25-09-19

1Sarg Inf

(04492798)

José Marco Teixeira da Silva

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

27-09-19

1Sarg Art

(06524802)

Fábio André de Sousa Santos Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-10-19

2Sarg Tm

(04502806)

Jorge Nuno Piedade
Rodrigues

Quadro art.º 173.º

01-12-19

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

(Despacho 17fev20)

Pensões
Em cumprimento do disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 09 de dezembro (Estatuto
de Aposentação), torna-se público que o militar a seguir identificado, a partir do mês abril, passa a ser
abonado da respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
Posto A/S
Cor

Inf

NIM
DFA

(07496887)

Nome
Francisco José Santos Martins

Pensão

Data

€ 3 998,58

01-04-20

(Aviso n.º 3 989/20, DR, 2.ª Série, n.º 47, 06mar20)

Abate ao Quadro
Por Despacho do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, ao abrigo dos poderes
delegados por Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, são abatidos aos Quadros
Permanentes, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 171.º do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de
02 de março, os seguintes Oficiais:
Posto

A/S

NIM

TCor

Art

(04641194)

Nome

Francisco Vítor Gomes Salvador

Despacho

Abate

05-11-19

08-11-19
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Posto

A/S

NIM

Nome

Despacho

Abate

Cap

Tm

(08323210)

Nuno Miguel dos Santos Marques

17-10-19

01-11-19

14 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 1 499/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20)

Licenças
Por Despacho do Exmo. Major-General Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos,
entrou de licença registada ao abrigo do artigo n.º 101.º do EMFAR, pelo período de 06 (seis) meses, com
início a 01ago19 e término a 31jan20, o Maj AdMil (11940896) Luís Miguel Fernandes Martins.
(Despacho 31jan19)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯
III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019,
promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo 198.º e
alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes
Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

TCor

(16551887)

Paulo Domingos Bicho Raminhas

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cor Inf
(09591888) Luís Alexandre Pereira Leite Basto, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto

NIM

TCor

(16878887)

Nome
Rui Pedro Magro do Gago

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cor Art
(11233188) Vítor Manuel Correia Mendes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
08 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 1 379/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de janeiro de 2020,
promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo 198.º e
alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 02 de março, por satisfazerem as
condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes
Oficiais:
Quadro Especial de Administração Militar
Posto
TCor

NIM
06210486

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19

Quadro

Carlos Alberto Ferreira Alves

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor AdMil
(16220986) Fernando Jorge Eduardo Fialho Barnabé, na situação relativa ao Quadro, nos termos do
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto

NIM

TCor

(06866989)

Nome
Octávio João Marques Avelar

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

31-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor Art
(16878887) Rui Pedro Magro do Gago, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Transmissões
Posto

NIM

TCor

(04138589)

Nome
António Pedro Velez Quaresma Rosa

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

30-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Cor Tm
(03179286) Francisco António Veiga, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 08 de janeiro de 2020, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
15 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 1 501/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019,
promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do artigo
198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Artilharia
Posto

Maj

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

(14952096)

João Miguel de Oliveira Capitulino

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Art
(04908095) João Paulo Pata Serpa, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º
do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Material
Posto

Maj

NIM

(02831387)

Nome

Rui Manuel Ferreira Lopes

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TManMat
(09709486) Jorge Paulo Vieira Silvestre, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 03/2020

195

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
08 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 1 378/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20)

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de janeiro de 2020,
promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) do artigo
198.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de
02 de março, e da alínea d) do n.º 1 do artigo 217.º do EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de
25 de junho, na sua última redação, por remissão do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio,
por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do
EMFAR aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes Oficiais:
Quadro Especial de Infantaria
Posto
Maj
Maj
Maj

NIM
(05762697)
(13163696)
(32055092)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

23-12-19
27-12-19
31-12-19

Quadro
Quadro
Quadro

Nuno Alexandre de Sá e Figueiredo
Fausto Ferreira de Campos
Paulo Jorge Fernandes Laranjo

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da TCor Inf (18073396) Hugo Miguel Miranda Ribeiro Correia Barbedo, na situação relativa ao
Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
Quadro Especial de Artilharia
Posto
Maj

NIM
(17158895)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

30-12-19

Quadro

José Miguel Sequeira Maldonado

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Art
(14952096) João Miguel de Oliveira Capitulino, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Cavalaria
Posto
Maj

NIM
(11785695)

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

30-12-19

Quadro

Fernando Amorim da Cunha

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Cav
(16466194) Fernando Jorge Ferreira Lopes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
Quadro Especial de Engenharia
Posto
Maj

NIM
(18555896)

Nome
Carlos Filipe Henriques Pereira

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

30-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Eng
(01744894) Aníbal Fernandes do Nascimento, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica.
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Quadro Especial de Administração Militar
Posto
Maj
Maj

NIM

Nome

(03604396)
(05630394)

Rui Filipe Ponteiro Henriques
José António Lourenço Campos Ramos

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

29-12-19
30-12-19

Quadro
Quadro

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à
esquerda da TCor AdMil (06820195) João Miguel Correia da Silva Tavares, na situação relativa ao Quadro,
nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica.
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura 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, na sua redação atual.
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 08 de janeiro de 2020, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
15 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 1 502/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20)

Graduações
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 25 de dezembro de 2019,
graduar ao posto de Capitão, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 73.º, do Estatuto dos Militares das
Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei
n.º 10/2018 de 02 de março, os seguintes militares:
Posto
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

A/S
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Art
Eng
Tm
Tm
Tm
Med
Med
Med

NIM
(14485209)
(16252209)
(05942511)
(08028502)
(04181109)
(01347811)
(18430211)
(18931911)
(05329511)
(01019311)
(05535010)
(08482010)
(13434811)

Nome
Nelson Fernando Neves da Mota
José Décio Jardim da Silva
Tiago Alexandre Brito de Faria
Pedro Ricardo Mendes Fragosa
Miguel Rodrigues Ribeiro
João Gonçalo Curado Nogueira
Hugo Alberto Correia Soares
André Alves Silva
David Manuel Gonçalves de Campos
Jonathan de Campos Guimarães
João Miguel Oliveira Leite
Stefano Dias Pinto
Pedro Alexandre Pires Branco

2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme
previsto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual.
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3 — Contam a graduação e têm direito ao vencimento pelo novo posto, desde 25 de dezembro de
2019, nos termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR.
4 — As presentes graduações são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento.
10 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 1 380/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯
IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Nomeações
1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnica especialista, para exercer no
meu Gabinete funções relativas às políticas que promovem a igualdade e combatem a discriminação na área
da Defesa Nacional e às políticas relacionadas com implementação da Agenda Mulheres, Paz e Segurança,
a TCor Eng (19417096) Diana Martins Branco Morais, com produção de efeitos a 03 de março de 2020.
2 — Para efeitos do disposto nos n.os 6, 8, 12, e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20
de janeiro, o estatuto remuneratório da designada é o dos adjuntos, sendo os encargos com a remuneração
de origem assegurados pelo Exército e o remanescente pelo orçamento do meu Gabinete.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, a nota
curricular da designada é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica
do Governo.
03 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
Nota Curricular
A Tenente-Coronel Diana Martins Branco Morais nasceu em Viana do Castelo, em 1978. Foi
promovida ao atual posto em 21 de fevereiro de 2019.
Está habilitada com o Mestrado em Engenharia Militar, da Academia Militar (AM), o Curso de
Promoção a Capitão, os Cursos de Promoção a Oficial Superior e de Estado-Maior do Instituto de Estudos
Superiores Militares (IESM). Possui outros cursos e estágios militares, de que se destacam os Cursos de
Comprehensive Approach To Gender In Operations e o Gender Training of Trainers.
Possui ainda a Pós-Graduação em Materiais e Reabilitação da Construção pela Universidade do
Minho e é atualmente doutoranda em Estudos de Género, do Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas (ISCSP-ULisboa).
Ao longo da sua carreira, prestou serviço em várias Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do
Exército. Exerceu funções em FND no Líbano, em 2009/2010, no âmbito da ONU/UNIFIL.
Da sua folha de serviços constam 7 louvores nacionais e várias condecorações.
Desde 2013 exerceu a função de Representante do Exército na Equipa Interdepartamental do
Ministério da Defesa Nacional para a Igualdade de Género.
Entre 2017 e 2019 foi Vice-Presidente do Comité Executivo do NATO Committee on Gender
Perspectives e, desde 2019, assumiu as funções de Presidente-eleita do mesmo comité.
(Despacho n.º 3 233/20, DR, 2.ª Série, n.º 51, 12mar20)
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1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista, para exercer
funções no meu gabinete como ajudante de campo, o Cap Inf (11577805) José Afonso Fontinha André,
com produção de efeitos a 24 de fevereiro de 2020.
2 — Para efeitos do disposto nos n.os 6, 8, 12, e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20
de janeiro, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos, sendo os encargos com a remuneração
de origem assegurados pelo Exército e o remanescente pelo orçamento do meu gabinete.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, a nota
curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica
do Governo.
26 de fevereiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
Nota Curricular
O Capitão de Infantaria José Afonso Fontinha André, natural da Marinha Grande, tem 13 anos de
serviço. Foi promovido ao atual posto em 01 de janeiro de 2017. Concluiu o Mestrado em Ciências
Militares, especialidade Infantaria, na Academia Militar, em 30 de setembro de 2011. Está habilitado com
os cursos curriculares de Infantaria e com os cursos de Paraquedismo Militar, Transmissões das Armas,
Curso de Chefe VBR PANDUR II 8x8 12,7mm, entre outros. Ao longo da sua carreira militar, prestou
serviço no Regimento de Guarnição N.º 2 da Zona Militar dos Açores, onde desempenhou funções de
Comandante de Pelotão de Morteiros Pesados e Comandante de Pelotão de Reconhecimento. No Regimento
de Infantaria N.º 13, desempenhou as funções de 2.º Comandante da 1.ª Companhia de Atiradores do
1BIMecRodas, Comandante da 1.ª, 2.ª, 3.ª Companhias de Atiradores e da Companhia de Apoio de
Combate e foi instrutor e diretor de curso de diversos cursos de Chefe de VBR PANDUR II 8x8 12,7mm.
Em diligência no Regimento de Infantaria N.º 19, integrou o 9.º Contingente Nacional da Força Nacional
Destacada para a Operation Inherent Resolve, tendo desempenhado a função de Chefe de Equipa de
Formação da 1.ª Companhia de Manobra. Na sua folha de serviço constam duas condecorações e quatro
louvores.
(Despacho n.º 3 355/20, DR, 2.ª Série, n.º 54, 17mar20)

Nomeações/Exonerações
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o SAj AdMil (31526091) Manuel António Moreira para o cargo “OLC LXX
0030 — STAFF ASSISTANT (Administration)”, no Land Command Headquarters (LANDCOM), em Izmir,
Turquia, em substituição do SAj AdMil (14355791) Domingos Fernandes Nunes, que fica exonerado do
cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração normal da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data da tomada de posse.
05 de fevereiro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 191/20, DR, 2.ª Série, n.º 38, 24fev20)
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V — OBITUÁRIO
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2020

fevereiro
fevereiro
fevereiro
fevereiro
março
março
março
março
março
março

27
27
28
29
03
05
06
06
07
10

SMor
SMor
SAj
Cor
SCh
1Sarg
Cor
Maj
Cap
Cor

SPM
Art
Inf
Cav
Inf
SGE
Cav
SGE
SGE
Art

(51344411)
(19151077)
(52014811)
(51467211)
(46190759)
(50054511)
(51217011)
(55001811)
(50905911)
(50277011)

março
março
março
março
março
março
março
março
março
março

11
15
15
17
18
21
23
27
25
30

1Sarg
SMor
SCh
SMor
Cap
Cor
Cor
SCh
TCor
Cap

Aman
PQ
Tm
Art
TManMat
Cav
Cav
SGE
SPM
SGE

(08930177)
(05359466)
(52182711)
(50528211)
(50331911)
(38221862)
(46312352)
(06804781)
(41016752)
(50417611)

João Pinheiro Moura;
Celso Durãres Ralho;
Bernardino Mendes;
Eduardo Jorge Gomes Coelho Picchiochi;
Francisco Manuel Cavaco Malagueira;
Manuel Marques Sardo;
António José Pereira Calixto;
Carlos Alberto Ventura Pinto;
Rogério Gomes de Matos;
José Fernando Vieira Lizardo Gomes Coelho de
Oliveira;
Francisco Ferreira;
António Joaquim Miranda Coelho;
Gabriel da Conceição Mendes;
Manuel Joaquim Moreira Dias;
João Maria Pinheiro de Freitas Moreira;
João Manuel Taxa da Silva Araújo;
Luís Fernando Andrade de Moura;
Vitor Manuel Gomes Rodrigues;
Rafael Pereira Lopes;
António Augusto.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 04/30 DE ABRIL DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Abate ao Quadro
Por Despacho de 10 de março de 2020, do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, é
abatido aos Quadros Permanentes o SAj Tm (19861492) Rui Filipe Braga Pinto de Sousa, desde 01 de
março de 2020, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 171.º do Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março.
17 de março de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 4 552/20, DR, 2.ª Série, n.º 74, 15abr20)

Por Despacho de 13 de janeiro de 2020, do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército,
é abatido aos Quadros Permanentes o 1Sarg PesSecr (08695499) Paulo Nuno Gonçalves Almeida, desde
21 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 171.º do Decreto-Lei n.º 90/2015,
de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março.
20 de fevereiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 3 510/20, DR, 2.ª Série, n.º 57, 20mar20)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯
II — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 18 de dezembro de 2019,
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei
n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazer as
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir
mencionado:
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Quadro Especial de Material
Posto

NIM

Nome

Antiguidade

Situação relativa
ao Quadro

1Sarg

(14749799)

Hugo Filipe Amaral de Andrade

18-12-19

Quadro

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Mat
(06492899) Nuno Ricardo Pereira Ferreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo
172.º do EMFAR, que se lhe indica.
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto
na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR.
3 — Fica integrado na primeira posição da estrutura 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.
4 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 18 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do
artigo 72.º do EMFAR.
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018,
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da
Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro
de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Des pacho
n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do
Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário
de Estado do Orçamento.
30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 2 851/20, DR, 2.ª Série, n.º 44, 03mar20)

Graduações
O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 07
de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, o seguinte:
É confirmada a graduação no posto de Brigadeiro-General do Cor Tir Med (14015883) Rui
Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa, efetuada por deliberação de 19 de março de 2020 do Conselho
de Chefes de Estado-Maior e aprovada por despacho do Ministro da Defesa Nacional datado de 02 de abril
de 2020.
Assinado em 14 de abril de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Decreto PR n.º 20/20, DR, 1.ª Série, n.º 76, 17abr20)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯
III — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Nomeações
Em sequência do meu Despacho n.º 3 232/2020, de 03 de março, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 51, de 12 de março de 2020, que constituiu a Equipa de Trabalho para a Igualdade no Ministério
da Defesa Nacional, designada por Gabinete da Igualdade, determino o seguinte:
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1 — Designo como coordenadora do Gabinete da Igualdade a TCor Eng (19417096) Diana Martins
Branco Morais, técnica especialista no Gabinete do Ministro da Defesa Nacional.
2 — Designo como coordenadora-adjunta do Gabinete da Igualdade, por proposta do diretor-geral
de Recursos da Defesa Nacional, a Dr.ª Cristina Poças Vilhena, técnica superior na Direção-Geral de
Recursos da Defesa Nacional.
3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura.
17 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Despacho n.º 4 149/20, DR, 2.ª Série, n.º 68, 06abr20)

Nomeações/Exonerações
Nos termos do disposto nos n.os 2, 5 e 7 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 84/2014, de 27 de maio,
determino, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ouvido o Conselho de
Chefes de Estado-Maior, e após indigitação pelo Chefe do Estado-Maior do Exército:
1 — A exoneração do BGen (13749884) Eduardo Fernando Fazenda Afonso Branco do cargo de
diretor do Hospital das Forças Armadas.
2 — A nomeação do Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa como
diretor do Hospital das Forças Armadas.
3 — O presente despacho produz efeitos na data da tomada de posse do ora nomeado.
20 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Despacho n.º 3 948/20, DR, 2.ª Série, n.º 65, 01abr20)

⎯⎯⎯⎯⎯⎯
IV — DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
Início de funções
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Nome

Cor

Art

(12925784)

Joaquim Manuel Ferreira Ramalho

Cor

Vet

(05221882)

Carlos Augusto Gomes Barbosa da
Penha Gonçalves
Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira
Jorge
Maria Ângela Pereira Rodrigues
Pinheiro Pimentel Furtado
Paulo Jorge Antunes de Almeida
Araújo

Cor

Farm

(09882782)

Cor

Farm

(12367485)

TCor

Art

(15752288)

UEO
JALLC/
EMGFA
DIRSAM/
EMGFA
UnAp/EME
Ex-HMB
UnAp/EME
Ex-HMB
DCSI

Data

18-02-20
01-03-20
01-04-20
01-04-20
01-04-20

Os militares a seguir indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, desde
01jan20 nas U/E/O que a cada um se indica:
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A/S

NIM

2.ª Série

Nome

Cor

Inf

(07969379)

Cor
Cor
TCor

Cav
Cav
Inf

(13951683)
(03009380)
(15249290)

Arnaldo Manuel de Almeida da Silveira
Costeira
Jorge Manuel Antunes Cameira
Alberto Sebastião Neves Marinheiro
Domingos Jorge Fernandes Rodrigues

TCor

TManTm

(16970680)

Joaquim José Arteiro do Couto

Maj

TExpTm

(17528284)

Faustino Carlos de Paiva Pereirinha

UEO
IASFA/
CAS Évora
DGRDN/MDN
IDN/MDN
IDN/MDN/
Delg. Porto
IASFA/
CAS Oeiras
IASFA/
CAS Lisboa

Fim de funções
O militar abaixo indicado, deixou de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, na U/E/O e data
que se indica:
Posto A/S
Cor

Cav

NIM

Nome

(08255980)

José Domingues do Espírito Santo

UEO

Data

IGE

19-02-20

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 05/31 DE MAIO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do
artigo 34.º, atento o disposto no artigo 13.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º, todos do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 316/2002, de 27 de dezembro, conceder a Medalha de Serviços Distintos, Grau Prata, ao TCor Tm
(05491586) Luís António Salomão de Carvalho.
(Portaria n.º 351/20, DR, 2.ª Série, n.º 69, 07abr20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto no artigo 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, o TCor Inf (22934493) Hugo Miguel Moutinho Fernandes.
(Despacho 13mar20)

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 316/2002, de
27 de dezembro, o seguinte:
É concedida ao SAj Tm (16222897) Gilberto Miguel Carlão Vieira dos Santos a Medalha de
Mérito Militar, 4.ª Classe.
(Aviso (extrato) n.º 5 211/20, DR, 2.ª Série, n.º 62, 27mar20)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do
artigo 34.º, atento o disposto no artigo 25.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º e na alínea a) do n.º 1 do
artigo 27.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, conceder a Medalha da Defesa Nacional,
1.ª Classe, ao Cor Inf (01304389) Rui Manuel Soares Pires.
(Portaria n.º 308/20, DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20)
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Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do
artigo 34.º, atento o disposto nos artigos 25.º e 26.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.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, conceder a Medalha da Defesa Nacional, 2.ª Classe, ao seguintes
militares:
TCor

Eng

(37969791)

Tiago Manuel Batista Lopes.
(Portaria n.º 382/20, DR, 2.ª Série, n.º 82, 27abr20)

Maj

AdMil

(14086195)

Tiago Miguel Velhuco Alves Albuquerque Simenta.
(Portaria n.º 352/20, DR, 2.ª Série, n.º 69, 07abr20)

1 — Por despacho de 03 de setembro de 2007 e nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º e 34.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, foi concedido ao 1Sarg Inf (16218792) Carlos Jorge de Castro
Alves a medalha Cruz de São Jorge, 4.ª Classe.
2 — Todavia, foi erroneamente publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 2 de 03 de janeiro de
2008 que o militar em apreço foi agraciado com a medalha de Mérito Militar, 4.ª Classe.
3 — Atento ao disposto no n.º 2 do artigo 5.º da Lei Formulária, aprovada pela Lei n.º 74/98, de 11
de novembro e face ao hiato temporal entre a publicação do referido ato e a constatação do lapso, já não é
possível proceder à retificação do ato em apreço.
4 — Nesta conformidade e ao abrigo do n.º 1 do artigo 165.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, revogo o Despacho
n.º 45/2008 do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, de 03 de setembro de 2007, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 2 de 03 de janeiro de 2008.
5 — Pelo presente despacho, atesta-se que a 03 de setembro de 2007 e nos termos dos artigos 25.º,
26.º, 27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, o 1Sarg Inf (16218792) Carlos Jorge de
Castro Alves foi condecorado com a medalha militar Cruz de São Jorge, 4.ª Classe.
6 — O presente despacho produz os seus efeitos desde 03 de setembro de 2007.
27 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, António Manuel
Fernandes da Silva Ribeiro, Almirante.
(Despacho n.º 5 428/20, DR, 2.ª Série, n.º 92, 12mai20)

Considerando que o BGen Grad (14015883) Rui Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa tem
revelado, ao longo da sua carreira, elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do Exército, qualidades que legitimamente conduziram à sua graduação a Oficial General;
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º, do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27
de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o BGen Grad
(14015883) Rui Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa.
(Despacho 17abr20)

Considerando que o General de Divisão Joaquín Salas Alcalde, do Exército Espanhol, Jefe de la
Jefatura CIS y AT, entidade que tutela o Centro Geográfico del Ejército (CEGET), por ter vindo a colaborar
com o Exército Português de modo notável e muito prestigiante, no incentivo e desenvolvimento das
relações de cooperação entre os dois Exércitos;
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Considerando que a sua colaboração é também uma expressão evidente e inequívoca da sua elevada
competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais e profissionais, materializadas
na sua permanente e inexcedível dedicação e disponibilidade no aprofundamento das relações
institucionais, que ao Exército Português apraz registar e enaltecer;
Considerando o seu reconhecido empenho em dinamizar a parceria militar entre os dois países,
concretizado na realização de vários eventos ao nível das relações entre o CEGET e o CIGeoE,
designadamente no intercâmbio no âmbito da Comissão Internacional de Limites e numa permuta de ideias
e experiências sobre assuntos e desafios de interesse comum, têm conduzido a uma maior aproximação e
ao estreitar os fortes laços de amizade e respeito mútuo que caraterizam o relacionamento entre o Exército
Português e o Exército Espanhol.
Assim, manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do
n.º 2 do artigo 26.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo
diploma legal, o Gen Div Joaquín Salas Alcalde, do Exército Espanhol.
(Despacho 09mar20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 3.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º,
na alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o s
seguintes militares:
Cap
Cap

AdMil
Cav

(15301109)
(13663305)

Jorge Nuno Pessoa Silva;
Diogo José Silva Carrilho.
(Despacho 06jan20)

Ten

Inf

(07661713)

Yuri Correia Lourenço.
(Despacho 16jan20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Saj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

AdMil
AdMil
Eng
Tm
Mat
Inf
Inf
Mat
Mat
Mat
Tm
Art
Art
Eng

(18994403)
(12684804)
(08560504)
(17616502)
(05029403)
(05856001)
(06244500)
(03804102)
(05509700)
(01516102)
(00220802)
(12825100)
(10079902)
(06270903)

Rodrigo Garcia Gonçalves Brito;
Paulo Jorge Pires Fernandes;
Válter António Martins Alves Henriques;
Tiago Argentino Matos dos Santos;
Carlos Filipe Marques Castanheira;
Rui Manuel Lourenço Gomes;
David Filipe Antunes Afonso;
António José de Melo Almeida Mercê;
André Jorge Valente dos Santos;
Luís Alexandre Ludovico Borrego;
Vânia Isabel de Oliveira Ferreira;
Sérgio dos Reis Martinho;
Filipe Manuel Garcia de Jesus;
Filipe Manuel Miranda Laranjeira;
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1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Inf
Inf
Inf
Inf
PesSecr
Trans
AdMil
Art
Art
Cav
Cav
Inf
Inf
Mus
Inf
Inf
Inf
Art
Cav
Inf
Mat
Art
Inf
Mat
Mat
Mat
Cav
Cav
Eng
Tm
Cav
Eng

(04237900)
(00083202)
(04079303)
(16261199)
(09864001)
(14209202)
(12809503)
(14148199)
(18981304)
(18419603)
(13553699)
(06437803)
(12821204)
(05332302)
(19205503)
(05223802)
(09057601)
(19212403)
(03817804)
(08184703)
(16439202)
(00492700)
(10692403)
(04588501)
(16175103)
(01060804)
(10156902)
(09322702)
(03918799)
(14348500)
(05407002)
(19631101)
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Ricardo José Simões Vieira;
Edgar Gonçalves de Resende;
Sílvio Manuel Cardoso Sequeira;
Adílio Alves Borges;
Ana Mafalda Cabaça Duarte Batista;
Bruno Filipe dos Santos Pereira;
Mafalda Sofia Ribeiro Martins;
Tiago José Baptista Garcia;
Lídio Mendonça da Costa Miguel;
Márcio José Rebola Botas;
Mário Filipe Monteiro Batalha Dias;
Nelson Amorim Fazenda;
Cláudio Manuel Pação Bagulho;
Telmo Joaquim Lopes de Freitas Borges;
Pedro Alexandre Guedes Coutinho;
Tiago José Carneiro Fernandes;
Gustavo Jorge da Silva Ramalho;
Daniel Mendes da Silva;
José Bruno Ferreira Pereira;
Hélder dos Reis César;
Joaquim André Henriques Franco;
José João Moedas da Silva;
Bruno Manuel Ribeiro dos Santos;
Gonçalo Filipe Miguéns Lino;
Ana Mafalda Augusto Almeida;
Elisabete Manuela Rocha Vieira;
Nelson João Marques Constantino;
Iva Daniela da Conceição Teixeira Prudêncio;
Maria Teresa Almeida e Silva;
Vítor José Vieira Santos;
Carlos Alexandre Miranda Braga;
João Carlos Direitinho Barnabé.
(Despacho 15mai20)

Louvores
Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, o Cor Inf (01304389) Rui
Manuel Soares Pires pela forma extraordinariamente competente e empenhada como vem
desempenhando, desde 23 de março de 2015, as funções de gestor dos Programas-Quadro da Cooperação
no Domínio da Defesa (CDD) com Moçambique e Timor-Leste, que lhe foram atribuídas na Direção de
Serviços de Cooperação no Domínio da Defesa (DCD) da Direção-Geral de Política de Defesa Nacional
(DGPDN).
Fruto dos seus notáveis conhecimentos, da sua permanente dedicação e do seu vincado espírito de
serviço, o Coronel Rui Pires revelou excecional competência, capacidade de trabalho e iniciativa nas áreas
de responsabilidade dos gestores dos Programas-Quadro, designadamente ao nível do planeamento, da
gestão financeira, da coordenação e da avaliação da execução da política de CDD com Moçambique e com
Timor-Leste.
Muito rigoroso na dimensão financeira da CDD e com gosto e interesse pelas áreas orçamental e
contabilística, constituiu-se nesta matéria como um elemento fulcral na unidade orgânica onde está
colocado, apoiando todo o processo orçamental e de previsão, realização e controlo da despesa, cuidando
sempre de respeitar o ciclo que se encontra legalmente definido. Acresce que, num quadro muito particular
em matéria de recursos disponíveis, o Coronel Rui Pires demonstrou sempre enorme capacidade de
adaptação e de definição criteriosa de prioridades.
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Neste período, importa destacar, a título exemplificativo, o impacto que o seu contributo teve em
processos muito relevantes para esta cooperação, como sejam o desenvolvimento, conjuntamente com o
Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., e com os ramos das Forças Armadas, de um projeto
de apoio à língua portuguesa em contexto militar, garantido pela CDD às FALINTIL — Forças de Defesa
de Timor-Leste, a elaboração de uma nova Ficha para os Projetos de CDD, mais adequada aos propósitos
da avaliação e a criação de um Fundo de Sustentação e Funcionamento de apoio aos militares no terreno.
Perseverante na ação de apoio aos assessores militares afetos aos projetos de CDD pelos quais é
responsável, encontrou e propôs sempre, mesmo em conjunturas sensíveis, opções que permitiram
continuar a garantir padrões elevados de segurança e bem-estar àqueles militares e mesmo a melhoria das
condições de desempenho das respetivas missões.
Militar afirmativo e leal, com grande capacidade de organização, de concentração e de trabalho, a
sua ação contribuiu também para o sucesso do processo de substituição do conceito de Cooperação
Técnico-Militar pelo de Cooperação no Domínio da Defesa.
De referir, ainda, que o Coronel Rui Pires tem vindo a assumir a responsabilidade de substituir o
diretor de serviços da DCD, de forma cumulativa e sempre que necessário, bem como de coordenar a
prestação de elementos de informação solicitados por outras unidades orgânicas da DGPDN, o que implicou
o redobrar do seu empenho, garantindo a qualidade do desempenho da sua função principal.
Dotado de um elevado espírito de missão na defesa dos interesses nacionais, o Coronel Rui Pires
constituiu-se como um colaborador muito válido, garantindo uma excelente colaboração e coordenação
interdepartamental e contribuindo para encontrar soluções para as inúmeras questões que lhe foram sendo
colocadas.
Pelo acima exposto, pela sua elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho
e relevantes qualidades pessoais, considero de toda a justiça dar público louvor à forma como o Coronel de
Infantaria Rui Manuel Soares Pires desempenhou as suas funções na DGPDN, pautando a sua ação por um
vincado sentido de serviço público, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional.
10 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 308/20, DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20)

Louvo o Cor Art (16878887) Rui Pedro Magro do Gago, pela forma extraordinariamente
competente, dedicada e profissional como exerceu ao longo dos últimos dois anos e meio as funções de
Adjunto do General Chefe do Estado-Maior do Exército.
Oficial com apurado sentido de análise, ponderação e invulgar capacidade de organização e método,
pautou a sua ação com esclarecido e excecional zelo, destacando-se os relevantes trabalhos realizados, em
áreas tão diversificadas como sejam a preparação e acompanhamento de diversas visitas de trabalho a
unidades, elaboração e apresentação de brífingues do Exército, nomeadamente em língua inglesa, a
preparação de informação de apoio à tomada de decisão e o acompanhamento de assuntos estruturantes na
área funcional do Pessoal. De referir, ainda, as relevantes qualidades pessoais, nomeadamente ao nível da
discrição e reserva de informação colocadas na gestão e organização dos processos de promoção, bem como
na preparação, elaboração e sistematização da documentação de apoio aos Conselho de Chefes de Estado-Maior,
Conselho Superior Militar e Conselho Superior de Defesa Nacional.
Militar dotado de uma sólida formação militar e um assinalável espírito de abnegação e sacrifício,
demonstrou, no âmbito técnico-profissional, elevado desempenho, grande pragmatismo e rigor, exemplar
honestidade intelectual, bom senso e ponderação, constituindo-se como um excelente e inestimável
colaborador do Chefe do Estado-Maior do Exército nas mais diversas áreas de assessoria.
No âmbito das suas atribuições e competências, merece igualmente relevo o cuidado e detalhe no
acompanhamento das diversas cerimónias e eventos oficiais, onde deu mostras inequívocas de excelente
capacidade de planeamento e organização e extraordinário sentido de responsabilidade. Oficial com uma
forte personalidade, grande camaradagem e notável capacidade de relacionamento humano, granjeou pela
sua atitude e elevado profissionalismo, o reconhecimento e estima de todos os que com ele colaboraram no
cumprimento das inúmeras missões e tarefas que lhe foram cometidas.
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Por tudo o que precede, atentas as qualidades, aptidões e dotes de carácter de que deu prova em
permanência durante o período em que serviu no Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército, que o
creditam para o exercício de cargos de mais elevada responsabilidade e complexidade, é de inteira justiça
sublinhar o notável desempenho do Coronel Rui Gago, devendo os serviços por si prestados ser
considerados extraordinários e relevantes, de que resultaram honra e lustre para o Exército e para a
Instituição Militar.
03 de março de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o TCor Tm (05491586) Luís
António Salomão de Carvalho pela forma dedicada, prestigiante, serena e extremadamente competente
como desempenhou, desde maio de 2017, as funções de assessor da Direção-Geral de Recursos da Defesa
Nacional (DGRDN).
Detentor de uma ampla experiência militar muito consolidada e de uma notável inteligência
emocional, conjuga invulgares qualidades pessoais e profissionais das quais se destacam a sobriedade, a
calma, a integridade de carácter, a lealdade, uma grande capacidade de relacionamento e uma permanente
defesa dos princípios da Defesa Nacional e dos valores militares.
Sempre atento às oportunidades, usufrui de um conhecimento preciso das instituições europeias e da
NATO, que muito contribuiu para o desenvolvimento da capacidade de Ciberdefesa nacional e para
estabelecimento das Linhas Orientadoras para a Estratégia Nacional de Ciberdefesa, assim como para
promover, na função de gestor, o Cyber Academia and Innovation Hub, de projeto nacional a projeto
PESCO, com a liderança da DGRDN e o envolvimento do sistema científico e tecnológico nacional.
O Tenente-Coronel Luís Salomão de Carvalho demonstrou ser um militar distinto, muito experiente,
estabelecendo um profícuo relacionamento com diversas entidades externas, revelando-se essencial no
desenvolvimento de outros projetos no domínio Ciber, tanto da NATO, como da UE, desde 2014, sempre
em regime de acumulação de funções. Neste contexto, foi gestor do projeto de Smart Defence
“Multinational Cyber Defence Education and Training” (MN CD E&T), nas suas vertentes NATO e
nacional. Em coliderança com a França, foi ainda gestor do Cyber Defence Discipline, pertencente ao
European Union Military Training Group (EUMTG), onde foram notórios o rigoroso cumprimento dos
programas de trabalho e a entrega dos respetivos relatórios finais, bem como a qualidade da preparação e
coordenação de inúmeras conferências e simpósios nacionais e internacionais.
Ainda neste âmbito, destacam-se as reuniões de alto nível do C3Board e Cyber Defence Committee
da NATO e as cinco edições da Cyber Defence Smart Defence Projects Conference, onde demonstrou
insuperável empenho, determinação, iniciativa e uma natural aptidão de organização, especialmente na
última, liderada pela DGRDN, em que teve um papel fundamental. Estas conferências contribuíram
decisivamente para valorizar e projetar internacionalmente o importante trabalho desenvolvido no âmbito
do Projeto MN CD E&T.
De igual modo soube desenvolver um excelente e rigoroso trabalho a nível internacional,
contribuindo de forma relevante para o currículo da nova NATO Communications and Information
Academy de Oeiras, criando sempre um bom ambiente nas várias reuniões de trabalho, incentivando a
discussão e, de uma forma geral, atingindo o desejável consenso.
Salientam-se ainda as intervenções do Tenente-Coronel Luís Salomão de Carvalho, feitas na sua
maioria, por convite pessoal, em diversos fora nacionais e internacionais, que muito enalteceram as Forças
Armadas, a Defesa Nacional e Portugal.
Procurando sempre soluções inovadoras na divulgação nacional do tema de Ciberdefesa, fomentou
a realização das sessões do Cyber Talks, que contaram com vários peritos nacionais e internacionais
convidados pessoalmente pelo Tenente-Coronel Luís Salomão de Carvalho.
É de realçar também o seu envolvimento na preparação dos exercícios Cyber Phalanx e Strategic
Decision Making, a realizar durante a Presidência Portuguesa da União Europeia de 2021, em coordenação
com a Agência de Defesa Europeia e o Colégio Europeu de Segurança e Defesa.
Pela excelência do seu desempenho, o Tenente-Coronel Luís Salomão de Carvalho confirmou as
qualidades que lhe têm sido reconhecidas, afirmando-se como um notável oficial em funções na Direção-Geral de
Recursos da Defesa Nacional, e tornou-se credor de justo louvor e que os serviços por si prestados, de que
resultou honra e lustre para a Defesa Nacional e para as Forças Armadas, sejam classificados como
extraordinários, relevantes e distintos.
23 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 351/20, DR, 2.ª Série, n.º 69, 07abr20)

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 05/2020

211

Louvo, por proposta do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o TCor Eng (37969791) Tiago
Manuel Batista Lopes, pela forma altamente honrosa como tem cumprido as variadas missões que lhe têm
sido atribuídas, prestigiando o Regimento de Sapadores Bombeiros, o Município de Lisboa e o País.
Nos últimos dois anos, evidenciou-se pela continuada afirmação do seu elevado profissionalismo,
forte empenhamento, profunda competência, energia, sólida vontade de bem servir e uma grande dedicação
em serviço do socorro, no exercício do cargo de Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB)
de Lisboa.
Esta postura, expressa pela afirmação de elevados padrões de eficiência e espírito de missão, não é
senão a ilustração da conduta já anteriormente manifestada no desempenho das mais diversas e
multifacetadas tarefas que lhe foram confiadas, enquanto 2.º Comandante do Regimento de Sapadores
Bombeiros de Lisboa.
Perfeito conhecedor das diversas valências do Regimento e de toda a sua zona de ação, tem procurado
otimizar e modernizar os recursos, de que se destaca o processo de reorganização territorial, como é
exemplo da reativação da Companhia de Intervenção Especial, os diversos processos de renovação da frota
de socorro e de combate a incêndios, a elaboração de um Plano de Fardamento que tem vindo a garantir a
qualidade de proteção dos bombeiros com reflexos significativos na sua condição de saúde e segurança.
Salienta-se ainda a proatividade na aquisição de fatos de proteção para intervenção com matérias perigosas
e outros equipamentos de fardamento, constituindo-se como um instrumento de melhoria e proteção na
resposta ao socorro, de referência nacional.
Fruto da sua reconhecida competência, promoveu e assumiu a coordenação de diversos grupos de
trabalho, no âmbito da intervenção de motociclos em ações de socorro, elaboração de um livro de referência
sobre operações de socorro, implementação de um modelo de relatórios inovador e integrado nas ações de
socorro e a utilização de drones em operações, visando um caminho de modernidade e de permanente
adaptação aos atuais desafios que se colocam à instituição e a quem a serve.
De realçar ainda a sua permanente preocupação com a formação e qualificação técnica dos recursos
humanos da instituição que, sob o seu comando, atingiram uma qualidade indiscutível reconhecida,
refletindo-se na eficiência da resposta do Regimento às operações de socorro na cidade de Lisboa e em todo
o País, sempre que solicitado.
Mercê dos seus conhecimentos e competência profissional, comandou inúmeras operações de
socorro com sucesso, sempre com base num cuidadoso e rigoroso planeamento. O Tenente-Coronel Tiago
Lopes liderou uma vasta equipa que, de forma inovadora e eficaz, implementou um posto de comando que
permitiu a interoperabilidade de todos os meios e equipamentos utilizados, permitindo integrar e articular
com sucesso as forças de socorro, forças e serviços de segurança, serviços de proteção civil e todas as
demais entidades envolvidas.
Como Comandante de uma estrutura de três batalhões, onze quartéis operacionais, uma escola e uma
central, num total aproximado de mil homens e mulheres, tem constituído reiterado modelo na busca
incessante de sinergias do Regimento de Sapadores Bombeiros e demais entidades externas à Câmara
Municipal de Lisboa, através de atos notáveis sempre com o firme desígnio de melhorar o socorro na cidade
de Lisboa e salvar vidas, um dos fins essenciais de qualquer Estado. Exemplo deste contributo foi o apoio
que deu na construção de uma unidade hospitalar de apoio que a Câmara Municipal de Lisboa montou,
como retaguarda dos centros hospitalares, para fazer face à pandemia do COVID 19.
Pelas suas notáveis qualidades pessoais e profissionais, elevado espírito de obediência, é o Tenente-Coronel
Tiago Lopes digno de ver enaltecido o singular contributo que tem dado para a afirmação do RSB como
força humana, próxima e de confiança, e manifestar-lhe o meu reconhecimento pela coragem e bravura que
tem demonstrado no cumprimento das missões a seu cargo.
Por tudo quanto fica expresso, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades
e virtudes militares e pessoais que creditam o Tenente-Coronel Tiago Lopes como sendo um militar de
elevada craveira, merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados como extraordinariamente
importantes e distintos, dos quais resultam lustre e honra para o País, sendo dignos de reconhecimento a
elevada competência técnico-profissional e o extraordinário desempenho, contribuindo significativamente
para o prestígio da Câmara Municipal de Lisboa, para o Exército Português, para as Forças Armadas e para
a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional.
15 de abril de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 382/20, DR, 2.ª Série, n.º 82, 27abr20)
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Louvo o TCor Inf (22934493) Hugo Miguel Moutinho Fernandes, pela forma excecionalmente
competente, empenhada e distinta como exerceu as funções de Chefe da Repartição de Lições Aprendidas
(RLA) ao longo dos dois anos em que prestou serviço na Divisão de Doutrina, Normalização e Lições
Aprendidas (DDNLA) do Estado-Maior do Exército (EME).
Desde a sua colocação no EME, o Tenente-Coronel Moutinho Fernandes teve um desempenho
irrepreensível com excecional dedicação, apresentando continuamente propostas construtivas, pertinentes
e oportunas, no sentido de incrementar de forma consolidada e permanente a capacidade de Lições
Aprendidas (LA) no Exército.
Oficial dotado de excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais, soube através do treino em
LA e acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas (FND) e Elementos Nacionais Destacados (END),
fomentar a recolha de Observações, Lições e Boas Práticas (OLBP), decorrente das suas participações nos
vários Teatros de Operações (TO), mantendo um registo atualizado das Observações e Lições recolhidas.
Neste âmbito foi igualmente decisivo no apoio e recolha das experiências e ensinamentos das FND, a sua
deslocação ao teatro de operações da República Centro Africana, em agosto de 2018, daí resultando
contributos para a melhoria contínua da eficiência e eficácia do Exército.
Profundamente conhecedor dos processos de LA nacional e internacionais, o Tenente-Coronel
Moutinho Fernandes exerceu um esforço contínuo na sua dinamização a nível nacional, empenhando-se
com elevada competência profissional na organização das reuniões semestrais do Grupo de Lições
Aprendidas do Exército (GLAE), onde têm assento todos os Oficiais de LA dos Órgãos Centrais de
Comando, que permitiu o trabalho de análise de OLBP transversais ao Exército e transformar em LA as
Lições Identificadas consideradas.
Dotado de esmerada educação, elevada dedicação, abnegação, lealdade e espírito de sacrifício,
contribuiu de forma decisiva para divulgação da capacidade de LA, demonstrando uma extraordinária
entrega e um total compromisso de bem servir, qualidades que lhe permitiram promover a melhoria
contínua dos processos.
As suas qualidades pessoais e profissionais ficaram bem patentes na forma exemplar como
desempenhou e orientou as ações de formação de LA ministradas aos cursos da Academia Militar, Escola
de Sargentos do Exército, Tirocínio para Oficiais, Cursos de Promoção a Oficial Superior e Curso de
Comandantes, bem como na organização das várias edições do Curso de Oficias de Lições Aprendidas, em
coordenação com a Escola das Armas, promovendo o conhecimento em matéria de LA.
A sua participação e colaboração, em representação da DDNLA/EME nos eventos organizados pelo
NATO Security Force Assistance (SFA) Center of Excellence (COE), em Itália, consequência da sua pro-atividade
e excelência na transmissão da experiência nacional, mereceu o reconhecimento da organização e o apreço
pela forma como o Exército Português recolhe e incorpora a sua experiência. Consequentemente, foi
solicitado ao Exército a execução de entrevistas de militares portugueses, para integrar as suas experiências
no estudo do perfil do militar da NATO para operações de SFA, coordenação que efetuou de forma
irrepreensível. Da sua ação resultou lustre e honra para o Exército, no seio dos parceiros da Aliança.
No evento “EXPERIENCE AGILE 2019” e “AGILE HUMAN FACTORS 2019”, sob a
orientação do Tenente-Coronel Hugo Fernandes, o Exército participou na interação e partilha de
experiências entre civis e militares sobre a melhoria contínua de processos, o trabalho em equipa e o
emprego e liderança de equipas, permitindo partilhar boas práticas que promovem a eficiência e eficácia
das organizações, elevando a opinião dos participantes relativamente aos métodos e procedimentos
adotados pelo Exército. A sua liderança e participação, constituiu-se como uma mais-valia ao integrar com
a RLA/DDNLA as Células de Lições Aprendidas dos Exercícios de nível Exército, “ORION”,
“CIBERPERSEU”, “CELULEX” e “FENIX”, contribuindo para a identificação e criação de mecanismos
de melhoria contínua no planeamento e condução de exercícios.
Face ao anteriormente exposto, é o Tenente-Coronel Hugo Fernandes merecedor de consideração
pública pala sua conduta, pautando sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de
caráter, devendo por isso os serviços por si prestados ser considerados como relevantes e extraordinários,
contribuído significativamente para a melhoria da capacidade de Lições Aprendidas do Exército e para a
eficiência, prestigio e cumprimento da missão do Exército.
13 de março de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o Maj AdMil (14086195)
Tiago Miguel Velhuco Alves Albuquerque Simenta, pela forma extraordinariamente competente,
dedicada e eficiente, como tem desempenhado as funções de gestor financeiro e posteriormente Chefe da
Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, na Direção de Serviços de Gestão Financeira e Apoio da
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, desde janeiro de 2015.
Oficial íntegro, de excelente trato, dotado de uma sólida formação e forte espírito de sacrifício, tem
evidenciado um excecional desempenho, pautando a sua conduta pelo rigor e sobriedade, relevando sentido
do dever e espírito de missão.
O Major Tiago Simenta, fruto da sua proatividade contribuiu decisivamente para a normalização dos
processos financeiros no NATO Security Investment Programme (NSIP) e, como ponto de contacto para o
Common Funded Integrated Resources Information System (CIRIS), Sistema de Gestão de Projetos do
NATO Security Investment Programme, tem garantido nacionalmente a execução do referido sistema,
fulcral para a apresentação dos devidos reportes de âmbito financeiro no Comité de Investimentos da NATO.
Ainda, no âmbito do NSIP, o Major Tiago Simenta liderou a equipa que submete e acompanha os
referidos projetos às auditorias financeiras do International Board of Auditing da NATO (IBAN), tendo a
referida equipa da DGRDN recebido uma referência elogiosa por parte do IBAN.
Fruto do seu conhecimento técnico do modus operandi dos mecanismos financeiros em Organizações
Internacionais de Defesa, o Major Tiago Simenta participou ainda no working group of Cooperative
Financial Mecanism da Agência Europeia de Defesa, mecanismo financeiro destinado a apoiar a promoção
cooperativa de projetos da Defesa na União Europeia e no Working Group of “Financial Toolbox”,
promovido pela Comissão Europeia e que visa harmonizar os instrumentos financeiros ao dispor da Defesa
na União Europeia.
Releva-se ainda a sua ação no âmbito orçamental que contribuiu para o garante das respostas
oportunas às solicitações das entidades nacionais, como também às tarefas inerentes ao ciclo orçamental
que possibilitaram o cumprimento das atividades enquadradas nas competências da DGRDN.
Como chefe da Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial, o Major Tiago Simenta tem promovido
a implementação de novos procedimentos no que respeita aos processos aquisitivos das deslocações e
estadas, inventariação do património e a correspondente criação dos novos regulamentos financeiros de
forma a tornar mais robusta a ação da Divisão.
Com a implementação do SNC-AP, e face às vastas competências da DGRDN, foram também
notórios os trabalhos de organização interna que possibilitaram responder às novas exigências
contabilísticas, no presente, e garantindo que tal se venha a refletir no futuro.
Não menos relevante, e devido ao facto de desempenhar funções na DGRDN desde a sua
constituição, é também de realçar a sua ação de liderança que tem sido importante para consolidar a
uniformização de processos na Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial e que, de uma forma
harmoniosa, contribuiu para a execução cooperativa do pilar Armamento, Infraestruturas e Pessoal da
Defesa Nacional.
Pelas razões enunciadas, expresso o meu público reconhecimento ao Major Tiago Simenta, que, pela
elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais
manifestadas, contribuiu significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Ministério da Defesa Nacional.
23 de março de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 352/20, DR, 2.ª Série, n.º 69, 07abr20)

Louvo o Cap AdMil (15301109) Jorge Nuno Pessoa Silva, pelo seu extraordinário desempenho,
singular entusiasmo e notável desenvoltura patenteados no exercício das funções de Oficial de Finanças do
National Support Element (NSE), da 3.ª Força Nacional Destacada no Teatro de Operações (TO) do
Afeganistão, no contexto da Resolute Support Mission (3FND/NSE/RSM), cargo exercido entre dezembro
de 2018 e novembro de 2019.
Oficial de sólida formação militar e ética demonstrou, desde os primeiros dias, ser detentor de
manifesta disponibilidade e preparação técnica, imprimindo no seu trabalho todo o empenho e dedicação,
especificando-se o seu contributo para a elaboração do planeamento de necessidades, o controlo financeiro
e a supervisão das aquisições de bens e serviços necessários ao aprontamento e sustentação do NSE e da
“Quick Reaction Force” (QRF), ligando-se com fornecedores e outras entidades da sua cadeia de comando,
usando de todos os esforços para colmatar faltas em tempo oportuno.
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A sua capacidade de adaptação foi reveladora quando, momentaneamente, acumulou as suas funções
com as de segundo comandante da Força, em suplência, mostrando serenidade, influindo
compenetradamente, mas seguro na realização e processamento de documentos e, na gestão das diligências
e informações mesmo as que ultrapassaram a sua formação, exibindo o ensejo em bem-servir, o que se
apresentou decisivo na consumação dos prazos das diversas tarefas do aprontamento.
Militar previdente, estabeleceu, ainda em Território Nacional, o contacto com as demais Forças que
iria apoiar no TO, a fim de deter a documentação financeira afeta a cada militar, devidamente preenchida
para que fosse enviada para os destinatários competentes, o que se afigurou determinante para suprir
eventuais falhas de abonos.
Assumindo as exigentes funções no TO de Oficial de Finanças do NSE e cumulativamente de Chefe
do Módulo de Finanças, revelou ser capaz de alcançar cargos de grande responsabilidade, adequando-se às
diferentes situações do quotidiano e realidades, mantendo a pro-atividade impressa nos esclarecimentos
solicitados às agências de apoio, mas também com NSE’s de outras nacionalidades, onde procurou novas
soluções, economizando, quando possível, recursos financeiros, e desafiando os procedimentos
anteriormente definidos com o objetivo final de melhorar o apoio aos militares Portugueses.
Demonstrando relevantes qualidades pessoais, irrepreensível integridade e organização, prestou
informação oportuna, alertando em tempo e com lealdade, para as circunstâncias potenciadoras de
constrangimentos financeiros, apoiando firmemente as tomadas de decisão do Comandante,
designadamente, no que concerne às melhores práticas de administração financeira. Ainda inerente às suas
funções, diligenciou para que no momento adequado estivesse disponível o suplemento de missão a
entregar mensalmente, cujo procedimento tem uma importância avassaladora na manutenção da
predisposição dos militares.
Destaca-se, a sua aptidão para decidir, em conformidade com o conceito superior, nas compras
efetuadas aos comerciantes locais, onde denotou senso e ponderação, atuando de forma equilibrada e
consciente dos seus limites e fazendo-se valer da facilidade de comunicar com simplicidade e clareza,
expressando-se com fluência tanto em Português como em Inglês.
Pela sua elevada competência no âmbito técnico-profissional, alicerçada numa arreigada noção do
dever e da disciplina, constituiu-se o Capitão Jorge Silva num distinto Oficial a quem cumpre dar pública
referência, devendo os serviços por si prestados serem considerados importantes e meritórios, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 3FND/NSE/RSM, da Brigada
de Intervenção e do Exército Português.
06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cap Cav (13663305) Diogo José Silva Carrilho, pela elevada competência no âmbito
técnico-profissional, demonstrada entre novembro de 2018 e novembro de 2019, no cumprimento das suas
funções de Oficial de Ligação da Companhia Quick Reaction Force, da 3.ª Força Nacional Destacada, no
quadro da NATO Resolute Support Mission, no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão
(3FND/QRF/RSM).
Ainda em Território Nacional, no período de aprontamento, revelou extraordinário desempenho,
grande versatilidade e capacidade de adaptação às mais variadas circunstâncias, estando, sempre, disponível
para cooperar, para a consecução das tarefas essenciais à preparação da QRF. Esta postura, ficou bem
patente, sobretudo no planeamento e execução da prova desportiva “Team Spirit”, nos Exercícios
“KANDAHAR”, “KAIA”, “KABUL START” e “KABUL 191” e ainda, na elaboração do manual de bolso,
distribuído pela Força, com informação pertinente sobre o Afeganistão.
Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, muito educado e com uma sólida formação
militar, cultivando em subido grau a virtude da lealdade fomentou sempre uma sã e sincera relação de
camaradagem, através da qual soube conquistar a confiança, admiração e a estima de todos.
Durante o período de permanência no TO, no Kabul Airport North Operations Center (KANOC),
notou-se o seu empenho, aliado ao permanente bom senso, atuando diariamente em estreita consonância
com as orientações do Comando da QRF, que permitiram uma monitorização eficaz das atividades
operacionais dos três Pelotões da Força.
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Num TO perigoso, respondeu com distinção e muita propriedade ao invulgar nível de exigência
inerente às suas funções, cumprindo escrupulosamente o definido nas Standard Operating Procedures
(SOP) em vigor e enfrentando o desafio com ânimo e determinação, foi capaz de reforçar a imagem de
prestígio, em ambiente multinacional, dos militares Portugueses e colaborar ativamente para a segurança
de todos os que servem no Hamid Karzai International Airport (HKIA), em Cabul.
Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente, as virtudes pessoais e
militares que creditam o Capitão Silva Carrilho, como um Oficial exemplar, devendo os serviços por si
prestados, serem considerados de elevado mérito, contribuindo significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão da 3FND/QRF/RSM, Brigada de Intervenção e do Exército.
06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Ten Inf (07661713) Yuri Correia Lourenço, pela elevada competência e extraordinário
desempenho, demonstradas ao longo de cerca de 12 meses, no desempenho do cargo de Adjunto da Célula
de Apoio às Informações, da 5.ª Força Nacional Destacada (5FND) no Teatro de Operações (TO) da
República Centro Africana (RCA), integrada na Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the
Central African Republic (MINUSCA).
Desde o momento que integrou o aprontamento da Força, demonstrou uma inexcedível
disponibilidade e dedicação nas suas tarefas assim como relevantes qualidades pessoais, contribuindo para
o bom funcionamento da Secção de Informações. Militar altamente metódico e empenhado, não só
confirmou as suas qualidades como mostrou ser possuidor de um elevado espírito de sacrifício e abnegação,
sendo exemplo disso a forma como auxiliou nas diversas tarefas da Secção de Informações, das quais se
destaca a contribuição para os relatórios diários, nomeadamente o “Open Source Inteligence” desenvolvido
pela célula de apoio às informações.
Durante as Operações “N’GOYE” e “TANGO” na região de Bocaranga e da Operação “ZAU ZAU”
na região de Bouca, revelou ser dotado de uma firme formação moral e uma elevada competência no
cumprimento das tarefas, tanto estando projetado, como quando integrou o destacamento recuado em
M’POKO. Colaborou sempre com a sua cadeia de comando de forma irrepreensível e com lealdade para
com o chefe direto.
Evidenciou-se ainda pela elevada competência no âmbito técnico-profissional que, como operador
de drone do EM da 5FND, tanto nas atividades dentro do campo M’POKO, como durante os deslocamentos
operacionais, contribuiu como meio de reconhecimento aéreo, recolhendo informações de extrema
importância, para o cumprimento da missão.
Pelos elevados dotes de caráter, obediência e invulgar disponibilidade evidenciados no TO da
República Centro Africana, ao serviço da 5FND/MINUSCA, é o Tenente Yuri Lourenço digno de que os
serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, contribuindo
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército e da 5FND/MINUSCA,
sendo de inteira justiça reconhecê-lo através deste público louvor.
16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Tm (16222897) Gilberto Miguel Carlão Vieira dos Santos, pela forma muito
dedicada, competente e exemplar com que tem desempenhado, ao longo dos últimos três anos, as suas
funções no Centro de Comunicações da Presidência da República, revelando excecionais qualidades e
virtudes militares, elevada competência profissional e extraordinário desempenho.
Sendo dotado de uma sólida formação técnica e profissional, de uma excelente metodologia de
trabalho e de um forte espírito de iniciativa, tem demonstrado uma capacidade permanente de adaptação às
diferentes mudanças das novas tecnologias, contribuindo inequívoca e decisivamente para a sua
implementação, como aconteceu recentemente com a instalação e operacionalização do novo sistema de
gravação automática e contínua.
Também, nos diversos apoios de audiovisuais prestados nas missões de Sua Excelência O Presidente
da República, quer em território nacional quer no estrangeiro, o Sargento-Ajudante Gilberto Santos, tem
garantido a prestação de um serviço de alta qualidade, pautado sempre por total disponibilidade e prontidão,
demonstrando qualidades de abnegação e espírito de sacrifício exemplares.
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O Sargento-Ajudante Gilberto Santos, é um militar dotado de relevantes qualidades pessoais, de uma
sólida formação moral e profissional, que promove excelentes relações humanas e que pauta a sua atuação
pela afirmação constante de elevados dotes de caracter, lealdade, obediência e disciplina militar, tornando-se
digno de, por esta forma, ver distinguidos os seus serviços, os quais devem ser considerados relevantes e
de muito mérito.
26 de fevereiro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Louvor n.º 123/20, DR, 2.ª Série, n.º 62, 27mar20)

Louvo o 1Sarg Cav (17014204) José Filipe Barros Rodrigues, da Direção de Serviços da
Profissionalização do Serviço Militar, pela forma extremamente prestigiante, competente, digna e
responsável como tem desempenhado, ao longo de seis anos, as funções que lhe foram confiadas na
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional.
Como Sargento das Equipas de Divulgação do Dia da Defesa Nacional, tem demonstrado
extraordinário espírito de sacrifício, associado a excelentes qualidades pedagógicas e inegável espírito de
obediência, fatores que muito contribuíram para que os jovens convocados ficassem mais sensibilizados
para a temática da Defesa Nacional e com um melhor conhecimento das Forças Armadas Portuguesas e em
especial do Exército.
No desempenho das tarefas que lhe foram atribuídas tem evidenciado sempre ser um militar
extremamente bem formado, demonstrando em todas as circunstâncias uma inquestionável lealdade e
conduta profissional irrepreensível, bem como um elevado sentido do dever e uma permanente dedicação
e disponibilidade para o serviço, aliadas a uma sã camaradagem de que sempre deu provas.
Militar extremamente aprumado, educado e correto, conseguiu sempre o respeito e consideração de
todos os que com ele trabalharam.
Enquanto Divulgador do Dia da Defesa Nacional Comunidades que se realizou em Paris, em 2019,
revelou uma postura ativa e dedicada, respondendo sempre favoravelmente a todas as solicitações e
desafios.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares demonstradas, pela afirmação permanente de
elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício, obediência e competência
profissional, os serviços prestados pelo Primeiro-Sargento José Rodrigues devem ser considerados como
distintos, relevantes e de muito elevado mérito.
20 de dezembro de 2019. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto António
Rodrigues Coelho.
(Louvor n.º 120/20, DR, 2.ª Série, n.º 61, 26mar20)


II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de ativo
transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, para as
situações e nas datas que para cada um se indicam:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

SMor Art

(11851884)

José Carlos Antunes Abreu

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Desde

Atual
Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

27-02-20
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Nome

Situação de Ativo
Anterior

Desde

Atual

SMor Art

(11851884)

José Carlos Antunes Abreu

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

29-02-20

SCh

Art

(07325884)

Luís filipe Cardoso
Domingues

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

28-01-20

SAj

Mat

(17636595)

Ricardo Filipe Rodrigues
Ferreira

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

19-02-20

SAj

Tm

(00429190)

Alexandra Maria Damião
Serrano Rosa

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

24-02-20

1Sarg Cav

(08591705)

Ivo Alexandre Carneiro
Portela Gomes Pereira

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

24-02-20

(Despacho 30abr20)


III — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Colocações
Manda o Exmo. Major-General Diretor da Administração de Recursos Humanos, ao abrigo dos
poderes subdelegados pelo Exmo. Tenente-General Ajudante General do Exército, neste delegado por Sua
Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos das NNCMQP, que os militares das
UEO abaixo designadas, sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas datas que para cada um
se indica:
Posto

A/S

NIM

Nome

U/E/O
Anterior

Atual

Data
Colocação

SMor

Art

(01647386) Paulo Jorge de Morais Pinho

RG2

MusMil/Açores

27-01-20

SMor

Med

(08396085) João António Gaspar da Silva

CSTSM

DS

29-01-20

SMor

PQ

(16403082) Mário Manuel Azevedo Dias

IASFA/MDN

DARH

01-02-20

SMor

Mat

(05000884) Luís Francisco Mendes de
Unhão Pimentel

CFT

DMT

03-02-20

(06251383) Manuel Francisco Trindade
Martins

EA

RTransp

03-02-20

SMor

Inf

SMor

Inf

(13577887) Eliseu dos Santos Leitão

CM

AM

03-02-20

SMor

Inf

(02401284) Luís Filipe Lopes Homem

CSMIE

IGE

12-02-20

SMor

Eng

(08784084) Manuel João Ramalho Rolhas

CMSM

RE1

12-02-20

SMor

Mat

(03181186) Manuel Gervásio Poejo Churra

CFT

Cmd/ZMM

22-02-20

SMor

Art

(11851884) José Carlos Antunes Abreu

IDN/MDN

IUM/EMGFA

27-02-20

SMor

Mat

(03204482) José Augusto Águas Amador

LMPQF

DARH

29-02-20

SMor

Mat

(18015483) Jorge Manuel Gravanita
Fernandes Alberto

DA

DARH

02-03-20

(10553185) Ernesto do Rosário Heitor
Figueiredo

UAGME

DA

09-03-20

SMor

Tm
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A/S

NIM

Nome

2.ª Série

U/E/O
Anterior

Atual

Data
Colocação

SMor

Cav

(11027185) Manuel Jesus Vitorino Neves

CCOM/EMGFA EA

09-03-20

SMor

Cav

(17755785) José Manuel Fonseca Miguéns

RC3

COAG/EMGFA

20-04-20

SCh

Mat

(11685690) Jorge Paz Pires

Cmd/BrigInt

NPApSvcMed

17-01-20

SCh

Inf

(11476391) Carlos Alberto da Silva Barry

EMGFA/Cargo RG1

24-01-20

SCh

Inf

(03229084) António Ferreira Diniz

Cmd/BrigMec

DARH

29-01-20

SCh

Cav

(10376088) Jorge Agostinho Brás Cunha

CMSM

RL2

30-01-20

SCh

Tm

(14076586) Jorge António da Costa Correia

Cmd/BrigInt

DARH

03-02-20

SCh

Mat

(02502488) João Manuel Martins Saianda

DF

CmdLog

12-02-20

SCh

Inf

(16346289) Fernando José Ramos Pereira

EME

IGE

18-02-20

SCh

PQ

(02896789) Jorge Manuel Gonçalves
Parreira

RPara

CCOM/EMGFA

03-03-20

DIE/
DelegCentro

DIE

09-09-19

(26153091) Paulo Alexandre Vieira
Salvador Monteiro

Cmd/ZMM

RG3

25-09-19

SAj
SAj

Eng
PesSecr

(00960190) António Joaquim Pires Marques

SAj

Tm

(18776492) Cristiano Reis da Silva

Cmd/BrigRR

CTm/BrigRR

11-11-19

SAj

Cav

(36663493) Luís Alberto Sampaio Ramos

GCC

CMSM

19-12-19

SAj

Inf

(19710192) António José Moreira Martins

BIMecLag

CMSM

19-12-19

SAj

SGE

(10400791) José Carlos da Piedade Duarte

NPApSvcMed

Cmd/BrigInt

02-01-20

SAj

PesSecr

(16090098) Rodrigo Filipe Duarte Morgado

CMSM

RI14

27-01-20

SAj

Art

(04666892) Jorge Manuel Andrade da Silva

RI14

CMSM

10-02-20

SAj

Inf

(19694692) Adriano Duarte Rodrigues

RI10

DARH

10-02-20

SAj

Inf

(05710192) Rui Francisco Leitão Rodrigues

CmdLog

HFAR/EMGFA

13-02-20

SAj

Mat

(17636595) Ricardo Filipe Rodrigues
Ferreira

CSMC

DARH

19-02-20

(16280592) Eduardo Nuno dos Reis
Guerreiro

DSP

CmdLog

20-02-20

(00429190) Alexandra Maria Damião
Serrano Rosa

RPara

DARH

24-02-20

(00316596) Paulo Alexandre Ferreira da
Silva

RI10

DARH

03-03-20

(11971694) Manuel Hélder Calixto
dos Prazeres

RI10

DARH

03-03-20

SAj
SAj
SAj
SAj

Mus
Tm
Inf
Inf

SAj

Cav

(07390891) Jorge Manuel Pedroso Ferreira

AgrSan

EMGFA/Cargo

05-03-20

SAj

Mus

(19828389) António Maria Saldanha
Busca Mourato

DSP

BEx

09-03-20

(01247992) Maria Gourete de Oliveira
Salvador

DARH

DSP

16-03-20

SAj

Tm

SAj

PesSecr

(15393195) Rui Manuel Marques Ferreira

DARH

DSP

23-03-20

1Sarg

Inf

(19222602) Gonçalo Pocinho Rendeiro
Cravo

CTOE

RI15

07-02-20
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Posto

A/S

NIM

Nome

219

U/E/O
Anterior

1Sarg
1Sarg

Cav
Cav

Atual

Data
Colocação

(08591705) Ivo Alexandre Carneiro Portela
Gomes Pereira

RC6

DARH

24-02-20

(15641800) Emanuel Alexandre Dinis
Ribeiro

ESE

EA

23-03-20

2Sarg

Cav

(12834111) Filipe José Rodrigues da Costa

GCC

ERec/BrigMec

02-10-19

2Sarg

Inf

(03735111) Ricardo Jorge Viegas Salgueiro

RI10

RCmds

17-02-20


IV  RETIFICAÇÕES
Que fique sem efeito o publicado na OE, 2.ª Série, n.º 02 de 29fev08, página n.º 110, referente à
concessão da Medalha de Mérito Militar, 4.ª Classe, ao 1Sarg Inf (16218792) Carlos Jorge de Castro Alves.
(Despacho n.º 5 428/20, DR, 2.ª Série, n.º 92, 12mai20)


V — OBITUÁRIO
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2020
março
março
março
março
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril
abril

09
11
22
30
04
04
05
06
11
11
12
12
13
13
19
20
20
20
24
25
27
28
28
30

1Sarg
SMor
1Sarg
1Sarg
Cap
1Sarg
1Sarg
SAj
MGen
Cap
SMor
SAj
Cor
Furr
1Sarg
Cor
Maj
SCh
Cap
Cap
1Sarg
TCor
SMor
SMor

Mus
Inf
Cav
Med
Inf
Med
Art
Cav
SGE
Inf
SGE
AdMil
Inf
Inf
Cav
SGE
Inf
SGE
SGE
SGE
TManMat
SGE
Inf

(52113411)
(50512211)
(51191211)
(51035311)
(31684962)
(52684911)
(51358511)
(38270058)
(31478362)
(52418611)
(51714411)
(51308011)
(51423211)
(33061757)
(51046711)
(52155911)
(50441511)
(52015511)
(52165511)
(50217611)
(52012511)
(50592111)
(17031979)
(09285265)

Jorge Miguel Martins Freitas;
João Gardete Cabaço;
Santos da Conceição Casas Novas Gonçalves;
Manuel Lopes;
João Ovídio Rodrigues;
Domingos Juliano Marques;
José Ferreira Fernandes;
António Rodrigues Cachada;
Francisco José Pereira de Bastos Moreira;
Rogério Edmundo Vaz;
António Zacarias Medeiros;
Francisco Oliveira Felício;
José Antunes Tomaz;
José Gomes Godinho;
José Domingues Carreira;
Jorge de Gouvêa Falcão;
Eurico Romeu Teixeira Pereira;
João Joaquim Cordeiro Roma;
Manuel João Branco;
Serafim da Silva;
Abílio Oliveira Manaia Caridade;
Jaime Fernandes Soares;
Manuel António Neves Martins;
João Álvaro Chixaro das Pintas;
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maio
maio
maio
maio

01
01
02
02

CbAdj
1Sarg
1Sarg
Cor

Mat
Med
Inf
Inf

(05836664)
(51128611)
(50176511)
(51390111)

maio
maio
maio
maio
maio
maio
maio
maio
maio
maio
maio

03
04
06
09
18
21
22
25
26
28
29

Furr
SAj
SMor
SAj
1Sarg
Cap
Maj
Cor
1Sarg
TCor
Cor

Cav
SGE
Inf
Inf
Eng
SGE
Cav
Inf
Aman
Inf
Inf

(38224052)
(51023411)
(52016011)
(51343711)
(51355211)
(50580711)
(51238711)
(51246811)
(07124274)
(51398411)
(50272811)

2.ª Série

António Pinto Monteiro;
David Teixeira Guina;
Joaquim Alves Lúzio;
Francisco Manuel Homem de Gouveia Costa
Fernandes;
José Rodrigues da Silva;
Isac Correia da Silva;
Manuel Valadares;
Joaquim da Costa Bastos;
António Iria Bengalinha Júnior;
Fernando da Fonseca Reis;
Joaquim Simões Pereira;
Nelson João dos Santos;
Fernando Vilela da Silva;
Fernando José Brandão Lopes Pinto;
Carlos Henrique Botelho Neves.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 06/30 DE JUNHO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha de
Serviços Distintos, Grau Ouro, nos termos dos artigos 13.º, 14.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de
dezembro, o TGen (11063282) António Martins Pereira, em 17jan20.
(Despacho n.º 6 308/20, DR, 2.ª Série, n.º 114, 15jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha de
Serviços Distintos, Grau Prata, nos termos dos artigos 13.º, 16.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de
dezembro, os seguintes militares:
MGen
MGen
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor
SMor

Tm
Inf
Art
Art
Inf
Inf

(05161381)
(00371884)
(13847087)
(06194686)
(10569790)
(30399192)
(09117294)
(08658584)

Marco António Mendes Paulino Serronha
Paulo Emanuel Maia Pereira
Paulo Fernando Viegas Nunes
Raúl José Felisberto Matias
Armando Manuel Leal Simões
Nélson José Mendes Rego
Fernando César de Oliveira Ribeiro
António Emanuel Marques Guerreiro Ismael

22-11-19;
08-01-20;
08-11-19;
23-04-19;
23-04-19;
03-10-19;
24-09-19;
31-05-19.

(Despacho n.º 6 636/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, o Maj AdMil (19740298) Carlos Miguel Nina Pereira Martins.
(Despacho 05mai20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
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TCor
SCh
SAj

TS
Mat
Eng

(05146986)
(05035689)
(06825989)

2.ª Série

Edgar Daniel Nunes;
João Paulo Moreira Martins;
Vítor Luis Costa Monteiro Lourenço.
(Despacho 21fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha de
Serviços Distintos, Grau Cobre, nos termos dos artigos 13.º, 17.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de
dezembro, os seguintes militares:
SCh
SAj

SGE
Cav

(00212989)
(15119292)

Júlio Sousa de Albuquerque
João Jorge Correia da Cruz

07-03-19;
06-06-19.

(Despacho n.º 6 306/20, DR, 2.ª Série, n.º 114, 15jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha de Mérito
Militar, nos termos dos artigos 20.º, 22.º, 23.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os
seguintes militares:

Primeira Classe:
Cor

Tm

(04641886)

Fernando Manuel Salas Gonçalves Baptista

16-01-20.

(00257893)

Hélder Jorge Pinheiro Barreira

13-01-20.

(08821703)
(02408801)
(19512405)
(01088184)

Bruno Aguiar Couto
Davide Morgado Magalhães
Alexandre Cabrito Trindade
José Manuel dos Santos Inácio

06-06-19;
06-06-19;
31-10-19;
04-12-19.

(17316191)

Carlos Alberto dos Santos Colaço

21-05-20.

Segunda Classe:
TCor

Art

Terceira Classe:
Cap
Cap
Cap
SMor

Inf
Cav
AdMil
Tm

Quarta Classe:
SAj

SGE

(Despacho n.º 6 309/20, DR, 2.ª Série, n.º 114, 15jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, o SAj Tm (06014094) Paulo
Alexandre Pinto Nogueira.
(Despacho 27fev20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, os seguintes militares:

2.ª Série
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Primeira Classe:
Cor
Cor

Tm
Art

(15420584)
(08954186)

Alberto Cabreiro Palhau;
Vítor Manuel Morgado Fonseca Afonso Jorge.

(01497191)
(17174091)
(24793391)
(12166190)
(09076297)
(16691199)
(09748497)
(15506201)
(12794894)

António Manuel de Jesus Coelho dos Santos;
João Carlos Fradique Carichas do Amaral Marques;
Jorge Miguel da Encarnação Vinagreiro;
Luís Alberto Ferreira Seixeira;
João Pedro Braga Teixeira;
Rui Jorge Neves Moura;
Paulo Rui Gomes Lemos;
Tiago Filipe Abreu Moura Guedes;
Hélder Augusto Teixeira Alves.

(12174106)
(17566185)
(18630583)
(07285684)

Rúben Fernando Coelho Rodrigues;
António Fernando Pinto Coelho;
Serafim Fernando dos Santos Pacheco;
António José Vieira da Cunha.

(10876591)
(39030593)
(01750299)
(12821204)
(09741206)

Gil Manuel Domingues Batista;
Ivo Miguel Parreira Teixeira;
Cláudio André Terrinha Oliveira;
Cláudio Manuel Pação Bagulho;
Filipe José Cordeiro Rodrigues.

Segunda Classe:
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

AdMil
Tm
Tm
SAR
Inf
Cav
Inf
Tm
TPesSecr

Terceira Classe:
Cap
SMor
SMor
SMor

Tm
Mus
Mat
Mat

Quarta Classe:
SCh
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Eng
Inf
Inf
Inf
Tm

(Despacho 08mai20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh

AdMil
Eng
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Art
Art
Art
Art
Eng
Art
Inf
PQ

(05760177)
(03909289)
(19486091)
(00669090)
(09567788)
(08184588)
(03521090)
(19990690)
(06204691)
(10433591)
(05885288)
(05401989)
(09828789)
(19392089)
(00060090)

Luís Manuel Faria de Paula Campos;
Pedro Nuno Rego Ferreira;
António José Fernandes de Oliveira;
João Carlos Pinto Bouça Flores Santana;
Napoleão Francisco Coelho Nunes Teixeira de Azevedo;
Joaquim António Sousa Lima Marques da Silva;
António José Gomes da Silva;
Paulo Jorge Fernandes Rodrigues;
Fernando Domingues Grilo;
Jorge Manuel Macedo Marques Agostinho;
Paulo Jorge Rodrigues Morais;
Carlos Alberto da Silva Cardoso;
José Madeira Palma;
Victor Manuel Pratas Rosa;
Benjamim Oliveira Nogueira Feliz;
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SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj

Mat
PQ
Eng
Mat
Mat
Inf
Mat
Inf

(15867289)
(14720790)
(09997087)
(17602987)
(07705188)
(08844889)
(16290990)
(15906090)

2.ª Série

Carlos Manuel Ameixa Mira;
Paulo Jorge Faustino Fernandes;
José Manuel Rosa Ventura;
Luís Filipe Nóbrega Ferreira Moita;
Paulo Jorge Valentim Rebola;
José Manuel Correia Moreira;
Mário António Barradas Baião;
Vítor Manuel Neves Grova.
(Despacho 12mar20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
TCor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh

Inf
Inf
Inf
Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
AdMil
AdMil
Inf
Inf
AdMil
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Expl
Inf
Inf
Inf
Inf
Aux Saúde
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Inf

(1910766)
(1910529)
(1910018)
(1906155)
(1910149)
(1916048)
(1906129)
(1900137)
(1900314)
(1920232)
(1900413)
(1896190)
(1906080)
(1930463)
(1920330)
(1906028)
(1896026)
(1896114)
(1906088)
(1900179)
(1900144)
(1906205)
(1890602)
(1900187)
(1900225)
(1906029)
(1910227)
(1910161)
(1920623)
(1910267)
(1900411)
(1906171)
(1910070)
(1950504)
(1900139)
(1900145)

Carlos João Soares Costa;
José Manuel da Palma Morais;
Manuel Artur Vieira da Mota;
Carlos Manuel Calado Teixeira;
Paulo Jorge Cascalheira Colaço da Costa;
Gilberto Serafim Rodrigues Pires;
José António Correia de Araújo;
João Paulo Cardoso Teixeira de Barros;
António Alves Costa;
António Fernando Matos Rodrigues;
Jorge Manuel Domingos Santos;
Nuno Pereira Duarte;
Carlos Rodrigues Preto Palmeiro;
José Augusto Machado Mesquita;
Nuno Duarte Raposo Machado;
Jorge Eduardo Martins Oliveira Magalhães;
José Alexandre Dias Morais;
Carlos Alberto Rodrigues Ferreira;
João Manuel Neiva Rodrigues;
Hélder Manuel de Jesus Rodrigues;
Alfredo José Direito Ferreira;
Paulo Alexandre Ventura Costa;
José Manuel Pereira Bernardo;
Jorge Manuel Leal Fernandes;
Américo Manuel Dias Gorgulho;
Paulo Alexandre dos Reis Almeida;
Carlos Manuel Ferreira Carrega;
Alípio Manuel Martins Ferreira;
Hélder Manuel Rosa;
Paulino José Teixeira Batista;
João Manuel Borges Pinto;
António Manuel Zagalo Sena;
Paulo Jorge dos Santos Mendes;
Nuno Miguel Pereira Gomes;
Luís Manuel Lourenço Farinha;
António Fernando Cruz Santos;

2.ª Série

CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
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(1906159)
(1906054)
(1906165)
(1906095)
(1880198)
(1900207)
(1900108)
(1900157)
(1900393)
(1900409)
(1910026)
(1900304)
(1900315)
(1900349)
(1900405)
(1906162)
(1910319)
(1920439)
(1900302)
(1900321)
(1910101)
(1910106)
(1910136)
(1910139)
(1910261)
(1890243)
(1906133)
(1910050)
(1920209)
(1900237)
(1900258)
(1900282)
(1900375)
(1906078)
(1900235)
(1900238)
(1900266)
(1900289)
(1900376)
(1900419)
(1906121)
(1906087)
(1910133)
(1910216)
(1910277)
(1900152)
(1900155)
(1906042)
(1906063)
(1906096)
(1906120)
(1906145)
(1906175)

João José Lourenço Henriques;
Manuel António Rodrigues Gomes;
Jorge Vieira Martins;
Vítor Manuel Pinto Eira-Velha;
Horácio José Magalhães Alves;
Carlos Filipe Pereira Duarte Paulino;
António Lourenço Barbosa;
Jaime Amaro da Silva Gonçalves;
Fernando Rodrigues Antunes Gil;
Almerindo Gonçalves de Matos;
José Nogueira Mendes;
José Manuel Pereira Gonçalves;
Fernando José Carlos Marques da Silva;
António Miguel Marques;
Martinho Dias Santiago;
Jorge Humberto Vaz Ferreira;
José António Pimenta Simões Pereira;
Luís Eduardo de Jesus Conceição;
António José Bugalho Martins Brás;
João Manuel Nunes Calha;
António Francisco Diabinho Jerumito;
Paulo Avelino Castanho Ricardo;
Francisco Pires Barreto;
José Manuel Gonçalves Duarte;
Diamantino Trindade Pires;
Jorge António Alves da Silva Machado;
Paulo Manuel Catorrinho Trabuco;
Rui Miguel Vieira de São Pedro;
Carlos Alberto Calado Coelho;
Paulo Roque Garnacho;
Domingos Manuel Martins de Sousa;
Joaquim António Fernandes Areias;
José da Fonte Machado;
António Conduto Chaves;
Carlos Alberto Esteves;
Ulisses Jaime Sá dos Santos;
António Alberto Martins Lopes;
Virgílio António André;
Alberto Jorge de Morais;
José António Alves;
Adriano Manuel Fernandes;
Joaquim José dos Santos Pintado;
António Manuel Rodrigues da Silva;
Joaquim José Valentim Valadas;
Delfim Manuel Sardinha Relvas;
Carlos Manuel Sequeira Feijão;
Acácio Manuel Pereira Martins;
José Maria Alves do Nascimento;
Arlindo António Coelho Alves;
João Pedro Coelho Frita;
José Diogo Martins Guerreiro;
Fernando Jorge de Oliveira Pires;
Carlos Manuel Rodrigues Simões;
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(1906176)
(1906189)
(1906190)
(1906201)
(1910423)
(1900159)
(1900160)
(1900175)
(1900200)
(1900300)
(1900325)
(1900354)
(1900410)
(1920517)
(1900212)
(1900214)
(1900218)
(1900243)
(1900269)
(1900271)
(1900356)
(1906033)
(1906092)
(1906098)
(1910025)
(1910116)
(1916095)
(1900316)
(1900431)
(1906105)
(1906178)
(1900317)
(1900343)
(1900392)
(1900394)
(1900395)
(1910266)
(1900134)
(1900280)
(1910051)
(1910316)
(1880197)
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(1896062)
(1896256)
(1900033)
(1900416)
(1890489)
(1900254)
(1900290)
(1900359)
(1900189)
(1900244)

2.ª Série

Jorge Manuel Dias da Silva;
José Mariano Correia Rogado;
António José Gouveia Marques Cardoso;
Cristóvão José Bento Ribeiro;
Francisco José Rosa Beirão;
António Luís Robalo Gertrudes;
Domingos António Mendes Marques;
Asdrúbal Moreira Maranhas;
Leonel Gil Mota;
João Manuel Lopes Esteves;
Carlos Manuel Fonseca de Carvalho;
José Manuel Neves Mendes;
António Manuel Gama Patrício;
Marco António da Almeida Marques;
Henrique Manuel Garrido Duarte;
Jaime José Ribeiro Sequeira;
Raúl Gonçalves Nunes;
José Paulo Dias Ferreira;
Henrique Manuel Fernandes Valério;
João Paulo Marques dos Santos;
Manuel Artur Gonçalves;
António Manuel Serrandário Dias Frade;
António Manuel Mendes Ramos;
José Dinis dos Santos Silva;
António Jorge Bento Calafate;
Jorge Silvério da Silva Duarte Branco;
Constantino Lopes Reis;
Carlos Augusto Alves;
José Manuel Gomes Amorim;
António José Martins da Costa;
Joaquim Duarte Pereira dos Santos;
Fernando Gonçalves Barros;
José Alberto Monteiro do Couto;
André Gonçalves dos Santos;
Manuel da Silva Monteiro;
Ernesto da Conceição Ribeiro;
Vítor Manuel Moutinho Vieira;
Amadeu José Pereira dos Anjos;
Elias Manuel Gil de Jesus;
Manuel Silvino Pinto Coelho;
José Augusto Galvão de Brito Fernandes;
Joaquim Manuel Mendes Ribeiro;
Francisco Manuel Tomaz;
Vítor Manuel Lopes Borges;
Idalino Monteiro Nogueira;
Macário José Braga da Silva;
Jorge Manuel Soares Ventura de Oliveira;
Jorge Manuel Freire Rodrigues;
Paulo José Tapadinhas Martins;
Manuel Almeida Sérvulo;
Paulo Jorge dos Santos Barata;
António Sabino Pinto;
José Vieira Machado.
(Despacho 13mai20)

2.ª Série
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Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
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1Sarg
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1Sarg
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(2041103)
(2041106)
(2041101)
(2041126)
(2080047)
(2041132)
(2041135)
(2041131)
(2060201)
(2060567)
(2010632)
(2060472)
(2060396)
(2040623)
(2040019)
(2041064)
(2040259)
(2060805)
(2041095)
(2040751)
(2040461)
(2040508)
(2040549)
(2040560)
(2090295)
(2030780)
(2040478)
(2070263)
(2090527)
(1900359)
(2040882)
(2070804)
(2090594)
(2000082)
(2040998)
(2040439)
(2040488)
(2070192)
(2040978)
(2070441)
(2070748)
(2071121)
(2040097)
(2040160)
(2040250)
(2040534)
(2040689)
(2040896)

Armando Filipe Alves de Sousa;
José Diogo Faria Machado;
Paulo Ricardo Oliveira Povoa;
Ricardo Luís Rodrigues Guimarães da Silva;
Maria do Carmo Oliveira Rodrigues;
Cláudio Miguel Moreira Godinho;
José João Garcia de Carvalho;
Diogo Mendes Matos;
Rui Manuel da Rocha Marujo;
Jorge Filipe Ribeiro Moreira;
Rui Miguel Guerreiro Costa;
Ricardo Joel de Sousa Faria;
Renato José Costa Rodrigues Andrade;
Marcos Alexandre Santos e Santos;
Clemente José Teixeira dos Santos;
Alexandre José César Pereira;
Paulo Manuel Mourão de Além;
Júlio Miguel Sousa Cardoso;
Nuno Ricardo Soares Siborro Alves;
Pedro Gabriel Ferreira da Costa;
Paulo César de Sousa e Silva;
Nelson Alexandre da Costa Carvalho;
Ricardo Jorge Alves Loureiro;
Daniel Miranda Gonçalves;
Adriano Santos da Cunha;
Luís Filipe Lopes Sequeira;
Rúben Filipe Meireles Macedo;
José Carlos Gonçalves Fernandes;
Hélder Jorge Patrício dos Santos;
Paulo Jorge dos Santos Barata;
Pedro Miguel Guimarães Martins Rosa;
Carlos Manuel Pinto Rafael;
Tiago Silvino Martins Ribeiro;
António João Trindade dos Santos;
Bruno Alexandre Carvalho da Costa Barreto;
Sérgio Miguel Gambinhas Conceição;
Sérgio Miguel da Costa Jeronimo;
Edgar Manuel Machado Serrano;
Ricardo Jorge Barata Nabais;
Hélder Tiago Raminhos dos Santos;
Pedro Tiago Major Fernandes;
José Manuel Borges Correia;
Carlos Vítor Nunes Teixeira Romeiro Lourenço;
Nuno Miguel Vieira Cardoso;
Nuno Rodrigo Rodrigues Dias;
Pedro Miguel Coutinho Duarte;
António Manuel Cravo dos Santos;
Nelson Alexandre Abreu Vieira Tiano;
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(2041011)
(2070924)
(2071358)
(2040181)
(2040678)
(2040178)
(2040261)
(2040808)
(2040884)
(2040244)
(2070497)
(2040119)
(2040681)
(2060972)
(2071222)
(2040112)
(2040342)
(2040650)
(2040449)
(2040052)
(2040087)
(2040369)
(2040191)
(2040387)
(2040389)
(2040594)
(2041049)
(2060301)
(2060361)
(2060443)
(2060757)
(2070250)
(2090303)
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(2090721)
(2030153)
(2040035)
(2040036)
(2040062)
(2040649)
(2040743)
(2041014)
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(2060834)
(2070374)
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(2071235)

Marco António Peres Godinho;
Jorge Manuel Capela Martins;
Cláudia Alexandra de Aroeira Banza;
Cândido Roque Martins;
Álvaro Filipe da Silva Pereira;
Michael Pereira Batista;
Paulo Jorge Tomé Alves;
Luís António de Almeida Lourenço;
Adalberto Joaquim Comunhas Morais;
João Pedro dos Reis Taboada;
Bruno Filipe Rodrigues da Eira;
Marco António Baptista Rodrigues;
Marcos Daniel Mós Sousa;
Cátia Mónica Vieira Cabrita;
Tiago Dutra da Costa;
Paulo Miguel Chainho das Mercês;
Hugo Miguel Aguiar Costa;
Hugo Filipe Gordo de Morais;
João Paulo Mirandela Rosário;
Hugo José Pombo do Nascimento;
Gilberto Miguel Comprido Baptista;
Rui Miguel Ascensão Monteiro;
Emanuel Paiva Duarte;
Hugo Miguel Martins Valente;
Ricardo Alexandre Carvalho Pereira;
Pedro Miguel Romão Mestre;
João Miguel Ferreira dos Reis Duque;
Paulo Jorge Piorek Abambres;
Valdemar Bernardo Machado;
Pedro Filipe Veríssimo Quintas;
Ricardo Jorge Gonçalves da Silva;
Márcio José Moreira dos Santos Carreira;
Duarte Miguel Pereira Cartaxo Carolino;
Vítor Nuno Fernandes Borges;
Carlos Pedro Cadinha Barbosa;
Vera Sofia Quitério Conde;
Luís Filipe Rodrigues Pratas;
Pedro Miguel Cachola Barreto;
João Carlos Pereira Felisberto;
Ricardo Jorge Chaparro Esteves;
Nelson Manuel Mouzinho Machado;
Pedro Filipe Caldeira Mourato;
João Miguel da Silva Carvalho;
José Carlos Monteiro Pimentel;
Nuno Miguel Lopes de Almeida;
Mário Carlos Alves da Silva;
Pedro Alexandre Dias Magalhães;
Artur José Lopes Guedes;
Tiago José de Sousa Lopes;
José Carlos Lucas Ribeiro Lima;
João Romeu Araújo Matias;
Hélder Manuel da Silva Gouveia;
Armindo João Guedes dos Santos Peixoto;
Bruno Miguel Gonçalves Pereira;
Miguel Filipe Neves Guerra;

2.ª Série

2.ª Série

Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 06/2020

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
AdMil
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf

(2040084)
(2040103)
(2040125)
(2040141)
(2040219)
(2040408)
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(2040696)
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(2040706)
(2040707)
(2040717)
(2040725)
(2040762)
(2040786)
(2040875)
(2040921)
(2040938)
(2041054)
(2090111)
(2090348)
(2090422)
(2090551)
(2100197)
(2100485)
(2100898)
(2090641)
(2090125)
(2090988)
(2100143)
(2100717)
(2090378)
(2100988)
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(2100404)
(2100497)
(2100680)
(2100782)
(2100994)

229

João Eduardo Teixeira Primitivo Pires;
Anabela dos Santos Augusto;
Vanessa Andreia Morgado Vieira;
Sérgio António Carmo Sobral Guerra;
Vera Lúcia de Jesus Silva do Carmo;
Luís Carlos Alves;
Nuno José Fernandes Soares;
Júlio Augusto Abreu de Azevedo;
Tiago Luciano Soares;
Marco Paulo da Silva Cabrita;
Nelson Caetano Ferradeira Domingos;
Rui Samuel Cerqueira Sarandão;
Luís Filipe Reis Mourão;
Anabela Afonso Anta;
Alberto Rosa Pereira Areias;
Reinaldo José da Silva Rodrigues Barreira;
Jorge Edgar Martins Bispo;
Mário André Rodrigues Teixeira da Silva;
Emilio Manuel Castanho da Silva;
Susana Isabel Marques Lopes Cunha;
Fábio André dos Reis Henriques;
Rui Miguel Sousa Gonçalves;
Catarina Gomes Assunção Lucas;
Eduardo Manuel Vilamarim Saraiva;
Marco Alexandre da Silva Martins;
Paula Alexandra da Silva Rodrigues Lucas;
Carlos Manuel Azeredo Pinto;
Nuno Miguel Carvalho Ferreira Lopes;
Américo Quina Ferreira;
Abílio Norberto Bento Fernandes;
Ivo Mateus Fernandes Valente;
Sérgio Manuel Aranha Canané;
Sérgio Dinis Queiroz Gonçalves;
Válter José Tangerino Santos;
Sérgio José Borges Taveira;
Nuno Miguel Oliveira Bernardo;
Alexandre José Gomes Vitorino;
Tiago Nuno Manuel dos Prazeres;
Miguel Ângelo Cardoso Lopes;
Steve Olivier Hayes Vinagre Inverno;
Alexandre Armada da Fonseca;
Célia Borges Barros;
Bruno António de Sousa Pereira;
Ricardo Augusto Costa da Eira;
Hugo Gonçalves de Abreu Miranda;
Dora Rubina Ribeiro Araújo;
Ângela Sofia Serrano Rosa Lopes.
(Despacho 20mar20)
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Gabriel Miranda Barbosa;
Filipe Miguel da Cruz Mendes;
Rui Alves da Silva;
Célia Catarina Martins Marcelino;
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(2040507)
(2040611)
(2040677)
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(2040457)
(2040891)
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(2070939)
(2040509)
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(2040048)
(2040058)
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(2040426)
(2040427)
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(2040049)
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(2040391)
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(2040463)
(2040472)
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Bruno Júlio Teixeira Fernandes;
Ricardo Alexandre Pires Brás;
Adélio Geraldino do Rosário Câmara;
Domingos António Rafael de Moura;
Samuel António Azevedo de Sousa;
Nuno Filipe Barreto de Abreu;
Gonçalo Agostinho Cortesão Antunes;
Evélio Miguel Rocha Martins;
Dirceu Boanerges Couto de Magalhães;
Rúben Alexandre Dias Sabino;
José Henrique Oliveira da Silva;
João Paulo Pereira Tavares;
Ana Maria Gonçalves Baptista;
Nuno Miguel do Coito;
João Pedro Ranito Antunes;
Nelson Sintra Mota;
Joaquim Eustáquio da Rosa Rijo;
Diana Medeiros Araújo;
Jorge Miguel Fernandes Torralvo;
Nelson Filipe Lopes Belo;
José Castro da Silva;
Paulo Rui Gonçalves Martins;
Tiago Manuel Mendes Pedro;
Carlos António Serra Costa;
Pedro Filipe Batista Coutinho;
Tiago Filipe dos Santos Marques da Silva;
Paulo Jorge Mesquita Lucas;
Paulo Alexandre da Conceição Brandão;
David da Silva Rebelo;
José Ricardo Oliveira Cardoso Dias de Matos;
Pedro Filipe Ramos Ferreira;
Hélio Bruno Lopes dos Santos;
Fábio Nuno Farinha Magrinho;
Nuno Miguel Araújo Saramago;
António Francisco Sardinha Pataca;
Luís Carlos Gazela Ruxa;
Marta Sofia Martins Fernandes;
Ricardo José Cavalheiro Garrido;
Luís Manuel Ribeiro Pedrinho;
Bruno Miguel Barata Marques;
Simão Pedro Duarte Raposo;
João Ricardo Nunes Rodrigues;
Tiago Filipe Proença Pinto;
Luís Filipe Nunes Costa;
Ricardo Manuel Boucho Saraiva Caetano;
Hélder Roberto Serra Nicolau de Matos;
Nuno David Pereira Monteiro;
Ricardo Manuel Batista Amaro Soares;
Ana Paula de Almeida Henriques;
João António da Silva Urbano;
César António Silva Bento Sousa;
Rui Miguel dos Santos Gonçalves;
Hugo Miguel Monteiro Tomé;
Andreia Cristina Gonçalves Farias;
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Flávio José Lino;
Ricardo Alexandre Benevides Moraes;
Nuno João Miranda Rodrigues;
Hugo Daniel Alcobia Franco;
Jorge Miguel Duarte Paulo;
Luís Paulo Leal Perry Nava
Nuno Miguel Lucas da Silva Botelho;
Dércio Arnaldo Silva Brasil;
Carlos Eduardo Freitas Borges;
João Luís Silva Medeiros Félix;
Pedro Miguel Silvestre Monteiro;
Vítor Bruno Pinto Rodolfo;
Mário Sérgio Brasil;
Anselmo Fernandes Falcão;
Luís Carlos Figueiredo da Silva;
Luís Miguel Direitinho Vitorino;
Humberto Manuel de Passos Alves;
Pedro Miguel Vilarinho Fernandes;
Ricardo Jorge Fernandes Alves;
Paulo César Queirós de Jesus;
Manuel Fernando Lima Cela;
Patrícia Daniela Castro Chedas;
Igor José Rodrigues Machado;
Jorge Luís Gonçalves Alves;
Rafaela Cristina Martins Borlido;
Jorge Miguel Alves Esteves;
Frederico Lima Barbosa;
Orlando António Costa Dias;
Pedro Filipe Damásio Ferreira;
Ricardo José Pereira Justino;
Auzirio Vaz Goma;
Pedro Miguel Brásio Alves;
Mário Miguel de Jesus Cartaxo;
Fábio Miguel Moedas Valadas;
Hélio Ricardo Rodrigues Loureiro;
Filipe Daniel de Jesus Gomes;
Cláudio Miguel Camarinho Gil;
Nuno Álvaro de Castro Pereira;
Ana Filipa dos Santos Monteiro;
Ricardo Filipe Marques Henriques;
Edson Válter Louro de Figueiredo;
Eurico Jorge Alves Nunes Cavaleiro;
Rui Rafael de Jesus Marques;
Daniel José Carvalho Peneda;
Vasco Manuel da Cruz Silva;
Bruno Miguel Teixeira Gomes;
Vítor Manuel Zambujo Sousa;
Duarte Manuel Leitão da Silva;
António Joaquim Sardinha Peças;
António José da Encarnação Correia Pires;
Rui Carlos Ramalho Gomes;
Ricardo Joaquim Rodrigues da Fonseca.
(Despacho 27mai20)
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Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
TCor
Cap
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Cb
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard

SAR
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
AdMil
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf

(1960002)
(2080019)
(2130015)
(2130026)
(2130046)
(2130011)
(2130016)
(2130019)
(2130028)
(2130033)
(2130042)
(2120013)
(2120030)
(2120037)
(2120040)
(2120043)
(2130017)
(2130010)
(2130044)
(2120041)
(2130012)
(2130022)
(2130031)
(2130032)
(1900359)
(2020205)
(2020914)
(2040407)
(2070436)
(2040613)
(2140166)
(2150170)
(2180621)
(2140292)
(2140850)
(2150328)
(2160271)
(2120718)
(2120801)
(2120817)
(2120823)
(2120898)
(2120917)
(2120922)
(2120961)
(2140362)
(2140522)

Arménio Gaspar de Almeida;
Miguel Filipe Antunes Maurício da Costa;
Miguel Maria Marques Tiago;
Ricardo António Coelho Monteiro;
José Duarte Fernandes Prates;
Carlos Manuel de Magalhães Fraústo;
João Carlos de Almeida Canatário;
Tiago André Matos Silva;
Francisco Miguel Correia de Carvalho;
José Pedro Saavedra Morgado;
Mauro Rafael Magalhães Dantas;
José Fernando Almeida de Carvalho;
João Pedro Arvins Fernandes;
Ricardo Filipe Reis Faria;
Philippe Manuel Teixeira Azevedo;
Mário Rui da Silva Ferreira;
Rafael da Silva Gomes;
João Paulo Sousa Fernandes;
Tiago André Gomes Jorge;
Sérgio Malheiro Junqueira;
Henrique Flecha Ruiz Marques da Silva;
João Pedro Antunes Sanches;
Tiago Dias Monteiro Sacadura;
André Mendes Rosa;
Paulo Jorge dos Santos Barata;
Paulo Sérgio Pinto Correia;
Emanuel Fernando Gonçalves dos Santos;
Márcia Cristiana Monteiro Martins;
Telmo António Pereira Filipe;
Patrícia Alexandra Guilherme Coito Romana;
Pedro Miguel Gomes Diz Teixeira;
Sara Cristina Oliveira Monteiro;
Sérgio Pires Santos;
Vítor Ferreira Diogo;
Pedro Miguel Pacheco Baptista;
Ricardo José Ribeiro Feliciano;
João Vítor Chumbinho Correia;
Bruno Sá de Carvalho;
José Ricardo Taborda da Rocha;
Luís Filipe Pereira Magalhães;
Cristiano José Aragão Pereira;
Joel Joaquim Carneiro Vieira;
Vítor Hugo Carneiro Neto Leão;
André Filipe Dias da Silva Pinto;
Daniel Rodrigues Bastos;
Filipe Emanuel Marques Cardoso;
Flávio André Pinto Costa Seabra;
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Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
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Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(2140586)
(2140604)
(2140620)
(2120557)
(2120834)
(2150106)
(2101018)
(2140908)
(2150308)
(2150362)
(2150451)
(2160144)
(2160145)
(2160160)
(2160216)
(2160364)
(2160365)
(2160367)
(2170105)
(2180249)
(2180631)
(2100717)
(2120943)
(2120957)
(2140631)
(2140707)
(2140800)
(2150271)
(2160158)
(2170234)
(2170252)
(2140755)
(2150273)
(2160309)
(2160312)
(2170184)
(2180551)
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Daniel Filipe Ferreira da Silva Soares;
Vítor Hugo Dias da Costa;
Fábio Daniel da Costa Mendes;
Ricardo João do Couto e Silva;
Manuela de Fátima Ferreira Romão;
Ricardo Miguel Coelho Pinto;
Samuel Luís Gonçalves Correia de Oliveira;
Jorge Melo Silva;
Diogo de Castro Oliveira;
Rui Miguel Soares Riboira;
João Pedro Mateus Lemos;
Marcelo Filipe Moura Carvalho;
Rui Filipe dos Santos Evaristo;
Francisco Sérgio Alves Soares;
João Carlos de Sousa Moreira Dias;
Isabel Sofia da Silva Teixeira;
José Miguel de Jesus Ferreira;
Miguel Mogo Nunes;
Cristóvão Alexandre Esteves Braga;
Vítor Miguel Pires Domingues Duque Rodrigues;
Diogo José Marques Moita;
Ivo Mateus Fernandes Valente;
Diogo Alexandre Silva Castro;
Marta Isabel Severiano Garcia;
Marcelo Dinis Bregieira;
Diogo André Ferreira Estêvão;
António José Nogueira Carlos;
Hélder Filipe Pereira Veiga;
Gonçalo André Gilde Oliveira;
José Manuel da Silva Queirós;
Manuel António Barbosa da Silva;
Osvaldo Rodrigo Magalhães da Silva;
Daniel Pimenta Soares;
Paulo José Carvalho Gonçalves;
Pedro Miguel Martins Nunes;
Jacinto Varela Pereira;
João Tiago Fernandes de Almeida.
(Despacho 20mar20)

Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Alf
Cb
Guard
Guard
Guard
Guard

Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf

(2130029)
(2130005)
(2130007)
(2120023)
(2130009)
(2120031)
(2130036)
(2130043)
(2130045)
(2120792)
(2140523)
(2150486)
(2120267)
(2120837)

Raquel Raimundo Santos Ferreira;
Patrícia Alexandra Rodrigues Manso;
Pedro Miguel Miranda Marujo;
Rui Pedro dos Santos Óscar Pinto;
Mariana Raquel Correia Vieira Sobreira;
Pedro Miguel Viegas Dias;
Luís Plácido Alves Vaz;
Bruno Diogo Carvalho Ferreira;
Filipe José Said Ally da Silva Franco;
Miguel Rúben Martins Sá Ribeiro;
Maria Ávila Moura;
Jessica Lopes;
Telmo Filipe Carnim Bernardes;
Ivo André Alves Ferraz dos Santos;
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Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(2120853)
(2120886)
(2170151)
(2170288)
(2170365)
(2180228)
(2180229)
(2180320)
(2180552)
(2180651)
(2105490)
(2140532)
(2150110)
(2150129)
(2150205)
(2160135)
(2160257)
(2180140)
(2140349)
(2140825)
(2150198)
(2115010)
(2140101)
(2140123)
(2140131)
(2140186)
(2140325)
(2140453)
(2140154)
(2140170)
(2140265)
(2140052)
(2140089)
(2140161)
(2140402)
(2140905)
(2150162)
(2160274)
(2170215)
(2170275)
(2180076)
(2180176)
(2180307)
(2180388)
(2180559)
(2180603)
(2180618)
(2140220)
(2140379)
(2140488)
(2120534)
(2140371)
(2150376)
(2160244)

João Guilherme Fernandes Cristóvão;
Rafael José Figueira Branco;
Joel Filipe Raleira Brinquete;
Luís Carlos da Silva Calado;
Pedro Miguel Soares Belém;
Rúben Paulo Caçador da Silva;
Henrique Luís Pereira da Silva;
Paulo Ricardo Dias Costa Santos;
Duarte Alexandre Salvador Faia;
Bruno Miguel Ribeiro Esteves;
Jorge Manuel da Silva Esteves;
Diogo Gabriel Pontes Freitas;
Pedro Miguel Rego Gameiro;
Daniel Filipe Costa Carvalho;
José Carlos Rodrigues Afonso Nazaré;
Euclídio Vicente da Graça Ambrósio;
Flávio Miguel Vilar Vales;
André Filipe Pereira Pancadista;
Joel Ferreira Barbosa;
Romeu Manuel Baptista Pimenta;
Fernando Manuel Lopes Figueiredo;
João António Rebelo Saavedra Ribeiro;
João Baptista Monteiro da Costa;
Tiago Miguel Afonso Ventura;
António João Celas Freixeda;
Hugo Filipe Fernandes Mateus Fornos;
Duarte Filipe Afonso;
Armando José Libório Rego;
Vasco Miguel dos Penedos Piteira Pereira;
Tiago Miguel Balixa da Silva Serra;
Rui Miguel Prates Figueira;
David Filipe Andrade Rodrigues;
João Miguel Fragoso Moreiras;
Cláudio Filipe Marques da Silva;
André Filipe Manuel de Lima Barroso;
Tiago José Lima Cordeiro;
Pedro Gonçalo Parreira da Rosa Henriques;
Marco António Garcia Freitas;
José Carlos Tavares Neves;
Rui Alexandre Antunes Pereira;
André Filipe Galdino Góis;
Bruno Miguel Baptista Ribeiro;
Samuel Filipe Tinoco Oliveira;
Marco António Correia Fortunato;
Pedro Miguel Carvalho Santos;
Pedro Miguel Abreu Cracel;
Diogo Filipe Pinto da Silva;
João Pedro Vieira Ferreira;
Telmo Miguel Santos Damião;
José Mendes Brandão;
José Augusto Soares Pereira;
Flávio Rui Frias Paulo;
Paulo Jorge Rosa Horta;
Ricardo Jorge Sousa Quintas;
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Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
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Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
VET
Cav
Inf
Cav
Cav
Inf
Cav
Inf
Cav
Cor/Clar
Inf
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Inf
Cav
Cav
Inf
Cav
Cav
Inf

(2180556)
(2140507)
(2140076)
(2140078)
(2140100)
(2140104)
(2140223)
(2140226)
(2140229)
(2140254)
(2140281)
(2140323)
(2140360)
(2140374)
(2140431)
(2140544)
(2140891)
(2140079)
(2140321)
(2140389)
(2140443)
(2140476)
(2170203)
(2180390)
(2120871)
(2140069)
(2140094)
(2140142)
(2140176)
(2140196)
(2140207)
(2140208)
(2140221)
(2140270)
(2140340)
(2140474)
(2140479)
(2140763)
(2140772)
(2140830)
(2150081)
(2150104)
(2150157)
(2150164)
(2150238)
(2150407)
(2170166)
(2180181)
(2180224)
(2180554)
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Nelson António Limpo Gaisita;
Luís Alberto Rodrigues Mendonça;
José Sócrates Gonçalves Carreirinho;
Ivan Ruben Pinto de Magalhães e Menezes;
Rúben Samuel Pires da Silva Cruz;
Tiago Filipe Belo de Almeida;
Ana Sofia Garcia Ramos;
Fábio Joaquim Batalha Reis;
Cláudio David Frazão Nogueira;
Miguel Filipe Trancoso Sousa;
Joana Sofia Gonçalves Silva;
Jorge David Gomes Ferreira Gonçalves;
Ricardo Daniel Gaspar Pereira;
Ricardo Teixeira de Sousa;
Nuno Gonçalo Parreira Farinha;
Tiago André Mendes Gameiro;
Hugo Miguel Martins Fernandes;
Alberto Manuel Camelo Silva;
João Francisco Diniz Teixeira;
Cristina Isabel Oliveira Rodrigues;
Luís Pedro Valente Fialho Canudo;
José Manuel Pascoal Parreira;
Susana Margarida Tang Ribeiro;
Nuno Gonçalo Pereira Boavista;
Marco António da Costa Lopes;
Mário Gil Oliveira Monteiro;
Rúben Alexandre Almeida Sousa;
Cláudia Daniela da Silva Pinto Freitas;
Andreia Sofia Cabaço Capucho;
Vítor Manuel da Cruz Alves;
Ana Luísa Gonçalves Pereira Lima;
César Filipe Silveira Afonso Ramos;
Ricardo Alexandre Ganchinho Botelho;
Davide Filipe Serras Rodrigues;
Marco António Gonçalves Simões;
Rafael Bento Gomes da Costa e Silva;
Fábio Alexandre Paulino de Sousa;
Flávio João Vieira da Cruz;
Marisa Cabral Pinheiro;
João Pedro Brás Abambres;
João Duarte Castelo Martins;
Daniel Peça Louraço;
Ana Filipa Canas Fernandes;
Nuno Filipe Guerra Valério;
Micael Marino Bonito da Silva;
Flávio Alexandre Palma Crespo;
Joaquim Fernando Magalhães Rodrigues de Oliveira;
Carlos Alberto Cardoso Tavares;
Eduarda Cristina Fernandez Ferreira;
Fábio Ramalho Franco.
(Despacho 13mai20)
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Condecorado com a Medalha Comemorativa das Campanhas, “Angola 1973-75”, por despacho de
27mai20, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o Cb Ref GNR (1766100)
Aurélio de Góis Mendonça.
Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências,
e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
Cor
TCor
TCor
TCor
Cap
SMor
SAj
SAj
1Sarg

Cav
Inf
Mat
Cav
Eng
Art
SGE
AdMil
Cav

(00598788)
(03216189)
(01961591)
(27341392)
(16644506)
(06031585)
(10790891)
(28514592)
(01066599)

Paulo Alexandre Simões Marques
João Manuel de Jesus Carvalho
Paulo Jorge Nascimento Fernandes
José Luís Pinto Coelho
Mário Jorge Moreira Vicente
Luís Filipe Ferreira Lopes de Sousa
Paulo Jorge Veiguinha Soares
João Carlos Sequeira Pereira da Costa
Artur Ricardo Ribeiro do Espírito Santo

“EUA 2016-19”;
“Kosovo 2019-20”;
“RCA 2019”;
“Moçambique 2019-20”;
“Somália 2019”;
“Moçambique 2013-16”;
“Moçambique 2019-20”;
“RCA 2019”;
“RCA 2018-19”.
(Despacho 27mai20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “RCA 2019-20”,
por despacho, da data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação
de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de
dezembro, os seguintes militares:
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Alf
Alf
Alf
SCh
SCh
SAj

Mat
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
FAP
AdMil
Mat
Med
Med
Tm
Inf
Inf
Inf
TS
TS
TS
Inf
Inf
Mat

(01961591)
(14776793)
(11758996)
(16115201)
(04259402)
(15066900)
(13937505)
(03623906)
(16283806)
(02180104)
(134566)
(15433711)
(17058911)
(00543111)
(12230111)
(12548412)
(12778510)
(06729411)
(18833213)
(01755797)
(08891009)
(17643304)
(03662290)
(07036891)
(01007792)

Paulo Jorge Nascimento Fernandes;
Vítor Sérgio Antunes Gomes;
Nuno Miguel Flores da Silva;
Nélson Filipe Neves Inácio;
Sérgio Miguel Gorjão Marques;
João Salvador das Neves Correia;
Luís Carlos Orvalho Conde da Luz;
Filipe Coutinho Valente Simão Freire;
Carlos Manuel Ramos da Silva Rainho;
Bruno Alexandre Bento Morgado;
Vasco Xavier Pinto da Silva Costa;
Filipe Daniel Carvalho Pereira Feijó Amorim;
Armando Jorge Loureiro da Silva;
Afonso Daniel Murta;
Joana Rita Faria Ramalho;
João António Santos Dias Fonseca;
Dzmitry Uladziluvovich Reuniutsau;
Pedro Gonçalo Pinto Pires dos Santos;
João Carlos Luís Pinto;
Daniel José Antunes Morgado;
Ana Raquel Sá Ramalho;
Marc Manuel de Carvalho Miranda;
Luís Alberto de Jesus Mateus;
Mário Jorge Guilherme Dias;
Daniel Jaime Martins Silveiro;
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SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
2Sarg

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 06/2020

Tm
AdMil
AdMil
Inf
Mat
Mat
Inf
Inf
Mat
AdMil
Inf
Inf
Inf
Art
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Eng
Inf
Inf
Mat
Tm
Cav
Inf
Tm
Cav
Inf
Man
Tm
Eng
FAP
FAP
FAP
Mat
AdMil

(02308391)
(27243391)
(28514592)
(02410994)
(26877493)
(23555392)
(08952296)
(15030096)
(15715394)
(01640695)
(06017799)
(14417501)
(03950303)
(18454704)
(09995905)
(08812996)
(01249005)
(16808700)
(04245209)
(08372103)
(02769504)
(07835704)
(10013697)
(01226502)
(07179102)
(08386300)
(05758309)
(05085104)
(17326012)
(00005705)
(05741306)
(08741606)
(14583006)
(10820911)
(13602406)
(04791011)
(133562)
(131372)
(125943)
(05552510)
(19935410)
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Domingos Manuel Gomes Gonçalves;
Luís Carlos Eiras Gonçalves;
João Carlos Sequeira Pereira da Costa;
Luís Miguel Madeira Eugénio;
Pedro Alexandre Pereira da Silva;
José Carlos Vaz de Barros;
Vítor José Vicente da Fonseca;
Marco Paulo Gaspar Alexandre;
Luís de Jesus Borralho Lopes;
Ricardo Manuel da Rocha Veiga;
Gil Lucas Vicente;
Luís Carlos dos Santos Baião;
José António Teixeira Mesquita;
Joaquim Augusto Nunes Machado;
Serafim André Moreira da Rocha;
Marien N`Guabi Caldas;
João Miguel Martins da Graça;
João Filipe Cachapela de Matos;
Christian Antunes Farinha;
Gabriel António Magalhães da Cunha;
Luís Emanuel Ferreira Afonso da Silva;
David Ferreira Azevedo;
Sandro Joaquim Calhas Falcão;
António Daniel Ferreira Soares;
Ricardo Jorge Ingrês Almeida;
Vítor Rodrigues Marques Tavares;
Diogo Manuel Castro Almeida;
Rui Filipe Rodrigues da Silva;
Tiago Filipe Ventura Santos;
David Alexandre Neto da Graça;
João Carlos Dias Moreira;
Rogério Alexandre Polónia Mendes Lourenço;
Pedro Miguel Correia Cerejo;
Rui Manuel Ribeiro Neves;
Tiago Emanuel Pinheiro Vasconcelos;
Diogo Ferreira Rodrigues;
Luís Filipe Barbosa Maia;
João Filipe Lopes Bemposta;
Cândido Simões Almeida Pereira;
Marco José Cravo Costa;
Jorge Gouveia Gonçalves.
(Despacho 27mai20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais,
“Afeganistão 2019-20”, por despacho, da data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no
âmbito da subdelegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto -Lei
n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten

Cav
Inf
Med
Tm
AdMil

(08491403)
(11065509)
(03806312)
(15605311)
(06744112)

Sérgio Filipe Correia Duarte;
Nuno Filipe Lopes Ribeiro;
Fernanda Filipa da Costa Rosa;
João Tiago Henriques Montez;
André Filipe Mendes Queirós;
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Alf
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg

TS
AdMil
Inf
Mat
Mat
Mat
Tm

(08648809)
(20552692)
(10207792)
(17199805)
(16175103)
(00422104)
(10650909)

2.ª Série

João Manuel Peixoto Coelho;
Carla Manuela da Cunha Barbosa;
João Paulo Pires da Silva;
Daniel Filipe Conceição Graça;
Ana Mafalda Augusto Almeida;
Nuno Miguel Vieira Martins;
Telmo Jorge Marques Dias Duarte.
(Despacho 27mai20)

Condecorado com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Libano 2008-09”,
por despacho, da data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação
de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de
dezembro, o Guard Inf GNR (2100073) Ricardo Manuel Ferreira Estrela.
(Despacho 27mai20)

Ao abrigo do artigo 64.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas (Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de Dezembro), publica-se que em 19out18, foi agraciado
com a Medalha D. Nuno Álvares Pereira — Mérito da Guarda Nacional Republicana, 1.ª Classe, o Gen
(13753582) José Nunes da Fonseca.
(Despacho 09jun20)

Ao abrigo do artigo n.º 62.º da Lei das Ordens Honoríficas Portuguesas (Lei n.º 5/2011, de 02 de
março), publica-se que em 29set16, foi agraciado com a Cruz de Prata da Ordem de Mérito da Guardia
Civil, do Reino de Espanha, o Gen (13753582) José Nunes da Fonseca.
(Despacho 09jun20)

Por despacho do TGen AGE, de 27mai20, proferido no âmbito da delegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os
militares indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
The Army Commendation Medal – EUA
Maj
1Sarg
2Sarg

Art
Art
Eng

(18993698)
(07870999)
(02360510)

Emanuel António Constantino Pinto;
Marco Filipe Pimentel Tavares;
Gonçalo Nuno Belo de Oliveira da Silva Lourenço.

Étoile du Mérite Militaire – RCA
SAj

AdMil

(28514592)

João Carlos Sequeira Pereira da Costa.
Medalha ONU
The Minusca Medal – RCA

Maj
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(11758996)
(04259402)
(16115201)
(15066900)
(13937505)
(03623906)

Nuno Miguel Flores da Silva;
Sérgio Miguel Gorjão Marques;
Nélson Filipe Neves Inácio;
João Salvador das Neves Correia;
Luís Carlos Orvalho Conde da Luz;
Filipe Coutinho Valente Simão Freire;

2.ª Série

Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Alf
Alf
Alf
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
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Inf
Inf
AdMil
Mat
Med
Med
Tm
Inf
Inf
TS
TS
TS
Inf
Inf
Mat
Tm
AdMil
Inf
Mat
Mat
Inf
Inf
Mat
AdMil
Inf
Inf
Inf
Art
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Eng
Inf
Inf
Mat
Tm
Cav
Inf
Tm
Cav
Inf
Man
Tm
Eng
AdMil

(16283806)
(02180104)
(15433711)
(17058911)
(00543111)
(12230111)
(12548412)
(12778510)
(06729411)
(01755797)
(08891009)
(17643304)
(03662290)
(07036891)
(01007792)
(02308391)
(27243391)
(02410994)
(26877493)
(23555392)
(08952296)
(15030096)
(15715394)
(01640695)
(06017799)
(14417501)
(03950303)
(18454704)
(09995905)
(08812996)
(01249005)
(16808700)
(04245209)
(08372103)
(07835704)
(10013697)
(01226502)
(07179102)
(08386300)
(05758309)
(05085104)
(17326012)
(00005705)
(05741306)
(08741606)
(14583006)
(10820911)
(13602406)
(04791011)
(19935410)

Carlos Manuel Ramos da Silva Rainho;
Bruno Alexandre Bento Morgado;
Filipe Daniel Carvalho Pereira Feijó Amorim;
Armando Jorge Loureiro da Silva;
Afonso Daniel Murta;
Joana Rita Faria Ramalho;
João António Santos Dias Fonseca;
Dzmitry Uladziluvovich Reuniutsau;
Pedro Gonçalo Pinto Pires dos Santos;
Daniel José Antunes Morgado;
Ana Raquel Sá Ramalho;
Marc Manuel de Carvalho Miranda;
Luís Alberto de Jesus Mateus;
Mário Jorge Guilherme Dias;
Daniel Jaime Martins Silveiro;
Domingos Manuel Gomes Gonçalves;
Luís Carlos Eiras Gonçalves;
Luís Miguel Madeira Eugénio;
Pedro Alexandre Pereira da Silva;
José Carlos Vaz de Barros;
Vítor José Vicente da Fonseca;
Marco Paulo Gaspar Alexandre;
Luís de Jesus Borralho Lopes;
Ricardo Manuel da Rocha Veiga;
Gil Lucas Vicente;
Luís Carlos dos Santos Baião;
José António Teixeira Mesquita;
Joaquim Augusto Nunes Machado;
Serafim André Moreira da Rocha;
Marien N`Guabi Caldas;
João Miguel Martins da Graça;
João Filipe Cachapela de Matos;
Christian Antunes Farinha;
Gabriel António Magalhães da Cunha;
David Ferreira Azevedo;
Sandro Joaquim Calhas Falcão;
António Daniel Ferreira Soares;
Ricardo Jorge Ingrês Almeida;
Vítor Rodrigues Marques Tavares;
Diogo Manuel Castro Almeida;
Rui Filipe Rodrigues da Silva;
Tiago Filipe Ventura Santos;
David Alexandre Neto da Graça;
João Carlos Dias Moreira;
Rogério Alexandre Polónia Mendes Lourenço;
Pedro Miguel Correia Cerejo;
Rui Manuel Ribeiro Neves;
Tiago Emanuel Pinheiro Vasconcelos;
Diogo Ferreira Rodrigues;
Jorge Gouveia Gonçalves.
Medalha UE

The Common Security and Defense Policy Service Medal – Mali
SCh

Tm

(03871384)

António Machado Fernandes.
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The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA
TCor

Mat

(01961591)

Paulo Jorge Nascimento Fernandes.

Louvores
Louvo o Maj AdMil (19740298) Carlos Miguel Nina Pereira Martins, pelas excecionais
qualidades e virtudes militares e elevada competência profissional como desempenhou, ao longo do período
de cerca de três anos, as exigentes funções que lhe foram atribuídas na Direção de Finanças.
No cargo de chefe da Secção Logística, sobressai a determinação e espírito de sacrifício que devotou
a melhoria das condições de habitabilidade e serviço da Direção de Finanças, através de obras de
beneficiação das instalações e obtenção de equipamentos necessários ao desenvolvimento da atividade
normal. Chamado a desempenhar as funções de Adjunto do MGen Diretor de Finanças, em acumulação de
funções, evidencia-se o profundo conhecimento e rigor com que procedeu à análise de cada matéria que lhe
foi confiada, concorrendo, de modo decisivo, para a elevada qualidade dos estudos e propostas
superiormente apresentadas, denotando excelsos dotes de lealdade e cultura geral civil e militar, assim como
uma aptidão para bem servir nas mais variadas circunstâncias.
Como Chefe da Secção de Contabilidade e Fiscalidade da Repartição de Gestão Financeira e
Contabilidade, cedo evidenciou uma exemplar dedicação, abnegação e perseverança na execução das várias
tarefas da sua responsabilidade, mercê dos seus vastos conhecimentos da área financeira e capacidade de
adaptação à mudança. Uma das tarefas foi o apoio à operacionalização do processo financeiro concernente
à fusão do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos no Exército, de forma a manter o
normal funcionamento do apoio logístico do medicamento e material sanitário às Forças Armadas.
Designado para responder ao procedimento de inspeção tributária ao exercício de 2015 da extinta MM-Gestão
Partilhada, E.P.E., estabeleceu uma profícua relação com a equipa de auditoria, procurando soluções
equilibradas e apresentando propostas oportunas para a resolução das recomendações emanadas,
contribuindo para a manutenção do bom nome do Exército em matéria tributária.
A sua ação tem sido determinante na implementação do Sistema de Normalização Contabilística para
as Administrações Públicas (SNC-AP), imperativo que veio alterar, de forma substancial, o planeamento,
relato e controlo financeiro do Exército desde o início de 2019, de forma a permitir uma imagem verdadeira
e apropriada da posição e desempenho financeiro e dos fluxos de caixa, com repercussão nas demonstrações
financeiras e outros documentos a transmitir às várias entidades por imperativo legal. Nas suas várias
dimensões de implementação, destaca-se o prestimoso apoio na definição de políticas comuns para a Defesa
Nacional e na adequação do Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN) a esta nova
realidade, através dos vários Grupos de Trabalho constituídos a nível do Ramo e da Defesa. Neste particular,
realça-se o seu contributo decisivo nos trabalhos colaborativos em curso, para a relevância contabilística
dos inventários e dos ativos fixos tangíveis do Exército, quer no âmbito do edificado quer do material
militar.
Destacam-se, ainda, os trabalhos de encerramento do ano 2019 e a consequente preparação da Conta
de Gerência a apresentar ao Tribunal de Contas, a primeira em SNC-AP, onde, mercê dos seus elevados
dotes de caráter, tenacidade e rigor, tem colaborado com as entidades envolvidas interna e externamente.
Merecem, igualmente, menção as tarefas relacionadas com a fiscalidade e a submissão atempada da
informação nos diversos portais e interfaces das várias entidades do Estado, contribuindo para que as
obrigações do Exército permaneçam em dia, a resolução tempestiva de problemas resultantes da integração
em SIGDN do processamento de remunerações, sem repercussões no efetivo, e ainda o apoio de helpdesk
às U/E/O e a melhoria contínua dos normativos internos que regulam a atividade financeira. A sua ação foi
igualmente reconhecida nas conferências de cariz financeiro levadas a cabo no Instituto Universitário
Militar e na Academia Militar.
Militar que demonstra, em permanência, ser possuidor de extraordinária dedicação ao serviço e
obediência, correção no trato e nas atitudes, o Major Pereira Martins evidencia um conjunto ímpar de
qualidades e virtudes militares, que justificam este público louvor e o creditam como merecedor de que os
serviços por si prestados à Direção de Finanças sejam considerados relevantes, extraordinários e distintos,
dos quais resultou honra e lustre para o Exército.
05 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 06/2020

241

Louvo o SAj AdMil (04939188) Celestino Campos Gameiro pelas excecionais qualidades e
virtudes militares, competência técnica, excecional dedicação, obediência e pela forma altamente
profissional com que desempenhou, ao longo dos últimos três anos e dois meses, as funções de Adjunto do
Chefe dos Recursos Financeiros na Unidade de Apoio Técnico e Administrativo (UATA) da Polícia
Judiciária Militar (PJM).
Militar disciplinado e rigoroso na sua conduta diária, detentor de elevado espírito de sacrifício e de
obediência que em muito contribuíram para o bom desempenho das suas atribuições, tornando-se um
prestimoso colaborador dos Recursos Financeiros, revelando excecionais qualidades e virtudes militares,
qualidades essas que aliadas à sua reconhecida capacidade técnica, fruto da sua experiência e formação
profissional lhe permitiram obter excelentes resultados.
No desempenho das funções de Adjunto do Chefe de Recursos Financeiros, procedeu, com a
eficiência que lhe é reconhecida, à transferência e verificação mensal das quotizações para CGA, da ADSE
e do IRS. Controlou, com total transparência, o Fundo de Maneio da PJM e efetuou a conferência diária do
cofre. Efetuou os pagamentos no Sistema Integrado de Gestão (SIG-DN), concorrendo assim para o correto
apuramento dos saldos contabilísticos. Prestou apoio na aquisição e receção de materiais e equipamentos,
no respetivo controlo e atualização das cargas afetas ao património da PJM, revelando total disponibilidade
e atento controlo dos ativos, demonstrando estar tecnicamente muito bem preparado para as funções que
desempenhou.
Militar de elevados dotes de caráter, lealdade, honestidade, dotado de uma notável capacidade de
organização e trabalho, valores que lhe granjearam a estima e a consideração dos seus superiores
hierárquicos, assim como a admiração dos seus subordinados.
Pelas relevantes qualidades pessoais e virtudes militares e pela elevada competência no âmbito
técnico-profissional evidenciadas, é de inteira justiça que os serviços prestados pelo Sargento-Ajudante
Celestino Campos Gameiro sejam considerados como extraordinários, relevantes e de muito mérito,
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Polícia Judiciária
Militar.
25 de maio de 2020. — O Diretor-Geral da PJM, Paulo Manuel José Isabel, Comodoro.
(Louvor n.º 166/20, DR, 2.ª Série, n.º 112, 09jun20)


II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO

Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, para
a situação administrativa que a cada um se lhe indica, na correspondente data:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

Cor

Art

(00657688)

José Carlos Marques
Gonçalves

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

03-02-20

Cor

Eng

(12656084)

João Manuel Pires

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

22-02-20

(00223793)

Luciano Joaquim Freire
Monteiro

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-02-20

TCor Inf
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NIM

Nome
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Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

TCor Cav

(19066496)

Duarte Jorge Heitor
Caldeira

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

01-02-20

TCor Tm

(14260990)

António Martins Limão de
Oliveira Jarmela

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

07-02-20

Maj

Inf

(03139297)

Luís Ricardo Franco Pereira

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-02-20

Maj

AdMil (11940896)

Luís Miguel Fernandes
Martins

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º

01-01-20

Cap

Inf

(11577805)

José Afonso Fontinha André

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

24-02-20

Cap

Art

(14288203)

Filipa Alexandra Marques da
Costa Ferreira

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Quadro art.º 173.º

24-02-20

(Despacho 28fev20)

Cor

Inf

(14752086)

Lúcio Manuel Soeiro
Marinho de Campos

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

03-03-20

Cor

Cav

(10978985)

Paulo de Jesus Pereira
Zagalo

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

07-03-20

TCor Eng

(19417096)

Diana Martins Branco
Morais

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

03-03-20

TCor Tm

(14260990)

António Martins Limão de
Oliveira Jarmela

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

03-03-20

TCor Tm

(05491586)

Luís António Salomão de
Carvalho

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

09-03-20

Maj

Med

(17440999)

Hélder Alexandre Correia
Dores

Adido n.º 1
do art.º 174.º

Quadro art.º 173.º

02-03-20

Maj

Cav

(05448998)

Gonçalo Nuno Ascenso
Silvestre

Quadro art.º 173.º

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

20-03-20

Maj

Med

(18503898)

Ana Rita dos Reis
Herculano

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

Quadro art.º 173.º

23-03-20

Cap

Med

(01878899)

Rui Miguel Nogueira
Pereira

Adido n.º 1
do art.º 174.º

Quadro art.º 173.º

02-03-20

Cap

TPesSecr (03385992)

Artur Manuel Trindade
Mimoso

Adido n.º 1
do art.º 174.º

Quadro art.º 173.º

05-03-20

Cap

Tm

(03972200)

Luís Carlos Oliveira
Mendes

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

20-03-20

Cap

Med

(05665797)

Frederico Nuno Faro
Varandas

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

20-03-20
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Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

Cap

Eng

(19086798)

Rodrigo Manuel Gomes
Breda

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

23-03-20

Cap

Med

(14779000)

Nuno José Araújo Abreu
Fidalgo de Oliveira

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

23-03-20

(Despacho 31mar20)

Cor

Cav

(10978985)

Paulo de Jesus Pereira
Zagalo

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

01-04-20

(Despacho 30abr20)


III — DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
Início de funções
Desde 20abr20 passou a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, no Juízo Central Criminal do
Porto, o Cor Inf (10995883) José António Teixeira Leite.
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Nome

Cor
Cor
Cor
TCor

Inf
Inf
Inf
Farm

(17131684)
(02126184)
(11079884)
(11594384)

Artur José Lima Castanha
Carlos Alberto Esteves Filipe
Jaime Ventura Morais Queijo
Ilda Maria de Sousa Antunes Dias

TCor

Mat

(01405085)

Manuel Fortunato Mendes Marques

UEO

Data

Cmd/ZMA
EMGFA/Cargo
DGPDN/MDN
UnAp/EME
Dilig. Ex-HMB
DGRDN/MDN

27-04-20
13-05-20
29-05-20
30-03-20
12-04-20

Fim de funções
Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto
Cor
TCor

A/S
Inf
Cav

NIM
(15767882)
(09299790)

Nome
José António da Costa Granjo Marques
Alexandre
Luís Manuel da Palma Franco

UEO

Data

IGE
MusMil/Elvas

05-05-20
05-05-20
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Os militares abaixo indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, na
UnAp/EME, em diligência no Ex-HMB, desde 26Mai20:
Posto

A/S

Cor
Cor
TCor

Farm
Farm
Farm

NIM
(12367485)
(09882782)
(11594384)

Nome
Maria Ângela Pereira Rodrigues Pinheiro Pimentel Furtado
Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira Jorge
Ilda Maria de Sousa Antunes Dias

IV — OBITUÁRIO

Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2020
março
março
março
abril
abril
maio
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho
junho

02
14
26
02
30
25
02
05
05
07
10
12
13
15
19
19
20
21
21
23
27
28
30

Cap
1Sarg
SCh
SCh
SAj
Cap
Cor
SAj
CbAdj
Maj
1Sarg
SCh
SAj
Cor
SCh
Maj
1Sarg
SCh
SCh
Cor
TCor
Cor
SAj

SGE
Inf
Mat
Cav
Inf
SGE
Inf
AdMil
Inf
SGE
Cav
Art
Inf
Inf
SGE
Mat
Mus
SGE
Art
Inf
Inf
Inf
Cav

(52170111)
(62041954)
(51334111)
(50439611)
(50657411)
(34093357)
(49078857)
(51518311)
(33191847)
(51148911)
(52108111)
(50038011)
(42416361)
(51401611)
(52065911)
(09941364)
(48098660)
(02943582)
(50024011)
(00253778)
(45545449)
(45022657)
(45024458)

Manuel Vermelho Moreira;
Jerónimo Ribeiro da Graça;
Carlos Manuel Esteves;
José Inácio Infante;
Guilherme Augusto Corujo;
João Guilherme Gonçalves;
Fortunato de Freitas;
Joaquim Nunes da Silva;
Teotónio Augusto Fialho;
José de Oliveira Carvalho;
Carlos da Silva Almeida;
Manuel da Piedade Moura;
António Marinheiro Costa;
António Augusto Pinto da Cunha Leal;
Manuel João Lopes Pouca Roupa;
Luís Eugénio Bataglia Fabião;
Manuel Arruda Simões;
António Manuel Leite de Medeiros;
Camilo Fernandes Serrano;
Aníbal José Roque Correia;
Ramiro de Oliveira Dias;
Joaquim Vaz Cariano;
Rui Eugénio Gonçalves.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 07/31 DE JULHO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo artigo
34.º, atento o disposto nos artigos 13.º e 14.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,
conceder a Medalha de Serviços Distintos, Grau Ouro, ao TGen (50435511) Alexandre Maria de Castro
de Sousa Pinto.
(Portaria n.º 486/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
BGen

(04422384)

Carlos Manuel de Matos Alves.
(Despacho 15jul20)

BGen

(08756682)

José da Silva Rodrigues.
(Despacho 25mai20)

Cor

Tir

Art

(15369685)

João Luís Morgado Silveira.
(Despacho 30jul20)

Cor

Tir

Mat (02469884)

João Luís de Sousa Pires.
(Despacho 07jul20)

Cor

Inf

(04257987)

João Alberto Gonçalves Domingos.
(Despacho 09jun20)
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AdMil

(12287983)
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Manuel David de Jesus.
(Despacho 20jul20)

Cor

Mat Res

(00610382)

José Manuel Jorge da Costa Roldão.
(Despacho 16jun20)

TCor
TCor
TCor

Inf
Cav
Inf

(09591888)
(04494289)
(13983893)

Luís Alexandre Pereira Leite Basto;
Luís Carlos Gomes da Silva;
Anselmo Melo Dias.
(Despacho 24jun20)

TCor
TCor
TCor
TCor

Inf
Inf
Art
Inf

(15919890)
(04801288)
(04267590)
(10487491)

Paulo Luís Almeida Pereira;
José Manuel Tavares das Neves;
Jaime Adolfo Cabral Ribeiro da Cunha;
Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo.
(Despacho 17jul20)

TCor

Cav

(08170691)

Carlos Manuel da Costa Gabriel.
(Despacho 22jun20)

TCor
TCor

Inf
Art

(15644591)
(02337795)

Rui Manuel Proença Bonita Velez;
Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues.
(Despacho 03jun20)

TCor

Cav

(17763892)

João Paulo dos Santos Faria.
(Despacho 08jun20)

TCor

Inf

(32666192)

Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes.
(Despacho 01jul20)

TCor

Inf GNR

(1950879) Nuno Miguel Casado Alberto.
(Despacho 10jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, nos termos do disposto no artigo 17.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, os seguintes militares:
SMor
SMor

Cav
Art

(15852686)
(01647386)

António Saqueiro da Silva;
Paulo Jorge de Morais Pinho.
(Despacho 17jul20)

SMor

Tm

(01483885)

Luís Alberto da Silva Reis.
(Despacho 21mai20)
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Luís Filipe Ferreira Antunes.
(Despacho 01jul20)

SCh

Inf

(00337689)

João Alfredo Rodrigues de Moura.
(Despacho 09jun20)

SAj

Inf

(08121492)

Jorge Humberto Nunes da Silva.
(Despacho 06jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SMor
SCh
SCh
SCh

Mat
Mat
Cav
Inf

(00063183)
(06850086)
(16986988)
(09546886)

António José de Jesus Bernardo;
Rui Antunes Alferes Gomes;
Germano Manuel Mendes Badalo;
José dos Santos Guerra.
(Despacho 08mai20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cor
Cor

Tm
Art

(00849886)
(02000786)

José Carlos da Costa Guilherme;
José Alberto Dias Martins.
(Despacho 24jun20)

Cor

Mat

(07276886)

Arlindo Neves Lucas.
(Despacho 29jul20)

Cor
Cor

Inf
Art

(15344483)
(19715986)

Valdemar Correia Lima;
António José Belchior Serrano.
(Despacho 17jul20)

Cor

Inf Ref (06270967) Américo José Guimarães Fernandes Henriques.
(Despacho 08jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
TCor
TCor

Art
Eng

(06957088)
(12222992)

Maurício Luciano Saraiva Raleiras;
Arlindo Paulo Martins Domingues;
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Inf
Med

(10283495)
(01585200)
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Hélder Fernando Ramos do Amaral Parcelas;
Vítor Emanuel Varela de Freitas.
(Despacho 17jul20)

TCor

Tm

(17579089)

José Jaime Soares Pereira.
(Despacho 14mai20)

TCor

Cav

(06355793)

Rui Jorge Palhoto de Lucena.
(Despacho 08jul20)

TCor

AdMil

(27067393)

David Miguel Pascoal Rosado.
(Despacho 03jun20)

TCor
Maj

Art
Cav

(17158895)
(01933196)

José Miguel Sequeira Maldonado;
Carlos Manuel Figueiredo Lopes.
(Despacho 15jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 2.ª Classe,
por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
TCor
TCor
Maj

Inf
(33395292)
Art
(04548994)
TPesSecr (04066288)

Rui Pedro Almeida Costa;
Sandro José Robalo Geraldes;
Carlos António Santos Carretas;
(Despacho 09jul20)

Maj
Maj
Maj
Maj

Eng
Tm
TTrans
TExpTm

(12774596)
(19021196)
(07891588)
(12393888)

Miguel Henrique Domingos Dias Sereno;
António Pedro Pereira de Almeida Matos;
Luís André Lourenço Rodrigues;
José Luís Mendes Torres.
(Despacho 09jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
TCor
TCor
Maj
Maj

Cav
Inf
Cav
Cav

(1926007)
(1970336)
(1970318)
(2000931)

Paulo Jorge Rocha Pereira;
Vasco Rodrigo Diogo Dias;
Nuno Alexandre Cortez Gonçalves Santos;
Mafalda de Jesus Gomes de Almeida Martins.
(Despacho 05jun20)

Maj
Maj
Maj

Inf
Inf
Inf

(1991042)
(1991076)
(2010991)

Carlos Eduardo Patronilho Rodrigues de Queiroz;
David Teixeira Pires;
Rui Manuel Lanita Fernandes.
(Despacho 26jun20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e do artigo 38.º do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 20.º do mesmo diploma
legal, os seguintes militares:
Cap

Inf

(05953802)

Jonathan Cardoso de Miranda.
(Despacho 17jul20)

Cap

Inf

(10747105)

Amadeu Jorge de Figueiredo Lopes.
(Despacho 08jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 3.ª Classe,
por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
Cap
TPesSecr
SMor Inf

(20949192)
(03760284)

José Manuel Gonçalves Guia;
António Pedro Ralheta Travanca.
(Despacho 09jul20)

Cap
Cav
SMor Med

(17199306)
(08396085)

Marco José Martins da Silva;
João António Gaspar da Silva.
(Despacho 01jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

AdMil
AdMil
Inf
Inf
Cav
Cav

(2050050)
(2050059)
(2050053)
(2031233)
(1991044)
(2050040)

Pedro Miguel Rodrigues Marques;
Verónica Sofia Ramos Inácio;
Sandra Marina Pinto de Bessa;
Orlando Gaspar Salgado Mendes;
Ricardo Filipe de Novais Lopes;
Luís Carlos Figueiredo Paulino.
(Despacho 05jun20)

Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
SMor

Cav
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf

(2041105)
(2090004)
(2041132)
(2050044)
(2060032)
(2090010)
(1890384)

Marcos André Albano Flambó;
Maria Margaria Rosado Cotrim;
Cláudio Miguel Moreira Godinho;
Maria Luisa Faria Peixoto;
Pedro Miguel Marques Videira;
João Daniel Frutuoso Lourenço;
Francisco António Morais Fraga.
(Despacho 26jun20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2
do artigo 20.º do mesmo diploma legal, o SMor Inf (00934284) Carlos Alberto Duarte Fontes.
(Despacho 24jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SCh
Corn/Clar
SAj
Mat
1Sarg Cav

(10006788)
(34338493)
(02177701)

Pedro Jorge Silva Henriques;
Jorge Manuel Bairrada Marques;
Hélder Pedro de Sousa Gomes.
(Despacho 01jul20)

SCh
Inf
SAj
AdMil
1Sarg Cav

(02525287)
(10157800)
(10704303)

Bernardino Ribeiro Morais;
Luís Carlos Pinto Fajardo;
Filipe Pereira Ramalho.
(Despacho 09jul20)

SAj
SAj

Tm
AdMil

(07176493)
(13313903)

Hélder José Fernandes Barreira;
Hélder Manuel Carvalho Alves Magalhães.
(Despacho 09jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SCh
SCh

Mat
Art

(19559287)
(17452682)

José Júlio Gomes de Carvalho;
Paulo Jorge dos Santos Almeida.
(Despacho 05jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf

(1930363)
(1940221)
(1916160)
(1930490)
(1910649)
(1940723)
(1930136)
(1970187)
(1940439)
(1950147)

António Manuel Gomes Cordeiro;
José Domingos Lampreia Rodrigues;
Francisco Baltazar Efigénio da Palma;
Rui Manuel Maia de Sousa;
Vítor Manuel Meireles de Sousa;
Paulo Alexandre Ramalhete Antunes;
Vítor Manuel Sécio Antas;
Paulo Jorge da Conceição Oliveira;
Carlos Manuel Gomes;
Paulo Alberto Costinha Antunes;
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Cb
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AdMil
Inf
Inf
Cav
TIE
Cav
Inf
Inf
AdMil

(1950876)
(1990885)
(2021015)
(1980597)
(2031120)
(1910172)
(1970485)
(1910508)
(2000037)
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Carlos Alberto Vaz Fernandes;
Filipe Pires Martins;
Nilton César Almeida de Carvalho;
Marco Manuel Santos;
Ramiro Coelho Figueiras;
António Luís Figueira Eperifânio;
José António Correia de Melo;
José João Rosa Sêco;
João de Deus Maças Gavião.
(Despacho 05jun20)

SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
CbCh
Cb

Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
AdMil
Cav
Inf
Inf
Inf

(1930082)
(1896177)
(1960236)
(1960826)
(1960617)
(1970678)
(1950035)
(1940056)
(1940420)
(1916089)
(1940477)
(2070142)
(1940451)
(1970617)

Analídio da Costa Silva;
Paulo José Santos do Amaral;
Luís Filipe Viana da Costa;
João Paulo Raimundo Dimas;
José Samuel Malheiro da Silva Santos;
Sérgio José Alves Godinho;
Ruy Lima Susano;
Carlos Alberto Velez Trabuco;
Raúl Amado da Fonseca;
João Carlos Vieira Gonçalves da Eira;
Carlos José Amaro Gonçalo;
Jorge Alexandre Duarte Marques;
Eduardo João Madeira Cavaco;
Carlos Manuel da Silva Carrilho.
(Despacho 26jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2
do artigo 20.º do mesmo diploma legal, o SAj Art (09480196) António José Dias Lopes.
(Despacho 21mai20)

Perante a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), a
Defesa Nacional e as Forças Armadas contribuíram, e continuam a contribuir, de forma decisiva para a
resposta nacional à pandemia, numa articulação muito estreita com as mais diversas entidades da sociedade
civil, ao mesmo tempo que continuam a assegurar o cumprimento integral das suas missões, apesar dos
inerentes desafios que decorreram desta situação de exceção.
A atuação profissional e dedicada da Defesa Nacional e das Forças Armadas durante a pandemia tem
vindo a demonstrar que as Forças Armadas são essenciais em tempo de paz e que estão preparadas para se
adaptarem rapidamente para responder a todo o tipo de emergências complexas, demonstrando plenamente
a sua relevância e caráter singular na garantia da segurança de Portugal e dos portugueses.
O extraordinário empenho de militares, militarizados e civis da Defesa Nacional e das Forças
Armadas, reconhecido por todos e que importa assinalar e enaltecer publicamente, focou-se num rigoroso
planeamento que permitiu conduzir as ações no terreno de forma coordenada e sustentada, contribuindo
para a segurança sanitária e para o bem-estar da população, através do apoio a um leque alargado de
entidades, das quais se destacam os Ministérios da Educação, da Justiça, do Mar, dos Negócios
Estrangeiros, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; os Governos Regionais dos Açores
e da Madeira; o Serviço Nacional de Saúde; a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; as
forças e serviços de segurança; as câmaras municipais; a Liga dos Combatentes e diversas misericórdias.
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Perante a inegável relevância, espírito de sacrifício e capacidade de adaptação para bem servir
Portugal e os portugueses, no cumprimento das missões relacionadas com o combate à COVID-19, impõe-se
o reconhecimento público da Defesa Nacional e das Forças Armadas.
Pelas razões enunciadas e ainda pela forma excecional como responderam aos desafios que se têm
vindo a colocar, expresso o meu público reconhecimento pela ação dos militares, militarizados e civis da
Defesa Nacional e das Forças Armadas no combate à COVID-19, pelo seu exemplo de elevadíssima
competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, que
contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e o cumprimento da missão do Ministério da
Defesa Nacional.
Considero ser, assim, de inteira justiça dar público realce aos serviços prestados e apontar estes
militares como exemplo a seguir, vendo-os como justos merecedores de serem distinguidos com este
reconhecimento, que é primeiramente de carácter simbólico, já que a sua distinção individual pretende
homenagear o trabalho desenvolvido pela Defesa Nacional e pelas Forças Armadas, no seu conjunto, no
combate à COVID-19.
Destaco a forma como contribuíram para o prestígio da Defesa Nacional, das Forças Armadas e de
Portugal, incorporando qualidades e virtudes militares, competência profissional, perseverança e
extraordinário desempenho no cumprimento das suas missões, nas instituições que cada um serve.
Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 34.º e atento o disposto
nos artigos 25.º, 26.º e 27.º, todos do Regulamento da Medalha Militar e da Medalha Comemorativa das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concedo a Medalha da
Defesa Nacional aos seguintes militares:
Primeira Classe:
Gen
TGen
TGen
MGen
BGen
BGen
Cor
Cor

Farm
Med

(13753582)
(05161381)
(08733481)
(13030683)
(02105584)
(14015883)
(16882585)
(02767487)

José Nunes da Fonseca;
Marco António Mendes Paulino Serronha;
Fernando Celso Vicente de Campos Serafino;
Jorge Filipe Marques Moniz Côrte Real Andrade;
João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro;
Rui Fernando Gonçalves Teixeira de Sousa;
Margarida Sá Figueiredo Almeida;
António José dos Santos Moura.

(06779492)
(30646292)
(38516793)
(23379693)
(03383999)
(00223000)

António Eduardo Bruno Lopes João;
João Ricardo de Sousa Barbosa e Dias da Costa;
Ângelo Miguel Marques Simões;
José Paulo Silva Bartolomeu;
Milton Jacinto Pais;
Wilson David Talhão Antunes.

Segunda Classe:
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj

Vet
Art
Art
Inf
Eng
Vet

18 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho
(Portaria n.º 468/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do
artigo 34.º, e atento o disposto nos artigos 25.º e 26.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.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, conceder a Medalha da Defesa Nacional, 2.ª Classe, aos seguintes
militares:
TCor

Art

(00440093)

José Carlos Pinto Mimoso.
(Portaria n.º 485/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20)
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(01405085)
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Manuel Fortunato Mendes Marques.
(Portaria n.º 473/20, DR, 2.ª Série, n.º 126, 01jul20)

Perante a situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), a
Defesa Nacional e as Forças Armadas contribuíram, e continuam a contribuir, de forma decisiva para a
resposta nacional à pandemia, numa articulação muito estreita com as mais diversas entidades da sociedade
civil, ao mesmo tempo que continuam a assegurar o cumprimento integral das suas missões, apesar dos
inerentes desafios que decorreram desta situação de exceção.
A atuação profissional e dedicada da Defesa Nacional e das Forças Armadas durante a pandemia tem
vindo a demonstrar que as Forças Armadas são essenciais em tempo de paz e que estão preparadas para se
adaptarem rapidamente para responder a todo o tipo de emergências complexas, demonstrando plenamente
a sua relevância e caráter singular na garantia da segurança de Portugal e dos portugueses.
O extraordinário empenho de militares, militarizados e civis da Defesa Nacional e das Forças
Armadas, reconhecido por todos e que importa assinalar e enaltecer publicamente, focou-se num rigoroso
planeamento que permitiu conduzir as ações no terreno de forma coordenada e sustentada, contribuindo
para a segurança sanitária e para o bem-estar da população, através do apoio a um leque alargado de
entidades, das quais se destacam os Ministérios da Educação, da Justiça, do Mar, dos Negócios
Estrangeiros, da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social; os Governos Regionais dos Açores
e da Madeira; o Serviço Nacional de Saúde; a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; as
forças e serviços de segurança; as câmaras municipais; a Liga dos Combatentes e diversas misericórdias.
Perante a inegável relevância, espírito de sacrifício e capacidade de adaptação para bem servir
Portugal e os portugueses, no cumprimento das missões relacionadas com o combate à COVID-19, impõe-se
o reconhecimento público da Defesa Nacional e das Forças Armadas.
Pelas razões enunciadas e ainda pela forma excecional como responderam aos desafios que se têm
vindo a colocar, expresso o meu público reconhecimento pela ação dos militares, militarizados e civis da
Defesa Nacional e das Forças Armadas no combate à COVID-19, pelo seu exemplo de elevadíssima
competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, que contribuíram
significativamente para a eficiência, prestígio e o cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional.
Considero ser, assim, de inteira justiça dar público realce aos serviços prestados e apontar estes militares
como exemplo a seguir, vendo-os como justos merecedores de serem distinguidos com este reconhecimento, que
é primeiramente de carácter simbólico, já que a sua distinção individual pretende homenagear o trabalho
desenvolvido pela Defesa Nacional e pelas Forças Armadas, no seu conjunto, no combate à COVID-19.
Destaco a forma como contribuíram para o prestígio da Defesa Nacional, das Forças Armadas e de
Portugal, incorporando qualidades e virtudes militares, competência profissional, perseverança e
extraordinário desempenho no cumprimento das suas missões, nas instituições que cada um serve.
Assim, nos termos da competência que me é conferida pelo n.º 3 do artigo 34.º e atento o disposto
nos artigos 25.º, 26.º e 27.º, todos do Regulamento da Medalha Militar e da Medalha Comemorativa das
Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, concedo a Medalha da
Defesa Nacional, 4.ª Classe, aos seguintes militares:
SCh
SAj
SAj
1Sarg

Art
Inf
Eng
Art

(13691988)
(09010691)
(19320997)
(03442103)

Fernando Jorge de Almeida Pereira;
Paulo Alexandre Trigueiro Nunes;
Vítor Hugo de Bessa Jorge;
António Eduardo Carramão de Oliveira Leitão.

18 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho
(Portaria n.º 468/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha Cruz de São Jorge,
1.ª Classe, os seguintes militares
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TGen

(09028679)

2.ª Série

Luís Francisco Botelho Miguel.
(Despacho n.º 6 628/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20)

Cor

Cav Ref

(02952479)

Luís Manuel Proste Villa de Brito.
(Despacho n.º 6 634/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º
e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar respetivamente com a Classe da Medalha
Cruz de São Jorge, qua a cada um se indica, os seguintes militares:
Primeira Classe:
Cor
Cor
Cor
Cor

Cav
Cav
Inf
Art

(01266186)
(02007586)
(12183486)
(08932488)

António Manuel de Almeida Domingues Varregoso
Rui Manuel Sequeira de Seiça
Pedro Alexandre de Almeida Faria Ribeiro
Luís Filipe de Sousa Lopes

05-11-18;
18-10-19;
04-11-19;
23-04-19.

(03909289)
(08184588)
(13677089)
(15602989)
(01292286)
(09765191)
(00674892)
(06204691)
(16352992)
(17118191)
(30646292)
(22309491)
(33205492)
(19397996)
(37822993)
(06972796)
(19697899)
(11806700)
(09438897)

Pedro Nuno Rego Ferreira
Joaquim António Sousa Lima Marques da Silva
Carlos Manuel Machado Narciso Cavaco
Luís Miguel Correia Mourato Gonçalves
Rui Carlos Monteiro de Oliveira
Fernando António dos Santos Maçana
Joaquim Inácio Pinto Noruegas
Fernando Domingues Grilo
Norberto Francisco Calmeiro Vaz
Sidónio Carneiro Dias
João Ricardo de Sousa Barbosa e Dias da Costa
Rita Isabel Costa Mendonça da Luz
João Luís Barreira
Bruno Gonçalo Nunes Carrasqueira
Júlio Manuel Coutinho Franco Gouveia Carvalho
Marco Paulo da Conceição Sobreira Gomes
Jorge Emanuel Ferreira Louro
Luís Manuel Coelho Fernandes
Alexis da Fonseca Vicente

10-02-20;
30-01-20;
23-04-19;
05-09-19;
03-07-19;
07-06-19;
01-02-19;
03-07-19;
07-11-19;
03-07-19;
13-03-19;
03-07-19;
03-10-19;
03-07-19;
12-03-19;
08-07-19;
27-07-18;
20-12-18;
26-09-19.

(12654503)
(17917405)
(07301110)
(16017183)

Pedro Miguel Campos Coelho
Fernando Chalana Azevedo Fernandes
Licínio de Jesus Martinho Gomes
Carlos Reis Pio

17-05-18;
06-06-19;
03-07-19;
03-07-19.

(01546187)
(00460288)
(14963388)

António Manuel Ribeiro Marques Fórnea
António Carlos Verde Mendes
José Manuel Sebastião Dias

12-03-19;
09-12-19;
20-12-18;

Segunda Classe:
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

Eng
Inf
Art
Cav
Inf
Art
Cav
Art
Art
Eng
Art
AdMil
Inf
Cav
Vet
Art
Inf
Art
Art

Terceira Classe:
Cap
Ten
Ten
SMor

Eng
Cav
Inf
Eng

Quarta Classe:
SCh
SCh
SCh

Inf
Mat
Art

2.ª Série

SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
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Tm
Inf
Cav
Tm
Art
Cav
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
AdMil

(09838588)
(14567391)
(19845989)
(05925495)
(13452397)
(07797303)
(18268602)
(05223802)
(07436801)
(06771905)
(02734004)
(18557404)
(19273109)

Eurico de Jesus Rebelo
Carlos Manuel Oliveira Carvalho
Marco Paulo de Freitas Pereira
Fernando Manuel Rebelo Duarte
Francisco José Ferreira Mergulhão dos Santos
João Paulo Marcos Carvalho
Márcio Filipe de Almeida Gonçalves
Tiago José Carneiro Fernandes
Bernardo Filipe Ramos
Hugo Emanuel Pereira Barros
José Filipe Teixeira Barros
José André Andrade de Sá
Nelson Jorge Teixeira Bernardo
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10-07-19;
12-10-19;
26-08-19;
25-09-18;
11-10-19;
06-06-19;
06-06-19;
06-06-19;
03-07-19;
25-09-18;
03-07-19;
03-07-19;
12-03-19.

(Despacho n.º 7 294/20, DR, 2.ª Série, n.º 139, 20jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha Cruz de
São Jorge, 4.ª Classe, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de
dezembro, o SAj Eng (25394193) Abílio Pedro Pinheiro Nunes.
(Despacho n.º 6 619/20, DR, 2.ª Série, n.º 122, 25jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o Cor Inf Emilílio
Vanderlei Ribeiro, do Exército Brasileiro.
(Despacho 19jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
TCor
TCor
Maj

Inf (14125687)
Mat (16238785)
Inf (02728501)

António da Silveira Pataco Raposo;
António Maria Eliseu Travassos;
Pedro Henrique Santos França.
(Despacho 09jun20)

Maj
Maj

Med (13739695)
Dent (12257697)

João Luís Curado de Figueiredo;
Gil Rua da Silva Leitão Borges.
(Despacho 09jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
TCor

Art

(00219393)

Homero Gomes Abrunhosa.
(Despacho 25mai20)
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TCor

Inf

(32469392)

2.ª Série

Bruno André Assunção Marques Lopes.
(Despacho 08jul20)

Maj

Cav (03918794)

Pedro Nuno Antunes Ferreira.
(Despacho 22jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo do artigo 25.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, o Maj TTrans
(02384490) Firmino António Gomes Vital.
(Despacho 05jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 3.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten

Med
Eng
Art
Med
TS

(02853103)
(17537103)
(06730811)
(05535010)
(15304087)

Paulo Jorge Gomes Dinis;
Luís Filipe Costa dos Santos Neves;
Cristiano Fonseca de Almeida;
João Miguel Oliveira Leite;
Alfredo António Casas Novas Correia.
(Despacho 09jul20)

Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten

Inf
Art
Inf
Tm
Mat
Tm
Tm
Inf

(11577805)
(06224409)
(13927402)
(15188306)
(01990810)
(01999711)
(18931911)
(02684705)

José Afonso Fontinha André;
Marisa Figueiredo Cardoso;
José António Ferreira da Silva;
Francisco Domingues Jorge;
Daniel Filipe Fernandes Marques;
Joel Augusto Joanaz D'Assunção Dias;
André Alves Silva;
Luís Miguel Alves Lopes.
(Despacho 09jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 3.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o SMor Cav
(10444084) Américo das Neves Pratas.
(Despacho 17jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SCh
SCh
SCh
SCh

AdMil
Mat
Tm
Tm

(00306486)
(10683487)
(17874985)
(01821987)

António Aurélio Gouveia Coelho;
Paulo Alexandre Teixeira de Oliveira Leite Monteiro;
Ernesto Manuel Alves;
João Paulo Gaspar Vara;

2.ª Série

SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
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Inf
SGE
Eng
Inf
Inf
Tm
PesSecr
Inf
Inf
Art
Eng
Mat
Cav
Inf

(12057585)
(11044891)
(03834991)
(29966693)
(20932793)
(39014593)
(02368794)
(09943204)
(05018101)
(04394504)
(01329605)
(02019404)
(01873606)
(03422502)
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Abel José Ramos Roque;
José Manuel Ferreira Domingues de Almeida;
Joaquim Manuel do Carmo Patrício;
Rui Manuel da Silva Henriques;
Eduardo da Silva Delca Lopes do Pombal;
Isabel Luísa Pires Bonifácio;
Amaro José de Sousa Rodrigues;
Nuno Filipe Pinto da Mota;
Ismael Machado Lopes;
Ricardo Jorge Rodrigues dos Santos;
Pedro Daniel Oliveira da Silva;
Ricardo Manuel Neto Henriques;
Mário Cândido Gomes Guerreiro;
Tito Filipe Dias de Almeida.
(Despacho 09jun20)

SAj
Mat
SAj
Inf
1Sarg Mat

(00914790)
(23578691)
(13254504)

Abel dos Santos Vinagre Espanca;
José Carlos Caridade Moita;
Alexandre Ferreira Viana.
(Despacho 09jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
SCh

Inf

(03229084)

António Ferreira Diniz.
(Despacho 17jul20)

1Sarg Inf

(09768910)

Paulo Ricardo Martins Tavares.
(Despacho 21mai20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo do artigo 25.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, o 1Sarg Art (01317699)
Rogério Paulo Teixeira Marta.
(Despacho 05jun20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten

Art
Eng
Eng
Inf
Tm

(14278713)
(15232213)
(14868514)
(11839512)
(14035614)

Rui Luís Madureira de Carvalho Marujo;
Vilson Gil Pereira de Abreu;
João Manuel Leal Tavares;
Carlos Miguel da Silva Santos;
João Miguel Nobre Pinto;
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Ten
Ten
Ten
Ten
Alf
Alf
Alf
Alf
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg

Tm
Tm
Mat
Mat
Art
Art
Art
Inf
Mat
Mat
Mat
Mus
Inf
Eng
Eng
PesSecr

(14540514)
(12067613)
(04164913)
(05909211)
(09703414)
(05355115)
(06429015)
(00261314)
(13488111)
(13972614)
(16285511)
(13977612)
(01345914)
(14396014)
(02033312)
(18606409)

2.ª Série

Hélder Figueiredo Reia;
João Gabriel Vieira Félix;
Nelson Jorge Lima Garcia;
Dmytro Solovey;
Filipe Alexandre de Rodrigues Silvestre;
Rodrigo Calçado Figueira;
André Luís Pascoal Rodrigues;
António Afonso Marques da Silva Sousa Marrana;
Vítor Rafael Mesquita Chaves Pinto;
Miguel Ângelo Beja Carreira Duarte;
João Pedro Soares Vilão;
Pedro Miguel Ventura Milhomens;
Tiago Miguel Marques Pires;
Pedro Miguel Marques Eusébio;
Rúben Franco Lopes;
Inês Fátima Esteves Vicente.
(Despacho 15jun20)

Ten
Alf
Alf
Alf

Eng
Cav
Art
Art

(18619312)
(02582413)
(05546914)
(12886913)

Roberto Alexandre Rosa Ladeiras;
Tiago Filipe Simões Ramos;
Bruno Miguel Lopes Santos;
Miguel Ferreira Rodrigues da Silva.
(Despacho 20jul20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de
competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
Cor
TCor
Maj
Cap

Cav
Inf
Art
Eng

(10978985)
(18856391)
(18993698)
(19880209)

Paulo de Jesus Pereira Zagalo
Paulo Jorge Tavares dos Santos Nunes
Emanuel António Constantino Pinto
Wilson Ricardo Maurício Nogueira

“Timor 2018-20”;
“Timor 2018-20”;
“Afeganistão 2019-20”;
“Somália 2018”.
(Despacho 30jun20)

TCor
TCor
SCh

Inf
AdMil
Inf

(22074792)
(29294191)
(16346289)

Musa Gonçalves Paulino
Domingos Manuel Lameira Lopes
Fernando José Ramos Pereira

“RCA 2019-20”;
“Angola 2018-19”;
“RCA 2019-20”.
(Despacho 10jul20)

Maj

Art

(19868199)

Bruno Henrique Cruz Veríssimo

“Kuwait 2019-20”.
(Despacho 17jun20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Iraque 2019-20”,
por despacho, da data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da
subdelegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de
dezembro, os seguintes militares:

2.ª Série

TCor
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Alf
SCh
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
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Cav
Cav
Art
Cav
Inf
Inf
Art
Eng
Cav
Tm
Cav
Cav
TS
Cav
Art
Inf
Cav
Cav
Eng
Tm
Art
Cav
Art
Cav
Mat
Cav
Cav
Eng

(03064194)
(17481398)
(06744304)
(14434310)
(15115810)
(06230810)
(04850411)
(05951411)
(06786812)
(17522413)
(12628414)
(01578114)
(00947500)
(07932588)
(17071091)
(02928199)
(28278693)
(02030598)
(09282896)
(09708101)
(07647503)
(09258604)
(00492700)
(13738198)
(04588501)
(07522206)
(00330110)
(17406611)
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Ricardo Jorge da Silva Lourenço;
Sérgio Miguel Capelo;
João Pedro Damas Alves;
Nuno Miguel de Melo Oliveira da Silva;
Valdo Cardeiro da Silva;
João Pedro da Silva Medronho;
Fábio Miguel Gonçalves Figueira Nunes;
Emanuel Carvalho Gonçalves;
Daniel Gonçalves Valério;
Sónia Martins Pedrinho;
Marco Aurélio Viana Lopes;
Carlos Filipe Ribeiro Branco;
Maria Emília Pereira Rodrigues;
Luís Filipe Catroga Duarte;
Carlos Manuel Pinheiro Nunes;
Jorge Humberto da Costa Sousa;
Filipe Augusto Veloso Coelho;
Bruno Miguel Bernardo Marques;
Sérgio André da Conceição Lopes;
Rui Alexandre Alves Varela;
Joaquim Manuel dos Santos Marques Alegre;
Ricardo Filipe da Silva Costa;
José João Moedas da Silva;
Flávio Ricardo Cerdeira Gamboa;
Gonçalo Filipe Miguéns Lino;
Tiago Filipe Faitão Teixeira;
David Brito Ribeiro;
Ricardo Miguel Marujo Rodrigues.
(Despacho 17jun20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de
competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares da Guarda Nacional Republicana:
Cb

Inf

“Kosovo 2005-06”.

(2071355) Micael Ramos Correia

(Despacho 19jun20)

Guard Pr Inf

“Timor 2001”.

(2040768) Diogo Manuel Caldeira Pires

(Despacho 10jul20)

Ao abrigo dos artigos 7.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 177/82, de 12 de maio, manda o Governo, pelo
Ministro da Administração Interna, condecorar com a Medalha de Serviços Distintos de Segurança Pública,
Grau Ouro, os seguintes militares:
MGen
MGen

(03094283)
(17589382)

João Manuel de Sousa Meneses Ormonde Mendes;
Pedro Miguel Andrade da Fonseca Lopes.
(DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20)
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2.ª Série

Por despacho do TGen AGE, proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares
indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
Defense Meritorious Service Medal – EUA
Maj

Cav

(07233197)

Adriano Augusto Gomes Branco.

The Army Achievement Medal – EUA
1Sarg

Eng

(01329605)

Pedro Daniel Oliveira da Silva
(Despacho 22jun20)

1Sarg

Inf

(02808402)

Maria Elisabete Pereira Gomes
(Despacho 15jul20)

The Army Commendation Medal – EUA
Cap
SAj
SAj

Inf
Tm
Art

(16154303)
(11392687)
(09480196)

Ivo Rodrigues Pereira;
Paulo Jorge Correia Pinto;
António José Dias Lopes.

La Croce Commemorativa – Itália
Maj
Maj
SAj
1Sarg

Inf
Inf
Inf
Inf

(11236797)
(09601501)
(18576391)
(13454196)

Bruno Paulo Lobão de Moura;
Daniel Filipe de Carvalho Gomes;
António Barreira da Silva;
António Paulo Guedes Freitas.
Medalha ONU
The Minusca Medal – RCA

TCor
Maj
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Alf

Inf
TS
Inf
Med
Inf
Inf
Inf
Inf
AdMil
Mat
Inf
Inf
Inf
Med
Tm
Inf
Inf
Inf
Inf
TS
TS

(14944391)
(03857790)
(12534698)
(01585200)
(05961403)
(05953802)
(09208099)
(12247804)
(04088305)
(05029403)
(17944706)
(14485209)
(08028502)
(13434811)
(05329511)
(09058006)
(10286105)
(18833213)
(18833213)
(15710086)
(05002296)

Óscar Manuel Verdelho Fontoura;
Carlos Plácido da Cruz Monteiro;
Rui Miguel Coelho Borges;
Vítor Emanuel Varela de Freitas;
Armando Gil Teixeira da Rocha;
Jonathan Cardoso de Miranda;
João Afonso Costa;
Severo António Marques Monteiro;
Sílvia Alejandra Moreira da Torre;
Carlos Filipe Marques Castanheira;
Rui Jorge Portela dos Anjos;
Nelson Fernando Neves da Mota;
Pedro Ricardo Mendes Fragosa;
Pedro Alexandre Pires Branco;
David Manuel Gonçalves de Campos;
Rúben José Gomes Cantante;
Jorge Miguel Carvalho Mota;
João Carlos Luís Pinto;
João Carlos Luís Pinto;
Óscar Manuel de Aires Ciríaco;
José António da Costa Marques;
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SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
2Sarg
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Inf
AdMil
Eng
Inf
Inf
Mat
Inf
Inf
Inf
Mat
Mat
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Tm
Tm
Tm
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Eng
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
AdMil
Inf
Mat
Mat
Mat
Mat

(06046189)
(03318393)
(21545892)
(26861292)
(21107892)
(37766693)
(06521395)
(12630197)
(15587496)
(13398997)
(10742502)
(00027900)
(19212695)
(04237900)
(00890801)
(19775194)
(00083202)
(17899203)
(19776999)
(06687005)
(14679404)
(06731805)
(17635005)
(10075802)
(18412502)
(09672702)
(09881805)
(05786605)
(10031103)
(17880304)
(10501599)
(10819604)
(02769504)
(02769504)
(05160703)
(01858309)
(06085610)
(09193599)
(16809804)
(12547006)
(05552510)
(05552510)
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Luís Filipe da Conceição Neves;
José Roberto Gomes Tavares;
Rui Miguel Lopes Pissarreira;
Luís Gustavo Pires Monteiro;
Eloy Alfredo da Fonseca Fernandes;
Rui Canas Leal Martins;
Pedro Miguel Duarte Pereira;
José António dos Santos Távora;
Nuno Miguel Machado Queirós;
Marcelo António Teixeira Pinheiro;
Ricardo Luís Moreira Monteiro;
Luís Carlos Batista Ferreira;
Marco Paulo Mateus de Almeida;
Ricardo José Simões Vieira;
José Filipe Barbosa Amorim;
Rui Agostinho Santos de Carvalho;
Edgar Gonçalves de Resende;
Pedro Miguel Sousa Ribeiro;
Bruno Miguel Rodrigues Fontoura;
Miguel de Pinho Ferreira;
Alberto Rafael Teixeira Nunes;
Marco André Jesus Ribeiro Silva;
José Francisco Silva Rodrigues;
Tiago Gonçalves de Resende;
Pedro Vidal Marques;
Tiago Miguel Teixeira de Sousa Amaral;
Nelson José Camilo Pêgo;
Bruno Filipe Andrade Vilas Boas;
António Miguel de Oliveira Pinto;
Miguel Alexandre Cortes Costa;
Marco Cláudio Ferreira da Silva;
Nuno Jorge da Silva Castro;
Luís Emanuel Ferreira Afonso da Silva;
Luís Emanuel Ferreira Afonso da Silva;
João Ricardo Garcia Marques Bicho;
Hugo Rafael Neves Ribeiro Rodrigues;
Tiago Filipe Azevedo de Oliveira;
Mário José Ramos da Silva;
Renato António Freitas do Couto;
Diogo Nóbrega Belim;
Marco José Cravo Costa;
Marco José Cravo Costa.
(Despacho 22jun20)

Medalha OTAN
Non Article 5 – Balcãs
SAj

Inf

(02928199)

Jorge Humberto da Costa Sousa.
Medalha UE

The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA
TCor
Ten

Inf
TS

(22074792)
(00236699)

Musa Gonçalves Paulino;
Carlos Alexandre Roque Seguro;
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Ten
SCh

TS
Inf

(00236699)
(16346289)

2.ª Série

Carlos Alexandre Roque Seguro;
Fernando José Ramos Pereira.
(Despacho 15jul20)

TCor

Inf

(14944391)

Óscar Manuel Verdelho Fontoura.
(Despacho 22jun20)

Louvores
Louvo o TGen (50435511) Alexandre Maria de Castro de Sousa Pinto, pelo modo
extraordinariamente competente, dedicado e eficiente como presidiu à Comissão Portuguesa de História
Militar, promovendo e coordenando a investigação neste âmbito, bem como a proteção e divulgação do
património histórico militar, assegurando ainda a representação internacional junto de estruturas
internacionais congéneres.
Possuidor de notáveis qualidades pessoais e profissionais, de que se destacam os seus extraordinários
dotes de caráter, sólida formação humana, esmerado sentido ético e elevado sentido de responsabilidade,
foi notória a ação do Tenente-General Sousa Pinto na forma como, com sabedoria, dedicação e rigor,
contribuiu para a preservação da identidade histórica de Portugal, deixando um legado de estudo e de
divulgação da sua história militar.
Com o Tenente-General Sousa Pinto, a Comissão Portuguesa de História Militar atingiu, em
resultado da sua elevada capacidade de planeamento e proatividade e da inovação da sua ação, um
assinalável ritmo de atividades de cariz histórico-cultural, que muito contribuíram para incutir uma
dinâmica de sucesso à Comissão.
O seu apurado sentido de serviço público levou-o a promover iniciativas de aproximação da história
militar à sociedade em geral. Destaca-se a entrega de milhares de exemplares de publicações a diversas
bibliotecas, escolas e universidades. Ciente da importância de deixar um legado para o futuro, promoveu a
publicação do Boletim da Comissão e patrocinou a promoção de inúmeras publicações relacionadas com
as temáticas da história militar portuguesa.
Ao longo dos seus dezasseis anos como presidente da Comissão Portuguesa de História Militar,
muitos eventos e iniciativas contaram com o seu envolvimento, sábia direção e empenho em esclarecer e
difundir a vivência dos nossos maiores para que se venham a tornar exemplos carismáticos para os seus
continuadores. Releva-se a superior organização do XXXV Congresso Internacional de História Militar,
realizado no Porto em setembro de 2009, os diversos protocolos que estabeleceu com centros de
investigação de várias universidades, a promoção do Prémio da Defesa Nacional e as evocações do
bicentenário das Guerras Peninsulares e do 1.º centenário da Grande Guerra.
Pelo que precede, é com elevada satisfação que publicamente louvo o Tenente-General Alexandre
Maria de Castro de Sousa Pinto pela forma excecionalmente competente e zelosa como, salvaguardando os
superiores interesses da preservação do património histórico militar, exerceu as funções de presidente da
Comissão Portuguesa de História Militar, sendo de toda a justiça considerar extraordinários, relevantes e
distintíssimos os altos serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para o Ministério da
Defesa Nacional e para o País.
13 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 486/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20)

Por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o MGen (03094283)
João Manuel de Sousa Meneses Ormonde Mendes pelas qualidades intrínsecas de liderança e sentido da
missão e pelo excelente desempenho revelado como Adjunto do Comandante do Comando Operacional no
cumprimento das mais diversas responsabilidades que lhe têm sido atribuídas e pela forma como tem vindo
a prestigiar a Guarda Nacional Republicana e o País.
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Desde o início do exercício de funções na Guarda Nacional Republicana, demonstrou permanente
disponibilidade, reconhecida cultura geral e militar, patente no trabalho desenvolvido na preparação,
planeamento, execução e coordenação da atividade operacional da Guarda. Responsável pelo seguimento
de uma parte significativa de assuntos e tarefas relacionadas com a atividade operacional, tem conseguido,
através da incessante mobilização dos diversos órgãos do seu Comando Funcional, a resolução de alguns
dos principais óbices, nunca perdendo de vista a orientação do esforço e as capacidades das Unidades, no
sentido de antecipar e garantir respostas adequadas e oportunas às imensas solicitações que se colocam
diariamente para o cumprimento da tão abrangente missão da Guarda Nacional Republicana.
Oficial general distinto, revelador de nobreza de caráter e notável espírito de missão, a sua forma de
estar evidencia-se pelas excecionais virtudes militares, continuada afirmação de uma profunda competência
profissional, abnegada e sólida vontade de bem servir e grande dedicação em serviço de segurança pública
patenteadas ao serviço da Guarda Nacional Republicana.
Perfeito conhecedor da instituição, do dispositivo operacional, o Major-General Ormonde Mendes
sempre procurou, com energia, permanente disponibilidade e arreigado espírito de bem servir, garantir,
com especial cuidado e particular oportunidade, que das múltiplas missões da Guarda fossem identificadas
lições com vista à melhoria contínua dos processos e procedimentos, tendo, para este especial desígnio,
dedicado atenção redobrada aos relatórios das principais operações e, pela sua peculiaridade, todos os que
se relacionaram com a situação de alerta e de calamidade e de Estado de Emergência, que o País acaba de viver.
Fruto das reconhecidas qualidades e competência profissional, foi nomeado como gestor do relevante
programa de atualização e expansão do EUROSUR, essencial para o cumprimento da missão de vigilância
e controlo costeiro da Guarda em toda a costa marítima, aqui se sublinha o envolvimento com particular
entusiasmo na sua execução, a sua persistência, abnegação, reconhecido mérito e clara perceção dos
objetivos institucionais, mantendo um apertado controlo e, simultaneamente, motivando as várias
entidades, quer internas como externas, por forma a garantir o cumprimento do exigente calendário
estabelecido, apesar das múltiplas condicionantes que têm sido paulatina e firmemente ultrapassadas.
Pelo notável conjunto de atributos pessoais, militares e profissionais reiteradamente evidenciados ao
serviço do País, torna-se justo enaltecer o precioso e significativo contributo do Major-General Ormonde
Mendes para a afirmação da Guarda como uma força eficiente e prestigiada, sendo de inteira justiça
manifestar publicamente o reconhecimento de qualidades inatas, de que se destacam a lealdade, a coragem
e a bravura, classificando os serviços por si prestados à Guarda Nacional Republicana e a Portugal como
serviços extraordinariamente importantes e distintos.
24 de junho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento
Cabrita.
(Louvor n.º 232/20, DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20)

Por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, louvo o MGen (17589382)
Pedro Miguel Andrade da Fonseca Lopes, pelas reconhecidas qualidades pessoais e pela forma
excecionalmente empenhada e competente como desempenhou as funções de Adjunto do Comandante do
Comando Operacional, e, nos últimos 27 meses, como desempenha as funções de Comandante da Unidade
de Segurança e Honras de Estado.
Oficial general distinto, sempre se evidenciou pelas excecionais virtudes militares, competência
profissional e grande dedicação em serviço de segurança pública evidenciadas ao serviço da Guarda
Nacional Republicana.
Ao assumir as funções de Adjunto do Comandante do Comando Operacional, destacou-se desde logo
pela forma altamente eficiente, esclarecida e competente como apoiava o Comandante Operacional no
planeamento e coordenação das atividades correntes e na identificação de soluções para os problemas de
âmbito operacional da Guarda Nacional Republicana, mantendo um elevado nível de apoio mesmo quando
foi chamado a comandar a Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE), em regime de acumulação.
Como Comandante da USHE, o Major-General Fonseca Lopes tem exercido uma ação de comando
pautada pelo exemplo, ponderação e bom senso, demonstrando ser detentor de excelentes conhecimentos
da arma de Cavalaria e saber liderar os seus subordinados para o rigoroso cumprimento das missões daquela
grande unidade, aspetos que estão refletidos nos excelentes resultados operacionais conseguidos.
Evidenciam-se os apoios regulares e sazonais ao dispositivo territorial, a prestação de Honras de Estado
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nas suas diversas vertentes e a garantia de proteção e segurança às instalações dos Órgãos de Soberania, a
que está associada a cerimónia do Render da Guarda no Palácio de Belém, evento de grande impacto e
visibilidade e que contribui para o reforço do prestígio da Instituição junto da sociedade.
A par do profissionalismo, abnegação e uma nobreza de caráter que o caraterizam, o Major-General
Fonseca Lopes tem desempenhado um papel relevante na preparação e execução de diversas atividades, de
que se sublinham a instalação de parte das estruturas da unidade no Quartel do Conde de Lippe, os trabalhos
que conduziram ao estabelecimento do curso de segurança e proteção de infraestruturas críticas, e que
constituem um passo muito relevante no reforço à segurança e proteção dos Órgãos de Soberania, de
infraestruturas críticas e de pontos sensíveis, assim como as diversas ações de cooperação com forças
homólogas no âmbito equestre. A este respeito, destaca-se a sua ação, de provado esforço e energia,
colocados no incremento do desenvolvimento técnico das forças a cavalo que, fruto da excelência do ensino
ministrado, muito contribuiu para o reconhecimento e interesse por parte de forças congéneres para a
formação dos seus quadros.
Importa ainda relevar o esforço colocado pelo Major-General Fonseca Lopes no planeamento e
coordenação do concerto solidário “Guarda ConVida”, que mereceu o Alto Patrocínio de Sua Excelência o
Presidente da República e reuniu em palco a Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana e 14 artistas
do panorama musical português, cujas receitas reverteram para o Instituto Português de Oncologia de
Lisboa Francisco Gentil (IPO Lisboa), cujo sucesso se traduziu no reforço de uma relação solidária para
com o próximo e também na imagem da Instituição, representando mais um ato extraordinário ao serviço
das atividades desta força de segurança.
Torna-se justo elevar o precioso e significativo contributo do Major-General Fonseca Lopes para a
afirmação da Guarda e manifestar o merecido reconhecimento pela lealdade, coragem e bravura, de que
deu provas no cumprimento das missões que tem tido a seu cargo, classificando os serviços por si prestados
à Guarda Nacional Republicana e a Portugal como serviços extraordinariamente importantes e distintos.
24 de junho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento
Cabrita.
(Louvor n.º 231/20, DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20)

Louvo o BGen (04422384) Carlos Manuel de Matos Alves, pela forma altamente honrosa e
brilhante como exerceu as relevantes funções de Comandante da Brigada de Intervenção (BrigInt), durante
cerca de dezoito meses, evidenciando excecionais qualidades e virtudes militares.
Oficial General com uma carreira sólida e diversificada, sempre pautando a sua conduta por elevados
padrões de eficiência e eficácia, aliadas a dotes de caráter, lealdade, disciplina, sentido do dever e
camaradagem, afirmou-se no desempenho das tarefas inerentes ao Comando desta Grande Unidade,
constituindo-se como um elo excecional da ação do Comando das Forças Terrestres (CFT) e do Comando
do Exército.
Desde o início do seu mandato, em conformidade com as diretivas superiores difundidas, destacou
áreas determinantes para o futuro da Brigada e garantiu o cumprimento da sua Missão, sempre focado nos
recursos humanos, materiais e financeiros, com uma rigorosa gestão, definindo, concomitantemente,
adequadas linhas de ação para garantir o treino e a prontidão operacional da Brigada.
É de relevar a forma como, sob o seu esclarecido comando, foram aprontadas e projetadas Forças,
destacando-se os 9.º Contingente Nacional, atribuído à Operation Inherent Resolve (OIR), no Iraque, a 3.ª
Força Nacional Destacada (FND) para Resolut Suport Mission (RSM), no Afeganistão, em missão de Quick
Reaction Force (QRF) e com um National Support Element (NSE), a 4.ª FND para a Branch School
Advisory Team (BSAT), no Iraque, bem como, igualmente a 5.ª FND/QRF/NSE/RSM.
Soube ainda, o Brigadeiro-General Matos Alves, aplicar o seu esforço no sentido de potenciar as
atividades de treino operacional e de formação, destacando-se, a participação da BrigInt em exercícios
internacionais como o “SAGITÁRIO 19” do 1BIMecRodas em Espanha, o “TOBRUQ LEGACY 19” do
GAAA na Polónia e nos nacionais, nomeadamente, no “ORION 19”, onde assumiu as funções de EXDIR.
No acompanhamento próximo dos diferentes Cursos de Formação Geral de Praças, a sua exemplar ação de
comando contribuiu para a afirmação dos seus Elementos da Componente Operacional, bem como dos
futuros Soldados e Quadros do Exército.
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Releva-se também a evidente perseverança, na função de Coordenador de Projetos de Capacidade
das Forças Médias inscritos na Lei de Programação Militar, assim como o processo de geminação entre a
BrigInt e a Brigada Ligeira Aerotransportada, do Exército de Espanha, alavancando as relações bilaterais
militares com Espanha e o prestígio da BrigInt e do Exército Português.
No seu comando, a ligação com os municípios e comunidades locais foi importante, reafirmando o
Exército, na diversificada área regional da BrigInt, com especial destaque para a cidade de Coimbra, dando
mostra de um Exército credível, presente no território, próximo das pessoas e das instituições com que se
relaciona.
Na Operação São Cristóvão, no “PAMEX 2019 e 2020” e, mais recentemente, a forma pronta,
profissional e eficaz como, no âmbito da resposta do Exército no apoio ao combate à pandemia COVID 19,
deu cumprimento às determinações e missões impostas pela cadeia de Comando através da Célula de
Resposta do Exército no CFT, de que se destaca a adequação de instalações para acolhimento e a operação
da Linha de Descontaminação de Viaturas de Emergência, no Centro Hospitalar da Universidade de
Coimbra, em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Pelo que antecede e pela manifestação inequívoca das suas qualidades e virtudes, é o Brigadeiro-General
Carlos Manuel de Matos Alves digno de assumir postos de maior responsabilidade e risco e merecedor de
ver os serviços por si prestados publicamente reconhecidos e considerados como extraordinários, relevantes
e distintos, dos quais resultou honra e lustre para a Brigada de Intervenção, para o Exército e para Portugal.
15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o BGen (08756682) José da Silva Rodrigues pela forma extraordinariamente devotada,
esclarecida, dinâmica e muito eficiente como serviu o Exército durante mais de trinta e nove anos de serviço
efetivo, demonstrando, ao longo de uma brilhante e diversificada carreira, extraordinária competência,
elevados dotes de caráter e excecionais qualidades e virtudes militares.
Incorporado na Academia Militar (AM), em outubro de 1980, iniciou a sua carreira militar como
subalterno, em 1985, na Escola Prática de Artilharia, tendo exercido as funções de Instrutor de diversos
cursos de Oficiais e Sargentos Milicianos, bem como de Comandante do Pelotão de Transmissões da
Bateria de Comando, denotando desde logo, uma elevada competência profissional, e elevado rigor na
gestão e supervisão do Centro de Transmissões.
Colocado, em 1989, no Instituto Geográfico do Exército (IGeoE), onde prestou serviço como Capitão
e Oficial Superior, inicialmente como Chefe da Secção de Deteção Remota, pautou a sua conduta sempre
com um trabalho de elevado valor e nível técnico. Posteriormente na Chefia do Departamento de Aquisição
de Dados introduziu novas metodologias de trabalho que permitiram rentabilizar os meios e simplificar
tarefas, merecendo destaque a qualidade de Ortofotomapas, que prestigiaram amplamente o IGeoE. Ainda
neste período merece especial destaque, fruto da sua elevada aptidão pedagógica, o desempenho das
funções de docência, como professor Regente das Cadeiras de Topografia I e II, na AM.
Como Coronel, foi nomeado Comandante do Regimento de Artilharia N.º 4, em 2008, tendo
demonstrado possuir elevado espírito de missão e lealdade, destacando-se a forma exemplar como decorreu
o treino operacional das suas subunidades, em prol da missão da Brigada de Reação Rápida, e o inexcedível
esforço dedicado em melhorar as condições administrativo-logísticas e operacionais do Grupo de Artilharia
de Campanha de modo a garantir elevados níveis de prontidão. Como marca indelével da sua ação de
comando, destaca-se a preparação da Bateria de Artilharia de Campanha que se constituiu como NATO
Response Force 14 e posteriormente NATO Response Force 17.
Colocado, em 2011, no Comando da Logística a desempenhar o cargo de Chefe de Estado-Maior,
demonstrou grande capacidade de trabalho e coordenação, nomeadamente no acompanhamento atento da
Sustentação Logística das Forças Nacionais Destacadas e em particular nos estudos complexos relacionados
para a retração da Força da ISAF/Afeganistão, que permitiram decisões adequadas em tempo oportuno.
Em 2014, como Coronel Tirocinado e nomeado Diretor do Centro de Informação Geoespacial do
Exército (CIGeoE), cedo definiu uma visão estratégica enquadrada nas diretivas e orientações superiores,
que em muito potenciou a imagem e a afirmação do CIGeoE e do Exército no contexto nacional e
internacional. O seu invulgar sentido de responsabilidade, grande capacidade de análise e assinalável
sensatez e ponderação, levaram ao estabelecimento de parcerias com entidades de referência nacionais, o
que permitiu otimizar sinergias e contribuir solidamente para a criação de soluções inovadoras no âmbito
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do Sistema de Informação Geográfica para Apoio às Operações Militares, na migração da cadeia de
produção de Computed Assisted Design para Sistema de Informação Geográfica 3D e na criação da Unidade
de Apoio Geoespacial.
Como Coronel Tirocinado assumiu o cargo de Comandante da Escola das Armas (EA), em 2018,
tendo sido promovido a Oficial General nesse mesmo ano, confirmando todas as qualidades e virtudes
militares que evidenciou ao longo da sua carreira. Pautou a sua ação de comando pelo reforço na qualidade
da formação, garantindo um excelente nível de proficiência dos Quadros Permanentes e dos militares em
RV/RC do Exército. Na receção de visitas de Altas Entidades e no apoio a eventos de grande visibilidade,
designadamente a apresentação da nova família de armas ligeiras do Exército e a visita do Secretário de
Estado Adjunto e da Defesa Nacional e da Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos
Combatentes, evidenciou distinta capacidade de organização e planeamento, muito contribuindo para o
prestigio da Escola, do Comando do Pessoal e do Exército. Merece igualmente relevo a forma empenhada
como incentivou e disponibilizou o apoio ao aprontamento das Forças e Elementos Nacionais Destacados,
através do Centro de Treino em Áreas Edificadas, demonstrando o papel essencial da EA na formação dos
militares no âmbito das missões internacionais. Enaltece-se ainda, fruto da sua afabilidade e capacidade de
iniciativa o apoio prestado à família militar radicada em Mafra e o relacionamento próximo e cordial que
manteve com Entidades Civis, designadamente com a Presidência da Câmara Municipal de Mafra e com a
Direção do Palácio Nacional de Mafra.
O General Chefe do Estado-Maior do Exército, no momento em que o Brigadeiro-General Silva
Rodrigues, por imperativos legais, deixa o serviço ativo, realça publicamente a sua capacidade
multifacetada e as suas qualidades profissionais e humanas, patenteadas no decurso da sua extensa e notável
carreira e enaltece o elevadíssimo apreço pelos seus serviços, que classifica como extraordinários,
relevantes e distintíssimos, de que resultou honra e lustre para o Exército, para a Instituição Militar e para
Portugal.
25 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Art (15369685) João Luís Morgado Silveira, pela forma extraordinariamente
competente, abnegada e altamente prestigiante, como exerceu, ao longo dos últimos 13 meses, as funções
de Chefe do Gabinete do Tenente-General Ajudante-General do Exército, evidenciando, em permanência,
excecionais qualidades e virtudes militares, elevados dotes de caráter, lealdade, espírito de sacrifício e
inexcedível dedicação ao serviço.
Oficial distinto, de ímpares qualidades técnico-profissionais e pessoais, elevadíssimo nível
intelectual e sólida formação moral, evidenciou total disponibilidade para o serviço e vontade de bem servir,
desenvolvendo a sua ação de forma exemplar e irrepreensível, coordenando com eficácia todos os trabalhos
desenvolvidos pelo Gabinete do Ajudante-General do Exército (GabAGE), nas mais diversas áreas técnicas
à sua responsabilidade. No exercício da sua atividade revelou ser profundamente conhecedor de todos os
assuntos e desafios do GabAGE, patenteando inexcedível capacidade de planeamento, organização e gestão
e grande objetividade na procura de soluções e consensos, acrescentando valor inestimável às respostas
apresentadas e confirmando ser um valioso colaborador do Ajudante-General do Exército.
Salienta-se particularmente a ação decisiva na promoção e acompanhamento de contactos com
entidades oficiais civis e militares, nacionais e estrangeiras e o dinamismo e iniciativa na coordenação das
diversas atividades inseridas nas Comemorações do Dia do Comando do Pessoal, na organização e
acolhimento de vários eventos e visitas, nomeadamente cerimónias de despedida e tomada de posse dos
Oficiais Generais Diretores das U/E/O do Comando do Pessoal, a visita de Sua Excelência, o General Chefe
do Estado-Maior do Exército e o lançamento de diversos livros, atividades que contribuíram
inequivocamente para o prestígio do Comando do Pessoal e do Exército.
Releva-se a sua extraordinária capacidade de trabalho, em situações de grande pressão,
demonstrando ser capaz de manter um excelente desempenho e assegurar a mesma qualidade na execução
das tarefas do GabAGE, coordenando, em simultâneo, o processo de edificação da Célula de
Acompanhamento do Comando do Pessoal para a COVID-19, a elaboração dos respetivos planos, diretivas,
relatórios e brífingues, a adoção, pelas U/E/O do Comando do Pessoal, das medidas definidas
superiormente e a produção e sistematização de informação relevante para o Ajudante General do Exército,
evidenciando um apurado sentido de missão e zelo pelo serviço.
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Pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes militares evidenciadas, o Coronel Tirocinado
Morgado Silveira, tem demonstrado possuir todas as competências para ocupar postos de maior
responsabilidade, devendo os serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando
do Pessoal e para a Instituição Militar, serem reconhecidos como relevantes, extraordinários e distintos.
30 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tir Mat (02469884) João Luís de Sousa Pires, pela forma altamente honrosa, relevante
desempenho pessoal e profissional e inestimável contributo que proporcionou ao cumprimento da missão
do Comando da Logística, ao longo de cerca de três anos, nas exigentes funções de Subdiretor da Direção
de Material e Transportes (DMT).
Nomeado, por escolha, para o referido cargo, realça-se o modo altamente eficiente, entusiasmante e
dinâmico como cumpriu e fez cumprir as tarefas prioritárias atribuídas à DMT, designadamente a execução
integrada das funções logísticas Reabastecimento, Manutenção e Transporte, otimizando processos e
permitindo que fossem atingidos objetivos específicos essenciais, de que se destacam o incremento do nível
de concretização dos indicadores de apoio, a consolidação do novo quadro conceptual da manutenção e da
sustentação de novos sistemas de armas e viaturas, bem como o aperfeiçoamento dos mecanismos de
controlo interno.
O seu assinalável sentido de missão, sustentado numa reconhecida capacidade de iniciativa e
adaptabilidade, ficou comprovado na forma como soube transpor as inúmeras a diversificadas dificuldades
com que foi confrontado, no cumprimento das missões atribuídas, numa perfeita sintonia e alinhamento
com as diretivas e orientações superiormente estabelecidas, postura bem demonstrativa da sua permanente
lealdade e espírito de obediência. Merecem realce, pela importância da sua intervenção, a coordenação o
acompanhamento da implementação dos módulos logísticos do Sistema Integrado de Gestão (SIG) do
Exército, a preparação e monitorização do Plano do Atividades da DMT, a particularização e supervisão
das tarefas tendentes ao cumprimento dos objetivos estabelecidos da Diretiva Estratégica do Exército para
o triénio 2019-2021, bem como a ligação e supervisão da atividade desenvolvida pelas Unidades
organicamente dependentes da DMT.
De forte personalidade, reconhecida perseverança e singulares dotes de liderança, o Coronel
Tirocinado Sousa Pires soube coordenar, com inquestionável qualidade e mestria, e numa articulação
estreita com as outras Direções do Comando da Logística, a execução das dotações orçamentais atribuídas
à DMT, nas diferentes fontes de financiamento (OMDN, LPM e PND), contribuindo para elevadíssimas
taxas de concretização das verbas disponíveis, mesmo em circunstâncias de especial dificuldade como as
que são neste momento atravessadas, confirmando, em todas as suas ações, um notável conhecimento
técnico, perspicácia e superior inteligência.
Oficial que evidencia, de forma recorrente, ser possuidor de elevadíssimos dotes de caráter, que
revela um apurado sentido do significado das virtudes militares, uma prática da disciplina pelo exemplo e
um assinalável espírito de sacrifício e coragem moral, o Coronel Tirocinado João Sousa Pires, desenvolveu
um trabalho de extraordinária qualidade e evidenciou uma forma de estar e de servir que são uma referência
para as gerações mais novas, sendo merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados como
relevantes, extraordinários e muito distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando da
Logística e para o Exército.
07 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tm (00849886) José Carlos da Costa Guilherme, por ter revelado excecionais
qualidades e virtudes militares ao longo de um ano em que exerceu as funções de Comandante do
Regimento de Transmissões (RTm).
Militar de elevada e reconhecida competência profissional, norteou o seu comportamento por uma
ação muito criteriosa e empenhada no cumprimento das tarefas e missões atribuídas à sua Unidade, em total
conformidade com as diretivas e orientações superiormente estabelecidas, atestando enorme lealdade,
espírito de obediência, aptidão para bem servir e significativa capacidade para planear, organizar e
coordenar as suas diversas, intensas e multifacetadas atividades, mantendo, em simultâneo, uma gestão
eficaz e rigorosa dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
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No âmbito do treino operacional do RTm, a sua ação foi particularmente importante no aprontamento
do encargo à sua responsabilidade: o Batalhão de Transmissões, mas também, no apoio que garantiu e que
concorreu para o produto operacional da Brigada de Intervenção, seja ele de âmbito nacional ou
internacional, cujos desempenhos muito se deveram à sua determinação junto do seu Estado-Maior e
Subunidades. Destacam-se, por isso, a participação nos seguintes exercícios: “RAIO 18”, “VULCANO 18”,
“V2CN-FNM 19", “BANGUI 191”, “DRAGÃO 191”, “STRONG IMPACT 19”, “BAGDADE 191”,
“KABUL 191”, “FENIX 19”, “JÚPITER 19”, “CASCADE 19”, “CWIX 19”, “SAGITÁRIO 19”, “LEÃO 19”,
“PANDUR STRIKE 19”, “RAIO 19”, “SLOVAK SHIELD 19” e “LUSITANO 19”.
Enfatiza-se o seu permanente interesse em promover a integração dos seus militares em missões
internacionais, tendo sido disso exemplo a participação em Forças ou Elementos Nacionais Destacadas, em
particular, na European Union Training Mission – República Centro-Africana, na Operation Inherent
Resolve – Iraque, na Resolute Support Mission – Afeganistão e nas Assurance Measures – Lituânia.
Quanto aos empenhamentos decorrentes das Missões de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-Estar das
populações, é de salientar a sua capacidade de adequar recursos na execução de tarefas de elevada exigência
no âmbito do Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército e do Plano “FAUNOS”. Refira-se ainda,
o acolhimento que deu aos diversos pedidos provenientes de diferentes entidades civis da sua área de
responsabilidade, como os apoios a múltiplas atividades desportivas, culturais e de solidariedade social,
dinamizadas por escolas, empresas, autarquias, grupos desportivos e outras instituições, como sejam:
o Banco Alimentar, a Cruz Vermelha Portuguesa e os Núcleos da Liga dos Combatentes da região
do Porto.
É meritório salientar também, o seu vincado espírito de sacrifício pela forma incansável como
escolheu um conjunto de ações notável para a divulgação da imagem do Exército e do Serviço Militar,
nomeadamente, através da utilização da Torre Móvel Multiatividades, à guarda do seu Regimento, em
diversos eventos, ou através da realização e colaboração em atividades desportivas, em particular as de
grande adesão, como os BootCamp ou as várias edições do Army Race, que é reconhecida como sendo a
maior prova de obstáculos militares realizada em Portugal, reunindo nas suas edições, milhares de
participantes.
Enquanto Centro de Divulgação do Dia de Defesa Nacional, foi importante o papel do RTm
na execução das atividades que acolhem milhares de jovens e que sempre manteve, de forma pronta
e competente, a coordenação adequada com as Equipas de Divulgação do Ministério da Defesa
Nacional.
Na área da formação destaca-se a sua ação na promoção da qualidade, rigor e eficiência na utilização
dos recursos existentes, associado ao imperativo de dotar os formandos das competências adequadas na
área das tecnologias de informação, em prol das diversas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército,
bem como das entidades civis, enquanto parceiros ao abrigo de protocolos estabelecidos.
Merecem ainda reconhecimento público, as intervenções que proporcionou no âmbito da manutenção
e conservação das infraestruturas do seu Regimento, nomeadamente no melhoramento do Edifício de
Comando, da Messe de Sargentos e do Refeitório Geral.
Por tudo o que foi concretizado, pela insigne ação de comando e afirmação constante de elevados
dotes de caráter, abnegação e reconhecido valor militar, o Coronel Costa Guilherme corrobora as ilustres
referências a seu respeito, enaltecidas por todos os que consigo tiveram oportunidade de privar, pelo que é
plenamente merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de muito mérito.
24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Mat (07276886) Arlindo Neves Lucas, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares, inexcedível empenho e superior capacidade de comando, demonstrados na forma altamente
competente como desempenhou, durante cerca de 2 anos, as funções de Comandante do Regimento de
Manutenção (RMan).
Oficial dotado de uma serena, mas firme e esclarecida capacidade de liderança, cedo soube cativar e
mobilizar os militares e civis da sua Unidade, no aperfeiçoamento das suas metodologias de trabalho, nos
mais variados níveis de atuação, fossem elas de âmbito técnico ou de rotina normal de funcionamento,
tendo em vista a melhoria contínua de processos, o incremento dos resultados e o reforço da qualificação
dos seus quadros, tarefas às quais se devotou com especial empenho, abnegação e singular dedicação.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020

269

De salientar o seu comprometimento com o desenvolvimento da função logística Manutenção,
procurando afirmar e reforçar o papel central do RMan, envidando esforços para o estudo informado e
sustentado das suas diversas vertentes, incorporando os desenvolvimentos disponibilizados por
conceituadas técnicas de gestão da manutenção, tais como as metodologias Lean Centered Maintenance, e
estimulando a sua aplicação à manutenção dos sistemas de armas VBR Pandur II 8x8, numa atitude
reveladora da sua superior capacidade de gestão, organização e competência profissional.
Merece igualmente destaque, a dinâmica incutida nas vertentes humana e ambiental, pelo
desenvolvimento e implementação de um programa de Segurança e Saúde no Trabalho e de Proteção
Ambiental, focado no individuo e na prevenção e mitigação de riscos individuais, coletivos e ambientais,
aliados ao escrupuloso cumprimento da legislação em vigor, atuando, com evidente espírito de sacrifício e
sentido da responsabilidade, na adoção de posturas defensivas da segurança de pessoas e do ambiente, por
parte do pessoal que comandava, bem como, junto de escalões superiores, na obtenção e disponibilização
dos equipamentos de proteção individual e coletiva.
Enquanto representante militar regional, junto das entidades civis integradas na sua área de
responsabilidade, estabeleceu e promoveu laços institucionais de elevado valor e significado para o
Exército, vincando a relevância e o prestígio da instituição militar, em múltiplas e variadas colaborações,
das quais se destacam as efetivadas no âmbito da proteção civil, no apoio à formação e no desenvolvimento
do moral e bem-estar das populações, com especial ênfase para o apoio prestado no quadro da pandemia de
COVID 19, afirmando a sua Unidade como uma incontornável instituição da região onde se insere, dando
mostras de um elevado comprometimento com a missão e assinalável espírito de obediência.
Oficial que revela, de forma inequívoca, ser possuidor de elevados dotes de caráter, tecnicamente
muito apto, especialmente dotado para o exercício de funções de comando e que pratica, em elevado grau,
a virtude da lealdade, o Coronel de Material Arlindo Lucas afirmou se como um Oficial de elevada craveira,
sendo merecedor que os serviços por si prestados ao Regimento de Manutenção e ao Exército sejam
reconhecidos neste publico louvor e classificados como relevantes e de muito elevado mérito.
29 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (02000786) José Alberto Dias Martins, pela forma altamente dinâmica, devotada
e brilhante evidenciada, ao longo dos últimos dois anos e cinco meses, no desempenho do exigente e
importante cargo de Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5 (RA5).
Oficial detentor de singular competência profissional e sólida formação militar e técnica, com a sua
esclarecida ação de comando e notável capacidade de trabalho, contribuiu para a criação de um sentido de
missão e de cooperação assinaláveis no seio do seu Regimento, assegurando com espírito de obediência e
lealdade, respostas oportunas e extremamente eficientes às múltiplas solicitações que lhe foram
apresentadas, manifestando, sempre, grande disponibilidade e espírito de sacrifício.
Conhecedor da relevância do Treino Operacional como uma das incumbências primárias da Brigada
de Intervenção (BrigInt), e colocando em prática as suas elevadas capacidades de organização e gestão,
conseguiu conduzir o seu Regimento à obtenção de expressivos índices de proficiência, destacando-se a
participação do Grupo de Artilharia de Campanha nos exercícios “EFICÁCIA-RELÂMPAGO 2018” e
“STRONG IMPACT 19.1”. aglutinando as vertentes da Artilharia de Campanha com a Artilharia Antiaérea.
Ainda no âmbito operacional é de salientar que supervisionou o levantamento da Companhia de
Sistemas de Vigilância com a receção do sistema Mini UAV RAVEN e posterior aprontamento e projeção
de uma equipa para a 6.ª e 7.ª Forças Nacionais Destacadas (FND) para a República Centro-Africana.
Também foi significativa a sua atuação impulsionadora para a constituição do seu Regimento como
Unidade mobilizadora da 1.ª FND – Branch School Advisory Team com destino ao teatro de operações do
Afeganistão, inserida na Resolute Support Mission.
É, igualmente, de realçar a invulgar abnegação que tem aplicado nas suas tarefas no âmbito da Arma
de Artilharia, quer na assessoria ao Diretor Honorário e ao Presidente do Conselho da Arma,
designadamente, na coordenação e desenvolvimento das medidas conducentes ao reequipamento da
Artilharia de Campanha, com particular enfoque dado à componente do Comando e Controlo. É de
enfatizar, ainda, o facto de ser membro permanente da Revista de Artilharia.
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No que diz respeito ao Cerimonial Militar, é credora de registo a sua ação nas comemorações
do Dia da Artilharia e do RA5 de 2018, onde se celebrou também, os 100 anos do Armistício da I Grande
Guerra. Em 2019, quis que este evento tivesse mais impacto com a realização da cerimonia no Estádio
Municipal de Vendas Novas, potenciando a divulgação do Exército e as relações com a sociedade civil.
Fruto de uma eficaz e rigorosa gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros à sua disposição,
o Coronel Martins levou a cabo um conjunto multifacetado de atividades, que marcaram o seu comando,
sendo bem patente o seu contributo para a constante melhoria das condições de habitabilidade, ambientais
e de segurança da sua Unidade, o que foi materializado na realização de um conjunto amplo de obras, de
que são exemplo a remodelação da rede de abastecimento de água, a recuperação do serviço de lavandaria,
a requalificação das instalações da Secção de Operações, Informações e Segurança, o melhoramento das
condições de segurança nas Arrecadações de Material de Guerra, o restauro da Capela Real e a
reprogramação e reorganização do espaço museológico do RA5.
Por tudo o que foi concretizado e pelo seu reconhecido valor, o Coronel Dias Martins mostrou ser
possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, alicerçadas na prática, em alto grau, na virtude da
honra e na afirmação constante de elevados dotes de caráter, tornando-se merecedor deste público louvor,
sendo digno de que os serviços por si prestados, em prol do Regimento de Artilharia N.º 5, da Brigada de
Intervenção e, consequentemente, do Exército, sejam considerados extraordinários, extremamente
relevantes e de elevadíssimo mérito.
24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (04257987) João Alberto Gonçalves Domingos, pela forma altamente honrosa e
brilhante, como nos últimos dois anos desempenhou as importantes funções de Chefe do Gabinete de Apoio
do Comando da Escola das Armas (EA) contribuindo decisivamente para a boa imagem e prestígio da Unidade.
Colaborador invulgarmente dedicado, cuidadoso e meticuloso nos diferentes trabalhos que lhe foram
cometidos, foi sempre evidente a sua lealdade e a preocupação em dar rápido cumprimento às diretrizes
recebidas, imprimindo-lhes rigor, ponderação e o bom senso necessários à eficiência pretendida, sendo
disso exemplo o detalhe com que organizou e geriu a agenda do seu Comandante e a forma como planeou
os diversos aspetos que envolveram a realização de todas as cerimónias que ocorreram durante este período,
nomeadamente o dia da EA, Juramentos de Bandeira, início e final dos Cursos, receção dos Oficiais
Tirocinantes e alunos dos Cursos de Formação de Sargentos e as visitas institucionais de altos dignatários,
nacionais e estrangeiros a esta Escola, revelando assim um elevado espírito de sacrifício e de obediência.
Oficial com naturais características de liderança e elevada competência profissional, evidenciadas
nos contactos com as diversas entidades exteriores, na representação da EA em diversos organismos locais
e regionais e na elaboração de inúmeras informações e pareceres, sobre os mais diversos assuntos, tendo
sobressaído uma grande capacidade de planeamento e organização, permanente disponibilidade e exemplar
abnegação, interpretando e executando de forma exemplar as diretivas superiores.
Neste contexto, merece especial realce a sua participação, como representante da EA e do Exército,
no Grupo de Trabalho (GT) constituído para preparar e elaborar a candidatura do Real Edifício de Mafra a
Património Mundial da Unesco, tendo a sua participação sido muito elogiada pelas outras entidades que integram
este GT e a sua colaboração contribuído para o grande sucesso que esta candidatura teve com a atribuição
da almejada classificação.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares apontadas, bem como pela afirmação constante de
elevados dotes de caráter e pelo elevado mérito demonstrado, justo se afigura referir o Coronel Gonçalves
Domingos como um excelente oficial e que os serviços por si prestados, sejam considerados extraordinários
relevantes e distintos.
09 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor AdMil (12287983) Manuel David de Jesus, da Direção de Finanças, pela exemplar
conduta moral e disciplinar, excecional zelo, dedicação ao serviço, comprovado espírito de probidade e
iniciativa que sempre evidenciou na forma devotada, esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o
Exército, as Forças Armadas e o País ao longo de cerca de 38 anos de serviço, culminando assim uma
carreira militar repleta de dignidade e entrega, na qual revelou sempre grande capacidade de chefia e
excecionais qualidades e virtudes militares que lhe permitiram alcançar assinaláveis níveis de proficiência
e que encontram adequada expressão na sua excelente folha de serviços.
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Foi incorporado em 13 de setembro de 1982 como cadete-aluno da Academia Militar onde iniciou a
frequência do curso de Administração Militar, tendo sido promovido a Alferes em setembro de 1988, e
colocado na Escola Prática de Administração Militar (EPAM) para o desempenho das funções de adjunto
do comandante da 3.ª Companhia de Instrução e, posteriormente, comandante do 2.º Pelotão de Instrução
da 2.ª Companhia de Instrução com responsabilidades na formação de oficiais e sargentos milicianos.
Posteriormente, e após a sua promoção a Tenente, em setembro de 1989, desempenhou as funções de chefe
da contabilidade do conselho administrativo, após o que foi chefe da secção financeira da Unidade aquando
da extinção daquele, onde revelou ser um militar inteiramente devotado à sua profissão, com um notável
espírito de missão, total disponibilidade para a mudança, excecionais qualidades de trabalho, bom senso,
ponderação e retitude.
Com o posto de Capitão desempenha funções na Direção dos Serviços de Transmissões de 1993 a
1995 e, posteriormente, Depósito Geral de Material de Intendência do Comando da Logística até 1998
como chefe do grupo de reabastecimento e comandante da Companhia de Comando e Serviços, duma forma
invulgarmente dedicada, responsável e competente onde demonstrou invulgar resistência psicológica para
lidar com melindrosos e variados casos de insuficiências orçamentais e procedimentos contratuais de
elevada complexidade, de que são exemplo, os relativos ao apetrechamento do Batalhão de Transmissões
N.º 4 das Forças das Nações Unidas que cumpriu missão na ONUMOZ em Moçambique e responsável pelo
aprontamento e sustentação das Forças Nacionais Destacadas em vários TO.
Como Oficial superior esteve colocado no Batalhão de Apoio de Serviços da Brigada Mecanizada
em Santa Margarida onde desempenhou de 1998 a 2000 as rigorosas funções de chefe da secretaria de
reabastecimento da Brigada, na Manutenção Militar até setembro de 2004 como Chefe dos Serviços
Comerciais e na Direção dos Serviços de Finanças, onde desempenhou durante 5 anos as complexas funções
de Chefe da Repartição de Gestão Financeira e Contabilidade. Realça-se a sua capacidade de organização
e coordenação que se refletiu muito positivamente na eficácia do serviço em proveito dos muitos exercícios
da Brigada, bem como a forma eficiente, extraordinariamente competente e responsável como cumpriu
todas as missões que lhe foram atribuídas, evidenciando um comportamento rigoroso no cumprimento das
formalidades legais e processuais em obediência aos princípios da legalidade, imparcialidade, probidade e
conformidade.
Em março de 2010 assumiu funções na Polícia Judiciária Militar como Chefe da Unidade de Apoio
Técnico e Administração, unidade cujo cumprimento da missão suporta a atividade que as unidades de
inspeção da PJM devem levar a cabo nas várias unidades, estabelecimentos e órgãos das forças armadas.
No desempenho destas funções técnico-profissionais demonstrou relevantes qualidades pessoais, índole
assertiva e competência profissional, traduzidas num contributo ímpar para a eficiência e prestígio da PJM.
Foi colocado na Direção de Finanças em julho de 2015 para desempenhar as funções de Subdiretor
e, posteriormente, de Chefe do Gabinete do Diretor de Finanças, onde revelou determinação e empenho na
orientação e acompanhamento do trabalho realizado pelas várias repartições, atuando oportunamente e de
forma correta e eficaz na resolução das vicissitudes confrontadas, sempre na estrita observância das suas
competências, e apresentando sugestões e propostas válidas e ajustadas às circunstâncias, num período de
assinalável complexidade e sobrecarga de trabalho durante o qual se observaram grandes transformações e
alterações à estrutura, inserção orgânica e documentação estruturante deste Órgão Central de Administração
e Direção, da organização do Exército e das Forças Armadas.
Atento tudo o que anteriormente se expõe, é inteiramente justo reconhecer de forma pública as
excecionais qualidades, profissionais e humanas e as virtudes militares que definem o Coronel Manuel de
Jesus como um Oficial de elevada craveira, que ditou sempre a sua conduta pela afirmação persistente dos
superiores dotes de caráter, da lealdade, do espírito de sacrifício, da abnegação e da coragem física e moral,
devendo, por isso, os serviços por si prestados, serem considerados extraordinários, relevantes e distintos,
de que resultou honra e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal.
20 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (15344483) Valdemar Correia Lima, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares, grande competência profissional, elevada lealdade e espírito de missão que evidenciou no
exercício das funções de Comandante do Centro de Tropas de Operações Especiais (CTOE). Militar
possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa notável capacidade de planeamento,
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organização, direção e controlo, iniciou em 2016 a exigente, mas simultaneamente nobre, tarefa de
comandar uma Unidade com um historial cujas origens remontam aos tempos da eclosão dos conflitos nos
territórios ultramarinos. Da sua superior ação de comando, merecem especial relevância, um conjunto de
ações em que procurou preservar e reavivar a história do CTOE e consequentemente das Operações
Especiais, melhorar as condições de vida e de trabalho dos Militares e Civis que nele servem e aprofundar
os laços de colaboração e amizade com entidades e populações locais.
De entre as atividades desenvolvidas no sentido da melhoria do bem-estar dos seus subordinados,
destaca-se o permanente acompanhamento quer na fase de planeamento como na fase de execução do plano
diretor de infraestruturas do CTOE que possibilitou a concretização de um conjunto de trabalhos com o
objetivo de melhor as condições de vida na Unidade, de que são exemplos a construção do primeiro módulo
da Messe de Praças, bem como o início das obras no novo aquartelamento de Penude. Fruto das excelentes
relações que estabeleceu com a sociedade civil, ao nível dos municípios de Lamego, Peso da Régua e
Tarouca, as suas ações não se confinaram ao nível interno, tendo o seu extraordinário desempenho, sido
responsável pela divulgação das atividades das Operações Especiais junto dos jovens da região onde se
insere, bem como pelo incremento da divulgação do Exército, através do apoio a dezenas de iniciativas de
entidades oficiais relacionadas com a juventude, incluindo visitas a escolas, palestras sobre defesa nacional,
bem como a participação em certames nacionais, dos quais se salienta a “FUTURÁLIA” e a
“QUALIFICA”, contribuindo para que o público alvo do recrutamento tomasse pela primeira vez contato
com a realidade castrense. No âmbito do treino e do emprego operacional de forças, o inexcedível apoio
prestado pelo CTOE no contexto dos exercícios levados a efeito pelas subunidades da Brigada de Reação
Rápida (BrigRR), os padrões de exigência impostos na preparação e condução dos Cursos de Operações
Especiais, Curso de Patrulhas de Reconhecimento de Longo Raio de Ação, Curso de Sniper, Curso de
Prevenção e Combate a Ameaças Terroristas e Curso SERE (Survival/Evasion/Resistance and Escape),
concomitantemente com a excelência do nível de desempenho demonstrado pela Equipa Sniper na
European Union Training Mission in Mali (EUTM-Mali), pela Célula de Informações da Força Nacional
Destacada na United Nations Multidimensional Integrated Stabilizatiom Mission in Central African
Republic (MINUSCA), pelo Módulo de Segurança da Branch School Advisory Team da Resolute Support
Mission no Afeganistão, terminando ao Special Operations Task Unit projectada para a Lituânia no quadro
das Assurance Measures da NATO, são marcas indeléveis da sua ação de comando.
Humilde e sereno, com uma permanente disponibilidade para o serviço e demonstrando elevados
dotes de caráter, sentido de camaradagem e espírito de corpo, cativa de forma inequívoca a atenção e
respeito dos seus pares, bem como de inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração
pública pela permanente demonstração das suas excelentes qualidades humanas e militares. Oficial distinto,
possuidor de um elevado espírito de sacrifício e de obediência, grande dinamismo, frontalidade,
extraordinário desempenho e abnegação, pautou sempre a sua atuação pela coerência, sentido do dever e
determinação, evidenciando permanente preocupação com todas as situações relacionadas com o CTOE,
sem, contudo, deixar de comungar com os princípios e as orientações emanadas do seu escalão superior,
constituindo-se num precioso colaborador do seu Comandante. Pelo anteriormente exposto, o Coronel
Valdemar Lima uma vez mais se afirmou como um Oficial de exceção, tendo prestado serviços de muito
elevado mérito que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
da Brigada de Reação Rápida e do Exército.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Mat Res (00610382) José Manuel Jorge da Costa Roldão, pelo seu excecional
desempenho e marcados atributos pessoais, patenteados ao longo de trinta e sete anos ao serviço do Exército,
escorados numa irrepreensível conduta moral e no culto dos seculares princípios e valores castrenses.
Ingressado na Academia Militar em 1985, concluiu a licenciatura em Engenharia Mecânica Militar
na Especialidade de Material em 1993, tendo sido colocado, como Tenente, nas Oficinas Gerais de Material
de Engenharia (OGME). De 1994 a 1997, serviu na Escola Militar de Eletromecânica, no decurso do qual
ascenderia ao posto de Capitão e onde, além de Instrutor dos cursos do Serviço de Material e de
Coordenador de Área, se notabilizou pela sua ação no sentido da implantação da manutenção do material
de optrónica, com “alto sentido de missão, (...) grande entusiasmo, (...) iniciativa (...)” e “elevada
preparação técnico-profissional (...)”.
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De 1997 a 2003, na Direção do Serviço de Material, foi Chefe da Secção de Manutenção de Material
Auto na Repartição de Manutenção de Material, tendo pugnado por uma maior eficácia no controlo dos
equipamentos oficinais, pela otimização dos relatórios “SITMAT” e pela afinação dos procedimentos de
alienação. Depois, como Major, na Chefia da Secção de Receção de Material na Inspeção de Materiais e
Fabricos, seria responsável pela inspeção e aceitação dos novos equipamentos e sobressalentes para o
Exército, bem como pelo apetrechamento das Forças Nacionais Destacadas (FND). No quadro dessas
atribuições, revelou doutos conhecimentos, arreigado espírito de missão e “vontade permanente de realizar
as missões (...) com qualidade e eficácia”.
Em 2005, depois de breve passagem no Estado-Maior do Exército após o Curso de Estado-Maior,
apresentou-se na Escola Prática de Administração Militar (depois, Escola Prática dos Serviços), tendo ali
sido, entretanto, promovido a Tenente-Coronel e ocupado várias posições na área da Formação, tais como,
as de Instrutor e Diretor de Tirocínios e Cursos, de Chefe de Secção de Formação e, cumulativamente, de
Subdiretor da Direção de Formação, com inequívocas “qualidades de liderança, capacidade de
planeamento, (...) direção e supervisão (...)”.
Entre 2008 e 2012, assumiu, sucessivamente, os cargos de Adjunto e de Chefe da Repartição de
Estudos Técnicos, no Estado-Maior do Comando da Logística (CmdLog), tendo denotado sempre, “raras
qualidades de organização (...), profissionalismo e disponibilidade (...)”, sobretudo, na formulação de
estudos, especificações técnicas e pareceres e, na busca das melhores soluções em variados domínios,
designadamente, da alimentação, do procurement de viaturas e sistemas de armas, da receção dos carros de
combate LEOPARD 2A6 adquiridos à Holanda, das negociações com vista à transferência de infraestruturas
e bens, no TO do Kosovo, para a administração nacional, da retração de FND do Líbano e, ainda, do
aprofundamento de conhecimentos e melhoria da sustentação logística das viaturas blindadas PANDUR II 8x8.
De novo nas OGME, em finais de 2012, foi nomeado Subdiretor e, em simultâneo, Chefe dos
Serviços Industriais, tendo sobressaído pela sua “exemplar conduta nas funções de chefia e de
coordenação”, firmada numa postura inspiradora de confiança, “esclarecida, excecionalmente competente
e eficiente”, na qual pontificam as suas “notáveis qualidades intelectuais, (...) forte personalidade” e
sensatez, mormente, na abordagem das questões inerentes ao aprontamento e recuperação dos materiais
para as FND, à manutenção de nível III da família de viaturas blindadas M113 e à regeneração dos
equipamentos procedentes da UNIFIL.
A partir de janeiro de 2015, empossado Comandante do Destacamento da Ajuda e, cumulativamente,
Chefe do Centro de Manutenção e 2.º Comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército (UAGME),
houve-se com “admirável empenho nas múltiplas atividades que decorreram sob a sua coordenação direta,
nomeadamente, como gestor do projeto de construção do Centro de Manutenção da UAGME”, em que foi
notória a sua “visão de conjunto e abrangência de conhecimentos, (...) exemplar capacidade para articular
os vários escalões de comando, (...) atuando sempre em antecipação aos possíveis problemas”.
Promovido a Coronel em setembro 2016 e recolocado no CmdLog, foi incumbido de chefiar a
Repartição de Gestão de Material e, mais tarde, a Repartição de Reabastecimento e Transportes, ambas na
Direção de Material e Transportes, sendo de realçar o seu papel ativo na edificação dos planos anuais de
necessidades e no abastecimento dos itens essenciais às UEO e FND, bem como o seu contributo para o
êxito do Plano “TROIA 17”, relativo ao transporte de munições, explosivos e artifícios de fogo, de Tancos
para outros paióis superiormente determinados.
Transferido para a Inspeção-Geral do Exército em fevereiro de 2018, o Coronel Costa Roldão
sobressaiu pelo modo meticuloso e cuidado como preparou, planeou e conduziu as Inspeções de Processos,
de Programas e Sistemas ao Processo de Planeamento e Execução da Lei de Programação Militar, ao
Sistema de Alimentação e ao Processo de Contratação Pública no Exército, comprovando ser detentor de
amplos saberes e experiência no plano técnico-militar, singular acuidade analítica e forte espírito de equipa,
tendo concorrido substantivamente para o incremento da eficiência, eficácia e aperfeiçoamento dos
programas e dos sistemas funcionais do Exército.
No momento em que deixa a efetividade de serviço, entende-se de elementar justiça enaltecer
publicamente as inexcedíveis qualidades pessoais e nobres virtudes militares que o Coronel Costa Roldão,
reiteradamente, manifestou ao longo do seu honroso e prestigiante percurso profissional, pelo que se
qualificam os serviços de caráter militar por si prestados de relevantes, extraordinários e distintos, dos quais
resultaram evidente honra e lustre para a Pátria e para o Exército.
16 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o Cor Art (19715986) António José Belchior Serrano, pela forma extremamente
competente, empenhada e dedicada como desempenhou as diversas funções que lhe foram cometidas
durante os cerca de 30 (trinta) anos de serviço, como oficial do quadro permanente.
Após ter terminado o seu curso na Academia Militar, em outubro de 1990, foi colocado no Regimento
de Artilharia de Lisboa (RALIS), onde cedo se destacou pela dedicação e eficiência que apresentou como
Comandante de Pelotão e Instrutor da especialidade de Campanha e Direção de Tiro e o elevado grau de
iniciativa e sentido de responsabilidade como Adjunto da Seção de Instrução. Em 1993, ainda oficial
subalterno, no Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 (RAAA1), foi chamado a desempenhar, numa
primeira fase, as funções de Comandante da Bateria de Instrução e posteriormente, as de Comandante da
Bateria Antiaérea, tendo revelado ser um militar disciplinado e disciplinador, possuidor de uma sólida
formação, elevado espírito de bem servir e lealdade. Promovido a Capitão, no final de 1995, assume as
funções de Comandante da Bateria de Comando e Serviços que desempenhou com grande competência
profissional, elevado sentido de responsabilidade e espírito de camaradagem.
Em outubro de 1998, no Centro de Classificação e Seleção de Lisboa (CCSL), foi nomeado Chefe
da Secção de Operações, Informações e Segurança, funções onde revela ser possuidor, a par da sua
verticalidade, de qualidades de abnegação e espírito de sacrifício exemplares, elevada obediência e grande
capacidade de organização, planeamento e execução.
Em julho de 2000, no RAAA1, desempenhou diversas funções, nomeadamente na Secção de
Logística, de Chefe da Secção de Pessoal e instrutor do Centro de Instrução para a Artilharia Antiaérea,
demonstrando, mais uma vez, elevada competência técnico-profissional e aptidão para bem servir nas
diferentes circunstâncias. Como Major, na Escola Prática de Artilharia, o seu sentido de responsabilidade,
ponderação e extraordinário desempenho foram decisivos para que o seu contributo como Chefe da Secção
de Pessoal fosse qualificado de relevante e de muito elevado mérito.
Em 2005 foi colocado na Direção de Recrutamento (DR), iniciando-se com esta colocação uma
ligação forte e prolongada que o Coronel Serrano iria manter com diversos órgãos, do Exército e do
Ministério da Defesa Nacional, com responsabilidades na gestão dos recursos humanos. Na DR,
desempenhou as funções de Chefe da Seção de Estudos Planeamento e Orçamento, tendo a sua colaboração
sido considerada muito importante para o desenvolvimento do processo de transformação em que a
estrutura de recrutamento do Exército estava envolvida e também pela forma espontânea como assumiu
a responsabilidade do desenvolvimento e início da implementação do novo modelo de classificação e
seleção.
No CCSL, posteriormente Gabinete de Classificação e Seleção de Lisboa (GCSL), permaneceu
durante cerca de 6 anos, tendo, nos últimos 5, exercido a chefia deste importante órgão da estrutura de
recrutamento, com elevada competência profissional, lealdade e sentido do dever, as quais foram cruciais
para o elevado êxito das iniciativas em que este Gabinete participou, nomeadamente, na informatização dos
testes psicotécnicos e provas psicológicas, médicas e físicas e a implementação do Programa de Gestão do
Recrutamento Normal.
Fruto da sua elevada experiência na gestão dos recursos humanos, em especial no recrutamento, em
2012, foi chamado a dar o seu contributo ao nível do Ministério da Defesa Nacional, através da prestação
de serviço na Direção Geral de Pessoal e Recrutamento Militar, onde exerceu diversas funções, no
desempenho das quais lhe foi reconhecido, mais uma vez, um extraordinário entusiasmo, elevado rigor e
transparência, espírito de sacrifício e de obediência, assim como capacidade de comando e liderança,
atributos que contribuíram decisivamente para os elevados padrões de qualidade atingidos nestas funções,
nomeadamente com excelentes resultados nas jornadas do Dia da Defesa Nacional.
Como Coronel foi colocado no Comando das Forças Terrestres (CFT), onde durante cerca de 15
meses desempenhou o cargo de Chefe da Área de Recursos do Estado-Maior do CFT, de forma muito
competente e empenhada, evidenciando-se pelo elevado sentido de responsabilidade, capacidade de
resposta, dinamismo, experiência e relações humanas. Neste âmbito, destaca-se a forma instruída como
analisou e pragmatizou soluções para os diversos estudos e planos que foram elaborados e o
acompanhamento e implementação de novas metodologias para sincronização das tarefas das
repartições da área de recursos, relativamente ao emprego das Forças Nacionais Destacadas (FND), das Forças
em Prontidão (FeP), das Forças em Treino (FeT) e das Forças em Apoio Militar de Emergência (FeAME).
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Por tudo quanto anteriormente se expende, pelas excecionais qualidades e virtudes militares e
pessoais, das quais se destacam a afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação,
espírito de sacrifício e de obediência e competência profissional, o Coronel Serrano um oficial de
reconhecida craveira, que dignificou a Instituição Militar, afigurando-se assim, de elementar justiça que
seja apontado como exemplo a seguir e que os seus serviços por si prestados sejam considerados relevantes
e de elevado mérito.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf Ref (06270967) Américo José Guimarães Fernandes Henriques, pela forma
voluntariosa, dedicada e muita empenhada como vem apoiando o Exército na preservação e divulgação do
seu património histórico-militar.
Militar dotado de uma elevada generosidade, tem participado, de forma ativa e muito dinâmica, em
diversos eventos de âmbito histórico-cultural promovidos pelo Exército, nomeadamente através da Direção
de História e Cultura Militar (DHCM), demonstrando um elevado espírito de sacrifício e de obediência e
uma afirmação constante da sua capacidade de abnegação, associada ao espírito de bem servir. O sucesso
logrado nos eventos onde tem participado deve-se à sua competência profissional, a qual se consubstancia
nos seus profundos conhecimentos da História de Portugal, aliada a uma excecional capacidade de
comunicação e raros dotes de oratória que, de forma aparentemente fácil e natural, cativam e emocionam
assembleias da mais variada natureza.
Das inúmeras atividades em que tem desempenhado papel crucial, referem-se as visitas, por si
guiadas, ao Convento de Cristo e ao conjunto monumental que lhe está associado, apresentadas e descritas
de forma brilhante, empolgante e detalhada, com referência a todas as particularidades do monumento, às
diversas fases da sua construção ao longo dos séculos, bem como, à sua relação com factos relevantes,
nalguns casos pouco conhecidos, do nosso passado histórico.
Merecem também especial menção, as memoráveis preleções que tem proferido no âmbito da
evocação das batalhas de Aljubarrota e do Buçaco, as quais têm sido realizadas nos respetivos locais onde
ocorreram, por ocasião da comemoração do seu aniversário, contagiando os participantes com a vivacidade
das suas intervenções e impressionando pelo conhecimento exímio sobre os mais variados aspetos
relacionados com a forma como esses confrontos decorreram.
É, ainda, de referir a sua participação em eventos relacionados com efemérides históricas promovidos
por Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército e, em particular, a intensa cooperação que vem
mantendo com a Escola das Armas em muitos dos cursos de Oficiais e de Sargentos, de formação e de
promoção, que aí são ministrados, continuando a dar provas do elevado sentido de missão, lealdade e total entrega
à Instituição Militar, constituindo-se como um exemplo inspirador de apego aos mais nobres ideais de bem servir.
Para além das várias atividades referidas anteriormente, é também de realçar a sua participação mais
recente, nas Comemorações do Aniversário do Exército, realizadas o ano passado na cidade de Setúbal,
onde proferiu uma palestra sobre a Nacionalidade elogiada por todos aqueles que tiveram o privilégio de
a ela assistirem; e o relevante contributo para a preservação e divulgação da história militar, perpetuada no
Museu Militar de Lisboa, concretizado através da gravação de filmagens didáticas e temáticas realizadas
nas suas diferentes salas.
A par da atividade que tem mantido no meio militar, tem continuado a colaborar com instituições
civis, principalmente com Câmaras Municipais, em iniciativas relacionadas com a evocação de factos e
situações marcantes da nossa história, promovidas por essas entidades. Ainda que a título individual, esta
colaboração não deixa de forma muito sensível e notória, dignificar e prestigiar o Exército.
Enquanto no ativo, exerceu funções de natureza muito variada, tendo o seu desempenho merecido,
oportuna e reiteradamente, os mais relevantes encómios. Contudo, é à área da História de Portugal,
principalmente na sua vertente militar, que o seu nome é, naturalmente e muito justamente associado, e pela
qual é largamente conhecido no meio castrense, mas também a um nível não despiciendo, fora dele. A
admiração e o reconhecimento, dificilmente igualáveis, que nesse campo tem granjeado, fazem com que,
mesmo na situação de reforma, continue a ser muito solicitado para proferir palestras e comunicações nas
mais variadas instâncias e circunstâncias, ao que tem correspondido com invulgar disponibilidade, de forma
desinteressada e sempre com contagiante entusiasmo.
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Considerando as excecionais qualidades e virtudes militares reveladas, e a sua afirmação constante
de elevados dotes de caráter, demonstrados ao longo da sua Carreira Militar, é de inteira justiça reconhecer
publicamente o ímpar e insigne contributo que o Coronel de Infantaria “Comando”, na Reforma, Américo
José Guimarães Fernandes Henriques, vem prestando ao Exército e a sua inquestionável e relevante ação
na valorização da sua imagem junto da sociedade em geral, relevando os serviços por si prestados, como
extraordinários e contribuindo significativamente para o prestigio, honra e lustre do Exército e de Portugal.
08 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf Emílio Vanderlei Ribeiro, do Exército Brasileiro, por ter desempenhado de forma
distinta, competente e com extrema dedicação a função de Oficial de Ligação Cultural e Lições Aprendidas,
junto do Exército Português, durante cerca de um ano. Enquanto no exercício da sua missão revelou uma
sólida preparação cultural e militar, tendo demonstrado excecionais qualidades humanas e evidenciado uma
notável competência e permanente empenho nas variadas atividades em que participou, constituindo-se
como um exemplo de dedicação e invulgar dinamismo, qualidades associadas à sua constante responsabilidade.
Destacam-se, neste âmbito, o entusiasmo e a iniciativa que demonstrou na divulgação, sob diversas
formas, de matérias relacionadas com a história do Brasil e das atividades e organização do Exército
Brasileiro, através das quais procurou estabelecer sempre uma correspondência com o Exército Português,
promovendo e enaltecendo a sua imagem. Salienta-se, também, a importante colaboração em iniciativas
promovidas pela DHCM, com particular referência para as Tertúlias de História Militar, cujo contributo
pessoal concorreu para a divulgação da imagem de rigor e divulgação do património cultural e histórico do
Exército, em particular, da sua Direção de História e Cultura Militar. Neste contexto, o Comando do
Exército Português sente-se reconhecido pela sua prestimosa colaboração, apontando o seu exemplo
pela disponibilidade, forte sentido de missão e elevado brio com que desempenhou um cargo de tão
especial relevância para o Exército Brasileiro, bem como para o Exército Português, em prol da ligação
entre os dois exércitos e do intercâmbio de conhecimentos e experiências nas áreas abrangidas pela sua
função.
As relevantes qualidades pessoais e militares demonstradas, nomeadamente, a esmerada educação,
honestidade, irrepreensível conduta moral e elevados dotes de caráter e lealdade, a par do extraordinário
desempenho onde revelou elevada competência no âmbito técnico-profissional, creditam o Coronel de
Infantaria, Emílio Vanderlei Ribeiro, do Exército Brasileiro, como merecedor de que os serviços por si
prestados sejam reconhecidos como de elevado mérito, contribuindo significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Exército Português.
19 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (00440093) José Carlos Pinto Mimoso pelas excecionais qualidades e virtudes
militares evidenciadas no desempenho das funções de assessor militar no meu Gabinete. O seu
profissionalismo, competência, zelo, empenho, lealdade e elevadíssimo sentido de dever e espírito de
missão são particularmente dignos de destaque. O Tenente-Coronel José Carlos Mimoso tem revelado ser
um Oficial dotado de uma sólida cultura institucional e um profundo conhecedor das Forças Armadas, com
especial relevo para o Exército.
A sua permanente disponibilidade para o serviço, irrepreensível conduta e elevada capacidade
técnico-profissional, apresentando pareceres de forma competente, cuidada, isenta, oportuna e bem
fundamentada, muito têm contribuído para uma muito eficaz ligação ao Exército e ao Estado-Maior-General
das Forças Armadas, bem como para o acompanhamento e a concretização de matérias tão abrangentes
como: as Forças Nacionais Destacadas, a Reforma do Sistema de Saúde Militar, o Instituto Ação Social das
Forças Armadas, o Comité de Acompanhamento das Novas Estruturas de Comando NATO, a Liga dos
Combatentes, a Ciberdefesa, a Proteção Civil, o Conselho Superior Militar, a Comissão Executiva do Plano
Nacional de Regresso, e os programas de modernização do Exército, designadamente a nova arma ligeira,
as viaturas táticas ligeiras blindadas e o programa Sistemas de Combate do Soldado, entre muitos outros.
O Tenente-Coronel José Carlos Mimoso é um militar ponderado e pragmático, tendo colocado todo
o seu grande saber nas várias tarefas da sua responsabilidade, distinguindo-se como um ilustre colaborador,
evidenciando sistematicamente atenção, proatividade e diligência no acompanhamento dos vários
processos, particularmente os de natureza militar. Os seus inestimáveis e criteriosos contributos, resultantes
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da sua elevada capacidade de trabalho, análise, conhecimento, visão e grande experiência, têm sido
determinantes no seu excecional desempenho nas suas funções de assessor militar e para a eficácia da ação
governativa na área da Defesa Nacional. A sua forma sensata e ponderada de atuação, aliada à sua
capacidade de análise e a sua perseverante ação e vontade de bem servir, têm sido muito apreciadas e
repetidamente reconhecidas por aqueles com quem tem trabalhado neste gabinete e fora dele. Possuidor de
elevadas aptidões profissionais, o Tenente-Coronel José Carlos Mimoso é dotado de um marcado espírito
de serviço, grande dinamismo e capacidade de trabalho, de lealdade e frontalidade exemplares, inabalável
postura institucional e integridade, procurando sempre identificar as opções mais adequadas que
contribuam para superar dificuldades e constrangimentos, procurando salvaguardar em todas as
circunstâncias os desideratos do Exército, das Forças Armadas, da Defesa Nacional e do seu País.
Pelas razões expostas, é da mais elementar justiça e com enorme satisfação que manifesto o meu
reconhecimento público da elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais evidenciados pelo Tenente-Coronel José Carlos Mimoso no exercício das
suas funções, que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Ministério da Defesa Nacional e do País.
03 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 485/20, DR, 2.ª Série, n.º 142, 23jul20)

Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o TCor Mat (01405085)
Manuel Fortunato Mendes Marques pela forma como desempenhou e cumpriu as funções que lhe foram
atribuídas, inicialmente na ex-Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa (DGAIED) e, desde
2015, na Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN).
Dotado de notáveis qualidades pessoais e profissionais, o Tenente-Coronel Mendes Marques
conseguiu sempre interpretar com grande sentido de oportunidade as orientações difundidas,
desenvolvendo uma valiosa ação na preparação, acompanhamento, execução e coordenação de um largo
espetro de atividades e demonstrando permanentemente capacidade de iniciativa, disponibilidade e espírito
de sacrifício no acompanhamento dos projetos pelos quais se encontrava responsável.
Liderou, na ex-DGAIED, vários projetos nacionais e internacionais com grande entusiasmo e
profissionalismo, dos quais merece especial destaque a alienação de diverso material de guerra, daí
resultando um considerável retorno financeiro para as Forças Armadas.
Ainda neste período, ocupou temporariamente na estrutura da NATO Helicopter Management
Agency (NAHEMA) o cargo Life Cycle Costs, Obsolescence and Maturity Program Manager, tendo o seu
empenho naquela Agência NATO sido considerado de elevada competência técnica e merecido o reconhecimento
pelo domínio e segurança demonstrados na liderança dos diversos projetos da sua responsabilidade.
Oficial de distinta educação e sólida formação militar e humana, revelou elevados dotes de caráter,
lealdade e abnegação, a que se alia um forte sentido de integridade, o Tenente-Coronel Mendes Marques
revelou grande aptidão para servir nas mais diversas circunstâncias, contribuindo significativamente para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão da DGRDN.
No desempenho das funções, que exerceu ultimamente na DGRDN, distinguiu-se pela forma
extremamente empreendedora e proficiente como coordenou e geriu os diversos projetos área de
desenvolvimento de capacidades, materializada em análises, estudos e sugestões oportunas que
sustentaram a participação nacional em projetos cooperativos internacionais no âmbito da EDA. Estas
qualidades, aliadas à sua elevada capacidade de planeamento, organização e resiliência estão vertidas na sua
folha de serviços, refletindo o seu inexorável rigor e disciplina para bem servir nas mais diversas situações.
Salienta-se ainda, a qualidade das suas análises e pareceres técnicos no âmbito das aquisições de
equipamentos e sistemas de armas, os quais contribuíram diretamente para a edificação das capacidades
militares das Forças Armadas, desempenhando aqui um papel valioso no apoio à decisão política.
Pelo que antecede, e no momento em que ocorre a sua transição para a situação de Reserva, é da mais
elementar justiça, reconhecer publicamente as excecionais qualidades profissionais, técnicas e pessoais pela
sua elevada competência no âmbito técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes
qualidades pessoais, do Tenente-Coronel Mendes Marques.
18 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 473/20, DR, 2.ª Série, n.º 126, 01jul20)
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Louvo o TCor Inf (09591888) Luís Alexandre Pereira Leite Basto, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares e pela forma honrosa e brilhante como, durante os últimos três anos, exerceu o cargo de
2.º Comandante do Regimento de Infantaria N.º 19 (RI19).
Oficial provido de um conjunto de atributos pessoais e profissionais onde se destacam o sentido de
responsabilidade, a dedicação ao serviço, o zelo, o espírito de obediência e a lealdade, desempenhando um
papel exemplar no reforço das orientações superiores, constituindo-se, assim, como um elemento
fundamental para o cumprimento da missão.
Conhecedor profundo do RI19, onde serviu nos últimos dez anos, apoiado na sua vasta e sólida
experiência técnico-profissional, que inclui vinte e sete anos de serviço em Unidades da sua Arma, deu
continuidade às diretrizes que recebeu com vista o bom andamento de todos os sistemas funcionais do seu
Regimento, como atestam os excelentes resultados obtidos, seja na Inspeção Geral Ordinária de dezembro
de 2018, seja na Inspeção de Segurança e Saúde no Trabalho e Proteção Ambiental de junho de 2019.
Dotado de elevada iniciativa, pragmático e atento, apresentou propostas muito pertinentes com vista
à melhoria dos vários serviços do seu Regimento, relevando-se nestes o da alimentação, do que resultou a
beneficiação das condições existentes, bem referenciadas nas diversas Auditorias de Apoio Técnico ao
Setor Alimentar.
Assumindo, a partir de janeiro de 2019 e durante todo esse ano, em regime de acumulação, as funções
de Comandante do Batalhão de Formação dos Cursos de Formação Geral Comum de Praças do Exército
(CFGCPE), evidenciou ser possuidor de uma assinalável capacidade de liderança e com insuperável
determinação colaborou na gestão dos recursos envolvidos, tendo com a sua supervisão e presença constantes,
nas múltiplas atividades de instrução, muito contribuído para as competências adquiridas pelos formandos.
Nos últimos três anos foi o Comandante das Forças em Parada de inúmeras cerimónias militares,
nomeadamente: do Dia da Unidade; de receção do Estandarte do 9.º Contingente Nacional da Operação
Inherent Resolve e dos vários Juramentos de Bandeira dos CFGCPE, realizadas em dezoito municípios
diferentes que incluíram: Chaves, Bragança, Montalegre, Macedo de Cavaleiros, Valpaços, Boticas, Ribeira
de Pena, Miranda do Douro, Vila Pouca de Aguiar, Vinhais, Vimioso, Mogadouro, Murça, Cabeceiras de
Basto, Mirandela, Vila Flor, Fafe e Sabrosa. Em todos estes momentos denotou espírito de sacrifício e
abnegação e sobressaíram as suas qualidades de liderança, de planeamento e de coordenação, do que
resultou uma imagem que muito dignificou a Instituição Militar.
Frontal e carismático, que irradia uma simpatia contagiante junto de todos aqueles que com ele
interagem, conseguiu granjear, no meio civil de Chaves e do Alto Tâmega, um prestígio incontornável,
tendo alcançado, em muitos casos, a amizade pessoal com diversos dirigentes locais e regionais.
Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e competência profissional, o Tenente-Coronel
Leite Basto patenteou ser um oficial de notável craveira pelo que é merecedor de que os serviços por si
prestados, dos quais resultaram honra e lustre para o Regimento de Infantaria N.º 19, para a Brigada de
Intervenção e para o Exército, sejam reconhecidos como extraordinários, relevantes e distintos.
24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (15919890) Paulo Luís Almeida Pereira, pela forma altamente honrosa e
brilhante como desempenhou as exigentes funções de Chefe de Estado-Maior da Brigada de Reação Rápida
(BrigRR) ao longo dos quatro últimos anos.
Oficial de distinta formação castrense e humana, sempre cultivou em elevado grau a integridade de
caráter, lealdade e as relações humanas, aliadas ao seu poder de comunicação, iniciativa, sentido do dever
e abnegação. Dotado de excecional dedicação ao serviço e prontidão, revelou extraordinária visão global
das funções e responsabilidades, consubstanciadas numa notável capacidade de planeamento, organização
e controlo do Estado-Maior que chefiou, bem patente na certificação do Comando e Estado-Maior da
BrigRR no exercício “ORION17”.
Do seu superior empenhamento e dedicação, merecem ainda realce as ações de planeamento e
coordenação, refletidas em propostas concretas, oportunas e bem fundamentadas, tendo concorrido de
forma notável para o excelente desempenho da Componente Operacional em Exercícios Conjuntos e
Combinados, nas Forças Nacionais Destacadas (FND) e nas Missões de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-estar
das Populações, constituindo-se num prestimoso colaborador no apoio à decisão do Comandante da
Brigada.
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As excecionais qualidades já referidas, validadas pelas notáveis relações de cooperação entre todos
os elementos do seu Estado-Maior e entre este e as Unidades da Brigada, concorreram para os excelentes
resultados na difusão oportuna das ordens superiores. Neste particular, ganha especial relevo a elaboração
de diretivas de aprontamento das FND, nomeadamente da BSAT e da SOAT para o Afeganistão, dos
Batalhões de Comandos e Paraquedistas para a MINUSCA/República Centro Africana, da componente
terrestre da Força de Reação Imediata, bem como no superior acompanhamento e apoio das atividades de
treino e exercício das componentes operacionais da BrigRR. De realçar a coordenação nas diversas
cerimónias militares onde participaram Unidades da Brigada, com especial relevo, entre outras, as
comemorações dos Dias de Portugal, Dias do Exército, Dias da Brigada de Reação Rápida, Dia do
Armistício e 70 Anos da OTAN.
Face ao anteriormente exposto, é de inteira justiça reconhecer publicamente a excelência do
desempenho, pela afirmação constante dos elevados dotes de caráter e virtudes militares de natureza
extraordinária, aliados a uma excecional conduta moral e profissional que caraterizam o Tenente-Coronel
Paulo Pereira, devendo os serviços por si prestados, ser considerados extraordinários, relevantes e distintos,
de que resultaram honra e lustre para o Exército e para o País.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (06957088) Maurício Luciano Saraiva Raleiras, pelas excecionais qualidades
e virtudes militares patenteadas, ao longo de dezassete meses, no desempenho do cargo de 2.º Comandante
do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 (RAAA1).
No exercício destas exigentes funções, demonstrou ser possuidor de elevada competência
profissional, mantendo níveis de excelência em todas as tarefas da sua alçada, evidenciando assinalável
espírito de iniciativa e vincado zelo, tendo, num claro manifesto do seu extraordinário desempenho,
comprovado a sua expressiva capacidade de organização e rigor, na forma como orientou, coordenou e
supervisionou o trabalho do Estado-Maior, designadamente, na administração de Pessoal, no
funcionamento dos serviços e na manutenção, conservação e melhoria das infraestruturas e equipamentos,
denotando inexcedível dedicação e apurado espírito de sacrifício, procurando sempre, as soluções mais
adequadas e que melhor correspondessem às necessidades do seu Regimento.
Revelando notável aptidão para cumprir, mostrou ser detentor de caraterísticas pessoais e humanas
dignas de referência, assumindo perante a multiplicidade de tarefas que lhe foram cometidas, uma atitude
esclarecida e de enorme entrega, tendo sido capaz de gerir e coordenar de maneira eficaz a execução das
inerentes atividades regimentais, sempre maximizando os recursos humanos e materiais ao seu dispor.
Neste âmbito, releva-se a sua ação e capacidade de resposta, no acompanhando próximo e permanente das
responsabilidades do Dia da Defesa Nacional, do controle e harmonização das cargas, da elaboração dos
planos de atividade e preparação de diversos eventos sob a sua direta coordenação, nomeadamente, os
aniversários do seu Regimento, as cerimónias de saudade de antigos militares do Pico do Monge, a Via
Sacra das Forças Armadas e das Forças de Segurança, as ações e Concertos Solidários e apoios a entidades
civis, evidenciando as suas exemplares qualidades comportamentais e empenho pessoal, garantindo
um excelente relacionamento com autoridades Municipais e Autárquicas, integrando e abrindo o
Regimento à população, o que ficou devidamente registado nos diversos agradecimentos endereçados à sua
Unidade.
Atendendo ao facto de, por necessidades institucionais, ter assumido em suplência, o cargo de
Comandante do RAAA1, deu novamente, mostras de uma notável aptidão para bem servir nas mais diversas
circunstâncias e de ter compreendido a importância da Ação de Comando na persecução da intenção
superior, sendo, por tal, merecedor de assumir cargos de maior responsabilidade. Neste contexto, releva-se
o seu comprometimento em várias realizações, onde se destacam a visita de Sua Excelência o Presidente
da República, a Cerimónia de Receção do Estandarte Nacional da EUTM/RCA, e a Tomada de Posse do
novo Comandante, entretanto nomeado.
Enquanto colaborador mais próximo do Comandante, exerceu a sua ação no reforço e supervisão das
diretivas e orientações superiores, tendo assumido com a maior frontalidade e profissionalismo o apoio que
prestou ao seu novo Comandante, demonstrando ser possuidor de elucidado espírito de obediência,
lealdade e sentido da disciplina, tendo pautado, permanentemente, a sua conduta pela total disponibilidade para
o serviço.
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Militar sempre pronto a auxiliar quem dele necessita e de uma honestidade digna de realce, mostrou
pelo trabalho desenvolvido, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e abnegação, ser digno
de total confiança, respeito e consideração, sendo da mais elementar justiça que os serviços prestados pelo
Tenente-Coronel Maurício Raleiras, sejam publicamente reconhecidos como relevantes, extraordinários e de
muito mérito.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (04801288) José Manuel Tavares das Neves, pela forma extremamente leal,
honrosa e relevante como desempenhou as funções de Chefe de Gabinete de Apoio ao Comando da Brigada
Reação Rápida ao longo dos últimos três anos, função que acumulou com as de Chefe do Gabinete de
assessoria Jurídica e de Chefe do Registo e controlo de Saltos.
Militar extremamente correto e de esmerada educação, foi elemento fundamental nas relações de
comando da Brigada, quer para com o escalão superior, quer para com as Unidades da Brigada, mas também
na interação com outras entidades civis e militares externas à Brigada. O seu sentido de dever, frontalidade,
lealdade abnegação e coragem moral, são qualidades pessoais a relevar no desempenho das funções que
lhe estiveram atribuídas. A elevada competência profissional, aliada à extraordinária capacidade de
organização de trabalho, refletiram-se na forma altamente eficaz e eficiente como coordenou todas as
atividades do Gabinete de Apoio ao Comando, bem patente no planeamento e coordenação de todas as atividades
que envolviam o Comando da Brigada, onde se incluem as reuniões de comando da Brigada e do escalão
superior, a análise meticulosa de protocolos com várias entidades, as visitas de trabalho de importantes
entidades nacionais e estrangeiras ao Quartel General e às Unidades da Brigada, bem como nas múltiplas e
diversificadas cerimónias militares, revelando excecional visão global das suas funções e responsabilidades,
constituindo-se num prestimoso colaborador no apoio à decisão do Comandante da Brigada de Reação Rápida.
Dotado de um apurado sentido crítico e analítico das questões fundamentais específicas da Brigada, é
igualmente digno de destaque a forma irrepreensível como soube interpretar as diretrizes emanadas pelo
Comando da Brigada de Reação Rápida e, concomitantemente, o processo de supervisão rigorosa da
atividade aeroterrestre desenvolvida, através do registo e controlo de Saltos, aspeto de particular
importância para a validação das competências e qualificações dos militares, bem assim como contributo
para a garantia de segurança aeroterrestre e permanente atualização documental.
De igual forma, revelou elevado padrão intelectual e aptidão para servir nas diferentes circunstâncias
ao acumular às funções atrás descritas, a função de Chefe do Gabinete de assessoria Jurídica. Também aqui
demonstrou um rigoroso respeito pelas leis e regulamentos militares, permitindo responder com serenidade
e profundo sentido de justiça às inúmeras solicitações, nomeadamente na preparação e análise sobre a
atribuição de louvores e condecorações das Unidades da Brigada, em pareceres jurídicos e na análise e estudos
dos vários processos recebidos, demonstrando elevado sentido de missão e total disponibilidade para o serviço.
Pela excelência do seu desempenho, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, espírito
de sacrifício e de obediência é o Tenente-Coronel José Neves merecedor de público reconhecimento pela
ação que desenvolveu de forma brilhante e com excecional zelo e abnegação, devendo os serviços por si
prestados serem considerados extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre
para a Brigada de Reação Rápida, para o Exército e para o País.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (04494289) Luís Carlos Gomes da Silva, pela forma altamente honrosa e
brilhante manifestada ao longo dos últimos três anos e dois meses, inicialmente, no exercício do cargo de
Chefe da Secção de Operações, Informações e Segurança (SOIS) e posteriormente, de 2.º Comandante do
Regimento de Cavalaria N.º 6 (RC6).
Oficial superior detentor de excecionais qualidades e virtudes militares e de enorme dedicação, às
quais alia sólidos conhecimentos e relevantes qualidades pessoais, exerceu, como Chefe da SOIS, funções
no âmbito do planeamento e integração de todas as atividades regimentais anuais, de interação da Instituição
Militar com a Sociedade Civil da região de Braga e da participação do Exército ao nível regional em matéria
de Proteção Civil. Centrou o seu esforço na constante tentativa de garantir a máxima possibilidade de êxito
da gestão criteriosa dos recursos empenhados, exercendo um papel fundamental na organização e
coordenação dos diversos apoios à população local bem como nas várias ações de divulgação do seu
Regimento, com especial destaque, em 2018, para o contributo no âmbito da “Braga Cidade Europeia do
Desporto”.
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Educado e cortês, possuidor de vincada lealdade e espírito de obediência, assumiu, na plenitude, as
suas responsabilidades como 2.º Comandante em 04jun18, focando a sua preocupação em dar cabal
cumprimento às diretrizes recebidas, imprimindo-lhes o rigor e o bom senso necessários à proficiência
pretendida, sendo disso, exemplo marcante, o detalhe com que planeou e coordenou os múltiplos aspetos
que envolveram a realização de importantes eventos na sua Unidade, tais como: os Dias do RC6 e da Arma
de Cavalaria em 2019, os vários Concursos Nacionais Combinados de Equitação, as diversas cerimónias
militares e de condecoração de ex-combatentes, os convívios e promoção do moral e bem-estar, as
despedidas de pessoal, as visitas ao Aquartelamento, o apoio aos exercícios de treino conduzidos pelo
encargo operacional do RC6 e as tarefas no âmbito da Divulgação do Dia da Defesa Nacional.
Dotado de naturais qualidades de chefia, desenvolveu uma ação apreciável na gestão e emprego dos
recursos à disposição da sua Unidade, afirmando continuamente, dinamismo, determinação e uma grande
preocupação com o equilíbrio do esforço exigido aos militares ao nível do serviço interno, através de um
acompanhamento permanente, promovendo os indispensáveis ajustamentos, efetuando e submetendo
propostas adequadas para a tomada de decisão. A sua atuação adquiriu uma maior relevância face à
frequente redução de efetivos a que se tem assistido, por um lado, e ao incremento das solicitações, por
outro, como é exemplo o crescente empenhamento na prevenção, em missões de Apoio Militar de
Emergência, a fim de contribuir para a proteção e salvaguarda de pessoas e bens.
É, também de realçar a abnegação com que o Tenente-Coronel Gomes da Silva tem pautado a sua
ação nas áreas críticas da gestão da alimentação e da manutenção de infraestruturas, traduzindo-se numa
clara melhoria das condições de habitabilidade e bem-estar do pessoal, de acordo com as orientações
superiores, cooperando, desta forma, para a retenção de efetivos.
Entusiasta relativamente às tradições da Cavalaria, nomeadamente aquelas ligadas à utilização do
Cavalo, animal que está intimamente ligado a esta Arma e cujo emprego e lide estão na base dos valores e
atitude que distinguem os Cavaleiros, salienta-se a sua postura e espírito de sacrifício para fomentar a
prática deste desporto na sua Unidade, a participação na marcha anual a cavalo em homenagem ao Patrono
e a disponibilidade para assegurar a formação de equitação dos oficiais tirocinantes de Cavalaria, durante
os períodos de frequência dos estágios em contexto profissional no RC6.
Por tudo o que foi anteriormente referido e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e
competência profissional, o Tenente-Coronel Gomes da Silva torna-se digno de que seja realçado o mérito
dos serviços por si prestados, devendo, os mesmos serem considerados extraordinários, relevantes e
distintos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército.
24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Eng (12222992) Arlindo Paulo Martins Domingues, pela forma altamente honrosa,
brilhante e excecionalmente eficiente com que exerceu, durante dois anos, as funções de Comandante do
Comando do Batalhão de Engenharia (CMDBENG) do Regimento de Engenharia N.º1 (RE1) e pelas
excecionais qualidades e virtudes militares que desde sempre patenteou na execução das tarefas que lhe
foram confiadas.
Oficial de elevada craveira intelectual e aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, tem
revelado evidente competência técnico-profissional e sólidos conhecimentos que se tornaram fundamentais
na assessoria técnica que prestou aquando do grave acidente na pedreira em Borba, e no apoio na cidade da
Beira, em Moçambique, após a devastação provocada pela passagem do Furacão Idai. Para esta operação
foram projetados para Moçambique elementos da Força de Reação Imediata (FRI), em que o Tenente-Coronel de
Engenharia Domingues desempenhou a função de Comandante da Componente Terrestre preparando as
condições para serem projetados, numa fase posterior, outros elementos dessa mesma Componente. A par
deste trabalho de planeamento e organização, prestou apoio técnico às autoridades moçambicanas no
levantamento dos prejuízos causados nos edifícios na cidade da Beira. Em todas estas atividades, a sua ação
demonstrou qualidades de abnegação e espírito de sacrifício exemplares, esclarecido e excecional zelo e
empenhamento no cumprimento das Missões que lhe foram confiadas. Usando a sua experiência e
assertividade, soube planear e conduzir as diversas atividades dos Elementos do Encargo Operacional do
Sistema de Forças Nacional (ECOSF) à sua responsabilidade, destacando a participação em exercícios
como o “ORION”, “FÉNIX”, “CELULEX”, “LUSITANO”, “BELEROFONTE”, “CASCADE”, e
desenvolvendo o exercício setorial para o “CMDBENG”, da série “BARROTE”, com excelentes
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resultados, tanto ao nível do levantamento, preparação e emprego dos meios, como ao nível do treino do
pessoal. Teve um papel marcante na gestão dos meios para o emprego operacional, procurando em todos
os momentos ultrapassar os problemas com a escassez dos recursos humanos e as dificuldades na
manutenção dos equipamentos, encontrando soluções adequadas que contribuíram para o cumprimento da
missão do RE1 nas diversas Frentes de Trabalho em que os meios da Engenharia de Apoio Geral estiveram
empenhados, seja no apoio ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) como Pêgo do
Altar, Serra de Sintra, Parque Natural da Costa da Caparica, Parque Natural da Serra da Arrábida, Lagoa
da Chanca e Santo André, Montejunto e Guadiana, seja nas operações de apoio civil às Câmaras Municipais
de Castro Marim, de Loulé, de Setúbal, e de Odivelas. Em termos de apoio militar, conseguiu executar
trabalhos de manifesta utilidade na melhoria das condições das unidades militares e reconhecidos por estas,
com relevo para o apoio no Regimento de Transportes, Escola de Sargentos do Exército, Messe Militar de
Lagos, Regimento de Lanceiros N.º 2 e Regimento de Apoio Militar de Emergência. A par destes trabalhos,
planeou e executou os apoios no âmbito da inativação de engenhos explosivos (EOD) e a participação em
feiras e exposições, com equipamentos EOD e equipamentos de Defesa Nuclear, Biológica, Química e
Radiológica (NBQR), bem como no Dia de Portugal, no Dia do Exército, na Comemoração dos 100 Anos
do Armistício, no Dia da Brigada de Reação Rápida e na Corrida da Defesa Nacional.
O Tenente-Coronel de Engenharia Arlindo Domingues revelou um excecional espírito de iniciativa,
equilibrado por um permanente sentido do dever e espírito de obediência e disciplina a par de um elevado
bom senso.
Como Gestor dos Projetos de Pontes e NBQR, os seus estudos, nomeadamente os respeitantes aos
programas de reequipamento do Exército e às propostas de revisão da Lei de Programação Militar (LPM),
na colaboração esclarecida nos estudos e Propostas de Força do Exército e no controlo da execução da
LPM, são testemunho da sua competência profissional e contribuem de forma esclarecida para os interesses
do Exército, pela renovação do parque de equipamentos e materiais que em muito contribuem para a
execução eficaz das missões operacionais e dos apoios no âmbito da execução do Plano de Apoio Militar
de Emergência do Exército (PAMEEX), em prol da segurança e do bem estar das populações.
O Tenente-Coronel de Engenharia Arlindo Domingues é um militar de esmerada educação, honesto,
frontal, praticando em elevado grau a virtude da lealdade que aliado à sua personalidade constituíram
qualidades fundamentais para o extraordinário desempenho do CMDBENG. Pautou todos os seus atos pelos
ditames da honra e mostrou-se, em todas as ações de que foi responsável, sempre digno de ocupar postos
de maior risco e responsabilidade, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e reconhecida
coragem moral, sendo desta forma respeitado por todos os que com ele serviram merecendo assim ser
destacado e apontado como exemplo a seguir e os serviços por si prestados serem considerados muito
relevantes, extraordinários e de elevado mérito.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (04267590) Jaime Adolfo Cabral Ribeiro da Cunha, pelas excecionais
qualidades e virtudes militares e pela forma altamente honrosa e brilhante demonstrada nos últimos, cerca
de dois anos e meio, no desempenho de funções no Regimento de Artilharia N.º 5 (RA5), inicialmente
como Chefe da Secção de Formação e há cerca de um ano como 2.º Comandante do Regimento, tendo
evidenciado em permanência denotada lealdade, superior espírito de sacrifício e inexcedível espírito de
obediência, dedicação e zelo.
Como Chefe da Secção de Formação, perante a importante missão do RA5, que se constitui como
Polo de Formação da Escola das Armas (EA), releva-se toda a competência profissional do Tenente-Coronel
Jaime Cunha: na sistematização dos vários processos inerentes ao planeamento dos recursos a alocar na
execução das diversas ações de formação; na supervisão da sua condução; e, simultaneamente, na ligação
com a tutela técnica, assumida pela Direção de Formação, consubstanciada pelo fluxo constante de toda a
documentação relacionada com a componente formativa, através do Sistema de Controlo das Atividades de
Formação do Exército.
Adicionalmente, merece especial destaque a sua disponibilidade e abnegação para se assumir como
Entidade Primariamente Responsável de outros processos na esfera da Secção de Formação, de que se
salientam: a organização de várias visitas ao conjunto arquitetónico constituído pelo Palácio das Passagens,
Capela Real e espaço museológico; a operacionalização do Dia da Defesa Nacional e ainda o planeamento
e conduta de atividades de Team Building dirigidas a entidades exteriores ao Exército.
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Como 2.º Comandante do Regimento, a sólida formação militar que possui, aliada a outras
competências técnicas de que é detentor, particularmente na vertente de engenharia informática, traduziram
uma ação eficiente e pragmática que se revelou determinante para assegurar a resposta oportuna e eficaz a
um elevado número de solicitações diárias. Neste contexto, é de enfatizar a excelência da sua formação
humana, cujo notável sentido de camaradagem contribuiu para a criação de um espírito de cooperação e
missão assinaláveis no seio do seu Regimento.
A sua postura ética irrepreensível, a par das suas distintas capacidades de organização e gestão,
tornaram a sua assessoria séria, responsável e fundamental na coordenação-geral de diversos eventos de
grande visibilidade a cargo do RA5, de que se destacam: a demonstração de capacidades do sistema Mini UAV
Raven a Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional; a realização do Exercício “ORION”, nas vertentes
ocorridas em Vendas Novas; e as comemorações do Dia da Arma de Artilharia e do RA5, referentes a 2019.
Por tudo o que precede e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, é de enaltecer o
notável desempenho do Tenente-Coronel Jaime Cunha, que o torna num excelente e inestimável
colaborador, apto para o exercício de cargos da mais elevada responsabilidade, complexidade e risco,
devendo os serviços por si prestados serem considerados extraordinários, relevantes, de elevado mérito e
muito distintos, dos quais resultaram enorme honra e lustre para o Exército e para a Instituição Militar.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (08170691) Carlos Manuel da Costa Gabriel, pela forma brilhante, honrosa e
excecionalmente eficiente como, ao longo dos últimos três anos, desempenhou diversas funções na
Academia Militar (AM), e pelo alto sentido de responsabilidade, elevada competência profissional e singular
dedicação ao serviço que sempre patenteou no cumprimento das mais variadas tarefas que lhe foram confiadas.
Enquanto comandante do 1.º Batalhão de Alunos, foi, indiscutivelmente, um colaborador fulcral e
um sólido ponto de apoio do comandante do Corpo de Alunos, suscitando total confiança e ampla
consideração dos demais superiores, pares e subordinados. A sua liderança assertiva e comprovada competência
profissional tiveram repercussão marcante na proficiência coletiva alcançada pelo Corpo de Alunos em inúmeras
atividades de formação militar, cerimónias militares e outras iniciativas, de natureza cultural, relacionadas com a
vivência dos cadetes da AM. O pragmatismo e a determinação com que lidou com as mais diversas situações
revelaram ser um oficial esclarecido, conhecedor e profundamente comprometido com a missão da AM.
Nomeado chefe da secção de formação geral militar, confirmou uma vez mais o seu extraordinário
sentido de missão, assente em relevantes qualidades pessoais e profissionais e numa extensa experiência,
primando pela pertinência e valor das suas propostas e ações. Neste sentido, realça-se a forma muito
cuidadosa e responsável como planeou e coordenou os diversos blocos de formação militar, dinamizou a
formação militar promovendo a revisão e atualização do seu referencial e impulsionou a criação de um
“Centro de Treino em Áreas Urbanas e Transposição de Estruturas Verticais”, em proveito de uma sólida
formação militar, moral e cívica dos futuros oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana (GNR).
Militar de uma inquestionável lealdade e singular tenacidade, o Tenente-Coronel Carlos Gabriel foi
ainda um indispensável coordenador dos projetos do Corpo de Alunos que integram a diretiva da AM e,
consequentemente, o “Sistema Integrado de Gestão Estratégica” e a “Diretiva Estratégica do Exército”.
Neste particular, evidencia-se o seu contributo decisivo para a concretização de um e-book sobre o
armamento em uso no Exército e na GNR e para a elaboração de um manual de formação geral militar que
constituirá uma ferramenta fundamental para os futuros formadores e formandos.
O seu apurado sentido de responsabilidade, genuíno espírito de missão e notável abnegação ficaram
ainda marcados quando, no âmbito do combate à pandemia de COVID-19, respondeu, pronta e
dedicadamente, ao desafio de integrar a equipa de gestão do Centro de Apoio Militar COVID-19, enquanto
responsável pelas áreas de manutenção e alimentação, tendo em vista garantir a necessária funcionalidade
das instalações e dos serviços para um rápido levantamento de uma estrutura de acolhimento de pacientes.
Ao conjunto de excecionais qualidades e virtudes militares, o Tenente-Coronel Carlos Gabriel alia
uma irrepreensível estatura moral, pelo que, muito apraz ao Chefe do Estado-Maior do Exército reconhecer
publicamente o seu extraordinário contributo e a sua inexcedível dignidade na atitude e nos procedimentos, sempre
presentes na sua conduta, pelo que considero os serviços de caráter militar por si prestados como relevantes,
extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar e para a Instituição Militar.
22 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor Tm (17579089) José Jaime Soares Pereira, pelo elevado profissionalismo e pela
afirmação constante de elevados dotes de caráter como exerceu, durante os últimos três anos e meio na
Academia Militar (AM), as funções de Diretor do Curso do Mestrado em Guerra da Informação (2016 a
2018); Diretor do Curso de Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de Transmissões (TM) (2017
a 2018); de Professor Regente de diversas Unidades Curriculares (UC) (2016 – 2020) e de Diretor Técnico
do Projeto n.º 2 (P2/CTM) – Academia Militar “Marechal Samora Machel” (AMMSM) no âmbito da
Cooperação no Domínio da Defesa com a República de Moçambique (2018 a 2019).
No âmbito da docência na AM, o Tenente-Coronel José Pereira demonstrou possuir uma grande
flexibilidade, capacidade de auto aprendizagem académica, espírito de sacrifício e de obediência ao
ministrar UC em áreas distintas como a E321-Análises de Circuitos, N133-Base de Dados, M144-Tática de
Transmissões (2016 a 2018) e a N131-Introdução à Programação (2019 a 2020), o que lhe exigiu um grande
esforço intelectual e dedicação, na preparação das aulas teóricas, práticas e laboratoriais, destacando-se também o
seu esforço na revisão dos conteúdos programáticos e na adaptação das matérias lecionadas, à realidade atual.
Como Diretor do Curso de Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de TM, pela sua
elevada competência profissional e técnica, promoveu o empenho e motivação dos discentes, através do
acompanhamento contínuo das atividades académicas dos alunos de TM, nos ciclos de estudos ministrados
na AM e no Instituto Superior Técnico. Orientou os alunos para a escolha de currículos académicos e teses
de mestrado, em consonância com a evolução tecnológica das Comunicações e Sistemas Informações no
Exército e as suas necessidades reais, incentivando-os a escolher temas relacionados com áreas técnicas,
no âmbito das comunicações táticas, ciberdefesa e sistemas de informação emergentes. Manteve uma
ligação privilegiada com a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação da qual resultou a
participação de Oficiais de TM na coorientação das teses de mestrado dos alunos de TM. No âmbito da
docência da UC M144-Tática de TM, efetuou a revisão dos conteúdos programáticos adequando-os ao novo
Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T) e tecnologias de segurança, passando o emprego
tático destes meios a fazerem parte dos exercícios finais da AM.
Como Diretor Técnico do P2/CTM, o Tenente-Coronel José Pereira revelou excecionais qualidades
e virtudes militares na forma competente como estabeleceu excelentes relações profissionais e de
cooperação com os militares do P2/CTM e os militares moçambicanos, garantindo a assessoria aos cursos
dos três ramos ministrados na AMMSM, em especial, aos cursos do Exército: Infantaria, Artilharia
Terrestre, Antiaérea, Reconhecimento, Blindados, Engenharia Militar, Comunicações e Administração Militar.
Demonstrou ainda um apurado sentido do dever e capacidade para lidar com as diversas solicitações de
apoio e assessoria, promovendo laços de cooperação técnico-militar e de amizade entre a República
Portuguesa e a República de Moçambique. Apoiou também a organização dos ciclos de estudos dos cursos
da AMMSM, através da revisão dos conteúdos programáticos e das fichas curriculares, promovendo a
realização das jornadas científicas, com reflexos muito positivos para o desenvolvimento dos cursos.
Colaborou também na implementação de novos modelos de formação e cooperação, tendo inclusive
proposto e colaborado na organização de um Seminário de Capacitação Pedagógica, na AMMSM, com
grande sucesso, que passou a integrar a agenda anual das atividades desta Academia, granjeando o respeito
e consideração por parte do comando da AMMSM e dos militares com quem colaborou.
A sua postura proactiva, correção e educação irrepreensíveis, coragem moral, inabalável vontade de
bem servir nas diferentes circunstâncias, aptidão técnico-profissional, lealdade e abnegação, creditam o
Tenente-Coronel José Pereira digno do maior respeito e consideração, sendo justo reconhecer que os serviços por
si prestados contribuíram muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da
Academia Militar e do Exército, pelo que devem ser considerados como muito relevantes e de elevado mérito.
14 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (10487491) Ricardo Alexandre de Almeida Gomes Cristo, pela forma altamente
honrosa e brilhante como desempenhou as funções de Comandante do 2.º Batalhão de Infantaria da Zona
Militar dos Açores, sediado no Regimento de Guarnição N.º 2, desde 21 de novembro de 2017.
Ao tomar posse do comando do Batalhão, de modo esclarecido e com excecional zelo, promoveu um
sólido desempenho operacional desenvolvendo simultaneamente boas relações humanas materializadas
num alicerçado espírito de corpo e sã camaradagem e na preservação do potencial humano através de uma
formação de excelência e gestão rigorosa de especialidades aos novos militares recrutados.
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Desde cedo manifestou acentuada preocupação no valor individual e coletivo dos seus subordinados,
na manutenção e preservação de materiais e sistemas de armas, na conservação e melhoramento das
infraestruturas do Batalhão, bem como na sublimidade do planeamento dos ciclos de treino operacional
desenvolvendo e implementando as condições para potenciar valências e incrementar as capacidades do
Batalhão, garantindo desta forma os graus de prontidão exigidos pelo escalão superior.
Na vertente da formação e treino operacional revelou excecionais qualidades militares não só pela
sua elevada competência técnico-profissional, liderança e excecional capacidade de planeamento na ação
de comando junto dos seus subordinados, no sentido da afirmação da relevância do 2.º Batalhão de
Infantaria e do Regimento de Guarnição N.º 2 junto das populações, como fazendo incidir o foco na
prontidão e capacidade de resposta conjunta, em complementaridade com forças de outros Ramos e
estruturas regionais, face a situações de eventuais calamidades e catástrofes naturais, assegurou a
capacidade de defesa militar do território insular dos Açores e de proteção de instalações críticas.
Dentro da sua intenção de Comandante, importa salientar o planeamento e execução dos exercícios
setoriais “FIRE BIRD”, “FILADOG” e “PRIOLO”, exercício regional “CACHALOTE”, exercícios
conjuntos “FOCA”, “CANÁRIO” e “AÇOR”, participação nos exercícios nacionais “RELÂMPAGO”,
“EFICÁCIA” e “TROVÃO, exercício internacional “STRONG IMPACT” e, exercício “TOURO”, este
último com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores que, materializado num
Agrupamento Militar de Apoio Civil, exercitou a estrutura de comando e controlo do Batalhão, bem como
forças no terreno conjuntamente com as estruturas regionais, contribuindo assim, dentro do conceito de
missões de interesse público, para o apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações.
Da sua ação de comando é de salientar também o modo como foram planeadas e executadas as várias
sessões de fogos reais, com armas pesadas de tiro tenso e tiro curvo, de calibres variados e que, para se
realizarem em segurança e de acordo com a normas ambientais em vigor, requereram uma rigorosa
coordenação com as autoridades locais e nacionais, tarefa que sempre soube conduzir com brio e zelo quer
na prevenção de eventuais danos colaterais, quer na preservação e salvaguarda de bens e recursos naturais,
granjeando admiração e estima junto de diversas autarquias, nomeadamente Ribeira Grande, Ribeira Seca
e Ribeirinha, muito prestigiando o Exército Português.
Destaca-se também a sua ação de comando e capacidade de liderança, no exercício “AÇOR 2019”
do Comando Operacional dos Açores, de natureza conjunta, que refletiu uma situação de resposta a crise,
no âmbito nacional, na ilha do Corvo no Arquipélago dos Açores onde, através de transferência de
autoridade, exerceu a função de Comandante das Forças Conjuntas sendo-lhe atribuído o Comando Tático
da Força Conjunta para a execução da operação designada de “ILHA PRETA”, onde reforçou a reputação
e a imagem de modernidade, de profissionalismo e de operacionalidade das Forças Armadas Portuguesas e
fortaleceu a relação de confiança mútua com a sociedade, do qual resultou prestígio para a instituição militar.
Militar dotado de invulgares dotes de lealdade e de abnegação, confirmados especialmente durante
os períodos de maior intensidade e exigência, é de inteira justiça reconhecer a sua competência e
determinação, devendo os serviços prestados pelo Tenente-Coronel Gomes Cristo serem publicamente
reconhecidos e considerados como serviços extraordinários, relevantes e distintos.
Face ao anteriormente exposto, e pela afirmação constante de qualidades e virtudes militares e
pessoais que creditam o Tenente-Coronel de Infantaria Gomes Cristo como sendo um Militar de elevada
craveira, tendo da sua atuação resultado honra e lustre para a Zona Militar dos Açores e para o Exército.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (00219393) Homero Gomes Abrunhosa pela forma extraordinariamente
competente, abnegada e prestigiante, como exerceu, ao longo dos últimos vinte e nove meses, as funções
de Adjunto do Tenente-General Ajudante-General do Exército, evidenciando, em permanência, elevados
dotes de caráter, lealdade, espírito de sacrifício e inexcedível dedicação ao serviço.
Oficial detentor de uma elevada competência, alicerçada numa sólida e diferenciada preparação e
numa constante vontade em melhorar os seus conhecimentos, tendo exercido as suas funções de forma
muito eficaz e determinada, com notável proficiência, respondendo sempre de forma pronta, ajustada e
entusiasta às múltiplas solicitações, constituindo-se assim num prestimoso colaborador do Gabinete do
Ajudante-General do Exército. Neste particular, é de realçar a sua capacidade de iniciativa, o
acompanhamento próximo e na coordenação estreita no âmbito dos estudos e análise dos mais variados
assuntos na área específica da formação e no apoio que o Gabinete prestou na elaboração do Plano de Ação
para a Profissionalização do Serviço Militar.
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Militar distinto, destacou-se pelas suas relevantes qualidades pessoais, evidenciadas na forma
particularmente ativa e muito meritória por si desenvolvida no âmbito da iniciativa Porto Liberal – “Evocação dos
220 anos do nascimento de D. Pedro IV de Portugal, D. Pedro I do Brasil”, conseguindo agregar de forma
eficaz todo o trabalho desenvolvido pelos diversos parceiros, estreitando ligações e garantindo um
acompanhamento efetivo das tarefas em curso.
É de salientar ainda, a forma disponível, empenhada e criteriosa como colaborou na elaboração da
Diretiva do Comando do Pessoal, para o triénio 2019-2021 e nas diversas atividades desenvolvidas no
âmbito das comemorações do Dia do Comando do Pessoal de 2019, evidenciando excecionais capacidades
no âmbito técnico-profissional, excelente capacidade de análise, superior honestidade intelectual,
extraordinário desempenho e invulgar capacidade de trabalho.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam a firmeza de caráter
e o elevado sentido de dever, demonstrou o Tenente-Coronel Homero Abrunhosa, ser digno de ocupar postos de
maior responsabilidade e risco, pelo que é merecedor que os serviços por si prestados, materializados em
atos de esclarecido e excecional zelo, tendo contribuindo deste modo, significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Comando do Pessoal e, consequentemente do Exército Português.
25 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (15644591) Rui Manuel Proença Bonita Velez, pelos elevados dotes de caráter
e elevada competência profissional, demonstrados ao longo dos últimos quatro anos, nas diferentes funções
que lhe foram cometidas ao serviço da Academia Militar (AM) e do Exército.
Tendo inicialmente mantido as funções de Professor Regente da Unidade Curricular (UC) de
Logística, acumulando com as de Adjunto das de Geografia e de Teoria Geral da Estratégia, procurou
consolidar o desenvolvimento de uma análise profunda dos conteúdos e dos procedimentos de transmissão
de conhecimentos visando, por um lado, a atualização dos conceitos e das doutrinas ministradas e, por
outro, a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos, com evidentes benefícios para estes últimos,
bem patentes nos resultados obtidos. Cumulativamente, numa clara manifestação de inequívoca obediência,
assumiu de forma determinada funções no corpo docente do Mestrado em Liderança – Pessoas e
Organizações onde, fruto das suas qualificações académicas e da sua experiência como docente, contribuiu
de forma significativa para o sucesso desta formação e, consequentemente, para o mérito da AM e do
Exército.
No período compreendido entre fevereiro de 2018 e fevereiro de 2019, assumiu as funções de
Assessor Técnico Coordenador do Subprojecto n.º 2 - Academia Militar do Exército Angolano, no Lobito,
na República de Angola onde, a par da revisão e consolidação dos planos de curso e programas de UC,
contribuiu decisivamente para a conclusão com sucesso da formação de Oficiais do Exército Angolano.
Cumulativamente, constituiu-se como o principal assessor do General Comandante da Academia Militar
do Exército Angolano para os mais variados assuntos, desde os de âmbito técnico como os de protocolo,
passando pelas normas de vida interna.
Regressado a Portugal em fevereiro de 2019, assumiu as funções de Professor Regente em diversas
UC na área da História e, em acumulação, as de Coordenador da Secção de Estudos das Crises e dos
Conflitos Armados onde, com inquestionável lealdade se constituiu num imprescindível colaborador do
Chefe de Departamento pelas propostas fundamentadas, oportunas e objetivas que frequentemente
apresentou.
Mas foi nas funções de Coordenador Científico dos Ciclos de Estudos das Armas de Infantaria,
Artilharia e Cavalaria, que assumiu prontamente, em acumulação com as que trazia do antecedente, que a
sua elevada competência técnico-profissional, a par de uma extraordinária abnegação e de espírito de
sacrifício mais se manifestaram, na medida em que chamou a si a responsabilidade de promover, consolidar
e apresentar, toda a documentação necessária à acreditação dos novos ciclos de estudos, desde os Planos de
Estudos aos Planos de Transição, passando pelos guiões e as variadas fichas que os integram, num produto
de elevadíssimo padrão de excelência.
Apesar dos diversos compromissos apresentados, não deixou de dedicar a devida atenção à atividade
de investigação, componente indissociável da função de docência e que se materializa nas diversas
publicações que tem vindo a apresentar, contribuindo diretamente para o cumprimento da missão da AM e,
indiretamente, do Exército.
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Pelo exposto, pelas excecionais qualidades e virtudes militares, pela destacada formação humana e
cívica, pela afirmação constante de um elevado espírito de equipa e notável gosto pelo ensino, a que alia
uma relevante capacidade para estabelecer e cultivar laços de sã camaradagem e profunda amizade com
todos quantos o rodeiam, é o Tenente-Coronel Bonita Velez digno de, por esta forma, ver reconhecido o
mérito do trabalho desenvolvido, sendo os serviços por si prestados considerados distintos, relevantes e
extraordinários e dos quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar, para o Exército e para as
Forças Armadas.
03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (17763892) João Paulo dos Santos Faria, pela forma excecionalmente
empenhada, eficiente e competente como, ao longo dos últimos dois anos exerceu o cargo de Comandante
do Batalhão de Comando e Serviços (BCS) do Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) da Brigada
Mecanizada (BrigMec).
Militar extremamente educado e dedicado nas suas funções, patenteou em todos os momentos um
assinalável espírito de lealdade e obediência, destacando-se pela segurança e consistência com que aborda
os assuntos, bem como pela dinâmica e espírito de corpo que desenvolve na unidade que comanda,
revelando interesse, disponibilidade e perfeito sentido de responsabilidade.
A sua dedicação e competência profissional, aliados à sua experiência e conhecimento profundo das
infraestruturas existentes em Santa Margarida, permitiram-lhe melhorar o desempenho e a eficiência do
trabalho desenvolvido pelo BCS, otimizando a administração e o controlo dos recursos humanos e meios
materiais à sua responsabilidade, garantindo a sua correta utilização e manutenção, implementando
melhorias significativas para que os níveis de operacionalidade alcançados fossem os mais adequados para
fazer face às diferentes tarefas e missões que lhe foram atribuídas, contribuindo decisivamente para a
melhoria das condições de vida dos militares e civis da Brigada e para o eficiente funcionamento dos
serviços.
No comando do BCS, unidade com caraterísticas muito específicas que executa missões em áreas
diversificadas, releva-se os sucessos atingidos na participação e apoio aos exercícios “ORION”,
“LUSITANO”, “HAKEA”, no apoio aos exercícios realizados no CMSM por unidades nacionais e
estrangeiras, no apoio à formação ministrada, em especial aos diferentes Cursos de Promoção a Cabo, na
gestão e operação do Núcleo Centralizado de Confeção e distribuição de alimentação, na gestão das
infraestruturas de instrução e treino, na manutenção e operação da ETAR, na gestão dos transportes e
manutenção das viaturas e na execução dos diferentes serviços no âmbito da conservação, obras e
lavandaria. Merece ainda saliência pela sua importância, a segurança dos Paióis de Santa Margarida,
garantida pelo Pelotão de Guarnição e Segurança do BCS, que vem cumprindo a sua missão de forma
extremamente rigorosa e abnegada.
Num contexto pleno de desafios, as suas ações em todas as áreas e circunstâncias, evidenciaram uma
liderança próxima, de grande flexibilidade, abertura de espírito e elevado pragmatismo, confirmando a excelente
capacidade de planeamento e organização, que tornaram possível a concretização plena dos objetivos fixados.
Oficial com sólida formação humana, sensato e equilibrado, confirmou as excecionais qualidades e
virtudes militares que lhe vêm sendo reconhecidas ao longo da sua carreira, revelando grande capacidade
de iniciativa, exemplar frontalidade e sentido de cooperação, conseguindo desenvolver e manter um forte
espírito de coesão e de corpo na unidade, evidenciando a sua ação de comando e aptidão para bem servir.
Pela sua exemplar conduta e inequívoca afirmação constante de elevados dotes de caráter, de que
deu provas, bem como a permanente disponibilidade é o Tenente-Coronel João Faria digno de ser
reconhecido publicamente, ser apontado como exemplo a seguir e de ser os seus serviços de caráter militar
considerados relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram evidente honra e lustre para a
Pátria e para a Instituição Militar.
08 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor AdMil (31787691) Paulo Jorge Alves Gomes, pelo desempenho, permanente
disponibilidade e excecional competência profissional que demostrou ao longo dos últimos três anos e
meio, em todas as atividades e funções desempenhadas na Academia Militar (AM).
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Possuidor de sólidos conhecimentos técnico-profissionais, desempenhou importantes serviços de caráter
militar e académico, tendo-se destacado como Professor Regente de várias Unidades Curriculares
transversais aos diversos Mestrados Integrados ministrados na AM, de onde se destacam
Contabilidade de Gestão I, Gestão Financeira I, Administração e Gestão Pública, Contabilidade de Gestão
II e Tática de Administração Militar, onde evidenciou uma invulgar capacidade de trabalho, um inexcedível
espírito de colaboração, permanente disponibilidade e abnegação extrema no cumprimento das tarefas que lhe
foram atribuídas, qualidades que se traduziram num desempenho com excelentes resultados, que ficaram bem
patenteados no elevado rendimento dos seus alunos e na facilidade que tem em despertar-lhes o gosto pelo
conhecimento.
Merece igualmente destaque o seu desempenho no âmbito da gestão universitária, sendo de realçar,
o profissionalismo, a exigência e o rigor que colocou no planeamento e supervisão das diversas
responsabilidades de gestão académica, de coordenação científica e de direção de cursos, nomeadamente,
as funções de diretor curso de Administração Militar desde o ano letivo 2016/2017. Desempenhou, desde
a mesma data, a função de Coordenador da Secção de Finanças, Contabilidade e Fiscalidade do
Departamento de Administração e Liderança com inexcedível zelo e dinamismo. Elemento fulcral como
coordenador do planeamento das necessidades logísticas, da Direção de Ensino para os Exercícios Leão de
2018 a 2020, contribuindo de forma extraordinária e assinalável para a melhoria da imagem da AM,
demonstrando elevado sentido do dever, excecional espírito de sacrifício e vincado sentido de obediência.
Oficial distinto, com elevada capacidade de organização e de liderança e relevantes qualidades e
virtudes militares, com a sua conduta, conseguiu incrementar, desenvolver e consolidar as diferentes áreas
de atividade à sua responsabilidade. Destaca-se ainda a sua participação como um elemento ativo, motivado
e motivador, no apoio assertivo e esclarecido que acalentou junto das comissões científicas, nomeadamente
na Comissão Científica do Mestrado em Liderança, Pessoas e Organizações, e nas envolvidas com os
processos atinentes à acreditação dos vários Ciclos de Estudo, sendo de relevar o seu empenho na Comissão
de Avaliação e Acreditação para a atribuição do grau de Mestre em Administração Militar do Exército e
Guarda Nacional Republicana ministrados na AM em sede da Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior.
Militar possuidor de elevados dotes de caráter e lealdade, virtudes militares dignas de serem
apontadas como exemplo, pelo trabalho desenvolvido e pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes
militares patenteadas, das quais se distinguem a integridade de caráter e a lealdade, é o Tenente-Coronel
Paulo Gomes merecedor que os serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para a
Academia Militar e para o Exército, sejam considerados relevantes e de elevado mérito.
03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (32666192) Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes, pela forma muito
competente e dedicada como, ao longo de cinco anos, vem prestando serviço no Centro de Psicologia
Aplicada do Exército (CPAE), demonstrando, permanentemente, elevado profissionalismo, inequívoca
vontade de bem servir, indelével iniciativa e total disponibilidade.
Militar franco e leal, tem exercido múltiplas funções, na estrutura do CPAE com um reconhecido
espírito de liderança, mobilizador das vontades dos seus mais diretos colaboradores, desenvolvendo
trabalho de extraordinária qualidade, orientado para o bom nome do Exército e para a consecução dos seus
objetivos.
Detentor de uma visão arguta e esclarecida, capaz de rapidamente distinguir o importante do
supérfluo, soube, em todas as circunstâncias, enfrentar os múltiplos desafios que se lhe colocavam, nunca
se desviando dos objetivos que materializavam o cumprimento das missões que lhe foram atribuídas,
atingindo-os com inteligência, sentido prático e eficiência, angariando, assim, a confiança dos seus
subordinados, iguais e superiores hierárquicos.
Oficial de trato fácil, mas firme e frontal nas suas convicções e no cumprimento do que lhe é
determinado, tem sabido estabelecer empatias com todos os seus interlocutores, orientando sempre, a sua
conduta pela ética e a deontologia militar, a par com a mesma como psicólogo, a que é obrigado como
membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Sem nunca perder de vista os superiores interesses
nacionais e do Exército, tem capitalizado alta credibilidade, o que lhe tem proporcionado manter canais
fluídos e facilitadores, de relacionamento do nosso Ramo com Entidades externas ao nível da psicologia.
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No desempenho do cargo de Chefe do Núcleo de Apoio e Intervenção em Crise, confirmou ser um
excelente profissional ao nível da intervenção tendo participado como psicólogo das FND nos TO do
Afeganistão, Iraque e RCA. A sua ação, como psicólogo clínico, fica marcada pela sua intervenção, junto
de militares e famílias nos incidentes críticos mais complexos e mediáticos dos últimos 5 anos e na
“abertura” do TO da RCA ao nível das FND e END tendo a sua participação sido considerada notável, quer
por parte do nosso Exército através dos muitos agradecimentos que recebe, como por parte de Entidades
externas de que são exemplo os convites para palestras sobre esta temática, em diferentes fóruns e dos
meios de comunicação social, o que sempre fez com extrema ponderação e profissionalismo, resultando,
daí, honra e lustre para o Exército.
Também ao nível do apoio civil de emergência, é de ressaltar a sua participação nas equipas de
intervenção de psicólogos nos grandes incêndios de Mação e de Pedrogão Grande onde de forma abnegada
e altruísta deu o melhor de si em apoio às populações.
Nomeado, em acumulação de funções, como Comandante do Módulo de Operações Psicológicas
durante mais de um ano, a sua ação foi bastante ativa e de grande comprometimento, tendo sido o
responsável por essa área perante a inspeção realizada pela IGE ao CPAE em janeiro de 2016. Ao nível
operacional, de relevar a sua participação nessa qualidade no Exercício “ORION de 2015”, no “GT NATO
PSYOPS,” Seminário e “MAPEX” da Brigint em 2016 e no Exercício “ORION de 2017” onde desenvolveu
trabalho reconhecido pela sua importância e qualidade.
De realçar a sua extraordinária capacidade de organização e planeamento bem patentes na ação que
desenvolveu no âmbito da reorganização estrutural do Modelo de Intervenção psicológica do CPAE, que
muito contribuiu para a capacidade de resposta do projeto de acompanhamento dos militares das FND e
suas famílias, e a incidentes críticos, patenteando muito entusiasmo, determinação e perseverança. Ainda
neste domínio, quando chamado a exercer as funções de Diretor em regime de suplência em 2017,
durante dez meses, foi capaz de resolver as situações e questões que lhe foram surgindo, mostrando-se
sempre atento e interventivo, efetuando uma coordenação muito estreita e reagindo com
espontaneidade, atuando de modo eficaz, demonstrando ser possuidor de qualidades para o exercício de
comando e chefia.
Por tudo quanto foi dito, é de toda a equidade apontar o Tenente-Coronel Garcia Lopes como um
Oficial de elevada craveira e um exemplo a ser tido em conta pelas gerações mais jovens de militares, e de
toda a justiça classificar os serviços por si prestados como relevantes, extraordinários e distintos, tendo
contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do CPAE, do Comando
do Pessoal e do Exército.
01 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (06355793) Rui Jorge Palhoto de Lucena, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares patenteadas e pela forma extraordinariamente eficiente e relevante como, ao longo de
mais de três anos e meio, exerceu diversas funções na Academia Militar (AM), no âmbito da formação,
investigação e desenvolvimento da Educação Física.
Enquanto Chefe da Secção de Formação de Educação Física, Desportos e Equitação, do Corpo de
Alunos, sobressaiu pelo apurado sentido de missão e absoluta noção do dever como planeou e coordenou
toda a atividade física na AM, numa lógica de incremento qualitativo e aplicação objetiva, contribuindo de
forma essencial para a formação dos futuros oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana. A sua
abnegação e espírito de bem servir ficou ainda indelevelmente marcada pela forma entusiástica e generosa como
sempre procurou melhorar as condições para a prática desportiva na AM e como planeou, organizou e conduziu
a participação dos cadetes alunos em diversos eventos de natureza desportiva, mormente, nos
campeonatos universitários e nos torneios entre Estabelecimentos Militares e Policiais de Ensino Superior.
Oficial diligente e compenetrado, habilitado com excelentes conhecimentos técnicos e detentor de
um vincado espírito de sacrifício e de obediência, destacou-se pelo seu sentido prático e notável
discernimento, que propiciaram respostas adequadas e oportunas num contexto de grande atividade
formativa, onde emergiram, por vezes, situações de particular complexidade em termos de recursos
humanos especializados e disponíveis, consubstanciando, deste modo, um omnipresente e firme apoio à
ação do Comandante do Corpo de Alunos.
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Acresce salientar a assinalável dedicação e competência profissional demonstradas enquanto
Diretor/Técnico do Laboratório de Avaliação Física e Fisiológica, Desempenho e Performance,
nomeadamente através da aplicação de diferentes protocolos de avaliação em laboratório, tendo em vista a
monitorização de alunos com maior dificuldade na realização de treino físico e a consequente aplicação de
treino individualizado, bem como do próprio desenvolvimento de provas para a avaliação física de
militares, em função das diferentes capacidades físicas e da caraterização física funcional das tarefas a
desempenhar, Nesta vertente, é ainda de evidenciar o apoio que garantiu na monitorização, controlo e
caraterização de parâmetros fisiológicos, em momentos de grande intensidade da formação dos TPO e CFS
e da atuação da Equipa de Reconhecimento Químico e Biológico Avançado.
Militar de uma lealdade incontestável, extremamente correto e eficaz no seu julgamento, foi ainda
um indispensável Vogal da Comissão de Recrutamento e Admissão à AM, enquanto responsável pela
execução da Prova de Aptidão Física dos concursos de admissão à AM, tendo manifestamente concorrido
para o assinalável êxito que tem sido alcançado em termos globais.
Por tudo quanto foi expresso, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e pela sua
excelente conduta, é o Tenente-Coronel Rui Lucena digno de ser apontado ao respeito e à consideração
pública e inteiramente merecedor que os serviços de caráter militar por si prestados sejam considerados
como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestigio e cumprimento da missão da
Academia Militar, da Guarda Nacional Republicana e do Exército.
08 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (13983893) Anselmo Melo Dias, pelo esclarecido zelo, inexcedível dedicação e
pela forma honrosa e brilhante como, ao longo de dois anos e três meses, vem desempenhando o exigente
cargo de Comandante do 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas (2BIMecRodas) da Brigada de
Intervenção (Brigint) sediado no Regimento de Infantaria N.º 14 (RI14).
Oficial de excelente reputação no seio da Arma a que pertence, evidenciou excecionais qualidades e
virtudes militares, manifestas habilitações de comando e liderança, dinamismo e uma constante postura
didática, incutindo nos seus subordinados um sentido de equipa, que se revelou essencial para o
cumprimento das muitas e variadas tarefas do seu Batalhão.
No âmbito da afiliação do 2BIMecRodas à Brigada Sudeste Romena, releva-se o seu elevado nível
de eficiência no planeamento, coordenação e execução dos exercícios internacionais, em 2018 e no
"SCORPIONS LEGACY” em 2019, na Roménia, tendo-lhe sido atribuída a Medalha “Partner for
Defense, 3rd Class”, como sinal de apreciação pelo contributo para o sucesso da missão do HQ
MNBDE S-E. Também, nos exercícios nacionais das séries "VULCANO”, “ STRONG IMPACT”,
“MARTE”, “CELULEX” e “ORION”, demonstrou uma inequívoca competência profissional,
solidamente guarnecida por amplos conhecimentos no domínio técnico-militar e por uma amadurecida
experiência.
Salienta-se o exercício “ORION 19”, em que o Tenente-Coronel Anselmo Dias, liderando a Task
Force VIRIATO, de cariz multinacional, integrando subunidades de diferentes caraterísticas e mobilidades,
como os carros de combate LEOPARD 2A6 e LEOPARDO 2E, a viatura blindada de transporte de pessoal
M113, as viaturas blindadas de rodas PANDUR II 8x8 e o Vehículo de Exploración de Caballeria (VEC
6x6, 25 mm), constituindo audiências de treino díspares e dispersas por uma vasta área, soube encarar
objetivamente, com serenidade e resolver os problemas de ordem tática com que se deparou, bem como,
superar os desafios da interoperabilidade, atestando admirável flexibilidade, versatilidade e pragmatismo.
De eminente formação militar e cívica, dotado de sólidos referenciais de lealdade e espírito de
obediência que, aliados a uma esmerada educação, sintonia, coerência e facilidade de relacionamento,
impuseram-no à estima, consideração e amizade de todos quantos com ele privaram, tendo, a par de uma
assinalável pertinência e oportunidade na emissão de opiniões, se constituído como um exemplo para os
militares do seu Batalhão e um exímio colaborador do Comando do RI14 e da Brigint.
Cabe ainda referir, o rigor e a dinâmica impressos ao treino operacional, consubstanciados através
da sua ação direta e supervisão, invulgar espírito de missão e abnegação, determinantes para a elaboração
e concretização do Programa de Aprontamento e Manutenção de Prontidão da CAtMecRodas/eNRF,
avaliada e certificada com insignes padrões de sucesso, consequência dos expressivos patamares de
exigência, procurando, sempre, obter resultados de excelência.
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Afirmando-se constantemente por elevados dotes de caráter, alicerçados em inalienáveis princípios
e valores castrenses, grande capacidade de trabalho e espírito de sacrifício, do amplo rol de eventos levados
a efeito sob a sua estreita supervisão, destacam-se: o apoio à realização da 2.ª Edição da Internacional
Mechanized Infantary Forum, na Nato School em Oberammergau, na Alemanha, em 2017; as
comemorações do Dia da Arma de Infantaria e do RI14, em 2019, em particular o planeamento e execução
da Patrulha D. Nuno Álvares Pereira, que decorreu com eficiência, brilho, solenidade e dignidade que são
apanágio da Arma de Infantaria, tendo merecido elogiosas referências, sido plenamente alcançadas as metas
fixadas e saído claramente reforçada a imagem e o prestígio do seu Regimento, e consequentemente da sua
Arma; as Jornadas da Infantaria em 2018 e 2019; o Seminário PANDUR, em 2019; o Seminário “Exército
Português em Missões de Apoio à Paz”, realizado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra,
em 2018; e a participação no Grupo de Trabalho sobre o Armamento Anticarro e o auxílio ao lançamento
do Projeto “Elementos de Apoio Avançados”, tendo como objetivo geral a continuidade dos “Projetos de
Reequipamento do Exército com impacto nas Unidades de Infantaria”, inserido na Lei de Programação
Militar 2019-30.
No âmbito das missões de apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações, sempre soube
interpretar corretamente as diretrizes superiores e prontamente apresentar propostas conducentes à sua
concretização, assim como, oportunamente motivar os seus militares para o cumprimento de diversas
atividades nessa área, consubstanciar e gerir os períodos de recuperação, revelando capacidade de análise
ímpar, no perfeito entendimento das missões e interesses do Exército.
De sólida formação ética, de trato franco e cordial e profundo apego aos mais nobres ideais de
serviço, o Tenente-Coronel Anselmo Dias é um militar de rara estirpe, assumindo uma postura de
reconhecida coragem moral, que o credita como um Oficial apto a exercer cargos da maior responsabilidade
e complexidade, devendo os serviços de caráter militar por si prestados ser considerados como relevantes,
extraordinários e distintos, dos quais resultou honra e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar.
24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor AdMil (27067393) David Miguel Pascoal Rosado, pelo excecional desempenho e
permanente disponibilidade com que desempenhou ao longo dos últimos quatro anos, todas as atividades e
funções inerentes à carreira docente universitária, designadamente na vertente do ensino, da gestão
universitária, da transferência do conhecimento e da investigação científica.
Na vertente do ensino, o Tenente-Coronel Rosado colocado na Academia Militar (AM) desde o ano
letivo 2009/2010, desempenhou importantes serviços como Professor Militar, sendo Regente de várias
Unidades Curriculares (UC) transversais aos diversos Mestrados Integrados ministrados na AM, onde se
destacam Cálculo e Instrumentos Financeiros, Contabilidade de Gestão, Gestão, Gestão Estratégica,
Introdução à Gestão, Introdução às Ciências Sociais, Sistemas de Informação de Gestão e Sociologia
Militar. Na prossecução de serviços docentes, particularmente distintos, desempenhados, também, em
outros estabelecimentos de ensino superior universitário militar, sublinha-se que este Oficial igualmente
ministrou como Professor Regente de Introdução à Gestão na Escola Naval, durante 4 anos letivos, onde
contribuiu ativamente para congregar sinergias entre unidades orgânicas autónomas do Instituto
Universitário Militar (IUM).
Merece igualmente destaque no âmbito da vertente gestão universitária tendo assumido diversas
responsabilidades de gestão académica, de coordenação científica e de direção de cursos, onde se contam
as funções de Coordenador da Secção de Administração e Economia do Departamento de Administração e
Liderança, representante dos Professores Militares Efetivos no Conselho Pedagógico e também no
Conselho Científico da AM, Membro da AM no Conselho Científico do IUM como Docente Militar Efetivo
do IUM com o grau de Doutor, Membro da Comissão de Avaliação e Creditação do Grau de Mestre em
Administração Militar, Membro Efetivo do Centro de Investigação da AM, Coordenador Científico e
Membro de Comissões Científicas de vários Ciclos de Estudos e Diretor do Curso de Administração Militar.
Desempenhou tarefas como revisor de 5 revistas científicas e, como Editor da revista Proelium da AM, foi
responsável pela atualização das respetivas normas gerais e normas de redação, tendo aferido o processo
de revisão por pares e melhorado os contributos da arbitragem científica internacional aí adstrita, tendo sido
lançada a Série VIII desta publicação periódica, já com 5 números editados.
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Destaca-se ainda a sua participação como um elemento ativo, motivado e motivador, no apoio
assertivo que acalentou junto das comissões científicas envolvidas com os processos atinentes à acreditação
dos vários Ciclos de Estudo ministrados na AM em sede da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior.
No âmbito da transferência de conhecimento, o Tenente-Coronel Rosado destacou-se na elaboração
de publicações, memórias e outros trabalhos de interesse militar e educativo tendo publicado, filiado à AM
e ao Exército Português, várias publicações em revistas científicas, papers em congressos científicos e
conferências. Destacou-se ainda na execução de trabalhos técnicos e científicos de reconhecida importância
militar e civil, tendo participado como membro, em comissões científicas em congressos científicos
internacionais e como membro de comissões organizadoras de seminários científicos. Foi arguente em
prova de doutoramento, orientou dissertações de mestrado, sempre na qualidade de docente da AM e do
IUM. Destaca-se ainda a sua atividade e colaboração académica e científica com várias instituições de
ensino superior, como são os casos do Instituto Superior de Gestão, do ISCTE – Instituto Universitário de
Lisboa, da Universidade de Évora, da Universidade Europeia, da Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias e, ainda, da Universidade Nova de Lisboa.
Pelo trabalho desenvolvido e pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes militares patenteadas,
das quais se distinguem a integridade de caráter e a lealdade, é o Tenente-Coronel David Rosado merecedor
que os serviços por si prestados, dos quais resultaram honra e lustre para a Academia Militar e para o
Exército, sejam reconhecidos como relevantes, extraordinários e distintos.
03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (32469392) Bruno André Assunção Marques Lopes, porque ao longo dos
últimos dois anos letivos, na função do Comandante de Batalhão do Corpo de Alunos, na Academia Militar
(AM), se afirmou por um alto sentido das responsabilidades, uma singular dedicação pelo serviço e uma
elevada competência no âmbito técnico-profissional.
Tendo sido nomeado por escolha para as funções de Comandante do 2.º Batalhão de Alunos, é de
realçar o genuíno espírito de missão com que exerceu a sua ação e lidou com as mais diversas situações,
designadamente com o planeamento, execução e supervisão de diversas cerimónias militares do Corpo de
Alunos e da AM e dos Blocos de Formação Militar 1, 2 e 3, bem como com a participação do Batalhão da
AM na cerimónia militar comemorativa do centenário do Armistício da Grande Guerra, nas quais
evidenciou, uma vez mais, a sua competência profissional e a experiência acumulada ao longo da carreira,
em particular nas diversas funções que já havia desempenhado na AM. Pelo modo distinto e abnegado
como se entregou à concretização destas atividades, prestou um valioso contributo para a formação dos
futuros Oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana e para a missão da AM.
Mais recentemente, investido no cargo de Comandante do 1.º Batalhão de Alunos e ciente da suma
relevância da tarefa e da enorme responsabilidade que sobre si impendia, continuou a exercer a sua ação de
comando de forma exemplar, assente numa inquestionável lealdade, numa genuína atitude de cooperação,
no sentido de ser parte da solução. Das inúmeras atividades em que participou, salienta-se a forma assertiva
e eficiente como comandou as forças em parada na Cerimónia de Entrega das Espadas aos militares que
ingressaram no Exército, em 2019, como Oficiais do Quadro Permanente.
Cumulativamente, foi ainda Vogal da Comissão de Recrutamento e Admissão à AM, para o ano
letivo de 2019/2020, tendo revelado profundo empenho, elevada capacidade de planeamento e organização
e absoluta noção do dever, que devotou, por inteiro, à preparação e execução da Prova de Aptidão Militar,
do concurso de admissão de novos alunos, conduzida pelo seu Batalhão e sob a sua responsabilidade,
supervisão e controlo.
Detentor de relevantes qualidades pessoais, alicerçadas na afirmação constante de elevados dotes de
caráter e numa inequívoca vontade de bem servir, liderou de forma confiante, gerando forte coesão no seio
da sua equipa e logrando obter a sua total adesão aos desígnios e objetivos estabelecidos. Através de uma
postura serena e discreta, conjugada com una ação firme e perseverante, devotou constante atenção à
melhoria e preservação das infraestruturas à sua responsabilidade, propondo as soluções mais consentâneas
e realistas no intuito de assegurar as melhores condições de trabalho e de vida aos alunos do seu Batalhão.
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Pelo seu extraordinário desempenho, pelo profissionalismo evidenciado e pelas excecionais
qualidades e virtudes militares que o distinguem, é o Tenente-Coronel Bruno Lopes inteiramente merecedor
de que os serviços de caráter militar por si prestados sejam considerados de elevado mérito e como tendo
contribuído significativamente para eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Academia Militar e
do Exército.
08 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (02337795) Paulo Sérgio de Almeida Rodrigues, pela forma brilhante, honrosa
e excecionalmente eficiente como ao longo dos últimos cerca de três anos desempenhou funções docentes,
de Chefe da Secção de Avaliação, na Academia Militar (AM), assim como de assessor no âmbito da
Cooperação no Domínio da Defesa (CDD) com a República de Angola, em todas tendo patenteado
excecionais qualidades e virtudes militares.
Enquanto docente de “Sistemas de Armas de Artilharia e Tiro I e II” revelou notáveis
conhecimentos de âmbito técnico-profissional e denotou elevada competência e profissionalismo,
bem patentes na qualidade do desempenho dos jovens Cadetes aquando da participação nos
Exercícios Táticos e de Fogos Reais, em Vendas Novas, conduzidos dentro de elevados padrões de
segurança, mas também nos “Exercícios Leão”, em Santa Margarida, nos quais conseguiram resultados de
elevado nível.
Oficial experiente no cumprimento de missões do Exército no exterior do Território Nacional,
durante um ano colocou todo o seu saber ao serviço do Subprojeto 02.01 de CDD com a República de
Angola – Academia Militar do Exército, preparando os “referenciais de formação militar” em função das
carências identificadas e do acompanhamento próximo dos exercícios do Corpo de Cadetes, conduzindo
ações de formação de Alunos e Professores e, colaborando na preparação e planeamento das cerimónias
militares do Dia do Exército e da Graduação dos Primeiros Oficiais formados na Academia Militar da
República de Angola, cuja experiência resultou num manual relativo à preparação e aprontamento de
cerimónias militares e académicas.
Dotado de invulgar capacidade de trabalho, rigor e meticulosidade, o Tenente-Coronel Paulo Rodrigues,
enquanto Chefe da Secção de Avaliação e Qualidade do Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ), preparou a
submissão dos relatórios follow up dos Mestrados Integrados em funcionamento na AM que foram acreditados
com condições e, com a clarividência e sobriedade que são seu apanágio, viria a ter ação decisiva no processo da
Avaliação Institucional do Instituto Universitário Militar e na programação da visita que nesse âmbito a Comissão
de Avaliação Externa (CAE) da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) efetuou à AM.
Num período particularmente intenso teve de assumir, também, as responsabilidades de Chefe do
GAQ, conduzindo a visita da CAE da A3ES atinente ao “Mestrado em Liderança, Pessoas e Organizações”
e sendo responsável pelo processo de acreditação prévia dos três novos ciclos de estudos não integrados
em Ciências Militares-Administração, do Exército e da Guarda Nacional Republicana (GNR), revelando
ser um conhecedor profundo da legislação do Ensino Superior Militar (ESM) e suas especificidades e,
dando provas de elevados dotes de caráter e inquestionável lealdade.
A sua ação esclarecida e excecional aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias foram
determinantes nos contributos avisados e oportunos efetuados nos Grupos de Trabalho que se debruçaram sobre
o “perfil e definição das competências do Oficial Europeu” e sobre a “valorização dos docentes militares”,
tendo intermitentemente apoiado os concursos internacionais de recrutamento, seleção e admissão de
docentes civis para a AM, por fruir de uma formação militar sólida e visão abrangente de diversas temáticas.
Regressado em exclusivo às funções de Chefe da Secção de Avaliação e Qualidade conduziu com
extrema competência as atividades de avaliação interna e externa de garantia da qualidade, tendo
contribuído decisivamente para a elaboração dos Relatórios Anuais Institucionais de Autoavaliação,
instrumentos fundamentais no apoio à tomada de decisão do Comando da AM sobre a melhoria da
qualidade do Ensino, consolidando também a confiança que nele foi depositada na gestão de processos da
responsabilidade do GAQ no âmbito da Gestão Estratégica da AM.
A plenitude das qualidades do Tenente-Coronel Paulo Rodrigues foi amplamente demonstrada no
corrente ano letivo, repleto de tarefas complexas resultantes de alterações legislativas que tiveram implicações
profundas no ESM e coincidiram com Pandemia “Covid-19”, que dificultou os processos de acreditação prévia
dos novos ciclos de estudos não integrados das Engenharias Militares e dos novos ciclos de estudos em Ciências
Militares (Exército e GNR), todos realizados em estreita colaboração com a Comissão de Avaliação Interna e
respetivas Comissões de Autoavaliação, e que exigiram inúmeras reuniões, esclarecimentos e sessões de
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trabalho através de videoconferência, com múltiplos interlocutores e entidades, mas que demonstraram a ação
persistente e educação apurada deste Oficial, bem como a qualidade e rigor dos trabalhos desenvolvidos.
Pelo exposto, pelas excecionais qualidades e virtudes militares e uma irrepreensível estatura moral,
é o Tenente-Coronel Paulo Rodrigues digno de ver reconhecido, por esta via, o seu extraordinário
contributo e inexcedível dignidade, sempre presentes na sua conduta, sendo os serviços por si prestados
considerados relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Academia
Militar, para o Exército e para as Forças Armadas.
03 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (17158895) José Miguel Sequeira Maldonado, da Divisão de Recursos do
Estado-Maior do Exército, pelas excecionais qualidades e virtudes militares reveladas durante os últimos
dois anos, no desempenho do cargo de Coordenador de Área da Repartição de Recursos Humanos.
No âmbito das funções que lhe foram cometidas, participou no Grupo de Trabalho para a Revisão do
Sistema de Recrutamento do Exército, tendo contribuído de forma muito empenhada, para a elaboração de
um estudo, visando ultrapassar os desafios colocados ao Exército pela atual conjuntura de escassez de
recursos humanos. A sua elevada competência profissional, aliada a uma excelente capacidade de
planeamento e a um espírito objetivo, foram fundamentais para assegurar a elaboração de um trabalho
muito consistente, de que resultaram propostas extremamente válidas, para o processo de aperfeiçoamento
das ações de Recrutamento.
Possuidor de uma educação invulgarmente cuidada e de uma personalidade extremamente afável e
respeitadora, o Tenente-Coronel Sequeira Maldonado revela caraterísticas de liderança inatas, que lhe
permitem assumir com grande facilidade a coordenação de equipas de trabalho para desempenho de tarefas
complexas, manifestando permanentemente uma atitude proactiva, dedicada e um assinalável espírito de
sacrifício e de obediência que, a par de uma constante vontade em aprofundar os seus conhecimentos, lhe
permitem obter análises objetivas e muito assertivas, de que resultam propostas muito esclarecidas e
oportunas, facilitadoras de tomadas de decisão bem informadas. A este respeito, destaca-se a sua
colaboração na preparação do Plano de Ação Setorial do Exército para a Profissionalização do Serviço
Militar, decorrente do Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, do Ministério da Defesa
Nacional, integrando a Equipa Técnica Especializada criada para o efeito, sob a égide da Direção-Geral de
Recursos da Defesa Nacional. Salienta-se também, o papel decisivo que desempenhou na elaboração do
estudo para o novo Modelo de Carreira de Praças, em simultâneo com a preparação de uma proposta para
implementação do Quadro Permanente de Praças do Exército, dando expressão concreta a um dos mais
importantes objetivos estratégicos do Exército e confirmando as suas reconhecidas qualidades de
criatividade, persistência e capacidade de reflexão, aliadas a um exemplar espírito de abnegação, visando
sempre a satisfação do superior interesse do Exército.
Ainda no âmbito das suas funções e manifestando uma postura de grande lealdade, o Tenente-Coronel
Sequeira Maldonado desempenhou um importante papel no planeamento da afetação de recursos humanos
do Exército a médio e longo prazo, trabalho que desenvolveu de forma muito organizada e extremamente
eficaz, através, por exemplo, do cálculo dos quantitativos de vagas para admissão aos cursos de ingresso
nos Quadros Permanentes do Exército, bem como à sua distribuição pelas diversas Armas e Serviços. O
extraordinário empenhamento colocado na execução das tarefas sob a sua direta responsabilidade, não o
impediu, contudo, de também manifestar total e permanente disponibilidade para apoiar outras tarefas e
missões a cargo da Repartição de Recursos Humanos, nomeadamente, a elaboração de estudos e pareceres
referentes a efetivos e carreiras militares, assumindo um papel determinante, na definição oportuna de soluções
para questões urgentes, frequentemente com sacrifício da sua vida pessoal e familiar.
Pelo anteriormente exposto e pela permanente afirmação constante de elevados dotes de caráter, o
Tenente-Coronel Sequeira Maldonado destaca-se como um oficial cuja postura prestigia o Exército,
manifestando evidente aptidão para assumir funções de maior responsabilidade e risco, devendo ser
apontado como exemplo a seguir e merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados de
muito elevado mérito, contribuindo significativamente para o cumprimento da missão do Exército.
15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor Inf GNR (1950879) Nuno Miguel Casado Alberto, pelos elevados dotes de caráter
e elevada competência profissional, demonstrados durante os últimos três anos, nas diferentes funções que
lhe foram cometidas ao serviço da Academia Militar (AM).
Assumindo, desde o início da sua diligência, as funções de Professor Regente das Unidades
Curriculares (UC) de Tática da GNR, desenvolveu uma análise profunda dos conteúdos e dos
procedimentos de transmissão de conhecimentos visando, por um lado, a harmonização dos conceitos e das
doutrinas ministradas e, por outro, a melhoria do processo de aprendizagem dos alunos, com evidentes
benefícios para estes últimos, bem patentes nos bons resultados obtidos.
Cumulativamente e durante o mesmo período, assumiu as funções de Diretor dos Cursos da GNR
onde, evidenciando uma superior capacidade do comunicação e excecionais relações humanas, desenvolveu
um acompanhamento pessoal e direto dos alunos que integram os cursos à sua responsabilidade, orientando-os
e auxiliando-os a superarem as dificuldades e alcançarem os objetivos definidos; paralelamente
desenvolveu os necessários contactos e coordenações com a GNR, por forma a garantir que os alunos,
durante a sua fase académica, apreendem e assimilam as particularidades do quotidiano de um Oficial da GNR.
Ainda no mesmo período assumiu as funções de Coordenador da Secção de Segurança Interna e
Fenómenos Criminais onde, fruto de uma ação fundamentada e esclarecida, desenvolveu a gestão das UC
e dos docentes à sua responsabilidade de forma pronta e muito eficiente constituindo-se, com inquestionável
lealdade, num imprescindível colaborador do Chefe de Departamento pelas propostas fundamentadas,
oportunas e objetivas que frequentemente apresentou.
Sob o enquadramento das funções supramencionadas, de entre as várias atividades desenvolvidas,
numa manifestação clara de um extraordinário espírito de obediência, importa evidenciar a forma pronta e
colaboradora como contribuiu para o planeamento dos exercícios finais da AM, da série “LEÃO” onde, em
2019, se estabeleceu pela primeira vez um cenário enquadrante comum às ações desenvolvidas pelos alunos
do Exército e da GNR e em 2020, pela rápida adaptação à situação de restrição nacionalmente imposta,
garantindo por um lado, a harmonia entre as áreas de ensino da AM e por outro, o cabal cumprimento dos
objetivos definidos para as UC de Tática da GNR. Realça-se ainda, a postura determinada e convicta como,
fruto da sua profunda experiência como militar e como docente, interveio, de forma decisiva e perentória,
para a correta e profunda revisão dos Ciclos de Estudos de Ciências Militares, na Especialidade de
Segurança, bem como para a adequada e atempada elaboração da diversa documentação inerente ao processo de
acreditação dos novos ciclos de estudos, desde os Planos de Estudos aos Planos de Transição, passando pelos
Guiões e as variadas Fichas, garantindo o cumprimento dos prazos definidos superiormente para este efeito.
Também não é despiciendo referir a elevada atenção dedicada à atividade de investigação por parte dos alunos,
componente indissociável da função de docência e contributo significativo para a Agenda de Investigação da AM.
Durante o ano letivo de 2019-2020, numa afirmação de superior abnegação e de espírito de sacrifício,
assumiu ainda, as funções de Chefe do Gabinete da Guarda Nacional Republicana garantindo, de forma
ágil, sensata e muito eficiente o adequado fluxo de informação entre a AM e a GNR, assegurando a
adequada observância das formalidades processuais, mas também garantindo o atempado cumprimento dos
prazos, por vezes muito limitados, que balizam os mais variados assuntos que transitam por este gabinete.
Pelo supra aduzido, pelas excecionais qualidades e virtudes militares, pela destacada formação
humana e cívica, pela afirmação constante de um elevado espírito de equipa e notável gosto pelo ensino, a
que alia uma relevante capacidade para estabelecer e cultivar laços de sã camaradagem e profunda amizade
com todos quantos o rodeiam, é o Tenente-Coronel de Infantaria da Guarda Nacional Republicana Casado
Alberto absolutamente digno de, por esta forma, ver reconhecido o mérito do trabalho desenvolvido, sendo
os serviços prestados considerados distintos, relevantes e extraordinários e dos quais resultaram honra e
lustre para a Academia Militar, para a Guarda Nacional Republicana e para o Exército Português.
10 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Cav (03918794) Pedro Nuno Antunes Ferreira por, no âmbito técnico-profissional,
ter revelado extraordinário desempenho e elevada competência no cumprimento das várias funções que lhe
foram atribuídas ao longo dos últimos cerca de dois anos e meio em que serviu na Academia Militar (AM).
Escolhido pelas suas competências para Professor Adjunto das Unidades Curriculares (UC) de Teoria
Geral da Estratégia e de Teoria das Relações Internacionais, o Major Antunes Ferreira desenvolveu uma
análise profunda dos seus conteúdos e processos de transmissão de conhecimentos visando, por um lado, a
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atualização dos conceitos e das doutrinas ministradas e, por outro, a melhoria do processo de aprendizagem,
constituindo-se, pela apresentação de propostas pertinentes e bem fundamentadas, num excecional
colaborador dos Professores Regentes das respetivas UC.
Posteriormente, com superior abnegação e obediência, assumiu cumulativamente as funções de
secretário do Conselho Pedagógico e de Professor Adjunto da UC de Geografia, tendo desempenhado as
suas tarefas com elevado voluntarismo, perseverança e sentido pedagógico, e com resultados marcados por
elevados padrões de excelência.
Procurando ir ao encontro dos objetivos estabelecidos para o corpo docente da AM, decorrente dos
processos de avaliação e acreditação dos diversos ciclos de estudos, e apesar do forte empenhamento em
termos de serviço docente, o Major Antunes Ferreira efetuou as provas públicas de Doutoramento em
Ciência Política e Relações Internacionais, na Universidade Católica de Lisboa, com distinta e excelsa
classificação, consolidando a sua determinação e perseverança e prestigiando, não apenas a sua
competência como investigador, mas muito especialmente a instituição a que pertence e que serve
devotadamente. Neste âmbito importa realçar que a sua tese de doutoramento foi o corolário de uma ampla
investigação que, dada a necessidade de consultar fontes primárias apenas disponíveis na Universidade de
Oxford, esteve associada a um programa de intercâmbio com o Lincoln College, financiado pela Fundação
Calouste Gulbenkian. A sua elevada competência técnico-profissional, abnegação e lealdade voltou a ser
confirmada, pela forma serena, mas determinada, como assumiu a responsabilidade de proferir a Lição
Inaugural da Abertura Solene da AM de 2020.
Militar ponderado, e detentor de relevantes qualidades pessoais e excecionais virtudes militares,
impôs-se perante os pares e subordinados pela inquestionável camaradagem e junto dos seus superiores
pela irredutível lealdade, sendo da mais elementar justiça reconhecer que os serviços prestados pelo Major
Antunes Ferreira, contribuíram muito significativamente para a formação dos futuros oficiais do Exército
e da GNR e, desta forma, para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Academia Militar e do
Exército.
22 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Inf (10283495) Hélder Fernando Ramos do Amaral Parcelas, pelo extraordinário
desempenho e excecionais qualidades e virtudes militares, revelados ao longo do período de cerca de dois
anos, em que desempenhou funções como Coordenador de Área na Repartição de Instrução, da Divisão de
Recursos do Estado-Maior do Exército.
Reunindo um significativo conjunto de qualidades pessoais e profissionais, de que sobressaem uma
invulgar postura colaborativa e uma excelente capacidade de planeamento, conseguiu sempre, de forma
muito clara e objetiva, apresentar estudos e pareceres bem fundamentados, de que resultaram propostas
objetivas, muito bem ajustadas à realidade dos problemas com que foi confrontado. Merece particular
destaque, a sua intervenção em processos de análise de eventos formativos nacionais e estrangeiros, de
revisão dos planos de estudos dos cursos ministrados aos auditores do Exército no Instituto Universitário
Militar, bem como, a sua participação no Grupo de Trabalho para a Ativação da Unidade Politécnica
Militar, tendo contribuído de forma significativa, para a execução das tarefas associadas ao início dos
Cursos de Formação de Sargentos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, conferindo
habilitação com o nível 5 de qualificação.
A sua permanente disponibilidade para apoiar a execução de tarefas urgentes e complexas mesmo
que não atribuídas diretamente à Repartição de Instrução, por vezes com prejuízo da sua vida pessoal e
familiar, demonstra inequivocamente o seu exemplar espírito de sacrifício e de obediência. Neste aspeto
particular, salienta-se o grande empenhamento do Major Hélder Parcelas nos estudos desenvolvidos pelo
Estado-Maior do Exército no contexto da atual crise pandémica, visando a rápida adaptação da Instituição
à inesperada alteração da conjuntura a nível nacional e internacional. As suas qualidades de flexibilidade
mental e rapidez de raciocínio, permitiram-lhe percecionar com extraordinária rapidez os aspetos
fundamentais a considerar na nova situação, apresentando propostas muito bem fundamentadas, que
representaram um contributo decisivo para a elaboração da documentação respeitante à 1.ª fase da resposta
do Exército à situação de contingência. Também o seu veemente apoio à elaboração da proposta para o
modelo da Carreira para a Categoria de Praças do Exército, no contexto do Plano de Ação para a
Profissionalização do Serviço Militar do Ministério da Defesa Nacional, demonstrou de forma cabal a sua
capacidade de rápido e abrangente discernimento, que, aliada a um espírito resiliente e de grande
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abnegação, lhe permitiu alcançar um excecional desempenho numa questão de importância estratégica para
o Exército. Como exemplo ilustrativo da sua elevada competência profissional, deve ainda salientar-se o
trabalho que desenvolveu, no âmbito do Grupo de Trabalho para a regulação e implementação do Regime
de Contrato Especial, designadamente através da análise das situações funcionais que o mesmo prevê e do
seu alinhamento com o Catálogo Nacional de Qualificações, bem como, a sua participação no Grupo de
Trabalho Sectoral Qualifications Framework for Military Officer Profession, no âmbito da Direção Geral
de Recursos da Defesa Nacional, com o objetivo de definir, em colaboração com os diferentes Estados-Membros
da União Europeia, o perfil-tipo do “Oficial Europeu”.
Combinando de forma invulgarmente harmoniosa uma notável capacidade intelectual e grande
capacidade de trabalho, a uma personalidade muito afável, alicerçada em sólidos princípios éticos e morais
de que se destaca a lealdade, o Major Hélder Parcelas induz de forma natural e instantânea nas pessoas que
consigo lidam, um sentimento de grande confiança, afirmando-se como um Oficial muito promissor, capaz
de assumir maiores e mais complexas responsabilidades futuras.
Pela sua elevada capacidade profissional, a par da afirmação constante de elevados dotes de caráter
e pelos excelentes resultados alcançados por sua iniciativa, ou em resposta às diversas solicitações que lhe
foram dirigidas, a exemplar atitude do Major Hélder Parcelas deve ser apontada como referência e os seus
serviços serem considerados como relevantes e de muito elevado mérito.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Cav (01933196) Carlos Manuel Figueiredo Lopes, pelo elevado espírito de missão,
exemplar dedicação e extraordinário desempenho demonstrado no âmbito técnico-profissional, ao longo
dos últimos três anos em que desempenhou as funções de Coordenador de Área da Repartição de Lições
Aprendidas (RepLA), da Divisão de Doutrina, Normalização e Lições Aprendidas do Estado-Maior do
Exército (DDNLA/EME).
Militar possuidor de uma esmerada educação e elevados conhecimentos técnico-profissionais,
demonstrou uma afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade e obediência, revelando sempre
um saudável espírito de camaradagem, uma sólida formação militar e humana e excecional zelo e interesse
por todas as atividades de serviço, o que lhe permitiu desempenhar as suas tarefas de forma muito eficiente
e competente.
Enquanto Coordenador de Área no âmbito das Lições Aprendidas (LA), destacou-se pela sua
disponibilidade, prontidão e participação interessada nas tarefas de formação e treino em LA às FND, END
e OCC, bem como nas palestras de LA aos vários Cursos de Formação curricular, aos CFS, TPO, CPOS e
Curso de Comandantes, tendo sido ainda relevante o seu préstimo enquanto formador dos Curso de LA
ministrados na EA.
Enquanto Analista de LA, é ainda de destacar o seu desempenho no acompanhamento da receção,
revisão e análise das Observações, Lições e Boas Práticas (OLBP) das FND, com vista à sua aprovação em
sede de Base de Dados de Lições Aprendidas do Exército.
Fruto da sua abnegação, espírito de sacrifício, vontade de bem servir e da sua elevada formação e
capacidade de comunicação, é de relevar a sua participação ativa e voluntariosa no planeamento,
organização e recolha de OLBP nos vários exercícios nacionais bem como nos TO internacionais onde
Portugal está presente. Uma referência muito especial ao seu empenhamento na elaboração das várias
publicações e relatórios produzidos na RepLA, de onde se destacam a publicação de retorno de experiências
dos 14 anos do Kosovo, o relatório de análise de LA da 3.ª FND/Resolute Support Misson – Afeganistão – e os
relatórios de LA dos exercícios “ORION” e “CIBERPERSEU”.
Militar muito ponderado, sensato e afável, com excelentes aptidões linguísticas, conseguiu criar junto
de todas as entidades civis e militares, nacionais e internacionais com quem interagiu um espírito de
colaboração que muito contribuíram para o cumprimento das tarefas que a RepLA teve que realizar no
âmbito da sua participação no “IBDOCEX 2019” em Évora (seminário Bilateral PRT-ESP), na NATO LL
Conference e ainda na participação, organização e condução de Workshop de LA no evento internacional,
com participação de entidades/empresas portuguesas e estrangeiras, eXperience Agile 2019.
Mais recentemente, e face à pandemia da COVID-19, foi chamado a desempenhar as funções de
chefia em regime de suplência da RepLA, o que colocou em evidência a sua extraordinária adaptabilidade,
flexibilidade e competência profissional na realização das várias tarefas inerentes à adaptação de
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procedimentos, recolha de OLBP e elaboração de relatórios relativos à reação do Exército aos efeitos da
pandemia, demonstrando uma excelente capacidade de organização e liderança que o tornam credor de
ocupar postos de maior responsabilidade e risco.
Face ao anteriormente exposto e tendo em consideração a excelência do trabalho desenvolvido na
RepLA da DDNLA/EME, o Major Carlos Lopes revelou excecionais qualidades pessoais e virtudes
militares e contribuiu significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da Missão do Exército,
sendo por isso merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de muito
elevado mérito.
15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Eng (00296898) Carlos Eduardo Saraiva Marques, pela forma altamente honrosa e
brilhante como desempenhou as funções de 2.º Comandante do Batalhão de Sapadores Bombeiros (BSB)
do Porto, no período de outubro de 2015 a agosto de 2018.
Oficial dotado de grande capacidade de trabalho, grande lucidez, espírito de sacrifício e de
obediência, apresentou, perante os diversos desafios que diariamente se lhe colocavam no âmbito da sua
atividade, propostas e soluções adequadas, oportunas e solidamente fundamentadas, tendo sempre presente
a estratégia, as diretivas e as orientações do Comandante do BSB, creditando-se como um inestimável
colaborador. Das inúmeras e multifacetadas tarefas inerentes às suas funções, às quais incutiu uma
permanente dinâmica e um desempenho singular e inexcedível, enaltece-se a competência profissional,
eficiência na coordenação e supervisão da ação que desenvolveu relativamente às Secções de Estado-Maior
(Operações e Logística), com vista à realização de várias atividades de grande relevância. Dessas, destaca-se o
apoio ao planeamento e participação na qualidade de Oficial de Ligação no Posto de Comando dos grandes
eventos da cidade do Porto: S. João, Passagem de Ano, Red Bull Air Race, Rally de Portugal – Porto Street
Stage; NOS em D'Bandada, Wings for Life Run.
É, igualmente, digno de realce, a forma empenhada, esclarecida e com lealdade como liderou, o apoio
à coordenação do serviço operacional, dos apoios programados e da gestão documental do BSB.
Sendo, o período em análise, determinante para a concretização da inovação e consolidação do BSB
desenvolvida pelo Comandante na área da proteção e socorro nacional, destaca-se na área da logística os
apoios à realização do investimento que foi feito nos equipamentos e viaturas operacionais, à requalificação
das infraestruturas e à execução do orçamento anual do BSB.
É igualmente de enaltecer a forma serena, diligente, muito determinada e com abnegação, como
colaborou na área da formação aos sapadores bombeiros e na direção de obras nas várias intervenções no quartel.
No âmbito da Gestão da Qualidade, Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, Gestão de Ambiente
e Gestão de Emergência participou na qualidade de gestor do BSB, com realce para a forma assaz
competente e empenhada que colocou no acompanhamento das auditorias internas e externas para a
atribuição e/ou manutenção da certificação do município do Porto.
Militar disciplinado, possuidor de um elevado espírito de missão, detentor de excecionais qualidades
e virtudes militares que creditam o Major Carlos Marques como sendo um oficial, que pautou sempre a sua
atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e admirável sentido de
responsabilidade, atingindo dignos níveis de eficiência e eficácia no cumprimento da sua missão,
merecendo, em absoluto, que os serviços por si prestados sejam considerados extraordinários e distintos, dos
quais resultaram honra e lustre para o Batalhão Sapadores Bombeiros, para a Câmara Municipal do Porto, para o
Exército e para Portugal.
01 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Med (01585200) Vítor Emanuel Varela de Freitas, pela elevada competência
profissional com que desempenhou as funções de Chefe do Módulo Sanitário, quando integrou a 4.ª FND
(Conj)/MINUSCA no âmbito do aprontamento e missão de serviço no Teatro de Operações (TO) da
República Centro Africana (RCA), sob a égide das Nações Unidas - MINUSCA.
Durante o aprontamento da 4.ª FND (Conj)/MINUSCA demonstrou elevada capacidade de
organização e dinamismo pela forma como participou nos dois principais exercícios de aprontamento
“BAMBARI 18” e “BANGUI 182”.
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Já no TO da RCA, demonstrou ser possuidor de um vasto conhecimento e de uma capacidade técnica acima
da média, respondendo a inúmeras solicitações sempre de forma segura e eficaz, transmitindo muita segurança de
si próprio, sendo a sua experiência uma mais valia e um fator de segurança para a força. No cumprimento
das suas funções, demonstrou ser um médico esclarecido denotando excecional abnegação e espírito de
sacrifício, bem como evidenciou ser possuidor de grande amplitude e profundidade de conhecimentos
técnicos, pela forma como abordou todas as questões sanitárias da Força. Durante as principais projeções e
operações militares da MINUSCA na cidade de Bambari, denotou elevado sentido de obediência, lealdade, rigor
e disciplina tendo estes, ficado bem patentes nas operações levadas a cabo pela 4.ª FND (Conj)/MINUSCA, quer
na Operação “Whiplash” quer em todas as fases da operação “Mustang”, onde chefiou uma equipa de emergência
e evacuação no terreno, demonstrando extraordinário desempenho e elevado sentido de responsabilidade.
Oficial disciplinado e disciplinador, dotado de excelentes qualidades militares, contribuiu de forma
significativa para a eficiência e prestígio do módulo que chefia, o que foi amplamente reconhecido,
constituindo um exemplo a seguir. Em todas as circunstâncias, o Major Varela de Freitas demonstrou uma
permanente disponibilidade para o serviço, elevado espírito de missão, capacidade de trabalho e
comprovado sentido das responsabilidades e de camaradagem, revelando excecional desempenho
creditando-o como um oficial muito completo.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares e pela afirmação constante de elevados dotes de
caráter é da mais elementar justiça reconhecer que o Major Varela de Freitas é merecedor deste público
louvor, atribuído por ter contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Exército, ao serviço da Paz.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cap Inf (05953802) Jonathan Cardoso de Miranda, pela elevada competência profissional
e eficiência no cumprimento das suas funções de Oficial de Ligação, quando integrou a 4.ª FND
(Conj)/MINUSCA no âmbito do aprontamento e missão de serviço no Teatro de Operações (TO) da
República Centro Africana (RCA), sob a égide das Nações Unidas - MINUSCA.
Durante o aprontamento para a 4.ª FND (Conj)/MINUSCA demonstrou excecionais qualidades e
virtudes militares na forma como desempenhou as Funções de Oficial de Pessoal do 2BIPara, tendo apoiado
exemplarmente o Comandante na gestão dos Recursos Humanos. Pautou sempre a sua atuação pela
afirmação constante de elevados dotes de caráter em que se releva a lealdade, abnegação, espírito de
sacrifício e de obediência, constituindo-se como um importante auxiliar para o Comandante do 2BIPara. O
seu empenho, altruísmo e dedicação ficaram bem patentes em todas as solicitações que lhe foram feitas em
especial na preparação e decorrer da CREVAL e exercício final de aprontamento “BANGUI 182”.
Já no TO da RCA o seu extraordinário desempenho foi manifestamente comprovado na forma
empenhada e muito responsável como desempenhou a sua função de Oficial de Ligação. Em acumulação
desempenhou também as funções Oficial CIMIC e Informação Pública da Força. Caracterizando-se por ser
um militar extremamente organizado e meticuloso incutindo um detalhe e uma minúcia assinaláveis, bem
patente na permanente preocupação de divulgação da imagem da Força nos mais diversos Órgãos de
Comunicação Social. No âmbito das principais projeções e operações militares da MINUSCA, como por
exemplo “OPERATION OUAKA” e “OPERATION BEKPA II”, contribuiu de forma indireta mas
fundamental para o cabal cumprimento das tarefas táticas atribuídas á Força nas Operações “Whiplash”,
“Wrangler”, “Mustang”, “Common Unicorn” e “Tired Mule”, mantendo uma precisa e assertiva ligação
com o escalão Superior assegurando a ligação ao escalão projetado da força em operações, que mesmo
sujeito ao ambiente internacional e multicultural das Nações Unidas aliado a um TO em convulsão, manteve
sempre a coerência e capacidade de alcançar as tarefas determinadas e ainda contribuir para o incremento
do bem estar e apoio às crianças carenciadas de Bangui na condução de ações de doação de material escolar
e outros bens durante as ações CIMIC desenvolvidas. Demonstrou ser elemento imprescindível para o cabal
cumprimento da missão de acordo com as diretivas do Comandante da Força.
Militar muito disciplinado e imbuído de relevantes qualidades pessoais, mostrou ser portador de uma
grande lealdade, humildade e espírito de bem fazer e servir. Este conjunto de fatores torna o Capitão
Jonathan Miranda num excelente militar, visto como um exemplo pelos seus superiores e inferiores
hierárquicos.
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Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades
e virtudes militares e pessoais que creditam o Capitão Jonathan Miranda como merecedor deste público
louvor, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército e
das Forças Armadas ao serviço da Paz.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cap Inf (10747105) Amadeu Jorge de Figueiredo Lopes, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares demonstradas, no período de novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício das
funções de Oficial de Logística, Tiro e do cargo de G4 (Trainer) da Equipa de Formação do Comando da
Brigada, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no contexto das fases de aprontamento e
missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que integrou a Combined Joint Task Force – Operation
Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do Iraque (9CN/FND/OIR).
Oficial de exceção, de eminente espírito de missão, sentido das responsabilidades e uma vontade
inabalável em bem servir, durante o período de aprontamento evidenciou grande capacidade de
coordenação e organização, desenvolvendo um trabalho extremamente cuidado e preciso nas funções de
Oficial de Logística e Oficial de Tiro, onde se destacou o seu espírito de sacrifício e a forma muito
empenhada como foi respondendo às mais diversas solicitações, enfatizando-se o modo adequado como
conduziu todas as sessões de tiro do Contingente, sempre com primazia na segurança e cumprindo na
integra o Plano de Tiro aprovado.
No TO, provou ser possuidor de inquestionável espírito de obediência e lealdade, atestando em todas
as circunstâncias uma enorme capacidade evolutiva, realçando-se a forma metódica e rigorosa como
orientou vários cursos de armamento coletivo e inúmeras sessões de tiro, que realizou com as mais variadas
audiências de treino, sendo reconhecido pelos seus pares, bem como pela cadeia de comando da Polícia
Federal Iraquiana que endereçaram os mais rasgados elogios a si e à sua Equipa.
Importa ainda relevar a elevada proficiência, mostrando uma postura muito motivadora, dinâmica e
flexível na maneira como ministrou instrução e liderou a sua Equipa, enaltecendo a sua adaptabilidade,
abnegação e resiliência perante o surgimento de novas tarefas não planeadas tendo em conta as mais
variadas situações do TO em questão.
Militar muito correto, de vincada personalidade e invulgar competência profissional, que através do
seu comportamento, demonstrou grande sentido do dever, conseguindo desta forma granjear o respeito,
confiança e a estima por parte dos seus superiores hierárquicos, dos quais foi um imprescindível
colaborador.
Por tudo o que concretizou e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, o Capitão
Amadeu Lopes confirma ser um Oficial de notável craveira, devendo os serviços por si prestados serem
considerados relevantes e de muito mérito por terem contribuído significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do 9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército.
08 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Cav (15852686) António Saqueiro da Silva, pela forma honrosa, brilhante, justa e
equilibrada, sempre orientada por uma dedicação inabalável e um enorme sentido de lealdade, como
desempenhou, nos últimos vinte e seis meses, as funções de Adjunto do Comandante do Regimento de
Cavalaria N.º 6 (RC6), constituindo-se como um exemplo e um elemento primordial para a ação de
comando a todos os níveis.
Dotado de um conhecimento profundo das leis e regulamentos militares, que colocou ao serviço do
seu Regimento num aconselhamento e supervisão ponderados, sensatos e oportunos, acompanhando a
atividade da sua Unidade nos aspetos relacionados com a administração do pessoal e assuntos
administrativo-logísticos, preocupando-se, constantemente, com o atavio, apresentação e disciplina do
pessoal, com o estado e conservação das instalações, bem como, com a formação humana e militar de
Sargentos e Praças.
Com esta postura cooperou de forma diferenciadora para a qualidade do cumprimento da missão do
RC6, nomeadamente em aspetos relacionados com o cerimonial militar, com a correção e uniformização
de procedimentos nos diversos eventos realizados, com destaque para os Dias do Regimento, Dias da Arma
de Cavalaria e de visitas de Altas Entidades.
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No âmbito das suas funções de Chefe da Secretaria de Comando, em acumulação, é de enaltecer a
elevada competência profissional e zelo que colocou no processo de elaboração da Ordem de Serviço,
assegurando de modo eficiente uma elevada qualidade de conteúdo e de forma. Foi também, objetivo seu,
o rigor colocado nas nomeações para o serviço diário, bem como o aturado cuidado na elaboração e
processamento das guias de marcha.
A par da preocupação com o Regimento como um todo, o Sargento-Mor Saqueiro da Silva procurou
de maneira franca e discreta, desenvolver uma vincada colaboração com o seu Comando e Estado-Maior
relativamente ao serviço interno e a organização da Unidade, fatores essenciais para a coesão e preservação
de fortes níveis de motivação e moral elevado.
Merece ainda, especial destaque a sua incondicional disponibilidade para participar como atleta em
várias modalidades das Competições Desportivas Militares, prova da sua abnegação, espírito de sacrifício
e espírito de obediência, que muito contribuiu para os lugares cimeiros das equipas que integrou.
Com uma invulgar capacidade de comunicação e excelente presença física substituiu o Comandante
do Regimento, sempre que foi necessário, nas palavras finais diárias aos jovens que frequentaram o Centro
de Divulgação do Dia da Defesa Nacional no RC6, personalizando a figura do Sargento como militar
intelectual e fisicamente habilitado a um insubstituível lugar na cadeia de comando de um Exército
moderno, credível e de elevada prontidão e competência.
Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer, publicamente, as excecionais
qualidades e virtudes militares que creditam o Sargento-Mor Saqueiro da Silva como sendo um Militar de
elevada craveira, que pautou, sempre, a sua ação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter,
devendo os serviços por si prestados serem considerados como relevantes, importantes, extraordinários e
distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Regimento de Cavalaria N.º 6, para a Brigada de
Intervenção e para o Exército.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Art (01647386) Paulo Jorge de Morais Pinho, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares, bem como pela forma dignificante e honrosa como desempenhou as funções de Adjunto
do Comandante do Regimento de Guarnição N.º 2 (RG2), ao longo de dois anos e 10 meses, demonstrando
elevada competência profissional e inexcedível dedicação ao serviço.
Conhecedor da realidade insular e da descontinuidade na localização dos efetivos militares, procurou
sempre garantir um apoio próximo, ajuda e orientação aos militares deslocados, revelando ser um militar
com sólidos conhecimentos no âmbito técnico-profissional, alicerçados na afirmação constante de elevados
dotes de caráter, bem evidenciados na qualidade e rigor das propostas por si apresentadas, revelando grande
ponderação, sensibilidade e espírito de bem servir.
Salienta-se neste particular, a preocupação constante com a qualidade de vida dos militares do RG2,
constituindo-se num modelo de liderança, bem patente na procura permanente da melhoria das condições
dos alojamentos e das áreas comuns de apoio, influenciando diretamente o moral e bem-estar dos militares,
destacando-se ainda pela sua ação esclarecida, manifestada nas recomendações apresentadas para a
melhoria das diversas situações de serviço interno, quer no Quartel dos Arrifes, quer no Paiol da Pelangana.
A sua postura diária caraterizada pelo seu espírito obediência e de sacrifício, fez-se no
acompanhamento e aconselhamento, pelo exemplo, dos militares da sua categoria profissional, que na
componente operacional do Regimento, executaram os programas de Treino Operacional, designadamente
os Exercícios Conjuntos da série “FOCA”, com a Marinha, e da série “CANÁRIO”, com a Força Aérea; os
Exercícios da série “AÇOR”, com o Comando Operacional dos Açores, bem como, os Exercícios de Fogos
Reais semestrais realizados pelo RG2 e onde a sua presença se destacou no sentido do desempenho da força
bem como do acompanhamento aos convidados.
A sua conduta discreta, mas eficiente, refletiu-se também no apoio e no comportamento das forças
que estiveram presentes em relevantes Cerimónias Militares fora das instalações do RG2, designadamente
os Juramentos de Bandeira realizados em Ponta Delgada e na Ribeira Grande, bem como na coordenação
direta do apoio aos muitos militares, vindos do território continental, instalados à responsabilidade do
Regimento por ocasião das comemorações do Dia de Portugal em 2018, na Ilha de São Miguel. A sua ação
correta, de onde resultou facilidade de relacionamento com diversas entidades externas, pautando sempre
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a sua atitude no sentido da concretização dos objetivos superiormente definidos pelo Comandante do RG2,
creditam o Sargento-Mor Morais Pinho como um inestimável colaborador do Comando do Regimento, cujo
exemplo importa distinguir e realçar, por apresentar sempre grande disponibilidade, profissionalismo e
maturidade, contribuindo para um salutar ambiente de respeito, camaradagem e interajuda.
Militar dotado de invulgares dotes de lealdade e de abnegação, confirmados especialmente durante
os períodos de maior intensidade e exigência, nomeadamente durante o aprontamento e preparação do 7.º
Contingente Nacional para o Iraque, no âmbito da Operation Inherent Resolve é de inteira justiça
reconhecer a sua competência e determinação, devendo os serviços prestados pelo Sargento-Mor Morais
Pinho ao RG2, à Zona Militar dos Açores e ao Exército serem considerados extraordinários, relevantes e
distintos, por deles terem resultado honra e lustre para a Instituição Militar.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Cav (10444084) Américo das Neves Pratas, pela excecional dedicação ao serviço e
extraordinário desempenho, demonstrados ao longo dos últimos dois anos em que desempenhou as funções
de Adjunto do Comandante da Brigada Mecanizada (BrigMec).
Titular de ímpar proficiência na sua grande e eclética experiência militar, cedo demonstrou ser um
excelente colaborador, evidenciando elevada competência no âmbito técnico-profissional, aquando da
apresentação de um conjunto de propostas e recomendações que se revelaram eficazes para a deteção e
resolução atempada de diversas situações complexas, próprias de uma Brigada. No âmbito das suas
competências e responsabilidades, apoiou o Comandante em todas as atividades de natureza territorial e
operacional, nomeadamente todos os exercícios setoriais e de natureza conjunta e combinada, assegurando
a preparação atempada e rigorosa de todos os apoios administrativos e logísticos necessários.
Sempre pautou a sua conduta por um alto sentido de dever, profissionalismo e disponibilidade,
praticando em elevado grau as virtudes da lealdade, obediência e abnegação, prestigiando e dignificando a
sua categoria, aconselhando e orientando os sargentos mais jovens na execução das suas tarefas, bem como
apresentando diversas propostas, cimentadas na sua vasta experiência, elaboradas no sentido de atingir as
melhores práticas. De relevar a sua postura de proximidade e interesse com todos os assuntos relacionados
com a moral e disciplina, acompanhando e apoiando os adjuntos dos Comandantes das Unidades, nas áreas
mais sensíveis, reforçando assim os laços de camaradagem e coesão e contribuindo para uma maior eficácia
da ação de comando a todos os escalões.
Militar dotado de relevantes qualidades pessoais, das quais se destacam a vontade de bem servir, de
fino trato, e cumpridor dos regulamentos em vigor, liderando pelo exemplo e conquistando o respeito e
consideração de todos que com ele têm servido, pelo sentido da honra e da justiça que pratica, colhendo
desse modo um enorme espírito de grupo, coesão, motivação e sã camaradagem nos militares e civis que
com ele privam, é o Sargento-Mor Pratas merecedor de ver os serviços por si prestados reconhecidos, tendo
o seu notável desempenho como adjunto do Comandante da BrigMec, contribuído significativamente para
a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada Mecanizada e do Exército.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor PQ (11850480) António Manuel Silva Lopes, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares, elevada competência profissional, extrema lealdade e espírito de missão que evidenciou
no exercício das funções de Adjunto do Comandante da Brigada de Reação Rápida (BrigRR) ao longo dos
últimos três anos, assim como pela forma altamente honrosa como serviu devotadamente a Pátria durante
38 anos e 9 meses na Força Aérea e no Exército. Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais,
consubstanciadas numa notável e sólida formação moral e cívica, iniciou a sua carreira militar em setembro
de 1980 na Base Escola de Tropas Paraquedistas onde frequentou o Curso de Paraquedismo e onde se
manteve até 2016, tendo aí frequentado o exigente Curso de Sargentos Paraquedistas em 1982, bem como
obtido toda a sua formação aeroterrestre, área onde se manteve em exclusividade até à promoção ao posto
de Sargento-Ajudante em finais de 1997, tendo desempenhado funções de Chefe da Secção de Largadores,
Sargento de Operações no Batalhão de Apoio Aeroterrestre e Adjunto do Comando do Batalhão de
Instrução. Promovido ao posto de Sargento-Chefe em meados de 2007, desempenhou de uma forma ilustre
a função de Adjunto do Comandante do Batalhão Operacional Aeroterrestre, e após a promoção ao posto
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de Sargento-Mor, que ocorreu no inicio de 2013, foi escolhido para desempenhar a função de Adjunto do
Comandante da Escola de Tropas Paraquedistas onde se manteve até meados de 2016, momento em que
foi novamente escolhido para o cargo de Adjunto do Comandante da BrigRR.
Durante os três anos em que desempenhou as funções de Adjunto do Comandante da BrigRR, além
da elevada competência revelada no âmbito técnico-profissional na instrução nos estados mais avançados
do paraquedismo militar que, de uma forma ininterrupta, continuou a ministrar concomitantemente com as
funções inerentes aos Postos a que foi ascendendo ao longo da sua carreira militar, denotou em permanência
uma total disponibilidade para receber todos os Sargentos que, junto dele, procuravam esclarecimentos,
explanavam anseios e preocupações ou simplesmente buscavam uma palavra de conforto e uma orientação
que lhes permitissem ultrapassar dificuldades e perspetivar o futuro profissional. Em todas as situações
revelou uma enorme dimensão humana e sensatez, sem, contudo, deixar de ser firme nas suas convicções
quando expunha superiormente os problemas que afetavam a categoria de Sargentos ou as suas normais
expetativas.
Militar com uma permanente disponibilidade para o serviço e demonstrando elevados dotes de
caráter, sentido de Camaradagem e Espírito de Corpo, cativa de forma inequívoca a atenção e o respeito
dos seus pares bem como inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração pública pela
permanente demonstração das suas excelentes qualidades humanas e militares. Sargento possuidor de um
elevado espírito de sacrifício e de obediência, frontalidade, extraordinário desempenho e abnegação, pautou
sempre a sua atuação pela coerência, bom senso, sentido do dever e determinação, evidenciando uma
permanente preocupação com todas as situações relacionadas com a categoria de Sargentos, nunca
perdendo de vista o seu referencial hierárquico, facilitando de um modo notável, a ação do seu Comandante.
Pelo anteriormente exposto, o Sargento-Mor António Lopes uma vez mais se afirmou como um
Sargento de exceção, tendo prestado serviços de muito mérito que contribuíram significativamente para a
eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada de Reação Rápida e do Exército.
15 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Tm (01483885) Luís Alberto da Silva Reis, pela forma altamente honrosa e brilhante
como desempenhou todas as suas funções ao longo dos seus 33 anos ao serviço do Exército Português.
O valor agregado que resultou do conhecimento adquirido ao longo de uma extensa carreira de
dedicação ao serviço, em que desempenhou variadíssimas funções nas mais diversas áreas de atuação da
instituição castrense, fazem do Sargento-Mor Luís Reis um militar de elevada formação e coragem moral,
bem como um referencial a seguir para os militares mais modernos.
No início da sua carreira foi colocado no Depósito Geral de Material de Transmissões e
posteriormente no Batalhão de Apoio de Serviços da Brigada Mecanizada, onde a sua capacidade de
trabalho e competência profissional, organização, lealdade e relacionamento humano foram reconhecidas
pelos diversos escalões de comando,
Ao longo do seu percurso militar, foi colocado no Regimento de Infantaria N.º 15, Regimento de
Transmissões, Unidade de Apoio da Brigada Mecanizada e Regimento de Manutenção, onde de forma
constante foi louvado e condecorado pelas suas excecionais qualidades e virtudes militares, pela sua
competência, brio, frontalidade, educação e abnegação.
Em 2007, no complexo Teatro de Operações do Afeganistão, contribuiu para o desiderato de garantir
a segurança da força, ao gerir os meios de tracking da força e implementação de contramedidas eletrónicas.
Mais recentemente, em 2015, foi colocado na Zona Militar da Madeira (ZMM), na função de Adjunto
do General Comandante, onde a afirmação constante de elevados dotes de caráter e obediência, aliados ao
seu espírito de sacrifício, cordialidade e discrição, permitiram-lhe conquistar a confiança da cadeia de
comando, bem como promover uma excecional ligação, não só com as entidades da sociedade civil da
Região Autónoma da Madeira, como também com os militares das diversas Unidades, Estabelecimentos e
Órgãos que integram a Zona Militar.
O seu elevado espírito de bem servir, aliado a um extraordinário desempenho, e exigência pessoal,
foram determinantes na dignificação e bem-estar da categoria de Sargentos da Zona Militar, sendo por isso
justo apresentá-lo como um digno representante da mesma, quer perante os seus pares, quer perante
superiores e inferiores hierárquicos.
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Como Adjunto do Comandante denotou uma dedicação extrema, excelente capacidade de trabalho e
brio profissional, tornando-se, assim, num excelente conselheiro do seu comandante, alcançando,
naturalmente, o seu respeito e consideração.
Pela conduta ética irrepreensível e profissionalismo patenteados, associada a um elevado sentido de
responsabilidade granjeou, o Sargento-Mor Luís Reis, a estima de todos os que servem na ZMM, sendo de
inteira justiça reconhecer publicamente os serviços por si prestados, classificando-os como muito
relevantes, extraordinários, meritórios e distintos, uma vez que os mesmos, contribuíram significativamente
para o prestígio, honra e lustre da Zona Militar da Madeira e do Exército Português.
21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Inf (00934284) Carlos Alberto Duarte Fontes, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares patenteados ao longo dos últimos trinta e cinco anos ao serviço do Exército.
Detentor de competência profissional e afirmação constante de elevados dotes de caráter, a par de
uma sólida formação cívica e militar, desde cedo se revelou um excelente colaborador dos seus superiores
hierárquicos, evidenciando abnegação e aptidão para bem-servir nas diferentes circunstâncias, tendo, ao
longo de toda a sua carreira, cumprido com elevado rigor e eficácia as diversas tarefas e responsabilidades
inerentes aos cargos que ocupou.
Destaca-se o desempenho das seguintes funções: Comandante de Pelotão de Comando e Serviços e
de Chefe da Secção de Cargas da Companhia de Infantaria da Horta, do Regimento de Infantaria de Angra
do Heroísmo; Chefe da Dependência Financeira do Destacamento do Faial; Adjunto do Comandante do
mesmo Destacamento, tendo sido muitas vezes chamado a exercer as funções de Comandante do
Destacamento, interinamente; Comandante do Núcleo Permanente do Destacamento do Faial; Auxiliar da
Secretaria de Comando do Regimento de Guarnição N.º 1; Comandante do Destacamento de Guarnição de
Segurança do Faial; e, por último, Adjunto do Comandante do Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13).
Enfatiza-se o esclarecido e excecional zelo que sempre depositou em todas as suas ações, sendo a
prova disso, a forma muito proficiente e dedicada como se envolveu na execução das tarefas superiormente
determinadas durante a crise sísmica que abalou a ilha do Faial, nos Açores, no dia 09 de julho de 1998,
nunca se poupando a esforços no apoio às populações sinistradas, contribuindo para o êxito da missão do
seu Destacamento que, por diversas vezes, foi publicamente reconhecido, e que, em muito, prestigiou o
Exército e consequentemente as Forças Armadas Portuguesas.
Por todos os Comandantes com quem serviu, foi apontado como tendo revelado no âmbito
técnico-profissional relevantes qualidades pessoais, praticando a lealdade, procurando ser prático na
resolução das várias situações de serviço e demonstrando, grande frontalidade na exposição dos seus
assuntos, apresentando propostas muito valiosas, contribuindo assim, frequentemente, para a tomada de
decisão superior.
No último ano, no exercício das funções de Adjunto do Comandante do RI13 e digno representante
da categoria de Sargentos, que muito o respeitaram e admiraram, sempre pautou a sua conduta por um alto
sentido do dever e total disponibilidade, praticando em elevado grau o espírito de sacrifício e de obediência,
engrandecendo e dignificando a sua categoria, constituindo-se num precioso colaborador do seu
Comandante.
Chegado o momento de transição para a situação de Reserva, justo se afigura render o merecido
tributo ao Sargento-Mor Carlos Fontes que pelos serviços muito meritórios que prestou ao longo da sua
promissora e importante carreira militar, contribuiu significativamente para a eficiência, prestigio e
cumprimento da missão do Exército.
24 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Inf (18362584) Luís Filipe Ferreira Antunes, pela forma muito competente, elevada
relevância da sua postura militar e extraordinário desempenho evidenciado ao longo de mais de trinta e
cinco anos em que serviu o Exército Português.
Incorporado em setembro de 1984 terminou a sua formação em agosto de 1987, tendo sido colocado
corno Segundo-Sargento do Quadro Permanente no 1.º Batalhão de Infantaria Motorizada da Brigada Mista
Independente, sediado no Regimento de Infantaria N.º 15 (R115) em Tomar. Ali permaneceu até 1996,
exercendo as funções de Sargento de Pelotão e Comandante de Pelotão de Atiradores, após a promoção a
Primeiro-Sargento em agosto de 1990, exerceu as funções de Sargento de Material de Companhia, Sargento
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de Informações e Segurança, Operador do Centro Cripto e Sargento de Instrução. Em todos estes cargos
evidenciou um elevado brio profissional, desembaraço e elevada dedicação, impondo-se naturalmente pelo
exemplo da sua conduta, pelo sentido de disciplina e pelo rigor sempre colocado na execução das suas funções.
Posteriormente, em janeiro de 1996, colocado na Brigada Mecanizada Independente, foi promovido
a Sargento-Ajudante, onde serviu cerca de catorze anos no desempenho maioritariamente de funções
ligadas à área do pessoal, onde mostrou grande sentido de responsabilidade, abnegação e invulgar
capacidade de organização, que teve como consequência direta um aumento substancial na qualidade e
quantidade do trabalho desenvolvido.
No que diz respeito à sua participação no aprontamento das FND e nos exercícios da Brigada,
distinguiu-se sobretudo pelo seu espírito de missão tendo, uma vez mais, contribuído, com os seus sólidos
conhecimentos, de forma muito significativa para a concretização dos objetivos propostos na área de
pessoal. Durante este período desempenhou ainda, de forma muito eficiente e dedicada as funções de
Sargento de Operações na Secção de Operações do Estado-Maior do Multinational Battle Group, integrado
numa FND em missão na Bósnia Herzegovina.
Promovido a Sargento-Chefe em outubro de 2010, foi com a mesma determinação, sentido do dever
e grande empenho pessoal que desempenhou o cargo de Auxiliar da Repartição de Cooperação Militar e
Alianças, por dois anos, no Gabinete de Sua Excelência o Chefe do Estado Maior do Exército. Nesta função
impôs um rigor e dinâmica assinaláveis, na organização de todo o arquivo, processamento de documentação e
controlo da sua expedição, merecendo particular destaque a forma exemplar como participou na implementação
da aplicação informática para Gestão Documental na sua Repartição, revelando elevada competência profissional.
Regressado ao R115 em outubro de 2012, desempenhou o cargo de Sargento de Operações,
Informações e Segurança, manifestando uma permanente vontade de bem servir. Dotado de uma sólida
formação humana, exemplar coragem moral e intelectual, potenciada por larga experiência e profundo
conhecimento da área de operações, granjeou o reconhecimento superior pelas suas excecionais qualidades
e virtudes militares, revelando-se um excelente auxiliar do Chefe da Secção de Operações, Informações e
Segurança e do próprio Comando do Regimento.
Em 2014, foi colocado no Estabelecimento Prisional Militar assumindo por mais de três anos o cargo
de Adjunto do Comandante, demonstrando permanentemente relevantes qualidades militares,
irrepreensível aprumo e correção a par de uma completa disponibilidade e dedicação pelo serviço,
garantindo um apoio constante e incondicional ao comando deste Estabelecimento.
Com a promoção a Sargento-Mor em dezembro de 2017, foi nomeado para o desempenho do cargo
de Adjunto do Comandante da Escola de Sargentos do Exército, exercendo as suas funções com notável lealdade
e obediência e um excecional espírito de cooperação e força de vontade, mostrando ser um excelente
colaborador do Comandante, nos assuntos inerentes à Escola e aos Sargentos em particular, permitiram-lhe
adotar um comportamento irrepreensível e dinâmico, incentivando e participando ativamente na motivação de
todos os militares para a nobre missão da Escola, dignificando desta forma a categoria de Sargentos.
Militar de esmerada educação e sensibilidade humana, dotado de elevados dotes de caráter, o
Sargento-Mor Antunes assumiu ao longo de toda a sua vida profissional uma irrepreensível atitude de
liderança e profissionalismo, que muito contribuiu para a importância da instituição castrense, devendo os
serviços por si prestados serem considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais
resultaram prestigio, lustre e honra para o Exército.
01 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Inf (00337689) João Alfredo Rodrigues de Moura, pela elevada competência
técnico-profissional e dedicação evidenciadas na forma como exerceu, ao longo dos últimos dois anos, as
funções de Sargento Adjunto do Gabinete do Tenente-General Ajudante-General do Exército (TGen AGE).
Ao longo deste período, foi bem patente o seu elevado sentido do dever, abnegação, permanente
disponibilidade e grande flexibilidade, face à natureza dinâmica das solicitações do Gabinete, qualidades que
contribuíram decisivamente para o cabal cumprimento das tarefas sob a sua responsabilidade.
Como Sargento Adjunto do Gabinete do TGen AGE evidenciou capacidades singulares no
desenvolvimento e manutenção de um excelente ambiente de trabalho e de excecionais relações
interpessoais, mesmo em situações de grande pressão, capacidades que contribuíram decisivamente para
coesão dos elementos do Gabinete e para a elevada qualidade do trabalho executado.
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De realçar ainda os seus conhecimentos e qualidades técnicas, na análise e preparação da
documentação necessária para os trabalhos dos Conselhos das Armas e Serviços do Exército, e o seu senso
e inexcedível zêlo no apoio prestado aos conselheiros.
No âmbito do apoio aos Conselhos Superiores do Exército, foi igualmente evidente a sua
elevada capacidade de trabalho e espírito de missão, desenvolvendo diligencias que muito contribuíram para
que, em tempo oportuno, a documentação necessária estivesse disponível aos membros do Conselho.
Releva-se ainda a sua elevada capacidade de adaptação, face à introdução de novos procedimentos,
bem como a utilização de novos sistemas de informação para gestão de pessoal, qualidade que associada à
sua permanente iniciativa permitiu desenvolver um conjunto apreciável de tutoriais vídeo e documentação
com explicação minuciosa do funcionamento dos sistemas implementados, nomeadamente o Módulo de
Recursos Humanos do Sistema Integrado de Gestão (SIG-RHV) e o HTTP File Server (HFS).
Como Operador do Posto de Controlo de Matérias Classificadas, função que exerceu em acumulação,
revelou grande sentido de responsabilidade na execução de todo o processo de manuseamento de matérias
classificadas, demonstrando na sua ação vincado rigor na observância das disposições legais em vigor e das
melhores práticas instituídas.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam a
camaradagem, o sentido de missão e ainda os elevados dotes de caráter, é de inteira justiça reconhecer
publicamente que o Sargento-Chefe João Moura é merecedor que os serviços por si prestados sejam
considerados relevantes, extraordinários e distintos, e que contribuíram decisivamente para a honra e lustre
do Comando do Pessoal e, consequentemente, do Exército Português.
09 de junho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Inf (03229084) António Ferreira Diniz, pela forma extraordinariamente dedicada e
competente evidenciada ao longo de 36 anos ao serviço do Exército Português.
Tendo sido incorporado em 03 de janeiro de 1984 na Força Aérea, ingressou como 2.º Sargento no
Quadro Permanente do Exército na Arma de Infantaria em 1990. Colocado no Batalhão de Infantaria
Mecanizado (BIMec) da Brigada Mecanizada, desempenhou as funções de Comandante de Secção Anti-Carro,
Comandante de Secção de Atiradores e Instrutor Míssil TOW, onde demonstrou uma elevada performance
a nível técnico, grande espírito de sacrifício e vontade de bem fazer, confirmado nos inúmeros exercícios
em que participou.
Em 1995 foi colocado na Companhia de Comando e Serviços da Brigada Mecanizada durante 3 anos,
onde foi auxiliar do Adjunto do Comandante, pautando pelo rigor, sempre com muito zelo, bom senso e
excecional dedicação.
Em 1998 foi novamente colocado no Batalhão de Infantaria Mecanizado da Brigada Mecanizada,
onde durante doze anos desempenhou as mais diversas funções: Sargento de Alimentação, Sargento de
Pelotão de Atiradores, Comandante do 2.º Pelotão de Instrução da 1CAtMec, Sargento de Pelotão Sanitário,
Sargento de Logística do 1BIMec e Adjunto do Comandante da Companhia de Apoio de Combate do
1BIMec, onde, no âmbito técnico-profissional, revelou elevada competência, destreza física e mental e um
espírito de missão inexcedível. Durante este período, pela sua competência e disponibilidade, logrou ainda
integrar algumas Forças Nacionais Destacadas: Sargento de Alimentação do AGR ECHO/SFOR
(BÓSNIA-HERZEGOVINA) – janeiro a julho de 2001; integrou o 1BIMec/PKF/UNMISET (TIMOR
LESTE) – janeiro a julho 2003; Comandante da Secção de Reabastecimento e Serviços do
EAp/Componente PRT/GCC/EUFOR (BÓSNIA-HERZEGOVINA) – janeiro a julho de 2006;
Adjunto do Comandante da CAC/AgrMec/BrigMec/NRF12 – janeiro de 2008 a maio de 2009 e
Comandante da Secção de Reabastecimento e Serviços, do 1BIMec/FND/KFOR (KOSOVO) – setembro
de 2009 a março de 2010.
Foi colocado na Direção de História e Cultura Militar durante 5 anos onde desempenhou as funções de
Sargento de Logística, patenteando relevantes qualidades pessoais, a par do elevado profissionalismo e abnegação.
Em 2015 foi novamente colocado na Companhia de Comando e Serviços da Brigada Mecanizada,
onde durante os últimos 5 anos, fruto da sua grande experiência militar a par de uma invulgar motivação
para cumprir e de uma sólida formação técnica, moral e disciplinar, desempenhou as funções de Sargento
de Logística do G4 do Estado-Maior do Quartel-General da Brigada Mecanizada, consolidando o seu
extraordinário desempenho.
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Militar com inexcedível disponibilidade, excecional zelo para o serviço e de elevado espírito de
colaboração, distingue-se ainda pelo salutar relacionamento com todos quantos com ele colaboram.
Granjeia o seu reconhecimento e simpatia pelas valiosas qualidades pessoais e excecionais virtudes militares
evidenciadas, das quais se destacam a sã camaradagem, a lealdade e o espírito de sacrifício exemplar.
O Sargento-Chefe de Infantaria Diniz qualifica-se como um Sargento distinto, inteligente e de
notável ponderação, colocando sempre os interesses do serviço em primeira prioridade, constituindo-se
como uma referência para todos os que com ele têm o privilégio de privar. Carateriza-se ainda pela elevada
competência e aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, tendo contribuído de forma determinante
com os seus conhecimentos técnicos em prol das diversas atividades desenvolvidas na Brigada Mecanizada.
Por tudo quanto foi mencionado é de inteira justiça reconhecer publicamente as inexcedíveis
qualidades pessoais e técnico-profissionais, assim como as notáveis virtudes militares evidenciadas pelo
Sargento-Chefe de Infantaria Diniz, devendo por isso, os serviços por si prestados, serem qualificados de
extraordinários, relevantes e de muito elevado mérito, de que resultaram indubitavelmente, honra e lustre
para a Brigada Mecanizada, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Exército.
17 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Inf (01498088) Filipe José Ferreira da Costa Vieira, pela dedicação, excecionais
qualidades e virtudes militares reveladas ao longo dos últimos dois anos e meio, no desempenho das funções
de Investigador, na Unidade de Investigação Criminal (UIC) desta Polícia Judiciária Militar (PJM), e no
último ano como adjunto do diretor da UIC.
Particularmente dotado de uma elevada competência profissional, garante a plena superação dos
objetivos propostos para as investigações de que faz parte, independentemente do elevado volume de
processos e do seu grau de complexidade, contribuindo decisivamente com a sua ação para a dignificação
deste Corpo Superior de Polícia.
Militar norteado pelos elevados valores de correção e de sensatez, que aliado ao espírito de
entreajuda, fizeram com que fosse nomeado, em acumulação, para as funções de adjunto do Diretor da
Unidade de Investigação Criminal, desempenhando sempre todas as tarefas a que é chamado com
entusiasmo e dedicação exemplar.
Sargento possuidor de um elevado sentido do dever, conciliou ainda as suas tarefas de investigador
e de Adjunto do Diretor com as solicitações relacionadas com a administração mensal de tiro a todos os
funcionários da PJM, bem como contribuiu na formação de novos investigadores da PJM, ministrando o módulo
Tramitação Processual, e granjeando a estima e consideração dos seus superiores, pares e inferiores hierárquicos.
A extraordinária competência profissional do Sargento-Chefe Costa Vieira, bem como a sua
afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício, e de
obediência, legitimam o seu público reconhecimento, sendo este Sargento digno de ser distinguido com o
presente louvor, qualificando-se aqui os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e de
elevado mérito, sendo decisivos para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão cometida à PJM e ao
Ministério da Defesa Nacional.
18 de junho de 2020. — O Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, Paulo Manuel José Isabel,
Comodoro.
(Louvor n.º 302/20, DR, 2.ª Série, n.º 145, 28jul20)

Louvo o SAj Inf (06399190) António Fernando Dias, pela elevada competência no âmbito
técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas, de
novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício do cargo de S2 Staff assistant e Trainer da 4.ª Equipa
de Formação, da Companhia de Apoio de Combate, do Battalion Training Team 5 (BTT5),
pertencente à Brigade Training Team, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no contexto
das fases de aprontamento e missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que integrou a
Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do Iraque
(9CN/FND/OIR).
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Militar de invulgar dedicação, sensato e ponderado, denotou uma sólida vontade para bem cumprir,
evidenciando uma disponibilidade sem reservas, pautou as suas ações, permanentemente, pela afirmação
constante de elevados dotes de caráter, sobressaindo o seu zelo e o seu sentido de responsabilidade.
Durante o período de aprontamento demonstrou grande capacidade de organização na preparação
dos Planos Guia de Sessão na língua inglesa, necessários para as audiências de treino iraquianas, garantindo
uma prestação altamente focada nos objetivos dos ciclos de treino.
No TO e no exercício das funções de Trainer, executou sempre com rigor e prontidão todas as
atividades inerentes à sua função, nomeadamente na instrução que ministrou, assim como apoiou
constantemente as instruções ministradas pela sua Equipa, revelando uma vasta panóplia de conhecimentos
técnico-táticos, que com sobriedade levou a que os militares iraquianos formados atingissem elevados
níveis de preparação, patenteando enorme proficiência.
No seio da sua equipa de instrução respondeu sempre com eficácia e rapidez a todos os pedidos
formulados devido ao seu espírito de lealdade, de obediência e aptidão para bem servir, evidenciando-se
ainda, o seu papel no inerente desafio de integração da sua equipa de instrução num BTT espanhol, onde
ficou confirmado o seu espírito de sacrifício e vincada adaptabilidade criando um excelente relacionamento
com os militares espanhóis, cooperando e compreendendo os seus procedimentos.
Importa enaltecer a sua abnegação e espírito de colaboração, que se afiguraram preponderantes para
que participasse no desenvolvimento de outras atividades, nomeadamente nas que se inserem no âmbito do
Plano de Moral e Bem-Estar do 9CN/FND/OIR, cujo estímulo e realização conduziram ao estabelecimento
de salutares relações de camaradagem entre o Contingente Nacional e outros contingentes presentes na
base.
As excecionais qualidades e virtudes militares que distinguem o Sargento-Ajudante António Dias,
granjearam-lhe a estima e a consideração de todos os que consigo tiveram o ensejo de privar e tornam-no
indubitavelmente merecedor de pública referência, devendo os serviços por si prestados ser qualificados de
importantes e de muito mérito, contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do 9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército.
21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Inf (08121492) Jorge Humberto Nunes da Silva, pela forma extraordinariamente
competente e responsável como desempenhou, ao longo de três anos e cinco meses, as funções que lhe
foram confiadas na Repartição de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo (RCRPP), do Gabinete do
Chefe do Estado-Maior do Exército.
No desempenho das funções de Sargento Adjunto da Secção de Apoio e Imagem e de Sargento
Adjunto da Secção de Protocolo, Organização de Eventos e Apoio, revelou um elevado espírito de
missão, abnegação e perseverança, desenvolvendo um intenso e rigoroso trabalho de coordenação, concorrendo
com a sua elevada competência profissional para a qualidade patenteada em todos os processos que lhe foram
confiados.
O profundo conhecimento que demonstrou possuir das especificidades da RCRPP constituiu um fator
decisivo para a eficiente utilização interna do sistema de gestão documental, sendo de realçar a importante
intervenção que teve na simplificação de procedimentos e na desmaterialização de processos,
autonomizando e partilhando conteúdos adaptados a esta realidade, contribuindo deste modo para o
incremento da produtividade e economia de recursos, num exercício continuo de boa gestão, em plena
sintonia com os objetivos superiormente definidos.
A firmeza e segurança nas atitudes e procedimentos, assentes na forma simples, clara e objetivamente
sustentada como sempre apresentou as propostas relativas aos assuntos a seu cargo, por força do excelente
domínio das normas e regulamentos em vigor, permitiram evidenciar a sua capacidade de execução,
inteligência e grande experiência acumulada.
Com grande pragmatismo e sentido do dever, soube sempre compreender as atribuições que lhe
estavam cometidas, desenvolvendo um trabalho pleno de rigor, assegurando respostas seguras e
fundamentadas às diferentes entidades civis que solicitaram informações através do correio eletrónico
(info@exercito.pt) e da linha telefónica de atendimento ao público do Exército, contribuindo para o reforço
da perceção positiva da imagem pública da Instituição.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 07/2020

309

Militar dotado de excecionais virtudes militares, com apurado pensamento crítico, forte determinação
e invulgar objetividade, desenvolveu e concretizou, de forma assertiva e proficiente, inúmeras atividades
em simultâneo, propondo sempre diferentes modalidades de ação e abordagens para a resolução de
problemas, identificando as melhores soluções a apresentar superiormente.
Por tudo o que precede e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e lealdade, o
Sargento-Ajudante Nunes da Silva soube conquistar a estima e consideração de todos os que com ele
privam, tornando-se digno de ser apontado como um exemplo a seguir, merecedor de ocupar cargos de
maior exigência e responsabilidade, devendo os serviços por si prestados ser publicamente reconhecidos e
considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o
Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército e para o Exército.
06 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Art (09480196) António José Dias Lopes, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares, demonstradas no período de novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício do cargo de
Trainer da Equipa de Formação da 3.ª Companhia de Manobra (3rd Coy), do Battalion Training Team 1,
pertencente à Brigade Training Team, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no contexto das fases
de aprontamento e missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que integrou a Combined Joint
Task Force – Operation Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do Iraque (9CN/FND/OIR).
Militar de invulgar dedicação e lealdade, manifestou ser possuidor de profundos e apurados
conhecimentos, constituindo-se como um elemento fundamental para o cumprimento da missão da
9CN/FND/OIR, apoiando de forma irrepreensível o seu Chefe de Equipa na preparação das instruções, atestando
extremo cuidado e rigor na organização de toda a documentação e materiais necessários à instrução.
Durante o período de aprontamento patenteou elevada competência profissional e grande capacidade para
a elaboração adequada dos Planos Guia de Sessão na língua inglesa, necessários para as audiências de treino
iraquianas, garantindo uma prestação altamente focada nos objetivos dos ciclos de treino.
Já no TO, revelou um extraordinário desempenho nas funções de Trainer da 3rd Coy, nas sessões
de formação ministradas às Unidades de Escalão Companhia das Forças de Segurança Iraquianas,
evidenciando-se como formador muito dinâmico, eficaz e proficiente, detentor de singular espírito de sacrifício e
de abnegação.
Assumiu igualmente, a responsabilidade de organizar e ministrar a formação de Morteiro 60mm e
RPG7, sendo a audiência de treino a 16.ª Brigada da Policia Federal Iraquiana, colocando em prática na
formação, todos os seus conhecimentos técnico-táticos. Durante estes cursos, obteve excelentes resultados,
conforme ficou patente nos exercícios de fogos reais, cuja perícia na execução foi expressivamente notória
por parte dos militares por si instruídos, cooperando assim de forma inequívoca para a validação e
reconhecimento da formação proporcionada pelo Contingente Português.
Da sua conduta social e profissional diária é de referenciar a afirmação constante de elevados dotes
de caráter que contribuiu amplamente para o bom relacionamento existente entre militares portugueses e
espanhóis, provando ser possuidor de um incensurável comportamento moral, agindo sempre de maneira
franca, honesta, firme e coerente, prestigiando a categoria de Sargentos a que pertence.
Muito correto e de vincada personalidade, disciplinado e disciplinador, dotado de espírito de
obediência e vontade de bem servir, o Sargento-Ajudante António Lopes soube granjear o apreço e a
consideração dos que com ele privaram, constituindo um ato de elementar e merecida justiça reconhecer
que prestou serviços de muito mérito, que contribuíram significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão da 9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército.
21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o 1Sarg Inf (09768910) Paulo Ricardo Martins Tavares, pela elevada competência no
âmbito técnico-profissional demonstrada, de novembro de 2018 a novembro de 2019, no exercício do
cargo de Trainer da Equipa de Formação da 2.ª Companhia de Manobra (2nd Coy), do Battalion Training Team 1,
pertencente à Brigade Training Team, do Building Partnership Capacity de BESMAYAH, no
contexto das fases de aprontamento e missão do 9.º Contingente da Força Nacional Destacada, que
integrou a Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve, no Teatro de Operações (TO) do
Iraque (9CN/FND/OIR).
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Militar de sólida formação, pautou sempre a sua conduta pelos valores militares da lealdade, da
obediência, da retidão e sobriedade, mostrando ser possuidor de relevantes qualidades pessoais facilitadoras
de profícuas relações de trabalho e de camaradagem.
Durante a fase de aprontamento, salienta-se o seu espírito de missão e notável dedicação ao serviço, o que
contribuiu expressivamente para o excelente desempenho da 2nd Coy nos exercícios de preparação e
certificação da Força.
Enfatiza-se também, a forma metódica e rigorosa como concebeu os Planos Guia de Sessão na língua
inglesa, necessários para as audiências de treino Iraquianas, garantindo uma prestação muito eficaz,
altamente focada nos objetivos dos ciclos de treino.
No TO do Iraque, deu continuidade aos elevados padrões de realização evidenciados, sobressaindo
o seu extraordinário desempenho, o bom senso e resiliência, cooperando assim de forma inequívoca para a
validação da formação ministrada pelo Contingente Português às Forças de Segurança Iraquianas (ISF).
Notável e distinta foi também, a sua prestação na Equipa de Tiro, tendo executado, estrita e
responsavelmente, as orientações do respetivo Chefe e sido preponderante na aplicação da metodologia de
instrução às ISF, o que concorreu para uma imagem muito positiva do Contingente Português num ambiente
multinacional.
A sua devoção, versatilidade e abnegação aliadas a uma vontade inabalável de cumprir foram uma
constante, tendo essas caraterísticas ficado bem patentes nos cursos de Marksmanship, RPG7, SPG9 e
formações de armas coletivas ministrados às ISF.
Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e pelas excecionais qualidades e virtudes
militares conjugadas com uma sólida formação moral, o Primeiro-Sargento Paulo Tavares granjeou a
confiança dos seus inferiores, pares e superiores hierárquicos merecendo ser apontado como um exemplo
a seguir pelos demais e que os serviços por si prestados sejam considerados importantes e de muito mérito
tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
9CN/FND/OIR, da Brigada de Intervenção e do Exército.
21 de maio de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a
situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

Cor

Tm

(04138589)

António Pedro Velez
Quaresma Rosa

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

24-04-20

Cor

Art

(11233188)

Vítor Manuel Correia
Mendes

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

29-05-20

TCor Vet

(09285993)

Victor Agostinho Martins
Oliveira

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

01-05-20

TCor Inf

(12404993)

Renato Emanuel Carvalho
Pessoa dos Santos

Quadro art.º 173.º

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

02-05-20
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Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

TCor Tm

(05491586)

Luís António Salomão
de Carvalho

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

02-05-20

TCor Eng

(02996994)

Sérgio Miguel Pires
Trindade

Quadro artº 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

18-05-20

TCor Vet

(09285993)

Victor Agostinho Martins
Oliveira

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

18-05-20

TCor Art

(10687585)

Élio Teixeira dos Santos

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

29-05-20

Cap

Eng

(19086798)

Rodrigo Manuel Gomes
Breda

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

12-05-20

Cap

Med

(05665797)

Frederico Nuno Faro
Varandas

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

15-05-20

Cap

Med

(14779000)

Nuno José Araújo Abreu
Fidalgo de Oliveira

Supranumerário
alínea d) do n.º 2
do art.º 175.º

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

15-05-20

(Despacho 29mai20)

Passagem à Situação de Reforma
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o TGen (14023675) Rui Manuel Xavier
Fernandes Matias, transite para a situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 161.º do
EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio,
devendo ser considerado nesta situação desde 15 de fevereiro de 2020.
Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército,
18 de maio de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 6 834/20, DR, 2.ª Série, n.º 127, 02jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o MGen (01937177) Alfredo Oliveira Gonçalves
Ramos, transite para a situação de reforma, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 161.ºdo EMFAR,
conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser
considerado nesta situação desde 08 de março de 2020.
Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército,
18 de maio de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 6 833/20, DR, 2.ª Série, n.º 127, 02jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares a seguir mencionados, transitem para
a situação de reforma, nas datas que a cada um se indica:
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Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

A/S
AdMil
Art
Art
Art
AdMil
SGE
SGE
Med
Inf
Med
PQ
AdMil
TManTm
TExpTm
SGE
Mat
AdMil
Eng
Cav
Tm
Tm
Tm
Med
Mat
Inf
Mus
Inf
Inf
AdMil
Aman
Eng

NIM
(17109282)
(06255680)
(08092576)
(00873182)
(10107179)
(10927279)
(16206379)
(17530883)
(05017587)
(16819283)
(16583686)
(15478784)
(05121580)
(10374980)
(05612379)
(15366282)
(07881881)
(11539076)
(19153881)
(17724676)
(08038676)
(05643776)
(19488785)
(05715585)
(08269881)
(14123783)
(19171886)
(03681187)
(17807579)
(02503486)
(15718088)

Nome
Mário Jorge Salgado de Almeida
José Manuel Saraiva Dias Bento
Rui Manuel Carvalho Pires
Mário Alberto Teixeira de Sousa
José Maria Monteiro Varela
Manuel dos Santos Lopes
José Carlos Zenha Lopes
Maria do Carmo Rocha e Silva
Carlos Alberto da Costa Silva
Rita de Fátima Felício Vieira
Paulo José de Sousa Teles Serra Pedro
Paulo Jorge Ramos Cecília Farrajota Ralheta
Joaquim António Gonçalves Barbosa
José Manuel Pereira Morgado
Fernando António Vilas Boas Dias
João António de Matos Barreto
Duarte Gomes de Oliveira
Manuel de Jesus Pedro
António Manuel Ferreira Rodrigues
Augusto Monteiro Ricardo
Jorge Manuel de Oliveira Venâncio
Vítor Manuel Franco
Manuel Francisco Mata de Albuquerque
Rui Paulo Gil Galrinho
Amílcar José Martinho Ramalho
José Rochado de Oliveira
João Pereira Ribeiro
Luís Filipe Dias Domingues
João Francisco Mustra
Paulo Jorge Coelho Fonseca
Horácio Lopes Augusto

Data Reforma
01-01-20
01-01-20
28-02-20
28-02-20
14-04-20
01-01-20
01-01-20
01-01-20
31-01-20
01-03-20
02-03-20
23-03-20
01-04-20
30-01-20
04-04-20
01-01-20
01-01-20
07-01-20
27-02-20
11-03-20
22-03-20
19-04-20
01-01-20
16-02-20
21-04-20
01-01-20
04-01-20
11-01-20
08-03-20
01-04-20
15-04-20

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto
Cor
TCor
TCor

A/S
Tm
Tm
SGE

NIM
(10941478)
(15317779)
(12470080)

Nome
Joaquim Casimiro Serôdio Ferreira
Fernando Rebelo Dias
Mário Marques do Rosário Fialho

Data Reforma
01-04-20
30-04-20
30-04-20

Por subdelegação do Diretor de Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do
Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército,
06 de junho de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Fora da Efetividade de Serviço, José
Carlos dos Santos Leal Teixeira, Cor Art.
(Despacho n.º 6 961/20, DR, 2.ª Série, n.º 130, 07jul20)
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III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Graduações
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de maio de
2020, graduar no posto de Alferes, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º do Estatuto dos
Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, em
conjugação com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º do regulamento, que constitui o anexo à Portaria
n.º 379/2015, de 22 de outubro, a que se refere o seu artigo 1.º, o 1Sarg Med (01444701) Fábio Renato
Soares Nogueira.
2 — A graduação destina-se à frequência da ação de formação, que constitui habilitação especial
para o ingresso na categoria de Oficiais, no âmbito da transição de categoria prevista no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio.
3 — A graduação produz efeito desde 09 de março de 2020, dia do início da frequência da referida
ação de formação.
4 — O militar mantém a atual situação remuneratória, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio.
01 de junho de 2020. — O Chefe da Repartição, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 6 386/20, DR, 2.ª Série, n.º 116, 17jun20)


IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Colocações
Manda o Exmo. Major-General Diretor da Administração de Recursos Humanos, ao abrigo dos
poderes subdelegados pelo Exmo. Tenente-General Ajudante General do Exército, neste delegado por Sua
Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos das NNCMQP, que os militares das
UEO abaixo designadas, sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas datas que para cada um
se indica:
Posto
SMor

A/S
Cav

NIM

Nome

U/E/O
Anterior

Atual

Data
Colocação

(10069984) Joaquim Francisco Afonso
Lopes

RC3

ESE

05-05-20

SMor

Inf

(02946785) Carlos Manuel Lopes da Silva

DMT

RI13

11-05-20

SMor

Mat

(07077784) António Manuel Lopes Alegre

EMGFA/
COAG

UnAp/EME/
IASFA

23-06-20

SCh

Cav

(07932588) Luís Filipe Catroga Duarte

ERec/BrigMec

Cmd/BrigMec

05-05-20

SCh

SGE

(15384791) Lourenço de Lemos Oliveira
Aguiar

QG/BrigRR

CM

11-05-20

SAj

Cav

(28278693) Filipe Augusto Veloso Coelho

GCC

RC6

13-05-20

SAj

Tm

(19374995) Manuel Filipe da Costa Sousa

CIGeoE

UAGME

02-06-20

SAj

Tm

(00429190) Alexandra Maria Damião
Serrano Rosa

DARH

CTm/BrigRR

09-06-20

SAj

Eng

(12161495) Jorge Miguel Caetano Correia

RI10

QG/BrigRR

16-06-20

1Sarg

Tm

(13602406) Tiago Emanuel Pinheiro
Vasconcelos

RTm

RL2

05-05-20
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1Sarg

A/S

AdMil

NIM

Nome

U/E/O
Anterior
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Atual

Data
Colocação

(02030598) Bruno Miguel Bernardo
Marques

GCC

CMSTM

11-05-20

1Sarg

Mat

(19274498) Hélia Marisa Pereira Paulo

BApSvc

RI14

25-05-20

1Sarg

Tm

(18816004) Diogo Ferreira da Silva

RC3

RTm

02-06-20

1Sarg

Eng

(31523693) Francisco Manuel Borges
Caleiras

AgrSan

QG/BrigRR

15-06-20

Nomeações
Nos termos do disposto no artigo 23.º, n.º 1, da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, que aprova a
orgânica da Guarda Nacional Republicana, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior, é nomeado
Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana o TGen (03395682) Rui Manuel Carlos Clero, cuja
idoneidade, experiência e competência profissionais comummente reconhecidas são patentes no curriculum
vitae anexo.
O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de julho de 2020.
13 de julho de 2020. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. — 10 de julho de 2020. — O
Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. — 10 de julho de 2020. — O Ministro
da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita.
Síntese curricular
O Tenente-General Rui Manuel Carlos Clero nasceu em Macau, tem 58 anos de idade e 40 anos de
serviço. Foi promovido ao atual posto em 24 de novembro de 2017.
Está habilitado com os Cursos de Artilharia da Academia Militar, de Promoção a Oficial Superior,
de Estado-Maior e de Promoção a Oficial General.
Ao longo da carreira prestou serviço em várias unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército, das
Forças Armadas e da OTAN.
No Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, de 1984 a 1992, foi instrutor e
desempenhou diversas funções de comando.
No Instituto de Altos Estudos Militares, entre 1992 e 1998, foi professor na área de ensino de Tática,
tendo em 1996 e 1997, acumulado estas funções com as de Assessor e Ajudante-de-Campo do General
Chefe do Estado-Maior do Exército.
Desempenhou as funções de chefe de gabinete do diretor de Administração e Mobilização de Pessoal,
antes de, em 1999, ter sido nomeado como Adjunto do Representante Militar Permanente de Portugal junto
do Comité Militar da OTAN e da União Europeia em Bruxelas. Durante três anos foi representante nacional
em vários grupos de trabalho relacionados com a política europeia de segurança e defesa.
De 2002 a 2004, desempenhou a função de Chefe do Estado-Maior do Campo Militar de Santa
Margarida e da Brigada Mecanizada Independente, tendo sido posteriormente nomeado como Assessor
Militar do Comandante do Quartel-General Conjunto da OTAN em Lisboa, função que desempenhou até à
nomeação como Comandante do Regimento de Artilharia N.º 5.
Comandou o Regimento de Artilharia N.º 5, de julho de 2005 a dezembro de 2006.
Em 2007, no âmbito da Presidência Portuguesa da União Europeia, presidiu ao Grupo de Trabalho
de Desenvolvimento de Capacidades.
De 2008 a 2009, foi assessor de relações externas de defesa do Ministro da Defesa Nacional.
De setembro de 2010 a abril de 2012, foi 2.º Comandante da Brigada de Intervenção, tendo assumido,
depois dessa data, as funções de diretor de serviços de Relações Internacionais, na Direção-Geral de Política
de Defesa Nacional.
De fevereiro de 2013 a novembro de 2015, desempenhou a função de chefe do Gabinete do Ministro
da Defesa Nacional, dos XIX e XX Governos Constitucionais.
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De fevereiro de 2016 a junho de 2017, desempenhou as funções de Comandante Operacional da Zona
Militar da Madeira.
De junho de 2017 a novembro de 2018, desempenhou a função de Comandante do Comando
Operacional da Guarda Nacional Republicana.
Desde 16 de novembro de 2018, desempenha a função de 2.º Comandante-Geral da Guarda Nacional
Republicana.
Da sua folha de serviços constam 20 louvores, dos quais 3 concedidos pelo Ministro da Defesa
Nacional, 1 pelo Ministro da Administração Interna, 3 pelo Chefe do Estado-Maior-General das Forças
Armadas, 5 pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército, 4 por Oficiais Generais e 4 por outras
entidades.
Possui várias condecorações, de que se salientam: a Ordem Militar de Avis, Grau de Grande Oficial
e de Comendador; seis Medalhas de Serviços Distintos; uma Medalha de Serviços Distintos de Segurança
Pública, Grau Ouro; Medalha de Mérito Militar de 1.ª, 2.ª e 3.ª Classes; Medalha da Defesa Nacional de 1.ª
Classe; Cruz de S. Jorge, 1.ª Classe; Cruz Naval, 1.ª Classe; Medalha de D. Afonso Henriques, 1.ª Classe;
Medalha de Comportamento Exemplar, grau Ouro; Ordem de Mérito da Guardia Civil, do Reino de
Espanha, Cruz de Prata, e a Medalha da Defesa Nacional da República Francesa, Grau Ouro.
(Despacho n.º 7 151-A/20, DR, 2.ª Série, n.º 135, 14jul20)

Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)
realizou o procedimento concursal n.º 985_CReSAP_28_03/198, repetido com o n.º 1045_CReSAP_28_03/19,
com vista ao preenchimento do cargo de subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da
Defesa Nacional;
Considerando que o júri do mencionado procedimento concursal verificou que não existiam três
candidatos com mérito para constituir a respetiva proposta de designação;
Considerando que, nos termos previstos no n.º 9 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos
serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, na sua redação atual, quando não haja um número suficiente de candidatos para integrar a
proposta de designação, o membro do Governo competente para o provimento pode proceder ao
recrutamento por escolha, de entre indivíduos que reúnam o perfil definido pelo aviso de abertura, que são
sujeitos a avaliação, não vinculativa, de currículo e de adequação de competências ao cargo, realizada pela
CReSAP;
Considerando que a CReSAP, através da sua Comissão Técnica Permanente, procedeu à avaliação
do Brigadeiro-General Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, tendo concluído pela sua adequação para o
desempenho do cargo de subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional
(cf. Deliberação n.º 55/2020);
Nestes termos, e ao abrigo do disposto nos n.os 9 e 12 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente
dos serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, na sua redação atual, determino o seguinte:
1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de cinco anos, renovável por igual
período, no cargo de subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional do Ministério da Defesa Nacional o
BGen (15372686) Nuno Correia Barrento de Lemos Pires.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º do referido estatuto, o ora designado pode optar
pelo vencimento ou retribuição da sua função, cargo ou categoria de origem.
3 — Para efeitos do disposto no n.º 16 do artigo 19.º do referido estatuto, a nota curricular do
designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos no dia da tomada de posse.
22 de junho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
O Brigadeiro-General Nuno Correia Barrento de Lemos Pires nasceu em Lisboa, tem 55 anos de
idade e 37 anos de serviço. Foi promovido ao atual posto em 23 de dezembro de 2019.
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Está habilitado com o mestrado em Ciências Militares — Infantaria, da Academia Militar (AM);
Curso de Estado-Maior do Instituto de Altos Estudos Militares (IAEM) e ainda o Curso de Promoção
a Oficial General do Instituto Universitário Militar (IUM).
É doutor em História, Defesa e Relações Internacionais, pelo Instituto Universitário de Lisboa ISCTE-IUL
(com a Academia Militar); pós-graduado em História Militar pela Universidade Lusíada e bacharel em
Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Matemática e Gestão (ISMAG).
Possui outros cursos e estágios militares de que se destacam os Cursos de Operações Especiais e o
de Weaponeering and Targeting.
Ao longo da sua carreira, desempenhou funções em várias unidades e estabelecimentos do Exército,
nomeadamente na Escola Prática de Infantaria em Mafra (1988 -1998); no Intelligence Office da NATO; no
Rapid Deployable Corps em Valência/Espanha (2002-2005); no Joint Command Lisbon em Oeiras
(2005-2007); foi Comandante do 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado na Brigada Mecanizada em Santa
Margarida (2007-2010); professor de História e Relações Internacionais na AM (2010-2013); diretor de
Formação da Escola das Armas (EA) em Mafra (2013-2014); Comandante do Corpo de Alunos da AM
(2014-2017) e ainda adjunto do diretor de Ensino e professor na AM (2018).
Participou em diversas missões internacionais, destacando-se: Moçambique, Angola, Paquistão e
Afeganistão.
Desde janeiro de 2019, desempenha, em regime de substituição, o cargo de subdiretor-geral de
Política de Defesa Nacional no Ministério da Defesa Nacional.
Da sua folha de serviços constam 17 louvores nacionais e 8 estrangeiros e várias condecorações.
Recebeu o Prémio Defesa Nacional 2014 atribuído à obra Wellington, Spínola e Petraeus:O
Comando Holístico da Guerra e o Prémio Barretina Mundo, atribuído pela Associação de Antigos Alunos
do Colégio Militar.
Tem 10 livros publicados e mais de 100 capítulos ou artigos em livros e publicações variadas, nas
línguas portuguesa, inglesa e espanhola, em especial sobre temas relacionados com história militar, relações
internacionais, segurança e defesa, estratégia e terrorismo.
(Despacho n.º 6 762/20, DR, 2.ª Série, n.º 126, 01jul20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Cav (11785695) Fernando Amorim da Cunha para o cargo de oficial de
ligação no Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO), em Paris, França.
2 — A duração normal da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
02 de junho de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 478/20, DR, 2.ª Série, n.º 128, 03jul20)

Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Ministro 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, e dos artigos 2.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 55/81, de 31 de março, na sua redação
atual, o seguinte:
1 — Nomear o SAj Cav (07390891) Jorge Manuel Pedroso Ferreira para o cargo de “TSC FEJX
0360 — Administrator (Interoperability Venue Coordination & Admin Support”, no SACT HQ), em
Norfolk, Estados Unidos da América.
2 — A duração normal da comissão de serviço do referido cargo é de três anos, sem prejuízo da
antecipação do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao seu decurso normal.
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3 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
26 de maio de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 14 de maio de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 469/20, DR, 2.ª Série, n.º 125, 30jun20)

Nomeações/Exonerações
Manda o Governo, pelos Ministros de Estado e 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o Cor Tir Art (08431388) Luís Manuel Ricardo Monsanto, para o cargo “OSC OJX
0010 — Branch Head (Support to Operations)”, no Supreme Headquarters Allied Powers Europe
(SHAPE), em Mons, Reino da Bélgica, em substituição do BGen (19901885) Pedro Miguel Gonçalves
Soares, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração normal da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
04 de junho de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 476/20, DR, 2.ª Série, n.º 127, 02jul20)



V — DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
Início de funções
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Cor
Maj
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor

Eng
TPesSecr
Art
Inf
Art
Eng
SGE
Mat
SGE
Eng
Inf

(18914784)
(03033486)
(13660183)
(09911682)
(11729382)
(19522283)
(09552485)
(03688684)
(16431684)
(10301386)
(07716085)

Manuel Salvador Rebelo de Carvalho
Luís António Borges Correia
António Romão Figueiras Lourenço
Carlos Manuel Loureiro dos Santos
João Humberto Pereira Barrulas
António José dos Santos Campos
Armando dos Santos Sousa
José Manuel Rodrigues Gomes Costa
Artur Luís Botelho Camilo
Paulo Jorge Barata Mendes
Francisco Fernando Borralho Morgado

(02442784)

José Alves Mendes Loureiro

SMor Inf

Nome

UEO
CCOM/EMGFA
CSDE
UnSTipoII/Évora
CVP
IASFA
IASFA
ESE
IASFA
DCSI
CFT/C3SD
UnAp/CmdLog/
CAVE
CISMil/EMGFA

Data
27-05-20
01-06-20
01-01-20
01-01-20
01-01-20
02-01-20
29-02-20
26-03-20
01-04-20
02-04-20
20-04-20
23-04-20
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Posto

A/S

NIM

SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg

SGE
SGE
Art
SGE
Mus
SGE
Inf
Mat
Cav
Mus
Inf
Med
Aman

(08386084)
(10993283)
(00068684)
(13703483)
(19218889)
(19020584)
(09546886)
(09862586)
(08426086)
(04957790)
(07335888)
(17342188)
(03118184)
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Nome

UEO

José Augusto Pereira de Sousa
Inácio Manuel Batoque Ferreira
Manuel Fernando Rodrigues Campino
Paulino de Gouveia Nóbrega
Emídio António Araújo Costa
Luís Filipe da Costa Fernandes
José dos Santos Guerra
João Fernando Santos Abrantes
Jorge Manuel Coelho Gambutas
Manuel Fernando Soares Machado
Orlando Alberto Afonso
Nuno Alexandre Barroso Vilhena
Abílio Manuel Carvalho Moura

DGRDN
BiblEx
UnSTipoII/Évora
IASFA
MusMil/Madeira
IASFA
Cmd/BrigInt
DMT
LC
LC
IASFA
IASFA
LC

Data
04-05-20
28-05-20
22-06-20
16-12-19
01-01-20
01-01-20
24-03-20
20-04-20
01-09-19
01-09-19
02-03-20
04-05-20
01-09-19

Os militares a seguir indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, na Liga
dos Combatentes desde 01jan20:
Posto

A/S

NIM

SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg

Art
Eng
Art
SGE
Inf
Inf
Mat
Inf
Tm
Mat
Art
SGE
Cav
Art
Mat
Inf
Mat
Eng
Vet
Cav
Mus
SGE
Cav
Cav
Mus
Inf
Aman

(11487283)
(16017183)
(18246784)
(09901683)
(14441080)
(01677683)
(16214382)
(13006082)
(14566481)
(10973583)
(15769982)
(08310284)
(01304185)
(06010483)
(15547787)
(08122286)
(00257885)
(19182986)
(02072886)
(04728084)
(05136890)
(07539689)
(18848791)
(13449689)
(08944788)
(14309981)
(07421881)

Nome
Manuel Maria Marquês da Silva
Carlos Reis Pio
Manuel Gomes de Matos
Antero Maria Jerónimo
Armando Eduardo de Almeida Pascoal
Manuel Ventura Vasques Nunes
João Manuel Franco Alexandre
Carlos Alberto Neves
Victor Manuel Reis Mineiro
Euclides Ferreira Costa
António de Carvalho Ferreira
José Gomes de Carvalho
Mário Fernando Gil Santana
José Filipe de Oliveira Fernandes
José Luís Delgado Dinis
António Manuel dos Santos Marques
Vasco Manuel Guedes de Melo Matias
João José Basso Ferreira
José Carlos do Nascimento Monteiro
Arnaldo Francisco Lopes de Sousa e Brito
Luís Paulo Gaspar Salgado
Paulo Ferreira Galego
José Joaquim Parelho Fernando
Carlos Alberto Candeias Claro
Mário Jorge Mendes Tiago
João António Barros Costa
Armando Pereira Costa

Fim de funções
Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto
Cor

A/S
Inf

NIM

Nome

(10995883)

José António Teixeira Leite

UEO
DSP

Data
20-04-20
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A/S

NIM

Nome

Cor

AdMil

(08394684)

Maj
Cap
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

TPesSecr
TTrans
Tm
Inf
Cav
Art
Inf
Inf
Tm
Art
Eng
SGE
Inf
Mat
Mat
Mus
AdMil
Art
Eng
Inf
Mus
Aman

(03033486)
(13397386)
(07680781)
(05135482)
(12210479)
(14605284)
(02442784)
(09384281)
(00685184)
(02857581)
(10316381)
(06265883)
(09546886)
(09862586)
(01946986)
(08944788)
(12440090)
(07438287)
(04238985)
(09315186)
(07333193)
(11186388)
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UEO

Rui Alexandre de Castro Jorge
Ramalhete
Luís António Borges Correia
Manuel Pires Lourenço
Vítor Fernando da Silva Modesto
Manuel Pereira Gomes
Fernando Manuel Neves David
António Manuel Ramos Nascimento
José Alves Mendes Loureiro
Carlos Manuel Gonçalves Sousa
Júlio César Gaspar Marçalo
António da Silva Luís
Manuel Mourato Trabuco
Abílio José Duarte Tavares da Silva
José dos Santos Guerra
João Fernando Santos Abrantes
Praxedes João Cavaco de Mendonça
Mário Jorge Mendes Tiago
Francisco José da Silva Borges
Emídio Joaquim da Silva Batista
Paulo Manuel Ferreira Pereira
Luís Alberto Duarte Rodrigues
Sérgio da Silva Frazão
António Manuel Pereira Sousa

IGE
ESSM
LC (Sabugal)
DHCM
HFAR/PP
LC
CISMIL/EMGFA
CISMIL/EMGFA
LC
IASFA
LC
LC
LC
Cmd/BrigInt
DMT
AHM
LC
LC
LC
LC
LC
ArqGEx
ArqGEx

Data
03-06-20
01-06-20
30-06-20
07-01-20
24-02-20
27-02-20
05-05-20
05-05-20
29-05-20
30-06-20
01-07-20
01-07-20
01-03-20
05-05-20
05-05-20
05-05-20
01-07-20
01-07-20
01-07-20
01-07-20
01-07-20
01-06-20
30-06-20

Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, na Liga
dos Combatentes desde 01jan20:
Posto

A/S

NIM

Nome

SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

Tm
Tm
Cav
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
Eng
Mat
Art
Cav
SGE
Eng
Inf
Inf
Art
Inf
Inf
Art
Inf
Med
Mus

(00450379)
(13480183)
(18812181)
(02410183)
(02670582)
(12747384)
(19190684)
(10009683)
(05168687)
(09997087)
(17602987)
(00068684)
(09876279)
(05377486)
(19410988)
(19898385)
(08508088)
(16268187)
(04228389)
(17344786)
(19440287)
(13232086)
(04754387)
(05321491)

António Gervásio Nunes da Silva Marques
Carlos Humberto Marques Batista
Domingos Fernando de Barros
Jorge Manuel Aldeagas Lopes
Luís Manuel Mesquita
Vítor Manuel Cambiais Frois Caldeira
Amílcar do Nascimento
João Carlos Morais
Jorge Manuel da Silva Ferreira
José Manuel Rosa Ventura
Luís Filipe Nóbrega Ferreira Moita
Manuel Fernandes Rodrigues Campino
Luís Manuel Vicente Vergara Peres
António Alexandre Nobre Evaristo
António Manuel Couto da Silva
Emanuel de Jesus de Sousa Filipe
Joaquim Rogério Rosa dos Santos
Jorge Manuel Rosa Cordeiro
Leonardo Manuel Transmontano Cardoso
Luís Filipe Peres Robalo
Luís Manuel Bulhão Pateiro
Manuel Carlos Teixeira Varandas
Manuel João Lousada Paradinha
Francisco José de Jesus Marques
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Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
que a cada um se indica desde 01jan20:
Posto

A/S

NIM

SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

Cav
Art
Inf
Mus
PQ
Art
Mat
Inf
Tm
Inf
Mat
Med
Inf
Aman
Aman

Nome

(11697682)
(11487283)
(10893381)
(17566185)
(09489880)
(15844685)
(02893482)
(12057585)
(02380586)
(17384185)
(19776588)
(04100088)
(16031690)
(16835884)
(15219377)

José Manuel Amaro Torrado
Manuel Maria Marquês da Silva
José Manuel Almeida Barata
António Fernando Pinto Coelho
Manuel António Saragoça Caldeirão
Carlos Alberto Martins dos Santos
Jorge Lopes Cordeiro
Abel José Ramos Roque
Luís Veiga Maria Loureiro
Egídio Valente Pinto
Victor Manuel da Cruz Fernandes
Mário de Oliveira do Souto
Filipe Jorge Tavares Morais
António Henrique Rocha Teixeira
Vítor Manuel Fernandes Dias

UEO
GNS
IASFA
MusMil/Lisboa
MusMil/Porto
RPara
AM
CIGeoE
CmdPess
IASFA
AM
CVP
IASFA
RPara
RI19
CSMC


VI — OBITUÁRIO
2020
Faleceu o militar abaixo mencionado do RI19
março

28

Maj

Inf

(08580798)

Xavier da Costa.

Faleceu o militar abaixo mencionado do RL2
abril

08

SCh

Art

(00941987)

José António Farinha Ferreira.

Faleceu o militar abaixo mencionado da DIE
maio

17

SCh

Eng

(15412485)

Ricardo Manuel Alves.

Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
julho
julho
julho
julho
julho
julho
julho
julho
julho
julho
julho
julho

01
03
08
09
09
18
20
22
24
25
28
28

Cor
SAj
TCor
SMor
1Sarg
SMor
SCh
1Sarg
CbAdj
SMor
SCh
TCor

Art
Med
AdMil
SGE
SGE
Med
Mat
Inf
Inf
Inf
Inf
TManMat

(51281911)
(51279911)
(01425511)
(50985011)
(50422311)
(50046411)
(04254765)
(51006011)
(43381562)
(50193411)
(52833911)
(50530811)

Victor Manuel de Oliveira dos Santos;
João Alves Fangueiro;
José Emílio Gomes de Almeida;
Joaquim da Costa Maia;
Joaquim Daniel Fialho Barnabé;
Carmindo dos Santos Almeida;
Manuel Mendes Pereira;
António Mateus Martins;
Acácio Sena Graça;
José António Mota;
António Augusto;
Artur dos Reis Silva;
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29
31

Cor
Cap

Inf
SGE

(50061411)
(50332411)

Carlos Alberto Gomes Saraiva;
Orlando Duarte Cintra.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.
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ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 08/31 DE AGOSTO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 2.ª Classe,
por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
TCor

Eng

(22788192)

Adalberto José Guerreiro da Silva Centenico.
(Despacho 09jun20)

TCor
Maj
Maj
Maj
Maj

Mat
TS
Eng
TPesSecr
TPesSecr

(01047193)
(14359089)
(09063901)
(03899592)
(11528990)

Humberto Afonso Carreiras Martins;
Pedro Jorge Alagoa João;
José Pedro Pais de Oliveira Fernandes Basto;
Carlos Manuel Fernandes Martins;
Luís Manuel Almeida Saraiva.
(Despacho 30jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
Maj
Maj
Maj

Inf
Inf
Inf

(1991042)
(1991076)
(2010991)

Carlos Eduardo Patronilho Rodrigues de Queiroz;
David Teixeira Pires;
Rui Manuel Lanita Fernandes.
(Despacho 26jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
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Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
SMor

Cav
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf

(2041105)
(2090004)
(2041132)
(2050044)
(2060032)
(2090010)
(1890384)
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Marcos André Albano Flambó;
Maria Margarida Rosado Cotrim;
Cláudio Miguel Moreira Godinho;
Maria Luísa Faria Peixoto;
Pedro Miguel Marques Videira;
João Daniel Frutuoso Lourenço;
Francisco António Morais Fraga.
(Despacho 26jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SCh
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

Mat
Mat
PesSecr
Inf
Inf

(04391485)
(36911593)
(19311495)
(18783902)
(11799403)

Orlando Henrique de Brito Neves;
Armando Jorge Pinto Fernandes Sequeira;
Miguel de Carvalho Sousa;
Fernando Rui Lima Rodrigues;
Pedro Miguel do Curral Reduto;
(Despacho 30jul20)

SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Mat
Mat
PesSecr
AdMil
PesSecr
AdMil

(12338988)
(07778494)
(10576499)
(09987400)
(03586794)
(10845295)

Carlos Maria Faustino Fernandes;
Sérgio Nuno Costa Cardoso;
Bruno da Conceição Benigno Lopes;
Simão José Marques Campos;
Rui Alexandre Henriques Figueira;
João Paulo Ramos Miranda.
(Despacho 14jul20)

SAj

Cav

(18832194)

Luís Miguel Ferreira de Barros.
(Despacho 09jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
CbCh

Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
AdMil
Cav
Inf
Inf

(1930082)
(1896177)
(1960236)
(1960826)
(1960617)
(1970678)
(1950035)
(1940056)
(1940420)
(1916089)
(1940477)
(2070142)
(1940451)

Analídio da Costa Silva;
Paulo José Santos Amaral;
Luís Filipe Viana da Costa;
João Paulo Raimundo Dimas;
José Samuel Malheiro da Silva Santos;
Sérgio José Alves Godinho;
Ruy Lima Susano;
Carlos Alberto Velez Trabuco;
Raúl Amado da Fonseca;
João Carlos Vieira Gonçalves da Eira;
Carlos José Amaro Gonçalo;
Jorge Alexandre Duarte Marques;
Eduardo João Madeira Cavaco;
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(1970617)
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Carlos Manuel da Silva Carrilho.
(Despacho 26jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, o 1Sarg Mat (15186800)
Ricardo Jorge Sardão Raposo.
(Despacho 26jun20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Terceira Classe:
Cap

Art

(17308601)

Aires Almeida Carqueijo.
(Despacho 30jul20)

Quarta Classe:
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Inf
AdMil
Inf
Inf
Inf
Tm

(23556691)
(02748400)
(03592199)
(02235601)
(17576010)
(06671205)

António Miguel de Viveiros Nóia;
Sandra Cristina Azevedo Gonçalves;
Sérgio Manuel de Jesus;
Élvio Emiliano Nóbrega Pinto;
João Rafael Gouveia Caires;
Pedro Manuel Pereira Novo.
(Despacho 21jul20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
1Sarg

SAR
SAR
Art
Inf
Inf
Inf
Inf
Art
Eng
Inf
AdMil
Art
Inf
Inf
TS
Art

(23437392)
(10256292)
(18393603)
(16154303)
(17440804)
(18956702)
(09141303)
(05847704)
(09455902)
(17842702)
(08979604)
(05779102)
(19829803)
(13935604)
(07784702)
(15716902)

Guilherme Guimarães Peixoto;
Paulo Jorge Ribeiro da Silva;
Ricardo Jorge Gomes de Carvalho;
Ivo Rodrigues Pereira;
Tiago André de Sousa Freitas;
Rui Filipe Jesus dos Santos;
José Manuel Gonçalves Martins;
Henrique Cândido Martins Fonseca;
Ricardo Abreu Figueiredo;
Hélder Emanuel Teixeira Guedes de Vasconcelos;
Rui Alexandre Cerqueira Carneiro;
Ricardo Jorge Lourenço Pinto Loureiro;
Sérgio Aurélio Cerqueira da Encarnação;
Joel dos Santos Cardoso;
João Adelino Alves de Barros;
Bruno José Ferreira e Fonseca Fernandes;
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1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Inf
Inf
Mat
Tm
Inf
Inf
Tm
AdMil
AdMil
AdMil
Art
Art
Cav
Inf
Tm
Art
Art
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Mus
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf

(00890801)
(14417501)
(08140003)
(10449204)
(03950303)
(15154102)
(02773402)
(06901404)
(09464704)
(03694504)
(18454704)
(05002904)
(09870601)
(04941903)
(11832699)
(07766603)
(14440103)
(16041604)
(06483004)
(16808700)
(07835704)
(16668701)
(03208800)
(15027602)
(10704303)
(04938504)
(05656704)
(08386300)
(02808402)
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José Filipe Barbosa Amorim;
Luís Carlos dos Santos Baião;
Sandro Filipe Cardia Milheiro;
Jorge Miguel Melo de Almeida Mercê;
José António Teixeira Mesquita;
Paulo Ricardo Ferreira Torres;
João Carlos Simões de Paiva;
Carlos José Baptista de Sousa;
Hélder José Fernandes Mendes;
Luís Filipe Vinagre Correia;
Joaquim Augusto Nunes Machado;
Rúben Miguel Pereira de Freitas Gonçalves;
Luís Manuel Grãos Duros Silveira;
João Manuel Teixeira Lopes;
Fábio Roberto de Sousa Mendes Almeida;
Carlos Francisco Pedrosa Ferreira da Silva;
Mónica Sofia Gomez da Silva;
Bruno Miguel Magro Dias;
Telmo Rodrigues Oliveira Neves Carteiro;
João Filipe Cachapela de Matos;
David Ferreira Azevedo;
José Manuel Batista Ribeiro;
António Manuel Ferreira Abreu;
Emanuel Alberto Oliveira Neto;
Filipe Pereira Ramalho;
Jorge Emanuel Silva Gomes;
Daniel Tapa Gonçalves;
Vítor Rodrigues Marques Tavares;
Maria Elisabete Pereira Gomes.
(Despacho 29jul20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de
competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
TGen
TCor Inf
1Sarg Inf

(05161381)
(14776793)
(02657405)

Marco António Mendes Paulino Serronha
Vítor Sérgio Antunes Gomes
Pedro Alexandre Martins de Faria

“RCA 2018-19”;
“RCA 2018-19”;
“Mali 2019-20”.
(Despacho 29jul20)

Cor
Maj

Art
Inf

(12291384)
(18650899)

Horácio José de Sousa Lopes
Jorge Miguel de Almeida Nobre Marques

“Colômbia 2019-20”;
“Roménia 2018-19”.
(Despacho 24jul20)

No âmbito da delegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei
n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares indicados a aceitarem as seguintes
condecorações:
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Medalha ONU
The Minusca Medal – RCA
TGen

(05161381)

Marco António Mendes Paulino Serronha.
(Despacho CEME 30jul20)

TCor
Cap

Inf
Inf

(14377688)
(07503895)

Delfim Constantino Valente da Fonseca;
Mamudo Seidi.
Medalha OTAN
Non Article 5 – Afeganistão

Maj

Art

(18993698)

Emanuel António Constantino Pinto.
Non Article 5 – Balcãs

TCor

Inf

(03216189)

João Manuel de Jesus Carvalho.
(Despacho AGE 27jun20)

Medalha UE
The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA
TGen

(05161381)

Marco António Mendes Paulino Serronha.
(Despacho CEME 30jul20)

TCor

Mat

(01961591)

Paulo Jorge Nascimento Fernandes.
(Despacho AGE 27jun20)


II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a
situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo

Desde

Anterior

Atual

TCor TPesSecr (06036884) João de Oliveira e Cunha

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

19-06-20

TCor Cav

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

24-06-20

(24437892) João Pedro Rebola
Mataloto
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Posto

A/S

NIM

Nome

2.ª Série

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

Maj

Med

(18503898)

Ana Rita dos Reis Herculano

Quadro art.º 173.º

Adido alínea j)
n.º 2 do art.º 174.º

17-06-20

Maj

Eng

(09063901)

José Pedro Pais de Oliveira
Fernandes Basto

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

23-06-20

(Despacho 30jun20)


III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES
Promoções
O Presidente da República decreta, nos termos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009,
de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, o seguinte:
É confirmada a promoção ao posto de Brigadeiro-General do Cor Tir Cav (18503485) Paulo Manuel
Simões das Neves de Abreu, efetuada por deliberação de 07 de agosto de 2020 do Conselho de Chefes de
Estado-Maior e aprovada por despacho do Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, em
substituição do Ministro da Defesa Nacional, nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de
03 de dezembro, datado de 10 de agosto de 2020.
Assinado em 12 de agosto de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Decreto PR n.º 30/20, DR, 1.ª Série, n.º 158, 14ago20)


IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Nomeações
Considerando que a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP)
realizou o procedimento concursal n.º 909_CReSAP_60_10/18, repetido com o n.º 1059_CReSAP_60_10/18,
com vista ao preenchimento do cargo Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional;
Considerando que, nos termos previstos no n.º 8 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos
serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, na sua redação atual, o júri do mencionado procedimento concursal apresentou proposta
indicando três candidatos, entre os quais se encontra o Major-General Jorge Filipe Marques Côrte-Real
Andrade;
Nestes termos, e ao abrigo do disposto no n.º 12 do artigo 19.º do estatuto do pessoal dirigente dos
serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15
de janeiro, na sua redação atual, determino o seguinte:
1 — Designo, em regime de comissão de serviço, por um período de cinco anos, renovável por igual
período, o MGen (13030683) Jorge Filipe Marques Côrte-Real Andrade para o cargo de Subdiretor-Geral da
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional.
2 — Para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º do referido estatuto, o ora designado pode optar
pelo vencimento ou retribuição da sua função, cargo ou categoria de origem.
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3 — Para efeitos do disposto no n.º 16 do artigo 19.º do referido estatuto, a nota curricular do
designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos no dia da tomada de posse.
07 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
O Major-General Jorge Filipe Marques Moniz Côrte-Real Andrade é licenciado (1986) e mestre
(2019) em Ciências Militares (Engenharia) pela Academia Militar, doutorado em Engenharia de Sistemas
(Inteligência Artificial em apoio aos Processos de Conceção e Decisão) (2000) e mestre em Construção (Sistemas
Periciais em apoio à Construção) (1995), ambos pelo Instituto Superior Técnico/Universidade de Lisboa.
Está habilitado com: (i) o Engineer Officer Advanced Course, do Exército dos EUA (1989); (ii) o
curso de Estado-Maior do Instituto de Altos Estudos Militares (1995); (iii) o curso Multinational Forces,
da NATO School (1996); (iv) e o curso de Promoção a Oficial General do Instituto de Estudos Superiores
Militares (2011).
Desde julho de 2019, desempenha, em regime de substituição, o cargo de Subdiretor-Geral da
Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN). É Principal National Board Member na Science
and Technology Organization (STO) da NATO, é National Research and Technology Director na European
Defence Agency e representante nacional no Comité Logístico da NATO.
Anteriormente, foi Subdiretor do Instituto Universitário Militar (IUM) e Diretor do seu Centro de
Investigação (2014-2019); Diretor do Curso de Promoção a Oficial General (2016-2019); Diretor e
coordenador científico do mestrado em Ciências Militares — Segurança e Defesa do IUM; responsável
pela Unidade Curricular (UC) de Planeamento Estratégico deste mestrado (2014-2019); e coordenador da
Comissão Especializada sobre o Doutoramento em Ciências Militares (2015-2019).
Foi representante da Defesa Nacional no painel Systems and Analysis Studies da STO da NATO
(2011-2014).
Foi oficial do Estado-Maior Internacional da Divisão de Planeamento e Política do Supreme
Headquarters of Allied Powers in Europe da NATO, nos domínios das relações NATO-União Europeia
(2003-2005), do Diálogo do Mediterrâneo e da Iniciativa de Cooperação de Istambul (2005-2006).
Foi adjunto do General Chefe do Estado-Maior do Exército (2006-2007), comandou a Escola Prática
de Engenharia (2007-2009) e foi Chefe de Gabinete do Comandante da Logística do Exército (2009-2010).
Foi 2.º Comandante do Regimento de Engenharia N.º 1 (2001-2003), onde, por inerência de funções,
desempenhou atividades de Cooperação Técnico-Militar com a República de Moçambique.
Desempenhou funções na Divisão de Operações do Estado-Maior do Exército, de adjunto do Perito
Militar Principal de Portugal na FINABEL (organização das Forças Terrestres de 17 países membros da
UE) e no âmbito dos Estados-Maiores Peninsulares, e, cumulativamente, de docência no Instituto de Altos
Estudos Militares e na Academia Militar (1995-2001).
Foi diretor do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar e Chefe do
Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade da Academia Militar (2011-2014).
Na Direção dos Serviços de Engenharia (então designada Serviço de Fortificações e Obras do
Exército) desempenhou funções de Gestão e de Fiscalização de Construções (1992-1994).
Foi Comandante da Companhia de Pontes da Escola Prática de Engenharia (1988-1991) e Adjunto
do Comandante de Companhia de Engenharia da Brigada Mecanizada Independente (1986-1988).
Tem trabalhos científicos, artigos publicados e tem efetuado apresentações em eventos científicos, a
nível nacional e internacional.
Foi diretor de projetos de investigação relacionados com a proteção de infraestruturas contra
explosões e é membro de comissões de acompanhamento de teses de doutoramento em curso na FCT/UNL
relacionadas com esta temática.
É membro da Ordem dos Engenheiros e da Sociedade de Geografia de Lisboa.
Foi docente convidado da UC de Sistemas Periciais, do mestrado de Sistemas de Informação
Geográfica, no Instituto Superior Técnico (2001-2003).

330

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2020

2.ª Série

Foi investigador convidado do ICIST — Grupo de Investigação em Informação e Sistemas de Apoio
à Conceção, do Instituto Superior Técnico (1999-2003), onde desenvolveu investigação no domínio da
Inteligência Artificial.
(Despacho n.º 7 323/20, DR, 2.ª Série, n.º 140, 21jul20)

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea h) do n.º 2 do artigo 9.º da Lei Orgânica
n.º 1-B/2009, de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 5/2014, de 29 de agosto, o
seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, formulada após iniciativa do Chefe do Estado-Maior-General
das Forças Armadas, o Cor Tir Cav (18503485) Paulo Manuel Simões das Neves Abreu para o cargo de
Comandante (Mission Force Commander) da Missão de Treino da União Europeia na República Centro-Africana
(European Union Training Mission in Central African Republic — EUTM RCA) e do Contingente Nacional
que integra a EUTM RCA, por um período de até 14 meses, com efeitos a partir de 18 de setembro de 2020.
Assinado em 30 de julho de 2020.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Decreto PR n.º 29/20, DR, 1.ª Série, n.º 149, 03ago20)

Considerando que a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 183/2014, de 29 de dezembro, na sua redação atual, prevê, no seu artigo 7.º, o funcionamento da
Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM) no âmbito do Ministério da Defesa Nacional;
Considerando que a organização e o regime administrativo e financeiro da CPHM são regulados pelo
Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, que dispõe, no artigo 13.º, que o Secretário-Geral é o principal
colaborador do presidente, a quem compete coadjuvar nas suas atividades e substituir nas suas ausências e
impedimentos, sendo nomeado, em acumulação com as funções que exercer, por despacho do Ministro da
Defesa Nacional, sob proposta do presidente da Comissão, por um período de três anos, renovável;
Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, tendo sido obtida
a anuência do Chefe de Estado-Maior do Exército e sob proposta do presidente da Comissão Portuguesa de
História Militar, determino o seguinte:
1 — Nomeio como Secretário-Geral da Comissão Portuguesa de História Militar, por um período de
três anos, o Cor Art (03040483) Carlos Alberto Borges da Fonseca, que se encontra na situação de reserva
na efetividade de serviço.
2 — O nomeado desempenhará as funções de secretário-geral da Comissão Portuguesa de História
Militar em acumulação com o cargo de assessor de estudos no Instituto da Defesa Nacional.
3 — A nota curricular do nomeado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos a 03 de agosto de 2020.
29 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
O Coronel de Artilharia Carlos Alberto Borges da Fonseca é licenciado em Ciências Militares pela
Academia Militar, pós-graduado em História Militar pela Universidade Lusíada e mestre em Ciências da
Informação e da Documentação na variante de Arquivos pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa. Também concluiu o curso especializado conducente ao mestrado em
Estratégia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
Está habilitado com mais de uma dezena de cursos de formação profissional, de que se destaca o
curso de criptólogo e o curso de comandantes.
Na Escola Prática de Artilharia foi Comandante de pelotão de instrução, instrutor da especialidade
de Transmissões e Comandante interino da 1.ª Bateria de Instrução.
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Na Escola de Sargentos do Exército foi adjunto do Comandante da 1.ª Companhia de Alunos, Diretor
das Carreiras de Tiro, Professor de Topografia e de Armamento e Tiro.
No Regimento de Artilharia de Costa foi Chefe da Secção de Apoio da Direção de Instrução, Oficial
de Transmissões, Comandante da Bateria de Comando e Serviços, Comandante da 3.ª Bateria de Artilharia
de Costa e instrutor da especialidade de Telémetro.
Na chefia do Serviço de Reconhecimento das Transmissões foi Chefe da Secção de Pessoal,
Organização e Instrução, Oficial de Educação Física e Oficial de Segurança.
No Batalhão de Informações e Segurança Militar foi Chefe da Secção de Instrução, Instrutor de
Segurança Física das Transmissões a diversos cursos incluindo aos militares da Missão Militar Portuguesa
que participaram no apoio às forças da ONUMOZ, Comandante da Companhia de Instrução e Professor da
disciplina Introdução ao Pensamento Contemporâneo.
Na Academia Militar foi Comandante da Companhia de Comando e Serviços, Chefe da Secção de
Logística, 2.º Comandante do Aquartelamento da Academia Militar na Amadora, membro de vários júris
de seleção dos concursos de admissão à Academia Militar e Comandante do 2.º Batalhão de Alunos.
Enquanto docente foi Professor de História Militar, Geografia Militar, Estratégia e Relações Internacionais
e de História Económica e Social. Ainda no âmbito do ensino, foi Diretor do curso Vestibular, Chefe do
Departamento de Estudos Pós-graduados, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologias Militares e
adjunto do Diretor de Ensino. No Centro de Investigação da Academia Militar foi investigador, membro
do Conselho Científico e Vice-Presidente da Assembleia Geral.
No Arquivo Histórico Militar foi Subdiretor, Diretor e participante na Comissão Luso-Brasileira de
Salvaguarda do Património Documental.
Foi Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 e gestor do Projeto de Reequipamento
da Artilharia Antiaérea.
Foi membro efetivo do Centro de Cultura Militar e Artilheira da Revista de Artilharia.
Cumpriu duas missões em Luanda no âmbito da Cooperação Técnico-Militar com Angola, em
2005/2006 como diretor técnico do Projeto 3 “Apoio ao desenvolvimento e funcionamento da Academia
Militar de Angola” e em 2017/2018 como Diretor Técnico do Projeto 2 “Apoio ao Exército Angolano”.
É assessor de estudos no Instituto da Defesa Nacional.
Ao longo da sua carreira foi agraciado com vários louvores e condecorações concedidos por
entidades nacionais e estrangeiras.
(Despacho n.º 7 908/20, DR, 2.ª Série, n.º 157, 13ago20)

1 — Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, nos n.os 1, 2 e 3 do artigo 11.º e no
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, designo como técnico especialista, para exercer
funções de assessoria militar no meu gabinete, o TCor Cav (24437892) José Pedro Rebola Mataloto, com
produção de efeitos a 01 de julho de 2020.
2 — Para efeitos do disposto nos n.os 6, 8, 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20
de janeiro, o estatuto remuneratório do designado é o dos adjuntos, sendo os encargos com a remuneração
de origem assegurados pelo Exército e o remanescente pelo orçamento do meu gabinete.
3 — Para efeitos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 janeiro, a nota
curricular do designado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — Publique-se no Diário da República e promova-se a respetiva publicitação na página eletrónica
do Governo.
10 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
O Tenente-Coronel de Cavalaria José Pedro Rebola Mataloto é mestre em Ciências Militares
(Cavalaria) pela Academia Militar e pós-graduado em Relações Internacionais pelo Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas e em Segurança e Defesa pelo Instituto Universitário Militar.
Na sua formação destacam-se o Curso de Estado-Maior Exército, o Curso de Estado-Maior Conjunto,
o NATO PsyOps Operations Planning Course, o NATO Assymetric Warfare Course e Curso Internacional
de Estudos de Segurança Interna.
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Prestou serviço na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém, onde desempenhou várias funções de
comando, chefia e formador. Posteriormente desempenhou funções no Gabinete do Chefe do Estado-Maior
do Exército, no Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, no Comando das Forças
Terrestres e no Centro Militar de Educação Física e Desportos.
Após a conclusão do Curso de Estado-Maior Conjunto, foi professor no Instituto de Estudos
Superiores Militares, na Área de Ensino Específico do Exército.
No Regimento de Lanceiros N.º 2 (Amadora), foi Comandante do Grupo de Polícia do Exército,
Chefe da Secção de Operações, Informações e Segurança e 2.º Comandante do Regimento.
Internacionalmente, destacam-se a sua participação em operações no Kosovo, a assessoria no
Instituto Superior de Defesa, em Moçambique, e a sua participação no grupo de trabalho Land Operations
Working Group do NATO Standardization Office.
(Despacho n.º 7 715/20, DR, 2.ª Série, n.º 152, 06ago20)

Nomeações/Exonerações
1 — Nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 25.º e no n.º 2 do artigo 27.º, ambos da Lei n.º 63/2007,
de 06 de novembro, que aprova a orgânica da Guarda Nacional Republicana (GNR), com a anuência do
Ministro da Defesa Nacional e por proposta do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana,
nomeio para o cargo de 2.º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana e, em acumulação, inspetor
da guarda, o TGen (06737381) Nuno Augusto Teixeira Pires da Silva, do Exército, presentemente a
prestar serviço na GNR.
2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, é exonerado do cargo
de comandante do Comando Operacional, para o qual foi nomeado através do Despacho n.º 11 279/2018,
de 13 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 230, de 29 de novembro de 2018.
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de julho de 2020.
23 de julho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento
Cabrita.
(Despacho n.º 7 424-C/20, DR, 2.ª Série, n.º 143, 24jul20)

1 — Nos termos do disposto n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, que aprova
a orgânica da Guarda Nacional Republicana (GNR), por proposta do Comandante-Geral da GNR, nomeio
para o cargo de Comandante do Comando Operacional da GNR o TGen (00370082) José Manuel Lopes
dos Santos Correia, do Exército, presentemente a prestar serviço na GNR.
2 — Nos termos do n.º 2 do artigo 27.º da Lei n.º 63/2007, de 06 de novembro, é exonerado do cargo
de inspetor da guarda, para o qual tinha sido nomeado pelo Despacho n.º 12 432/2019, de 09 de dezembro,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 30 de dezembro de 2019;
3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 24 de julho de 2020.
23 de julho de 2020. — O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento
Cabrita.
(Despacho n.º 7 424-D/20, DR, 2.ª Série, n.º 143, 24jul20)

Considerando que a Lei Orgânica do Ministério da Defesa Nacional, aprovada pelo Decreto-Lei
n.º 183/2014, de 29 de dezembro, na sua redação atual, prevê, no seu artigo 7.º, o funcionamento da
Comissão Portuguesa de História Militar (CPHM) no âmbito do Ministério da Defesa Nacional;
Considerando que a organização e o regime administrativo e financeiro da CPHM são regulados pelo
Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, que dispõe que o presidente desta Comissão é uma individualidade
de reconhecido mérito científico na área da história militar, escolhido preferencialmente de entre oficiais
das Forças Armadas, docentes universitários ou investigadores, independentemente da sua idade ou
situação, sendo nomeado diretamente pelo Ministro da Defesa Nacional;
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Considerando, por último, que o Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges é possuidor de
perfil e experiência profissionais adequados ao exercício do cargo de presidente da CPHM:
Assim, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/98, de 17 de março, determino o seguinte:
1 — Nomeio, por um período de quatro anos, o MGen (10523283) João Jorge Botelho Vieira
Borges como presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.
2 — Cessa funções o TGen (50435511) Alexandre Maria de Castro Sousa Pinto do cargo de
presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.
3 — A nota curricular do nomeado é publicada em anexo ao presente despacho.
4 — O presente despacho produz efeitos a partir da tomada de posse do ora nomeado.
21 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
Nota curricular
O Major-General João Jorge Botelho Vieira Borges é licenciado (1984) e mestre (2015) em Ciências
Militares (Artilharia) pela Academia Militar, mestre em Estratégia pelo ISCSP (1999) e doutorado em
Ciências Sociais (Ciência Política) pela Universidade dos Açores (2012).
Está habilitado com: o Curso de Estado-Maior (IAEM, 1993), o Curso de Defesa Nacional (IDN,
2003), o Curso Terrorism and Security Studies (Marshall Center, 2006) e o Curso de Promoção a Oficial
General (IESM, 2010).
Ao longo da sua carreira militar foi comandante de unidades de escalão Pelotão, Companhia/Bateria
e Batalhão, durante mais de oito anos. No Estado-Maior do Exército foi adjunto e Chefe da Repartição de
Organização e Métodos da Divisão de Operações e delegado da Antiaérea na NATO. Na Academia Militar
foi professor (Estratégia, Geografia Militar, Relações Internacionais, etc.), investigador, coordenador de
grupo disciplinar, chefe de departamento e vice-presidente e fundador do Centro de Investigação
(CINAMIL).
Comandou o Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 (Queluz) e depois foi assessor de estudos e
Diretor de edições no IDN. Mais tarde, foi adjunto do diretor de Ensino, chefe de departamento e
coordenador científico na Academia Militar, em acumulação com várias funções nos diferentes órgãos da
reforma do ensino superior militar.
Como Major-General, foi 2.º Comandante e Diretor de Ensino na Academia Militar, em
acumulação com funções docentes e de investigação, designadamente como professor convidado no
mestrado em História Militar (UA) e no doutoramento em História, Defesa e Relações Internacionais
(ISCTE).
Foi Comandante da Academia Militar, entre 03 de maio de 2016 e 19 julho de 2020, altura em que
foi membro do Conselho Diretivo do IUM, do Conselho do Ensino Superior Militar, da Comissão
Especializada de Ensino do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e fundador e presidente
da Cátedra Bernardo de Sá Nogueira. Foi ainda presidente do Conselho da Arma de Artilharia entre 2017 e
2019.
É conferencista em várias instituições e universidades e autor de várias obras (26 livros e 140 artigos)
nas áreas da História Militar, da Estratégia e da Segurança e Defesa, algumas das quais agraciadas com
prémios literários. Na área da História Militar, destacam-se as seguintes obras:
Viriato: Um Homem, Um Povo, Uma Terra (1981); Intervenções Militares Portuguesas na Europa
do Século XVIII (2000); A Conquista de Madrid — 1706 (2003); A Artilharia Portuguesa na Guerra
Peninsular (2009); e como coordenador e coautor, General Fernando Tamagnini; Diário de Campanha (2018);
Marquês de Sá da Bandeira: O Homem, o Militar e o Político (2019) e A Fundação do Exército Português
(2020).
É membro do conselho científico da Comissão Portuguesa de História Militar, membro integrado do
Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, membro do Centro de Investigação
Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, sócio efetivo e membro da direção da Revista Militar, sócio
efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa, membro do conselho editorial da Revista Nação e Defesa e
presidente da comissão executiva da Revista de Artilharia.
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Foi agraciado com várias condecorações, de que se destaca a Grande-Oficial da Ordem Militar de
Avis, e seis medalhas de Serviços Distintos, Grau Prata.
(Despacho n.º 7 716/20, DR, 2.ª Série, n.º 152, 06ago20)

Exonerações
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, cessa funções de técnico especialista no meu Gabinete o TCor Art (00440093)
José Carlos Pinto Mimoso, cargo para o qual tinha sido designado pelo Despacho n.º 10 289/2019, de 31
de outubro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 218, de 13 de novembro de 2019.
2 — O presente despacho produz efeitos a 24 de julho de 2020.
22 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Despacho n.º 7 717/20, DR, 2.ª Série, n.º 152, 06ago20)


V — CURSOS, ESTÁGIOS E TIROCÍNIOS
Cursos
Por despacho de 12 de setembro de 2019, do Exmo. Major-General DARH, frequentaram o “3.º Curso
de Promoção a Sargento-Chefe 2019”, que decorreu na Escola de Sargentos do Exército, no período de 28
de outubro a 18 de dezembro de 2019, no qual obtiveram aproveitamento, os militares abaixo indicados,
com a classificação que a cada um se indica:
Posto A/S
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAJ
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Art
Art
Art
Art

NIM
(07681789)
(11476391)
(00316192)
(13662491)
(19694692)
(31968591)
(10543790)
(05364890)
(39934492)
(06309391)
(10311891)
(02666492)
(02020992)
(10994292)
(04798992)
(24008991)
(13491693)
(00289693)
(20515691)
(00774191)
(05679791)
(01421590)

Nome
Hélder António Batista Gonçalves
Carlos Alberto da Silva Barry
Paulo Alexandre Mendes Simão
António Daniel Guimarães Mendes
Adriano Duarte Rodrigues
Paulo Duarte Franco de Sousa
Fernando Manuel Rodrigues Reves Costa
Domingos Pedro Mendes Ferreira
Cláudio Luís Venâncio da Silva
Marco Paulo Rúbio Ferreira
Fernando Jorge Botelho Figueiredo
Nuno Miguel Tibério dos Santos
Jorge Manuel Marques Farfalha
Paulo Mário Noras Afonso
Carlos Manuel da Costa Pereira
Nuno Miguel Paulo Ferreira Domingues
João Carlos Lourenço
José Carlos Henriques Coimbra
Miguel Ângelo Ferreira e Oliveira Brites
Duarte Miguel Xavier Gomes
Joaquim Manuel Carmona Ribeiro
Luís Miguel Montenegro Teixeira de
Miranda Ribeiro

UEO

Class.

EMGFA
EMGFA
RCmds
RC6
RI10
RG3
RI1
DARH
RI1
RCmds
AM
RAME
RPara
CCOM/EMGFA
CTOE
CCOM/EMGFA
CmdPess
ESE
RA4
ZMM
AgrSan

15,45
16,46
15,53
14,62
17,16
16,97
15,90
16,52
16,59
15,30
15,38
13,18
15,14
14,80
14,86
16,76
15,62
14,77
15,71
15,15
15,34

RAAA1

16,19

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 08/2020

Posto A/S

NIM

Nome

SAj
SAj
SAj

Art
Art
Art

(03639493)
(13365791)
(04368391)

Rui Miguel Lages Fernandes
Nuno Manuel Andronico Lopes
Miguel Bregeiro Salgueiro Atanásio

SAj
SAj
SAj
SAj

Art
Art
Art
Art

(00054792)
(08222193)
(13452693)
(19231091)

SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

Art
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Eng

(08211693)
(07935993)
(19649592)
(13506392)
(25616791)
(03823692)
(28029991)
(07654193)
(14965493)

SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
SGE
SGE
SGE

(04308691)
(00637392)
(03848791)
(13514091)
(06825989)
(13504992)
(03864392)
(09468092)
(01475190)
(13239693)
(00866192)
(10875791)
(06896991)
(01247992)
(14355791)
(05374591)
(08948292)
(00362191)
(03318393)
(11928591)
(18631592)
(05017993)
(00796892)
(19210692)
(04522591)
(15047293)
(13906390)
(20901491)
(08274590)
(00192193)
(11044891)

SAj

SGE

(07817891)

Luís Gabriel Jardim Ferreira
Idílio Manuel Martins da Silva
Carlos Manuel da Costa Ferreira
Rodolfo Ricardo Rosmaninho dos Reis
Giesteira
Jorge Manuel Timóteo Pires
José Caetano Pereira Cabral
Paulo Manuel da Costa Henriques
Luís Manuel Leal Martins
Jorge António Carvalho Teixeira Valentim
Hugo Alexandre Gil Tomé
José de Jesus Ferreira Fernandes
Jorge Henrique Pinto da Silva
Alexandre Rafael Sucena Gameiro
Brogueira
Rui Manuel Marçal Mendes
Carlos Manuel Moutinho Lopes
Ângelo Pereira
Luís Filipe do Nascimento Morgado
Vítor Luís Costa Monteiro Lourenço
Aníbal Russo Santos Nujo
Paulo José Torres Correia
António Augusto Gomes Ferrão Júlio
Pedro Miguel Lopes de Oliveira
António Manuel Simões Silva
Susana Maria de Oliveira Matos
Vítor Avelino da Cruz
Jorge Miguel Cabrita Santos
Maria Gourete de Oliveira Salvador
Domingos Fernandes Nunes
Alexandre Manuel Vieira da Rosa
Maria Teresa Moura Alves Pereira
Maria da Piedade Carvalho Barreiro Vara
José Roberto Gomes Tavares
Carlos Peres Robalo
Roberto Carlos Santos Jorge Branco
Luís Miguel da Costa Monteiro
Carlos Fernando Picão Costa
José António de Matos
José Alberto da Costa Rodrigues
João Paulo Cerqueira
Ricardo Manuel da Costa Silvério
Francisco Manuel Parracho Bêa
Antonino Colaço de Lemos
Carlos Jorge Pereira Marques
José Manuel Ferreira Domingues de
Almeida
José Oliveira de Jesus
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UEO

Class.

RA4
CIGeoE
GAC15.5AP/
BrigMec
ZMM
DARH
RA4

15,18
14,34

RG3
QG/BrigRR
QG/ZMA
CIGeoE
AM
QG/ZMM
ZMA
UAGME
GCC/BrigMec

14,94
14,45
16,35
15,33
16,20
15,84
16,02
16,54
15,02

RPara
RE1
GabCEME
GabCmdtBrigInt
RE1
GabCmdtBrigMec
EPM
RI15
RCmds
EINATO
ES
EA
RT
EINATO
DARH
HFAR/PP
RCmds
DFin
DFin
ES
CMSM
JALLC
QG/BrigInt
BApSvc/BrigMec
QG/BrigMec
CmdPess
RA4
RE1
CMSM
CCOM/EMGFA
DSP

17,62
16,86
16,49
16,21
15,30
16,78
16,13
16,48
14,97
17,55
15,70
17,02
16,83
16,44
16,28
18,17
15,74
18,20
16,14
18,22
13,77
13,75
15,65
15,35
14,12
16,36
14,41
15,13
16,61
17,45
16,95

UnAp/CmdPess
RI10

16,83
16,81

13,70
16,73
14,64
14,01
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Posto A/S
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

SGE
SGE
SGE
SGE
SGE
PQ
Mus
Mus
Mus

NIM
(08764791)
(06964291)
(10400791)
(06076392)
(02875092)
(17698290)
(23060492)
(35535491)
(16280592)

Nome
Pedro Manuel Araújo da Silva Ferraz
Carlos Manuel Cascais Nero
José Carlos da Piedade Duarte
Luís Miguel Santos Valente
Rui Pedro Roque Marceneiro
Luís Miguel Gomes Rocha
João Paulo Santos Rosado
Joel Neves de Oliveira
Eduardo Nuno dos Reis Guerreiro

2.ª Série

UEO
DARH
AM
EME
EME
IPE
EMGFA
QG/ZMA
QG/ZMM
DSP

Class.
16,87
14,51
16,88
16,37
15,82
16,36
16,63
15,73
15,67

Por despacho de 02 de janeiro de 2020, do Exmo. Major-General DARH, frequentaram o “1.º Curso
de Promoção a Sargento-Chefe 2020”, que decorreu na Escola de Sargentos do Exército, no período de 20
de janeiro a 24 de abril de 2020, no qual obtiveram aproveitamento, os militares abaixo indicados, com a
classificação que a cada um se indica:
Posto A/S
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Eng

NIM
(06399190)
(05774992)
(16019891)
(12070692)
(28146192)
(02869291)
(38647493)
(38943991)
(01985892)
(21455093)
(29239492)
(02149293)
(28496992)
(33973092)
(04375493)
(21640292)
(21742693)
(14970391)
(26034092)
(08768792)
(22669992)
(23196791)
(03959593)
(02362492)
(11872291)
(01513991)
(03834991)
(25235592)
(21837891)
(17400492)
(20529592)
(13931692)
(11614393)
(31446792)
(06722792)

Nome

UEO

António Fernando Dias
RI14
José Carlos Pinto Camelo
RPara
Joaquim de Oliveira Magalhães
RI13
António Manuel de Almeida Nunes
ESE
Paulo Jorge Dias Carvalho
QG/BrigInt
Miguel Ângelo Almeida Moura
PJM
António José Ferreira de Oliveira
AgrSan
Pedro Miguel Matias Ferreira
RI19
Virgílio Manuel Duarte Bronze
RI15
Osvaldo Miguel Rodrigues Pereira
EME
Hugo Pedro Gomes Ferreira de Lima
RPara
Joaquim Manuel Galhano Ferreira
RC3
Raimundo Grilo Queiroz
CIGeoE
José Carlos Diogo Baião
GabCEME
Marco Paulo Cardoso Dimas
RA5
Bruno António Lima Rodrigues
EMGFA
João Paulo Calado Baiana
RPara
Paulo Jorge Carvalho da Silva
EME
Rui Manuel Varela Pexirra
EA
Rui Manuel do Pranto Sousa
RL2
Nuno Miguel Monteiro da Silva
EME
Fernando Manuel Morais Romeira
EA
José Augusto Ramos Ferreira
CCOM/EMGFA
Nelson de Sousa Cardoso
EME
Miguel Ângelo Gonçalves Bandeira da Cruz RL2
David Luís Vieira Marques
IPE
Joaquim Manuel do Carmo Patrício
UAGME
Carlos Jorge Saruga Bailão
RC3
Ricardo da Silva Mendes
CFT
Rui Miguel Antunes Ferreira
DIE
Henrique Inácio Pinto
RE3
Eusébio Pratas Mendes Abreu
CMSM
Paulo João Cardoso dos Santos
UnAp/EMGFA
Luís Manuel Dinis Santos
ESE
Ricardo Manuel Lopo Pires Barão
DIE

Class.
16,54
16,56
17,35
18,14
17,11
16,01
17,37
16,81
17,14
16,93
16,94
15,49
16,50
17,19
17,41
15,54
16,24
16,32
16,00
17,62
17,64
18,02
17,04
16,46
17,49
17,08
17,16
16,60
16,88
16,93
18,24
16,53
17,30
17,26
16,44
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Posto A/S

NIM

SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

Eng
Eng
Eng
Eng
Eng
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil

(06411592)
(35465692)
(21545892)
(34483293)
(36754092)
(25670091)
(35331892)
(09737093)
(07614192)
(12115393)
(00753991)
(21944691)
(12072291)
(09441092)
(18444991)
(16205192)
(16800692)

SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj

AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Mat
Trans
Trans
Trans
PesSecr
PesSecr
PesSecr
PesSecr

(39099092)
(03264093)
(28514592)
(04612491)
(00262692)
(01306493)
(23496492)
(17332392)
(22529592)
(22858092)
(33261393)
(36211392)
(37738293)
(17604891)
(04601090)
(00815492)
(34088792)
(32987892)
(24102791)
(00918091)
(03751293)
(26650991)
(25731991)
(05491492)
(11868892)
(07650092)
(29136092)
(24190693)
(06208492)
(28092691)
(21542391)
(23053092)
(27945491)
(27456191)
(20695393)

Nome
Luís Miguel Tavares de Jesus
Paulo Jorge Serras Soares
Rui Miguel Lopes Pissarreira
António Miguel Lobato Pereira Castanheira
Sérgio de Jesus Belo
José Carlos Almeida da Silva
José Carlos da Conceição Lourenço
António Alexandre da Silva Veloso
Fernanda Maria Martins da Rosa
Elvira Gabriela Ferreira Fernandes Moura
Teresa Maria Silvestre Lamas
Mário César Colaço Arede
José Carlos Almeida Silva
António Jorge Gonçalves Teixeira
Marcelo Afonso Gomes Esteves
Fernando Jacinto Pais António
Victor Sérgio Mendes Patrício Ferreira
Ralha
Marco Paulo Afonso Português
Luís Miguel Castelo Rodrigues
João Carlos Sequeira Pereira da Costa
José Francisco Estopa Pestana
Ana Cristina Pombeiro de Jesus
Olga Maria da Silva Rodrigues Costa
Carlos Adelino de Almeida Serrano
José Manuel Veríssimo Alves
Ana Merícia Pereira de Afonseca
Adelindina da Conceição Godinho Lopes
Carlos Alberto Muacho Direitinho
Sérgio Bruno Moutinho de Moura
Paulo Jorge Martins de Lima
Paulo José Gonçalves dos Reis Sanches
Luís Miguel Figueira Santos
Rui Manuel Palmela Cruz
João Manuel Roque Monteiro
José Paulo Alves de Magalhães
Nuno Miguel Ribeiro Pascoal
Artur de Jesus Lameira
Paulo Jorge Caiola Germano
João Humberto Ferreira Domingues
Rui Manuel Marçal Pereira
António Ricardo Paulo Silva
Nuno Miguel Sampaio Beires Junqueira
Carlos Alberto Leitão da Silva
Alcides Anselmo Martins José
Mário João Duarte Filipe Madaleno
João Carlos Assunção dos Santos
José António Carvalho Pereira
Artur Jorge Lopes Marinho
Nuno Manuel Carvalho Santos
Marco António Patrão Mourato
Paulo Alexandre Nunes do Coito
Pedro Manuel de Almeida Cardeira
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UEO

Class.

RE1
RE1
RE1
CIGeoE
RE1
UnAp/CmdPess
EPM
DCSI
RL2
UAGME
DCSI
DCSI
RTransp
DSP
EMGFA
IPE

17,25
17,94
17,03
17,29
17,33
18,01
17,71
17,15
16,43
16,96
16,67
17,65
16,31
16,86
17,15
16,38

ES
ES
DA
GabCmdtBrigRR
EME
RG1
GabCmdtBrigRR
RI14
QG/BrigRR
UnAp/ZMM
DFin
RC3
DSP
DSP
BApSvc/BrigMec
UAGME
UAGME
RMan
RT
IPE
CIGeoE
RMan
QG/BrigInt
RAME
RMan
BApSvc/BrigMec
AM
AM
RAAA1
DARH
ES
RTransp
ArqGEx
DF
GabCEME
GabCEME

16,46
16,62
16,22
16,50
16,40
17,13
16,04
16,49
16,33
16,78
16,68
17,53
16,96
17,49
16,67
16,86
16,66
15,78
16,59
17,87
16,84
16,02
17,28
16,62
17,06
17,39
18,07
17,42
17,18
17,39
17,11
17,70
18,31
18,22
18,54
18,04
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Posto A/S
SAj
SAj
SAj
SAj

NIM

2.ª Série

Nome

PesSecr (16101492)
PesSecr (29179092)
Mus
(20508893)
Corn/Clar (35638691)

Paulo José Jalles de Almeida
Erundino de Jesus Martins
José Manuel Ferreira da Cunha
Américo Henrique Pereira de Brito Leitão

UEO

Class.

CM
DARH
QG/ZMM
DARH

16,85
17,21
15,98
15,48


VI — OBITUÁRIO
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2020
janeiro
abril
julho
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

21
26
31
01
01
03
07
07
07
09
09
13
15
18
18
20
22
22
25
28
28

Cor
CbAdj
SCh
Cap
SCh
1Sarg
SMor
SAj
Cor
SMor
SCh
1Sarg
SAj
SMor
SCh
Cor
TCor
MGen
1Sarg
Cor
1Sarg

AdMil
Inf
SGE
Mat
Corn/Clar
Tm
Mus
Inf
SGE
Inf
Art
Mat
Inf
Med
Inf
CBMus
Med
Inf
Mat

(50632911)
(49061351)
(50840111)
(52423711)
(50897011)
(52720411)
(50363911)
(45535759)
(51253411)
(51306911)
(32254259)
(50931211)
(50179211)
(50479111)
(51129511)
(51009911)
(51546111)
(51370611)
(50944011)
(51401711)
(33176457)

Fernando de Deus Ferreira de Matos;
João de Freitas;
Serafim Teixeira;
José Moniz Leite de Melo;
Manuel Agostinho Guimarães Ferreira;
Manuel Maria dos Santos;
Armando Pedro Simões Oliveira;
Alfredo Maria Duarte;
Renato Gil Botelho Miranda;
José António Ferreira;
Heraclides da Conceição de Oliveira;
Joaquim Henriques Vassalo Ferrão;
João Francisco Gomes Travanca;
José Garraio Afonso;
José Maria Torneiro;
Eugénio Baptista Neves;
Francisco Ferreira da Silva;
Raúl François Ribeiro Carneiro Martins;
Joaquim Maria Duro Toscano;
Joaquim de Jesus das Neves;
Florival Cristina.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 09/30 DE SETEMBRO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
diploma legal, o Cor Cav Tir (18503485) Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu.
(Despacho 13ago20)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 1
do artigo 34.º, atento o disposto nos artigos 13.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.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, conceder a Medalha de Serviços Distintos, Grau Prata, aos seguintes
militares:
TCor

Cav

(04067989)

José Carlos da Silva Mello de Almeida Loureiro.
(Portaria n.º 560/20, DR, 2.ª Série, n.º 179, 14set20)

TCor

Tm

(17342788)

Henrique Martins dos Santos Cunha.
(Portaria n.º 536/20, DR, 2.ª Série, n.º 170, 01set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SMor
SCh
SAj
SAj

Mat
Tm
Art
AdMil

(11185883)
(19754590)
(11155590)
(37738293)

António Manuel Mendes de Matos;
Rogério Vieira de Sousa;
Carlos Alberto Mateus Torres Sampaio;
Paulo Jorge Martins de Lima.
(Despacho 14ago20)
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SCh
SCh
SCh
SCh
SAj

Eng
Tm
Tm
Mat
AdMil

(02815687)
(10565888)
(12593889)
(09862586)
(12072291)

2.ª Série

Fernando Bernardes Ribeiro Morgado;
Jorge Emídio Simões da Cruz;
Artur Jorge Neves Pinto;
João Fernando Santos Abrantes;
José Carlos Almeida Silva.
(Despacho 30jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, o Cor Cav (15720485) José Manuel Carreiro Crespo.
(Despacho 01ago20)

Considerando que o Brigadeiro-General Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu tem revelado, ao
longo da sua carreira, elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes
qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Exército, qualidades que legitimamente conduziram à sua promoção a Oficial General;
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques — Mérito do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea a) do
n.º 2 do artigo 26.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º, do
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo
diploma legal, BGen (18503485) Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu.
(Despacho 14ago20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Segunda Classe
TCor

Art

(02577085)

Paulo Guilherme Soares Gonçalves Roda.
(Despacho 14jul20)

TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj

Tm
Inf
Inf
Inf
TPesSecr
SAR

(18964189)
(09105892)
(20569992)
(12793694)
(03988791)
(10256292)

Carlos Alberto Garcia dos Reis;
Paulo Jorge Pires Fernandes Garcia Monteiro;
Pedro António Marques da Costa;
Bruno Alexandre Gradíssimo de Oliveira;
David José Valente Ramos da Silva;
Paulo Jorge Ribeiro da Silva.

TCor
TCor
Maj
Maj

Inf
Art
TPesSecr
Inf

(13113989)
(04107090)
(13236385)
(18148100)

Paulo Alexandre Teixeira de Almeida;
João Pedro Fernandes Almeida Machás;
António Manuel Matos Marques;
João Carlos Gonçalves dos Reis.

(Despacho 14ago20)

(Despacho 30jul20)
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Terceira Classe
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten

Art
Art
Med
Tm
TS
TS

(13190203)
(11197709)
(08482010)
(05329511)
(07604092)
(01664699)

Luís Miguel de Melo Batista Nunes;
Paulo Alberto Ferreira da Silva Freitas;
Stefano Dias Pinto;
David Manuel Gonçalves de Campos;
Luís Miguel Ferreira Manuel;
José Carlos Vicente Rosa Vilhena.
(Despacho 14ago20)

SMor Inf

(02946785)

Carlos Manuel Lopes da Silva.
(Despacho 14jul20)

SMor Tm

(04912883)

Henrique Humberto Ferreira Teixeira da Rocha.
(Despacho 30jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 3.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o Ten Eng
(05951411) Emanuel Carvalho Gonçalves.
(Despacho 11ago20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Cav
Tm
Eng
Tm
SGE
Inf
Eng
PesSecr
AdMil
Art
Mat
Mus
Cav
Inf
Cav
Inf
Art

(18261691)
(11392687)
(13749592)
(19960692)
(02970693)
(10688596)
(23128493)
(13411200)
(06841299)
(08676705)
(09309604)
(04531604)
(16957506)
(10363598)
(09322702)
(01775909)
(15990011)

Fernando Carlos Teodoro Alves;
Paulo Jorge Correia Pinto;
António Manuel Pinheiro Pina;
António Manuel Pires Pinto;
André Alegre Vaz;
Samuel Damas Batista;
Sérgio Manuel Rebelo Teixeira;
Rui Alberto Correia de Melo;
José Augusto Ribeiro da Silva;
Diogo Alexandre dos Santos Filipe;
Ricardo Filipe Araújo Peixoto;
Mário Jorge Simões Nunes;
Carlos Alexandre Mendes Cravo;
Pedro Miguel Moura Faisca da Silva;
Iva Daniela da Conceicão Teixeira Prudêncio;
Tiago Miguel dos Santos Rasoilo;
André da Silva Simões.
(Despacho 14ago20)

SCh
SCh
SAj
SAj

Inf
Tm
AdMil
PesSecr

(13044285)
(14076586)
(00362191)
(29580492)

Paulo Manuel Alfaiate Poupino;
Jorge António da Costa Correia;
Maria da Piedade Carvalho Barreiro Vara;
Pedro Alexandre Martinho Marques;
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1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg

Inf
Cav
Cav
Inf

(11286804)
(11404304)
(05407002)
(02100106)

2.ª Série

Filipe da Silva Lourenço;
Simão Pedro Pereira Gonçalves;
Carlos Alexandre Miranda Braga;
Paulo Jorge Martins Carvalho.
(Despacho 30jul20)

SAj

PesSecr

(02404796)

Aldina Nunes Casimiro.
(Despacho 14jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
1Sarg
1Sarg

Cav
Cav

(09258604)
(07522206)

Ricardo Filipe da Silva Costa;
Tiago Filipe Faitão Teixeira.
(Despacho 11ago20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que se
indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Ten
Ten
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh

Inf
Inf
AdMil
Inf
Tm
Inf
Tm
AdMil
Cav
TS
TPesSecr
TPesSecr
TS
TS
Inf
Inf
Tm
Tm
Mus
Eng
Art
Mat
Tm
SGE
Inf
Mus
Tm
Inf

(11768092)
(18856391)
(05183191)
(11424990)
(05491586)
(15644591)
(02140689)
(19914490)
(09299790)
(01837690)
(01840989)
(11528990)
(15326090)
(06404889)
(00683488)
(18285589)
(02381989)
(16032989)
(00027693)
(02190390)
(10458190)
(03817690)
(07079290)
(00212989)
(09490388)
(14389291)
(03787990)
(18962684)

Luís Carlos Falcão Escorrega;
Paulo Jorge Tavares dos Santos Nunes;
Paulo Sérgio Pereira Ribeiro;
Paulo Jorge da Silva Almeida;
Luís António Salomão de Carvalho;
Rui Manuel Proença Bonita Velez;
Alberto Lopes Correia;
Paulo José Rodrigues Duarte;
Luís Manuel da Palma Franco;
Rui Alves;
António Manuel Cardoso Osório;
Luís Manuel Almeida Saraiva;
Carlos Manuel da Silva Maravilha;
Roberto Carlos Magno Fragoso;
José de Jesus Pereira Teixeira;
Frederico da Conceição Bessa;
Paulo Jorge Martins da Costa;
Jorge Manuel Lima da Silva Rocha;
Agostinho Laurindo Soares Ferreira;
José Augusto Lasca Moreno;
Pedro Jorge Ribeiro Campos;
Luís Miguel da Conceição Esteves;
João Fernandes de Carvalho;
Júlio Sousa de Albuquerque;
Luís António Alves Ribeiro;
Luís Manuel da Fonseca Pereira Rodrigues;
Reinaldo Alexandre Martins dos Santos Pires;
Alberto Joaquim Bárcia Soares;

2.ª Série

SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
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PQ
Cav
Mus
Mat
Inf
Inf
SS
Mus
Mus
Mat
Tm
Mus
Eng
Mat
Mus
SGE
AdMil

(17698290)
(02485390)
(09332390)
(00914790)
(06917691)
(13588391)
(06509289)
(07960190)
(12808989)
(06169489)
(00364790)
(04909692)
(10999691)
(07953093)
(00135593)
(14209390)
(08364590)
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Luís Miguel Gomes Rocha;
Paulo Manuel da Piedade Mesquita;
Armando Manuel da Silva Teixeira;
Abel dos Santos Vinagre Espanca;
Manuel João Gonçalves Custódio;
Rui Paulo Basso Ferreira Fernandes;
José Alberto Horta da Silva;
Manuel José Correia Pedras de Sousa;
João Paulo Castanheira de Campos;
Pedro Francisco Luís Lopes;
Francisco José Guedes Pereira;
Fernando Manuel da Cruz Magalhães;
Paulo Jorge Brás Sá dos Santos;
Bruno Ângelo Sá Gonçalves;
Daniel Rui Franco da Silva Batista;
Manuel Humberto Valim Pereira Pimentel;
António José Pontes Leão de Meireles.
(Despacho 23jul20)

SCh

Mus

(18177989)

Fernando Jorge de Jesus Fernandes.
(Despacho 15jul20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares
da Guarda Nacional Republicana:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
AdMil
AdMil
Med
Med
VET
TIE
TIE
Mat
Eng
AdMil
Inf
Inf
Inf

(2041122)
(2041100)
(2041104)
(2041107)
(2041123)
(2041105)
(2031243)
(2041110)
(2041114)
(2041115)
(2041129)
(2041130)
(2041137)
(2041138)
(2041139)
(2041140)
(2041141)
(2041207)
(2050013)
(2050014)
(2050015)
(2100010)
(2040376)
(2040365)
(2040521)

António Manuel Carriço do Maio;
Tiago André Lopes Augusto;
Ivo Filipe Lucas Cristal;
Hernâni Mondragão Rodrigues Martins;
João Manuel Pimparel Sousa;
Marcos André Albano Flambó;
Francisco António Miranda Calejo;
João Pedro dos Santos Ramos;
Hélio Miguel Pinheiro dos Santos;
Carlos Manuel Moreira da Cunha;
Ricardo José Andrade Mendes;
Manuel António da Silva Moreira;
Hugo Ricardo Silva Esteves;
Joaquim José Monteiro Marques;
David Raimundo Rodrigues Marques Fernandes;
Bruno José Almeida Carvalho;
Daniela Cristina Magalhães Teixeira;
João Filipe Tavares Rodrigues;
Nuno Miguel Pires Rodrigues;
André Rodrigues Carvalho Ribeiro;
Jorge Miguel Macieira da Costa;
Alexandre Evaristo Lopes;
Hugo Miguel Figueiredo de Matos;
Filipe Bastos Ribeiro;
Esmeraldo Pereira Dias;
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1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Inf
TIE
Inf
AdMil
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav

(2040730)
(2060371)
(2060434)
(2040394)
(2040811)
(2060932)
(2030094)
(2030107)
(2030264)
(2030836)
(2031084)
(2040247)
(2040638)
(2040723)
(2040796)
(2050118)
(2050177)
(2060580)
(2060966)
(2071371)
(2091069)
(2071240)
(2100214)
(2041022)
(2090595)
(2100106)
(2040216)
(2040297)
(2071105)
(2040398)
(2040541)
(2041088)
(2040122)
(2040222)
(2040511)
(2040668)
(2040889)
(2040944)
(2041005)
(2070492)
(2100339)
(2040210)
(2040643)
(2041096)
(2041098)
(2030161)
(2030236)
(2030164)
(2030439)
(2030456)
(2040133)
(2040671)
(2070689)
(2030846)

Francisco dos Santos Almeida Martins;
Bruno Ricardo Martins;
José Manuel dos Santos Martins;
Nuno Gualter Fontoura Lamas;
Marta Catarina Atanásio Pereira;
Ivone dos Anjos Pires Alves;
Paulo Sérgio Gomes Abrantes;
Nuno Miguel Salvado Brito;
Lurdes Filipa da Silva Gonçalves;
João Paulo da Silva Pereira;
Paulo Jorge Lázaro Lopes;
Mário Filipe Guerreiro Neto;
António João Dias de Almeida;
Nuno Miguel Fernandes Figueiredo;
Pedro Filipe Rodrigues Gonçalves;
Domingos Henrique Honrado Cascalhais;
Agostinho Fonseca Gonçalves;
Patrícia Isabel dos Santos Carrilho;
José Carlos Ferreira Pinto;
Fernando Miguel Ferreira do Nascimento;
José Carlos dos Santos de Sá Martins;
Tiago Miguel Pires Teixeira;
Ana Margarida Sequeira Andrade Martins;
Vera Lúcia Bartolo Boura Pereira;
Fábio Ricardo Alves Lourenço;
Paulo Jorge Martins Carvalho;
Maria João Oliveira Testos Batista;
Carlos Alberto Ferreira Cardoso;
Maria de Fátima Borges dos Santos Oliva;
Virgílio Marco de Sousa Rigueira;
Eduardo Filipe Nunes Machado Taveira;
David Lobato;
Marta Cristina de Castro Fontes dos Santos;
Hélder Manuel Felício Machado;
Sérgio Eduardo Afonso Ferreira;
Hélder Manuel Batista Dias;
Nuno Filipe Castela de Almeida;
Paulo André Morais Matos;
Vítor Manuel Magalhães da Silva;
Pedro Miguel Gomes Marques;
Rui Manuel Rodrigues Mendes;
Flávio Marcelo Miranda Gonçalo;
Francisco Ricardo Alves Matias;
Nelson Rodrigues dos Santos;
Emanuel Augusto Franqueiro de Almeida;
André Filipe de Matos Borges;
André Gouveia da Rocha;
Vítor Manuel da Conceição Chora;
José Júlio Macedo Lage;
Fernando Miguel Patrício Gomes;
Hugo Filipe de Oliveira Cardoso;
Tiago Baptista Cristóvão;
João Paulo Martins Brites;
Hélder Fernando Simões Carinhas;

2.ª Série

2.ª Série

Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
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Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
AdMil
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf

(2031143)
(2031180)
(2040039)
(2040043)
(2040134)
(2040157)
(2040161)
(2040230)
(2040233)
(2040264)
(2040281)
(2040363)
(2040374)
(2040377)
(2040490)
(2040495)
(2040792)
(2041007)
(2041012)
(2041144)
(2050065)
(2050112)
(2050119)
(2050121)
(2050255)
(2050256)
(2050328)
(2050337)
(2050339)
(2060165)
(2060222)
(2060334)
(2060339)
(2060501)
(2060515)
(2060539)
(2060613)
(2060661)
(2060728)
(2060763)
(2060814)
(2060947)
(2070904)
(2071126)
(2090082)
(2090557)
(2090742)
(2100712)
(2100749)
(2100804)
(2060178)
(2060570)
(2090841)
(2091076)

José Daniel Baptista Tavares;
Patrícia Sofia Morais Carneiro;
Cláudio José Nunes Ribeiro;
Rafaela David Jesus Freitas Soares;
Nelson Jorge Varela Ferreira;
Bruno Miguel Pereira Rodrigues Canto;
Pedro Miguel Fernandes Fidalgo Dias;
Ricardo José Fernandes Pinhão;
Ângela Manuela Ferreira Mota;
Luís Pedro Marques Clemente Mendonça;
António Manuel Rodrigues Vieira;
André Filipe da Fonseca Carreto Lopes;
Sérgio Miguel Mendes Campanha;
Gilberto Lourenço Farias;
José Manuel dos Santos Guerreiro;
António Luís Simão da Fonseca;
Hugo Miguel Gorjão de Carvalho;
Rafael José Fernandes Gomes da Silva;
Pedro Nuno da Silva Raposo;
Albano Garcia Baía Montalvão;
Zeferino Miguel Morais de Almeida;
Paulo Alexandre Bretes Barros dos Santos;
Sandro Martins Agostinho;
Ricardo Miguel Vieira Marques;
David Manuel da Conceição Pires;
Pedro Manuel da Cruz Castro;
Luís Filipe da Silva Rino;
Carlos Daniel Monteiro da Silva;
Bruno Bernardino Gomes Pereira;
Hélder Miguel Alves Lamela;
Bruno José Antunes Alves;
Paulo Jorge da Conceição Castanheira;
Miguel Sevivas Gama;
Ricardo da Conceição Guerreiro;
João Filipe Afonso Dias;
Márcio Filipe Barbosa de Sousa;
Nuno Miguel da Costa;
Marco António Loureiro e Silva;
João Carlos de Sá Ferreira;
Vítor Lopes dos Santos;
Hugo Miguel Antunes Inácio;
Orlando Gonçalves Barbosa;
João Manuel Coelho dos Santos;
Alberta Sofia Bouças Barbosa;
Joel Saraiva Gil;
Pedro Neves Bettencourt;
Rui Jorge Abadez de Sousa;
Márcio Filipe Marques Martins;
Marta Rita da Silva Duarte;
Ricardo Sérgio da Costa Marques Fernandes Nunes;
Aldina Florinda da Lança Mendonça;
Eugénia Maria Vedor Martins Ventura;
Daniel Alexandre Rosalino;
Alexandre Mendes Esteves;
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Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
TIE
Inf
Inf
Inf

(2040057)
(2040092)
(2040142)
(2040496)
(2040510)
(2040599)
(2040780)
(2040899)
(2040951)
(2040980)
(2070122)
(2090065)
(2040260)
(2040930)
(2040451)
(2030320)
(2040226)
(2040399)
(2040440)
(2040602)
(2040637)
(2040729)
(2040755)
(2040815)
(2040869)
(2040920)
(2040964)
(2041048)
(2070146)
(2070546)
(2070757)
(2070774)
(2070994)
(2071042)
(2071241)
(2071301)
(2090463)
(2090686)
(2090741)
(2090993)
(2040196)
(2040220)
(2040236)
(2040491)
(2040548)
(2040601)
(2040632)
(2040878)
(2040888)
(2040271)
(2040414)
(2040417)
(2040731)
(2030038)

Ricardo Jorge Correia dos Santos;
Pedro Henrique Alves Colaço;
António Manuel Martins Dias;
Fábio Miguel da Silva Murilhas;
Luís Tiago Morais Afonso;
Andreo Sérgio Cardoso Cerqueira;
Rui Manuel da Costa Pinto;
Mário Filipe Vaz Trabuco;
João Luís Bentes Franco Baptista;
André Nuno Alípio Guerreiro Teotónio;
Edgar Ferreira Pires;
Sérgio Valente da Silva;
Bruno Manuel Martins Lourenço;
Paulo Filipe Frias Pais;
Renato Alexandre da Cruz Penelas;
Eduardo Manuel de Almeida Pires;
Telmo José Santos Lages;
Alexandre Filipe de Jesus Julião;
João Pedro Gonçalves Sangalhos;
António Manuel Morais de Carvalho;
Joel André de Assunção Vasconcelos;
Wilson Manuel Alves Prata;
Luís Filipe Coelho Cardoso Fernandes;
Vítor Manuel Costa Sabino;
Ricardo Miguel Fernandes Gonçalves;
Marco António Martins da Costa;
António Manuel Lopes dos Santos;
Marlene Felícia dos Santos Silva;
Maria do Rosário de Jesus Capela;
Ricardo Jorge Pereira Tavares;
Luís Filipe Laranjeira Baeta;
Marta Isabel Moreira Gonçalves;
Nelson José Domingues Loureiro;
Sónia Patrícia Cairrão Jerónimo;
Bruno Manuel de Moura Pereira;
Teresa Maria Moreira Fernandes;
Ricardo Jorge Neves dos Santos;
Pedro Alexandre Magalhães Costa;
Paulo Ricardo Pinto da Rocha;
Andreia Sofia Moreira da Silva Pereira;
Rui Manuel Carvalho de Moura;
Hélder Augusto da Silva Garcia;
Daniel Alexandre do Nascimento Coutinho;
António Daniel Jorge Brissos;
João Luís Fernandes Cerejo;
Francisco Manuel Duarte do Carmo Rosado Troles;
Orlando da Silva Jacinto;
Miguel Alexandre da Silva Alves Nobre Horta;
Pedro Miguel Garcia de Oliveira;
João Manuel Alves Martins;
Nuno David Subtil Rodrigues;
Pedro Miguel Cameirão Pires;
Vítor Manuel de Almeida Martins;
Henrique José Marques da Rocha;

2.ª Série

2.ª Série

Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
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Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
Guard Pr
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Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
AS
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(2030052)
(2030297)
(2030300)
(2030307)
(2030468)
(2030750)
(2030858)
(2030987)
(2040061)
(2040151)
(2040275)
(2040400)
(2040401)
(2040557)
(2040559)
(2040665)
(2040925)
(2041067)
(2070851)
(2071353)
(2090403)
(2030129)
(2030486)
(2030797)
(2030906)
(2040015)
(2040060)
(2040115)
(2040154)
(2040159)
(2040207)
(2040214)
(2040256)
(2040296)
(2040301)
(2040375)
(2040385)
(2040429)
(2040504)
(2040551)
(2040570)
(2040680)
(2040770)
(2040781)
(2040799)
(2040871)
(2040902)
(2041015)
(2041047)
(2050088)
(2050097)
(2050138)
(2050147)
(2050161)

Filipe Jorge dos Santos Silva;
Ricardo Miguel Pereira Ferreira;
Helena Maria Ventura Resende;
Tony Nilson Rocha Almeida;
Marco Paulo Rodrigues Quintal;
António Manuel Francisco Simões;
João Paulo Gonçalves Morgado;
Cristiano Jorge da Costa Teixeira;
Micael Silva de Oliveira;
Nuno Miguel Gonçalves Lopes;
Hélder Luís de Matos Gonçalves;
Ricardo César Simão de Almeida Anastácio;
Nuno Gonçalo Rapazote Valente;
Luís Miguel Dias Gaspar;
Carlos Alberto Lucrécio dos Santos Luís;
Armindo Manuel Alcobio Bento;
Rui Pedro Simões Gameiro;
Nuno Freitas da Silva;
Liliana Cristina da Silva Marques;
Tiago Manuel Lopes Pereira;
Dércio José Mendonça dos Santos;
Rui Miguel Carvalho Magalhães;
Luís Carlos Carvalho Constantino;
António José Matos da Cruz;
Ricardo Manuel Guerreiro da Silva;
Jorge Manuel Martins Lopes;
Vítor Hugo Barros do Rego;
Artur Miguel dos Santos Silva;
César António da Costa Ferreira;
Humberto Carlos Silveira Fernandes;
Sérgio Fernando da Silva Ferreira;
João Daniel Moura Bessa;
Luís Filipe Ferreira Cordeiro;
Ana Filipa Pires Sanches;
Vítor Bruno Lopes Miranda;
Francisco Daniel Monteiro Inácio;
Andreia Sofia Damião Paulos Montalvão;
Vítor Gonçalo Fernandes Teixeira;
José Carlos Cagigal Fernandes;
Edgar Serôdio Ribeiro;
Dinis Morgado Teixeira;
Ricardo Rodrigues de Almeida;
Nuno Jorge Rodrigues Almeida;
Sílvia Patrícia de Jesus Vassal;
Filipe André Martins Rodrigues;
Rui Manuel Portugal de Almeida Pina;
José Miguel de Almeida Esteves;
Tiago Fernando da Silva Pereira;
Nelson Miguel Custódio Tanganha;
Márcio do Outeiro Santos;
Júlio Augusto da Conceição Fonseca;
Márcio Miguel Alves da Costa;
Pedro Miguel Cavaco Nunes;
Nuno Manuel Gomes Vasco;
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Inf
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Inf
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Inf
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(2050180)
(2050224)
(2050225)
(2050244)
(2050254)
(2050287)
(2050311)
(2050316)
(2060065)
(2060093)
(2060108)
(2060172)
(2060192)
(2060233)
(2060262)
(2060421)
(2060432)
(2060546)
(2060588)
(2060639)
(2060658)
(2060822)
(2060826)
(2060858)
(2060965)
(2060968)
(2061046)
(2070113)
(2071035)
(2071119)
(2071159)
(2071182)
(2071249)
(2071275)
(2090066)
(2090078)
(2090099)
(2090149)
(2090165)
(2090166)
(2090172)
(2090280)
(2090360)
(2090370)
(2090386)
(2090407)
(2090412)
(2090445)
(2090531)
(2090538)
(2090552)
(2090598)
(2090354)
(2090696)

2.ª Série

Jorge Manuel Afonso;
Rosa Maria Carvalho da Cunha;
José Augusto Dias de Almeida;
Hugo Miguel Batista Carvalho;
Gonçalo Nuno Carreira Raimundo;
Luís Miguel Garcia Morais;
Sérgio José Nunes Gonçalves;
Daniel Filipe Vieira Gomes;
José Filipe Gomes Matos;
Filipe Manuel Moreira da Cruz;
Paulo Davide da Silva Martins;
Emanuel Pedro Gomes;
Sérgio Filipe de Barros Edmundo;
David Monteiro Gomes;
Tânia Filipa Matos Morgado;
Nuno Miguel Marques Magalhães Costa;
Tiago Duarte Varandas;
Carlos Manuel Martins Beites;
Sandro Manuel da Costa Correia;
Nuno Manuel Figueiras Mendes Martins;
David Alexandre André Crespo;
Diogo José Arnauth Pedro;
Vítor Manuel Alves de Carvalho;
José António dos Santos Ferreira;
Hélder Tiago da Silva Resende;
Sérgio Henrique dos Santos Marques;
Hélder José Lopes de Carvalho;
André Aguilar Henriques;
Olivier Philippe Rodrigues Ferreira;
Bruno Miguel da Costa Santos Neves;
Aldino Manuel Moreira dos Santos Fernandes de Oliveira;
Carlos Manuel Guerreiro da Saúde;
Luís Carlos de Almeida Gonçalves;
Hélio Almeida Raposo;
Adilson de Jesus Vieira Gomes;
Rita Alexandra Caetano dos Reis Caeiro;
Filipe António Duarte Borges;
Luís Emanuel Oliveira Miranda;
Ivone Isabel Sá Araújo;
Joaquim Manuel Oliveira Lopes;
Rui Armando Carvalho Trindade;
André Alexandre Ribeiro Vieira;
Ricardo Jorge da Silva Pereira;
Ricardo José Gonçalves da Ressurreição;
João Eduardo Neto Silveira;
David José Almeida Lopes;
Pedro Nuno Vasques Ribeiro;
Ângela Margarida Ferreira Gradileiro Nunes;
Tiago Fernandes Fidalgo;
Jorge Eduardo Sousa Travassos;
Jorge Nuno Amaral Vaz;
Ricardo de Freitas Bernardo;
José Carlos Rodrigues Magalhães;
João Carlos Bernardo Andrade;
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Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(2090712)
(2090814)
(2090904)
(2090995)
(2091036)
(2091049)
(2091075)
(2040079)
(2071197)
(2090525)
(2090572)
(2100681)
(2100104)
(2100373)
(2100914)
(2091000)
(2100356)
(2100494)
(2100714)
(2100773)
(2100073)
(2100149)
(2100173)
(2100183)
(2100470)
(2100552)
(2100561)
(2100683)
(2100876)
(2100951)
(2101022)
(2100117)
(2100443)
(2100688)
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Daniel Oliveira Proença;
Hermínio José Morais Monteiro;
Sérgio Luís Marinho Machado;
Nélson Filipe Gonçalves dos Santos;
Fábio David da Costa Amaral;
Bruno Alexandre Pereira Vieira da Silva;
Daniel Alves Paiva;
Jorge Miguel Vermelho Fonseca;
Joel Alexandre Feliciano Lucas;
Hugo Daniel Campos Bernardo;
João Amaro Toscano Pinto;
Cláudio António Pereira dos Santos;
Nuno Filipe Alves Teixeira;
Ricardo Filipe Marques Simões;
Filipe Alexandre Girão Lopes Vieira;
José Filipe da Silva Nogueira
Miguel Filipe Freitas Amorim;
Pedro Manuel da Costa Serrano;
Márcio Filipe de Sousa Ferreira;
André Ribeiro Almeida;
Ricardo Manuel Ferreira Estrela;
David Miguel Claro Martins;
Rui Miguel dos Santos Diniz;
Vera Lúcia do Nascimento Albino;
Victor Manuel Braz da Costa;
António Jorge Rodrigues Ferraz;
Samuel Pereira Fernandes;
Luís Miguel Gama Fernandes;
Bruno André de Sousa Ribeiro;
Diogo Filipe Fernandes Morgado;
Arménio Miguel Pinto da Silva;
Gonçalo Nuno Branco Marques;
José Eduardo Godinho Charrua;
André Manuel da Silva Dias.
(Despacho 10set20)

Condecorado com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o 1Sarg Corn/Clar
(00698999) Sérgio Rodrigo Faustino da Silva.
(Despacho 23jul20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Ten
Ten
Ten
Ten

Eng
Eng
Eng
Eng

(16105514)
(16854914)
(08844313)
(16666212)

José André Ricardo Pinto;
Álvaro Teixeira Rodrigues;
Paulo Renato Carvalho Barbosa;
Romeu da Costa Carvalho;
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2Sarg
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Art
Art

(11273010)
(05605111)
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Tiago Manuel Rodrigues Pereira;
Rafael Jardim da Silva.
(Despacho 11set20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de
competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj

Art
Inf
Inf
Art
Cav

(39626692)
(02890793)
(30706992)
(14574194)
(15746001)

Cap
Cap
SAj

Eng
Inf
Art

(15533904)
(09807804)
(02035198)

Luís Eduardo Silva Ferreira Laranjo
Raúl Alexandre Ferreira da Silva Sousa Pinto
Miguel Pascoal Costa Saldanha Seabra
António Rogério Afonso Lopes
Gonçalo Nuno Miranda de Carvalho
Morais de Medeiros
André Miguel das Neves Azevedo Silva
Gonçalo Amaro Bernardo Pereira
Francisco Manuel Gomes Carrulo

“Roménia 2019”;
“Angola 2015-16”;
“Afeganistão 2016”;
“Angola 2019-20”;
“Afeganistão 2020”;
“Somália 2018-19”;
“Iraque 2019-20”;
“Iraque 2019-20”.
(Despacho 02set20)

TCor
TCor
Maj

Inf
Inf
Inf

(25982592)
(10552797)
(11236797)

Dinis Bento Vicente Duarte
José Carlos Pereira de Andrade
Bruno Paulo Lobão de Moura

“Mali 2019-20”;
“Mali 2019-20”;
“Roménia 2019”.
(Despacho 15set20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Afeganistão
2019-20”, por despacho, da data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito
da subdelegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002
de 27 de dezembro, os seguintes militares:
TCor
Maj
Cap
1Ten
Ten
SCh
SCh
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Inf
Inf
Inf
MAR
Inf
Inf
Tm
Inf
MAR
MAR
MAR

(16857891)
(09401300
(08676306)
(00020507)
(12414811)
(15451088)
(10171991)
(15210713)
(09817702)
(06801591)
(09802299)

Carlos Manuel Paulos Cordeiro;
Rui Pedro Gomes de Aguiar Cardoso;
Miguel Alexandre das Neves Nunes Gameiro;
André Nunes Pedro;
Tiago Daniel Pacheco;
Manuel Vasco Escalhão Pinheiro;
Hélder José Ferreira Regada;
David Manuel Ferreira Pimentel;
João Fernando Marques de Sousa;
Hélder António Bacalhau Bernardo;
Mário Duarte Santos Pascoeiro Andrade.
(Despacho 02set20)

Maj
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten

Cav
Cav
Inf
Inf
Cav
Cav

(02281098)
(16934304)
(06491905)
(14343610)
(11935210)
(02742612)

Tiago Alexandre Gomes Fazenda;
Ricardo Manuel Monteiro Vieira;
Luís Augusto Ferreira Calado;
Luís Miguel Costa Freire;
João Carlos Lopes Pinto;
Filipe Daniel Menaia de Oliveira;
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2Sarg
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Cav
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Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
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Cav
Cav
Inf
Cav
Cav
Inf
Inf

(14913210)
(12875013)
(04700886)
(04593291)
(07635791)
(14139103)
(02300004)
(10833806)
(01470609)
(17838704)
(07626506)
(10367406)
(00183911)
(02243810)
(14393912)
(15428915)
(16721412)
(18634314)
(11731909)
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David Machado Gomes;
Francisco André de Almeida Marques;
António Luís Martins Bernardino;
Mário João Valério Alho;
António Jaime Dias da Silva;
Ricardo Filipe de Sousa Loureiro;
Tomás Enrique Pinto Sanchez;
Lígia Daniela Coelho da Rocha;
Daniela Sofia Fernandes Macedo;
Marco André Alves Antunes;
Vítor Manuel Valente de Almeida Pereira;
Francisco Luís Pereira dos Santos Dias;
João Diogo Fernandes Machado;
Eric Horta Fernandes;
Márcio Porfírio Correia Andrade;
Diogo Micael da Silva Santos;
Joaquim Filipe Leal Pacheco;
Filipe Eduardo Costa Félix;
João Paulo Silva Morgado.
(Despacho 04ago20)

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 31 de março, autorizo a entidade
abaixo indicada, a aceitar a seguinte condecoração:
Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine – RCA
Officier
TCor

Cav

(30043393)

Vasco Sérgio do Vale Carriço.

14 de julho de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Despacho (extrato) n.º 8 360/20, DR, 2.ª Série, n.º 169, 31ago20)

Louvores
Louvo o Cor Tir Cav (18503485) Paulo Manuel Simões das Neves de Abreu, pela forma distinta,
altamente eficiente e muito esclarecida como exerceu as funções de 2.º Comandante e de Comandante, em
regime de suplência, da Brigada Mecanizada.
Como 2.º Comandante desta Grande Unidade, no período de 04 de setembro de 2018 a 09 de
dezembro de 2019, soube sempre interpretar fidedignamente a intenção e o conceito do escalão superior, agir
com total franqueza e irrepreensível lealdade, pondo em prática, completa e prontamente, as orientações e diretivas
do seu Comandante, empenhando-se na coordenação dos esforços, no cumprimento com presteza e eficácia das
tarefas e no reforço da credibilidade e da reputação granjeadas pela Brigada ao longo da sua existência.
Credor da total confiança do seu Comandante, assumiu de forma exemplar a coordenação e controlo
de cinco áreas fundamentais para o cumprimento da missão da Brigada Mecanizada. Assim, no âmbito das
atividades de formação e as de treino operacional, supervisionou de forma exímia o planeamento e execução
dos respetivos Planos, realçando-se a sua intervenção na excelente organização e conduta dos exercícios de
aprontamento de forças nacionais destacadas da responsabilidade da Brigada Mecanizada. Foi também
responsável por coordenar e controlar as atividades de manutenção e as atividades inspetivas desta Grande
Unidade, tarefas que realizou com cuidado afinco e extremo empenho, o que permitiu atingir elevados
índices de operacionalidade das suas viaturas e equipamentos e facultou ao seu Comandante, por via do
controlo da área inspetiva, uma importante ferramenta de comando e controlo. Uma última área de grande
relevância em que interveio, em coordenação com o Comando das Forças Terrestres, foi a implementação
judiciosa das diversas Medidas para Consolidar a Segurança Militar no Exército na Brigada Mecanizada e
demais entidades envolvidas, empreitada a que cometeu especial zelo, face à prioridade conferida
superiormente a este domínio.
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Ainda no quadro das suas atribuições de 2.º Comandante, merece especial atenção e relevo a sua
ação e desempenho num conjunto de atividades que muito contribuíram para o prestígio da Brigada, do
Exército e das Forças Armadas, nomeadamente o comando e/ou coordenação de demonstrações táticas para
Altas Entidades nacionais e estrangeiras, das atividades comemorativas do dia da Brigada e das atividades
de apoio à realização de exercícios nacionais e internacionais em Santa Margarida, que se revestiram de
inegável brilho e sucesso.
Como Comandante da Brigada Mecanizada, em regime de suplência, no período de 10 de dezembro
de 2019 a 30 de junho de 2020, o Coronel Tirocinado de Cavalaria Paulo Neves de Abreu sobressaiu pelos
atributos de liderança, pela sua iniciativa e manifesta aptidão para o trabalho em equipa. Encarando todas
as questões e respetivos impactos com atenção e profundidade, atuou com lucidez e determinação, tendo
logrado ultrapassar as situações que surgiram ao seu Comando, de modo sereno e metódico, congregando
sinergias, fomentando um salutar espírito de corpo e assumindo de forma resoluta e perseverante as
responsabilidades que lhe foram confiadas.
No quadro da pandemia COVID-19, conseguiu mitigar os diversos riscos associados – nomeadamente
através de planos de contingência eficazes e ajustados, incluindo medidas rigorosas de controlo e gestão do
pessoal, bem como de cumprir de forma muito eficiente todas as missões atribuídas neste âmbito à Brigada
Mecanizada, realçando-se o apoio em materiais e equipamentos a diversas entidades civis e autarquias, de
norte a sul do país, o apoio à instalação temporária e segurança de Cidadãos Requerentes de Asilo e o apoio
com recursos à sua responsabilidade a outras Unidades e Órgãos do Exército, contribuindo também dessa
forma para o cabal cumprimento da missão dos escalões superiores e para o necessário esforço coletivo que
todos foram chamados a fazer.
Oficial muito correto, afável e cordial, promoveu sempre um excelente relacionamento com as
autoridades e entidades civis locais, angariando variados apoios e sinergias, destacando-se o cuidado e
atenção devotados ao Moral e Bem-Estar dos Militares e Civis que prestam serviço em Santa Margarida,
através da constante procura de soluções em prol da melhoria das suas condições de vida e de trabalho,
nomeadamente nas diversas infraestruturas do Campo Militar de Santa Margarida, como os alojamentos, a
cozinha centralizada e a coleção visitável.
Pela sua excecional conduta, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e apego aos mais
nobres ideais de serviço que o caraterizam, é o Coronel Tirocinado de Cavalaria Paulo Neves de Abreu um
oficial de distinta craveira que dignifica e prestigia o Exército que serve, sendo inteiramente merecedor de
ser citado publicamente como exemplo a seguir e de serem os seus serviços de caráter militar considerados
relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram evidente honra e lustre para a Pátria e para a
Instituição Militar.
13 de agosto de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Cav (15720485) José Manuel Carreiro Crespo, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares e pela forma altamente honrosa e brilhante com que cumpriu as funções de Chefe da
Repartição de Relações Bilaterais e Ligação aos Adidos, da Divisão de Cooperação, Operações,
Informações e Segurança, entre 29 de janeiro de 2018 e 23 de julho de 2018, de Chefe da Divisão de
Cooperação, Operações, Informações e Segurança, em suplência, entre 23 de julho de 2018 e 31 de janeiro
de 2019 e de Chefe da Divisão de Doutrina, Normalização e Lições Aprendidas entre 01 de fevereiro de
2019 e 10 de agosto de 2020.
Como Chefe de Repartição de Relações Bilaterais e Ligação aos Adidos patenteou um profundo e
muito consistente conhecimento dos assuntos, evidenciando em todas as situações uma relevante
capacidade de potenciar os interesses nacionais, promovendo a relevância de Portugal nas diversas
intervenções e contributos para os principais aspetos das relações bilaterais do Exército, onde se salientam
a participação ativa no relacionamento com os EUA no processo de aluguer das viaturas MRAP para a QRF
na RSM, a preparação e coordenação da participação do Exército na Conferência Bilateral de Estados-Maiores
entre Portugal e o Brasil em 2018, a preparação e participação na conferência de Estados-Maiores Peninsulares,
com o Reino de Espanha, a coordenação com o Gabinete dos Adidos do Brasil para a participação de 6 militares
do Brasil, na EUTM RCA, bem como a representação do Exército no 10.º Portugal-US Defense Committee
2018 e a coordenação das atividades a desenvolver entre os dois países.
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Mais tarde como Chefe da Divisão de Cooperação, Operações, Informações e Segurança, em regime
de suplência, revelou um inigualável espírito militar e elevada competência profissional, evidenciou
características muito relevantes de compreensão do essencial e do que melhor contribui para o desempenho
e relevância do Exército, evidenciando em todas as situações um marcante espírito de sacrifício e de
obediência.
Como Chefe de Divisão de Doutrina, Normalização e Lições Aprendidas, desenvolveu um singular
trabalho de apoio ao Comando do Exército, sendo de referenciar o seu exemplar espírito de abnegação
patenteado na dinâmica que imprimiu à doutrina no Exército, à participação do Ramo no sistema de
normalização da NATO e à operacionalização do sistema de Lições Aprendidas, sendo de referenciar o
desempenho das funções de Chefe do Grupo de Trabalho da Doutrina e Treino, no Projeto do Armamento
Ligeiro, onde se evidenciou pela organização de toda a produção doutrinária referente ao novo armamento,
nomeadamente Manuais e Fichas Individuais de Formação.
O seu desempenho fica marcado pela iniciativa demonstrada na organização da participação do
Exército no evento Agile Human Factors 2019, bem como no planeamento da participação em 2020, que
muito prestigiou o Exército como organização de melhoria contínua e como instituição de referência na
otimização das Lições Aprendidas. Importa ainda referenciar o seu desempenho como Perito Militar
Principal junto da FINABEL, onde os seus valiosos contributos permitiram que a participação nacional
tenha primado pela eficácia, possibilitando um esforço adicional de consensualização com os nossos
Aliados, no seio daquela organização. Da sua participação inicial no Grupo de Trabalho da Inovação e
Transformação do EMGFA ficou patente o seu profundo conhecimento da realidade e das possibilidades
do Exército, de que resultaram propostas que espelharam empenhamentos equilibrados, conducentes com
as prioridades definidas e os interesses nacionais.
No âmbito da adaptação e resposta do Exército ao Estado de Emergência da situação pandémica
COVID-19, é de salientar o trabalho de recolha de Lições Aprendidas e de normalização do trabalho em
regime de Serviço de Prontidão no Domicílio que permitiu sistematizar numa Norma de Execução
Permanente do EME, os procedimentos a adotar em futuras situações, bem como as normas internas a
observar. Num âmbito mais lato releva a sua liderança no trabalho de sistematização e atualização
normativo do EME, no que diz respeito aos processos de execução e controlo do trabalho produzido.
Nas diferentes tarefas que tem na sua área de responsabilidade patenteou um conhecimento muito
sólido do trabalho ao nível estratégico-militar e uma visão prospetiva muito significativa, tendo ficado
evidente uma busca permanente de soluções inovadoras e criativas, procurando em todas as soluções que
apresentou promover um apoio mais eficiente ao Comando do Exército. Releva-se ainda a sua aptidão para
se focar no essencial e nos fatores críticos de sucesso das decisões, sustentando propostas de elevada
qualidade em todas as situações, demonstrando superior flexibilidade, mantendo sempre índices de
produtividade de exceção. Transmite calma, serenidade e confiança em todas as situações, atuando sempre
de forma muito segura, mantendo um elevado rendimento mesmo em situações de maior pressão. Muito
metódico na elaboração do seu processo de pensamento, determinado e extraordinariamente perseverante,
tem o desenvolvimento do Exército como o seu mote, envidando todos os esforços para atingir consensos
e para procurar as melhores soluções numa lógica de serviço a Portugal.
A extrema dedicação, espírito de obediência e inquestionável lealdade patenteados, aliadas à sua
excelente capacidade de adaptação a novas circunstâncias, elevado espírito de equipa e sã camaradagem,
permitiram tornar-se num colaborador de extrema relevância nas atividades de Direção e Chefia que
cumpriu, pelo que é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes militares
e pessoais que creditam o Coronel de Cavalaria José Manuel Carreiro Crespo, como um militar de eleição,
que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, em que se relevam
o espírito de missão, o profissionalismo e a coragem física e moral, devendo, por isso, os serviços por si
prestados, serem considerados extraordinários, relevantes e distintos.
01 de agosto de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional, o TCor Cav (04067989) José
Carlos da Silva Mello de Almeida Loureiro, pelas elevadas qualidades profissionais e forma
extremamente competente e dedicada como tem vindo a exercer as funções de assessor na Direção de
Serviços de Planeamento Estratégico de Defesa nesta Direção-Geral.
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Funcionário responsável pelo acompanhamento do projeto Mobilidade Militar da PESCO da União
Europeia, afirmou-se pela capacidade de planeamento e de organização que lhe permitiram promover
dinâmicas de trabalho interministerial de elevada qualidade, contribuindo significativamente para o
prestígio do Ministério da Defesa Nacional.
Enquanto responsável pela coordenação dos trabalhos do Grupo de Acompanhamento de
Planeamento de Defesa (GAPD), tem conseguido lograr uma gestão criteriosa e ponderada tanto dos
recursos como do tempo disponível no cumprimento das diversas atividades associadas ao Ciclo de
Planeamento de Defesa Militar, demonstrando notável juízo crítico, lealdade e sentido de serviço público
na procura de soluções oportunas e ajustadas.
No âmbito da Gestão de Crises, destacou-se por uma invulgar capacidade prospetiva, sustentada em
vasta experiência militar que muito contribuiu para a sua elevada produtividade, em particular na
preparação do NATO Crisis Management Exercise 2021 (CMX21), quer na dinâmica interna que
desenvolveu com as diversas entidades intersetoriais que integram o planeamento do exercício, quer pela
forma como tem representado Portugal nas várias reuniões de planeamento.
É ainda responsável pelo acompanhamento das dinâmicas associadas à transformação da NATO,
apoiando-se nos seus conhecimentos estruturados sobre a organização para a elaboração de pareceres
precisos e concisos no apoio ao processo de decisão política.
A qualidade da sua prestação na coordenação de grupos de trabalho, compostos por militares e civis,
apoiada na sua facilidade de comunicação, iniciativa, adaptação, serenidade, determinação e maturidade,
que revelou-se determinante na prossecução dos objetivos superiormente definidos, são qualidades que,
aliadas à nobreza de caráter e probidade, o qualificam como oficial de elevado potencial, que prestigia a
Arma a que pertence, o Exército Português, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa Nacional.
Pelo que precede e que evidencia um extraordinário desempenho, elevados dotes de caráter e
excecional conduta moral posta no cumprimento das suas funções, considero os serviços prestados pelo
Tenente-Coronel José Carlos Loureiro como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram
honra e lustre para o Ministério da Defesa Nacional.
17 de agosto de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 560/20, DR, 2.ª Série, n.º 179, 14set20)

Louvo, por proposta do Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional, o TCor Tm (17342788)
Henrique Martins dos Santos Cunha, pela forma singularmente proativa, eficiente, dedicada e
extraordinariamente competente como desempenhou, durante cerca de 11 anos, as funções de especialista
de gestão de informação (business intelligence) e posteriormente de coordenador da Área Técnica de
Planeamento e Gestão de Informação (ATPGI) da Direção de Serviços de Sistemas de Informação da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
Oficial engenheiro de transmissões, de sólida formação militar, técnica e cívica, fez sobressair a sua
elevada competência profissional e virtudes pessoais, donde se realça o rigor, a sua excecional capacidade
de trabalho, permanente disponibilidade, iniciativa, espírito e visão inovadora e aptidão para bem servir nas
mais diversas circunstâncias. O Tenente-Coronel Henrique Cunha, enquanto coordenador técnico da
ATPGI, liderou de forma eficaz e eficiente a sua equipa e coordenou interna e externamente, de forma
exemplar, os diversos projetos da área de planeamento, controlo orçamental e gestão de informação
associados ao Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional (SIGDN), donde merecem especial destaque
a estruturação e o desenvolvimento dos dashboards orçamentais dos ramos, o dashboard de Recursos
Humanos do EMGFA e o dashboard da Lei de Programação Militar das entidades executoras.
De realçar a frontalidade, disciplina, carácter, abnegação e pragmatismo, que, juntando à sua
serenidade, o levaram a atingir pleno sucesso em desafios complexos e de elevado relevo, contribuindo,
assim, de forma indubitável, para a consecução da missão e do prestígio e imagem da Secretaria-Geral e do
Ministério da Defesa Nacional, com resultados ao nível dos sistemas de informação de apoio à decisão, que
dignificam a Defesa Nacional.
A sua visão, capacidade dialética e o seu espírito aberto e disruptivo constituíram-se num dos
principais agentes da mudança, tantas vezes necessários nos projetos inovadores, tendo sido sempre
acompanhados de soluções práticas e credíveis, radicadas nos seus profundos conhecimentos na área de
planeamento e gestão de informação, os quais contribuíram indelevelmente para a implementação e
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disseminação de novas metodologias no quadro do apoio à decisão na Defesa Nacional. Esta atitude
proativa foi instrumental na apresentação sistemática de soluções inovadoras em matéria de estruturação e
gestão de informação, incluindo dados pessoais, de intrínseca sensibilidade.
Assim, pela notável competência técnico-profissional demonstrada e excecionais qualidades
militares evidenciadas, sentido de missão e de bem servir, elevados dotes sociais e de carácter, abnegação,
pragmatismo, iniciativa e espírito inovador, o Tenente-Coronel Henrique Cunha é merecedor de
reconhecimento público e os serviços por si prestados devem ser considerados extraordinários, relevantes
e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para a Defesa Nacional.
29 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 536/20, DR, 2.ª Série, n.º 170, 01set20)

Louvo o Ten Eng (05951411) Emanuel Carvalho Gonçalves, pelas relevantes qualidades pessoais
manifestadas ao longo dos últimos dois anos, no cumprimento das funções de Comandante do 1.º Pelotão
de Engenharia da Companhia de Engenharia de Combate Pesada da Brigada Mecanizada
(CEngCombPes/BrigMec), e de AG3-ENGINEERS (Trainer), no cumprimento da missão da Força
Nacional Destacada do 10.º Contingente Nacional, no âmbito da Operation Inherent Resolve no Teatro de
Operações (TO) do Iraque (10CN/FND/OIR).
Como Comandante do 1.º Pelotão de Engenharia, demonstrou no âmbito técnico-profissional um
extraordinário desempenho na forma como ministrou formação ao Pelotão na área dos Sapadores e
participou nos exercícios da Companhia. Participou ainda em diversos LFX e exercícios práticos com
explosivos, assumindo uma postura responsável, garantindo a preparação, coordenação e execução das
tarefas atribuídas ao Pelotão, tendo alcançado excelentes resultados, os quais contribuíram para o cumprimento
dos objetivos, e consequentemente para o cumprimento da missão da CEngCombPes/ BrigMec.
Durante o período de aprontamento, primou por uma invulgar dedicação e empenho, evidenciando-se
pela elevada competência, com que geriu toda a formação e treino dos militares de Engenharia,
preparando-os para executarem as tarefas no TO. Como Oficial de Pessoal do Estado-Maior do
10CN/FND/OIR que desempenhou em acumulação, destacou-se pela forma eficiente com que cumpriu esta
função, mantendo uma constante preocupação nesta área tão sensível, realizando um trabalho intenso de
planeamento e organização dos diversos assuntos, demonstrando ter um excecional sentido do dever,
abnegação e camaradagem.
Já no TO, constituiu-se como coordenador de formação e treino na Equipa de Formação de Comando
de Brigada da Brigade Training Team, da Task Force Besmayah (TFB), na área da Engenharia Militar
ministrada no Building Partnership Capacity de BESMAYAH às Iraqi Security Forces (ISF), onde se
destacam os Cursos ministrados nas áreas da Engenharia de Combate, nomeadamente o Counter Improvised
Explosive Device (C-IED) e Defesa NBQ-R, elemento integrador dos elementos da Joint Improvised-Threat
Defense Organization e das Joint Expeditionary Teams presentes na TFB, reforçando os blocos formativos
de C-IED. Paralelamente realçam-se os diversos apoios e contributos ao Besmayah Range Complex, na
formação de formadores, e na elaboração da Educational Field C-IED (Circuito de Treino C-IED),
contribuindo decisivamente para o apoio à formação e treino das ISF, e para a validação e reconhecimento
da capacidade formativa do Contingente Português.
Face ao exposto é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes
militares e pessoais que creditam o Tenente de Engenharia Emanuel Gonçalves, como merecedor de ser
considerado um exemplo a seguir e os serviços por si prestados serem considerados de elevado mérito,
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão, da Brigada
Mecanizada e do Exército.
11 de agosto de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Por proposta de Dom Rui Manuel Sousa Valério, Bispo da Diocese das Forças Armadas e Forças de
Segurança, louvo o SAj Art (16920289) Joaquim Manuel Cheira Marçalo, pela forma excecionalmente
dedicada, competente e profissionalismo com que tem pautado o seu desempenho como vice-chanceler na
Capelania-Mor da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional.
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No desempenho das suas variadas funções, tem revelado ser um elemento altamente motivado, dando
resposta cabal, em tempo e em qualidade, a todas as solicitações e desafios propostos, demonstrou no âmbito
técnico-profissional, revelar elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais,
que se traduziram na forma altamente meritória como soube tratar os assuntos relativos ao serviço religioso, bem
como, internamente, desenvolveu contactos com os vários serviços da Direção-Geral de Recursos da Defesa
Nacional, fazendo-o sempre de tal forma que lhe permitiu granjear a simpatia, o respeito e a admiração de todos
quantos com ele se relacionaram.
O Sargento-Ajudante Joaquim Marçalo, manteve sempre uma enorme capacidade de organização e
assinalável dedicação ao trabalho, uma postura de grande disponibilidade e prontidão de resposta em
situações de grande exigência, designadamente, na organização do expediente e arquivo da Capelania-Mor,
na elaboração dos documentos de carácter religioso e militar, o zelo que sempre dedicou, o fino gosto
demonstrado e a particular sensibilidade tida na conservação e na elaboração dos registos sacramentais.
Desta forma, demonstrou espírito de obediência e bem servir, grande dinamismo e permanente
disponibilidade para a missão, qualidades pelas quais dignificou e prestigiou a Capelania-Mor.
O Sargento-Ajudante Joaquim Marçalo, demonstrou um empenho contínuo, muito para além do
expectável, nomeadamente no estudo, composição e elaboração dos diversos Guias para as peregrinações
internacionais, nomeadamente para a Peregrinação Militar Internacional a Lourdes, assim como as
peregrinações culturais que esta capelania levou a cabo com os destinos da Terra Santa, Jordânia, Itália e
Turquia, e que depois com grande zelo acompanhou os diversos grupos nos destinos de peregrinação,
recebendo os maiores elogios. Ainda como Percutor de Portugal para a Peregrinação Militar Internacional,
mostrou elevado nível de profissionalismo, demonstrando-o no serviço, bem como nos contactos com as
entidades internacionais quer nas reuniões internacionais quer durante as peregrinações ao Santuário de
Lourdes, em França, fazendo-o sempre de tal forma que lhe permitiu granjear a simpatia, o respeito e a
admiração de todos quantos com ele se relacionaram. Além do exemplo, a sua colaboração ainda foi
imprescindível para que a Capelania-Mor atingisse os objetivos que mais interessavam à defesa nacional.
Pelas razões expostas, é da mais elementar justiça que manifesto o reconhecimento público pela
elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais
evidenciadas pelo Sargento-Ajudante Joaquim Marçalo no exercício das suas funções.
29 de julho de 2020. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto António Rodrigues
Coelho.
(Louvor n.º 338/20, DR, 2.ª Série, n.º 173, 04set20)

Louvo o 1Sarg Eng (00572201) Joaquim Mário Gaisita Ramalho, pela elevada competência
profissional, segurança e extraordinária dedicação como tem desempenhado as funções que lhe têm sido
cometidas no Centro de Comunicações da Presidência da República ao longo dos últimos dois anos.
O Primeiro-Sargento Joaquim Ramalho é portador de excecionais qualidades e virtudes militares, de
onde se destaca, a prática da lealdade e da disciplina militar, a par de notável zelo pelo serviço e de uma
constante vontade em adquirir os conhecimentos necessários para criar métodos de trabalho próprios, que
tem aplicado com alta eficiência e sabedoria no desempenho das suas funções como operador de câmara na
Assessoria para a Comunicação Social da Casa Civil da Presidência da República.
Dotado de relevantes qualidades pessoais, de uma sólida formação moral e profissional, promove
excelentes relações humanas em trabalho de equipa que lhe têm granjeado a estima e consideração de todos
os que com ele têm privado.
Pela sua permanente disponibilidade e prontidão, reveladoras de qualidades de abnegação e espírito
de sacrifício e de obediência exemplares e pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, o
Primeiro-Sargento Joaquim Ramalho, tornou-se digno de, por esta forma, ver distinguidos os seus serviços,
os quais devem ser considerados relevantes e de muito mérito.
03 de setembro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Louvor n.º 353/20, DR, 2.ª Série, n.º 184, 21set20)
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Louvo o 1Sarg Tm (00392296) Marco Paulo Fernandes de Oliveira Neves, pelas extraordinárias
qualidades de trabalho, elevada competência profissional e extraordinário desempenho como tem
desempenhado as suas funções, no Centro de Comunicações da Presidência da República, ao longo dos
últimos três anos.
Na área técnica, onde possui elevados e excelentes conhecimentos profissionais e um carácter
dinâmico e empreendedor, tem cooperado para a manutenção da rede telefónica, dos sistemas de som e dos
meios audiovisuais existentes, contribuindo, assim, fortemente para a eficácia e sucesso do serviço prestado
pelo Centro de Comunicações.
Também nos diversos apoios de som prestados nos eventos de Sua Excelência o Presidente da República,
quer no Palácio de Belém, quer no exterior, incluindo no estrangeiro, o Primeiro-Sargento Marco Neves tem
prestado um serviço de excecional qualidade, reconhecido pelos diversos intervenientes nestas missões.
Pelas suas relevantes qualidades pessoais, abnegação e permanente disponibilidade, reveladora de
um espírito de sacrifício e de obediência exemplares, que aliadas à prática das virtudes da lealdade, e da
disciplina militar, tornam o Primeiro-Sargento Marco Neves digno de ser apontado ao respeito e
consideração pública, devendo os serviços por si prestados, de que resultou lustre e honra para a instituição
militar, ser considerados dignos e relevantes.
03 de setembro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Louvor n.º 352/20, DR, 2.ª Série, n.º 184, 21set20)

Louvo o 1Sarg Cav (09258604) Ricardo Filipe da Silva Costa, por ter revelado elevada
competência e vincado sentido das responsabilidades no âmbito técnico-profissional, nos últimos dois anos,
no exercício das funções de Sargento Adjunto do Esquadrão de Reconhecimento da Brigada Mecanizada
(ERec/BrigMec), e de Trainer, no cumprimento da missão da Força Nacional Destacada do 10.º
Contingente Nacional, no âmbito da Operation Inherent Resolve no Teatro de Operações (TO) do Iraque
(10CN/FND/OIR).
Na função de Sargento Adjunto do ERec, demonstrou extraordinário desempenho através de um
permanente cuidado com o armamento, equipamentos e materiais à sua responsabilidade, com o foco na
manutenção da operacionalidade, preservação e organização dos mesmos, contribuindo para a criação das
melhores condições de trabalho das Subunidades do Esquadrão e consequentemente para a execução das
tarefas e missão do ERec/BrigMec.
Durante a fase de aprontamento na BrigMec do 10CN/FND/OIR, pautou permanentemente a sua
conduta pelos valores e virtudes militares, agindo sempre com elevada retidão, distinguindo-se pela
sua singularidade, dinamismo, entusiasmo e voluntarismo nas suas ações. Cumpriu com todas as
solicitações e auxiliou o seu chefe de equipa de formação a preparar a respetiva equipa aos vários
níveis, desenvolvendo os métodos e técnicas de formação e garantindo os equipamentos e materiais de
apoio necessários à formação, tendo sempre presente as tarefas a executar no TO e suas caraterísticas
de elevada complexidade, concorrendo para eficiência, como foram alcançados os objetivos do
aprontamento, materializados principalmente durante os exercícios de preparação e certificação
(BESMAYAH 192 e BAGDAD 192).
No TO como Trainer da Equipa de Formação da 2.ª Companhia de Manobra, do Battalion Training
Team 1, pertencente à Brigade Training Team, da Task Force Besmayah, aplicou e desenvolveu as
capacidades adquiridas, contribuindo decisivamente para o apoio à formação e treino das Iraqi Security
Forces (ISF), e para a validação e reconhecimento da formação e treino ministrado pelo Contingente
Português às ISF, pautando sempre a sua conduta por um elevado profissionalismo, enorme sentido de
lealdade, camaradagem, espírito de obediência e relevantes qualidades pessoais, granjeando a estima e
consideração de todos os que com ele privaram.
Atento o exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes
militares e pessoais que creditam, o Primeiro-Sargento de Cavalaria Ricardo Costa como justo merecedor de ser
considerado um exemplo a seguir, devendo os serviços por si prestados serem considerados de elevado mérito,
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
11 de agosto de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o 1Sarg Cav (07522206) Tiago Filipe Faitão Teixeira, por ter revelado extraordinário desempenho
ao longo dos últimos dois anos, no exercício dos cargos de Comandante da Secção de Transportes do Pelotão de
Reabastecimento e Transportes do Esquadrão de Comando e Serviços do Grupo de Carros de Combate da Brigada
Mecanizada (ECS/GCC/BrigMec), e no cumprimento da missão da Força Nacional Destacada (FND) do 10.º
Contingente Nacional, no âmbito da Operation Inherent Resolve no Teatro de Operações (TO) do Iraque.
Como Comandante da Secção de Transportes, demonstrou capacidade de trabalho, dedicação, e espírito de
corpo, não poupando esforços para a realização das tarefas atribuídas, demonstrando elevada competência no
âmbito técnico-profissional ao comandar uma Secção caraterizada pelas inúmeras solicitações diárias, destacandose pela sua confiança e lealdade, garantindo a coesão entre os seus pares e subordinados, denotando uma excecional
capacidade para manter e transmitir o controlo, a calma e a serenidade, contribuindo desta forma para o rendimento
nas várias situações, e para o cumprimento das tarefas e missão do ECS/GCC.
Integrando a FND aprontada pela BrigMec, a projetar para o TO do Iraque, e durante a fase de aprontamento,
constituiu-se como um elemento cooperante com o seu chefe de equipa de formação nas mais variadas situações,
destacando-se a preparação da equipa para as tarefas a desempenhar, materializado nos resultados alcançados
principalmente nos exercícios de preparação e certificação da força, BESMAYAH 192 e BAGDAD 192. Já no TO,
no cargo de Trainer da Equipa de Formação da 2.ª Companhia de Manobra do Battalion Training Team 1,
pertencente à Brigade Training Team, da Task Force Besmayah, demonstrou relevantes qualidades pessoais,
evidenciando-se como formador muito dinâmico, eficaz e proficiente, possuidor de vincado espírito de sacrifício,
no planeamento, preparação, e coordenação das sessões de formação ministradas às Iraqi Security Forces,
concorrendo assim para o apoio à formação e treino das forças Iraquianas, procurando constantemente melhorar
as suas capacidades de comunicação com os formandos, tendo em vista a cativação e motivação dos mesmos.
Nomeado para ministrar o curso de Lança-Granadas Foguete RPG7, demonstrou total disponibilidade e
adaptabilidade, colocando em prática todos os seus conhecimentos técnico-táticos em prol da formação,
evidenciando-se pela vontade de aprender e para ministrar o curso, contribuindo assim de forma inequívoca para a
validação e reconhecimento da formação de excelência ministrada pelo Contingente Português.
Face ao exposto e pelo conjunto das excecionais virtudes militares, reiteradamente evidenciadas, tornase justo enaltecer os serviços prestados pelo Primeiro-Sargento Tiago Teixeira, como importantes e de elevado
mérito, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão, da Brigada
Mecanizada e do Exército.
11 de agosto de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a
situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data:
Posto

Cor

A/S

Cav

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

(00364985)

Álvaro Manuel Claro
Guedes de Seixas Rosas

Quadro art.º 173.º

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

08-07-20

TCor Inf

(09868194)

Pedro Miguel Vaz Pires
Ferreira

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

08-07-20

TCor Art

(00440093)

José Carlos Pinto Mimoso

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º
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Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

TCor Art

(06957088)

Maurício Luciano Saraiva
Raleiras

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

29-07-20

TCor Art

(00440093)

José Carlos Pinto Mimoso

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

29-07-20

(Despacho 31jul20)

Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Desde

Atual

SCh

Inf

(07555285)

Bernardo Figueiredo
Rodrigues

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º
conj. al. a) n.º 1
do art.º 149.º

07-06-20

SCh

Inf

(15028384)

José Augusto Costa
Rodrigues

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

23-07-20

SAj

AdMil (04939188)

Celestino Campos
Gameiro

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

22-06-20

SAj

Cav

(00459790)

Inácio José Pitadas
Borracha

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º
conj. art.º 105.º

01-07-20

SAj

Tm

(00429190)

Alexandra Maria Damião
Serrano Rosa

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

01-07-20

SAj

Trans

(06963097)

Carlos Alberto Dias
Carvalho

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º
conj. art.º 105.º

13-07-20

SAj

AdMil (04939188)

Celestino Campos Gameiro

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

13-07-20

Nuno José da Fonseca
Lopes

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1
do art.º 174.
conj. al. a) n.º 1
do art.º 149.º

28-01-20

1Sarg Inf

(18284600)

(Despacho 31ago20)

Passagem à Situação de Reserva
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o MGen (01346681) Carlos Alberto Grincho
Cardoso Perestrelo, transite para a situação de reserva nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 153.º do
EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerado nesta situação
desde 04 de novembro de 2019.
29 de julho de 2020. — Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação
do Chefe do Estado-Maior do Exército, o Diretor de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 8 512/20, DR, 2.ª Série, n.º 173, 04set20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o Cor Inf (02965384) António Martins Gomes
Leitão, transite para a situação de reserva nos termos do n.º 2 do artigo 155.º, conjugado com o artigo 185.º
do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerado nesta situação
desde 31 de dezembro de 2019.
Por delegação do Chefe de Estado-Maior do Exército, o Comandante do Pessoal do Exército.
29 de julho de 2020. — O Tenente-General Ajudante-General do Exército, José António da Fonseca
e Sousa, Tenente-General.
(Despacho n.º 8 487/20, DR, 2.ª Série, n.º 172, 03set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem
para a situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada
um se indica:

Posto
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh

A/S
SGE
TManMat
Art
Farm
SGE
AdMil
SGE
Art
Inf
Mat
PQ
Art
Cav
SGE

NIM
(17876781)
(18725181)
(16833784)
(11594384)
(12233081)
(06207184)
(18030181)
(16287183)
(04493883)
(19705083)
(06137483)
(06398783)
(09031583)
(13703483)

Nome
Mário José Rodrigues Salvo Paiva
António José Branco Pinto
Artur Manuel Mendes Figueiredo
Ilda Maria de Sousa Antunes Dias
Francisco José Gordo Gasalho Bicho
António Manuel Pereira Baptista
António Manuel Martins Mendonça
Edigar de Almeida Almeida
João Evangelista Borges
António Manuel Forca
Alcino Faria da Costa
Eduardo Hígino do Nascimento Moreira
João Emanuel Costa Soares
Paulino de Gouveia Nóbrega

Data Reserva
21-08-19
21-10-19
01-11-19
01-11-19
18-11-19
27-12-19
30-12-19
23-07-19
03-08-19
07-10-19
01-11-19
01-11-19
01-11-19
16-12-19

Por subdelegação do Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, após subdelegação
do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército.
28 de julho de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Fora da Efetividade de Serviço, José
Carlos dos Santos Leal Teixeira, Coronel de Artilharia.
(Despacho n.º 8 558/20, DR, 2.ª Série, n.º 174, 07set20)


III — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Colocações
Manda o Exmo. Major-General Diretor da Administração de Recursos Humanos, ao abrigo dos poderes
subdelegados pelo Exmo. Tenente-General Ajudante General do Exército, neste delegado por S.Exa. o General
Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos das NNCMQP, que os militares das UEO a seguir designadas,
sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas datas que para cada um se indica:
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A/S

NIM

SCh

Eng

(05285686)

SAj

Trans

(16950094)

SAj
SAj
SAj

Inf
Cav
Tm

(09724396)
(00459790)
(02308391)

SAj
1Sarg
2Sarg

Trans
Cav
Cav

(06963097)
(19230904)
(18439811)

2Sarg

Cav

(12227612)

Nome

Vítor Manuel Pires Gonçalves
Capela
Ricardo Manuel Adolfo da
Estrela
Bruno Paulo Almeida França
Inácio José Pitadas Borracha
Domingos Manuel Gomes
Gonçalves
Carlos Alberto Dias Carvalho
Mário José Ferreira Magalhães
João Carlos Regueira Leitão
Lázaro
Guido Cancela Simões
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U/E/O
Anterior
COA/
EMGFA
ZMA
RG2
RG2
RI15
ES
CIGeoE
ERec/
BrigMec
GCC

Atual

Data
Colocação

RG2
COA/
EMGFA
Cmd/ZMA
DARH

18-06-20

GabCEME
DARH
RC 6

13-07-20
13-07-20
13-07-20

GCC
ERec/BrigMec

25-05-20
28-05-20

16-06-20
22-06-20
01-07-20

Nomeações
Considerando que o Ministério da Defesa Nacional (MDN) e a “NATO Communications and
Information Organization” (NCIO) assinaram, em 9 de abril de 2015, o “Memorandum of Understanding”
(MOU) relativo à “Co-operation on C4ISR and Cyber Defence Activities”, tendo em vista o
desenvolvimento de atividades conjuntas de cooperação nas áreas de “Command, Control, Communications,
Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance” (C4ISR) e “Cyber Defense”, que permitam
assegurar o nível adequado de interoperabilidade dos sistemas nacionais com os sistemas da NATO;
Considerando que, pelo Despacho n.º 7 861/2016, de 16 de junho, foi aprovada a estrutura de Gestão
Nacional do Memorandum of Understanding (MOU) Relativo a Co-Operation on C4ISR and Cyber
Defence Activities, para efeitos de assegurar a operacionalização do Memorando, procedendo, como tal, à
constituição da estrutura de gestão que, a nível nacional, assegurasse a direção e gestão de todas as
atividades desenvolvidas no seu âmbito;
Considerando que a vigência inicial do MOU, com duração de 5 anos, atingiu o seu termo a 9 de
abril de 2020, torna-se necessário promover o processo de renovação do Memorandum of Understanding
(MOU) entre o Ministério da Defesa Nacional e a NATO Communications and Information Organization
(NCIO) relativo ao Co-operation on C4ISR and Cyber Defense Activities;
Assim, atento o anteriormente exposto, verificando-se não existirem aspetos normativos e de
natureza orçamental que justifiquem a inviabilidade da sua aprovação pelo Estado Português, determino o
seguinte:
1 — Aprovo, ao abrigo das alíneas f) e g) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei da Defesa Nacional, aprovada
pela Lei Orgânica n.º 1-B/2009, de 7 de julho, na sua redação atual, a minuta da adenda n.º 1 ao MOU
relativo ao Co-operation on C4ISR and Cyber Defense Activities, que me foi submetido pela Direção-Geral
de Recursos da Defesa Nacional, a coberto da informação n.º 671, de 19 de maio de 2020.
2 — Delego no diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, Dr. Alberto António Rodrigues
Coelho, a assinatura da adenda n.º 1 do referido MOU, nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do
Código de Procedimento Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.
3 — Nomeio o MGen (13030683) Jorge Filipe Marques Moniz Côrte-Real Andrade, subdiretor-geral
de Recursos da Defesa Nacional, para o cargo de Senior Representative da estrutura de gestão nacional do
referido MOU, em substituição do MGen João Guilherme Rosado Cartaxo Alves.
4 — O presente despacho produz os seus efeitos a partir de 9 de abril de 2020, ficando por este meio
ratificados todos os atos praticados pelo diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional e pelo Senior
Representative, desde aquela data, que se incluam no âmbito da presente delegação de competências e
nomeação.
29 de julho de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Despacho n.º 8 737/20, DR, 2.ª Série, n.º 178, 11set20)
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IV — DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
Início de funções
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto
Cor

A/S
AdMil

NIM

Nome

(08394684)

Rui Alexandre de Castro Jorge
Ramalhete
João Carlos Sobral dos Santos
José Júlio Barros Henriques
Eduardo Manuel Vicente Caetano
de Sousa
João Paulo Silvestre Paulino

Cor
Inf
Cor
Art
Cor Tir Art

(08976784)
(01422282)
(14358582)

TCor

(05337188)

Inf

UEO
IGE
IPE
UnAp/EME
EuroDefense/
Portugal
MusMil/Lisboa

Data
10-02-20
23-02-20
20-04-20
01-09-20
01-09-20

Fim de funções
Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Nome

Cor

Inf

(04180880)

Cor

AdMil

(08394684)

Cor
TCor
TCor

AdMil
Cav
TexpTm

(15166579)
(09299790)
(00576178)

Jorge Manuel Fernandes Alves
de Oliveira
Rui Alexandre de Castro Jorge
Ramalhete
António Jorge de Sousa Machado
Luís Manuel da Palma Franco
Agostinho de Aguiar Pinto Janeiro

UEO

Data

SIPR/PCM

01-06-20

IGE
LC/Porto
MusMil/ELvas
MusMil/Elvas

03-06-20
03-08-20
04-05-20
24-08-20


V — OBITUÁRIO
2020
Faleceu o militar abaixo mencionado do RL2
agosto

29

SCh

Cav

(15390890)

Rui Manuel Matos Rodrigues.

Faleceu o militar abaixo mencionado do RA4
setembro

01

Maj

TPesSecr

(13236385)

António Manuel Matos Marques.

Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
maio
junho
agosto
setembro
setembro

25
11
28
04
04

Cor
2Sarg
SCh
1Sarg
1Sarg

AdMil
Mat
Inf
Aman
Mus

(50473211)
(50007011)
(23109011)
(03396069)
(07219963)

António Bota Filipe Viegas;
João Remédio Marques Rato;
Fernando do Nascimento Picanço Gonçalves;
Vitorino João Matos Elias;
José Manuel Ricardo;
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setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
setembro
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05
06
07
07
08
10
10
11
13
13
15
16
17
20
25
26
27
30

Maj
Cap
SCh
SCh
MGen
Cor
Cap
SCh
TCor
TCor
1Sarg
Cor
SMor
SAj
CbAdj
SMor
SMor
1Sarg

SGE
SGE
Med
AdMil
Art
SGE
SGE
TManMat
QEO
Inf
Art
Inf
Med
Mat
PQ
Inf
Inf

(03224072)
(52054811)
(52066511)
(51024611)
(51264611)
(51369411)
(50089411)
(52182611)
(42175749)
(05897666)
(50348711)
(50275811)
(52130611)
(50941311)
(38170453)
(55002511)
(50535311)
(51788611)

João Cabral Casimiro;
Elísio Gonçalves da Costa;
Amaro António da Cruz;
Bento Cachopo Campaniço;
Carlos Gonçalves do Amaral;
Mário Pinto Rodrigues de Almeida;
Manuel Gonçalves Pena;
Manuel Jacinto Pacheco Júnior;
Apolinário Dias Claro;
Manuel Francisco Alves Miguéns;
Manuel Palhinhas Beijocas;
Manuel Francisco Ganhão Palma;
António Rosado Saraiva;
Francisco Graça Gordo;
António Ferreira;
José Joaquim do Rosário Lourenço;
Joaquim Fernandes Pereira;
Mário Augusto Palmeiro.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 10/31 DE OUTUBRO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:
I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo diploma
legal,os seguintes militares:
Cor

Tm

(19548387)

Rui Jorge Fernandes Bettencourt.
(Despacho 09set20)

TCor

Inf

(07212591)

José Manuel de Almeida Santos Leal.
(Despacho 10set20)

TCor

Art

(27812592)

José Carlos Pires Batista.
(Despacho 30jul20)

TCor
TCor

Art
Inf

(15130094)
(06405694)

Rui Jorge de Matos Alvarinho;
Ricardo Manuel dos Santos Camilo.
(Despacho 17set20)

SCh

AdMil

(11279486)

José de Freitas Vieira.
(Despacho 22set20)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 1 do artigo
34.º, atento o disposto nos artigos 13.º e 16.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, conceder a
Medalha de Serviços Distintos, Grau Prata, ao SCh Mat (03933288) Carlos Manuel Pinto dos Reis.
(Portaria n.º 592/20, DR, 2.ª Série, n.º 193, 02out20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, nos termos do disposto nos artigos 17.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo diploma
legal, o SCh SGE (02903391) José Domingos Camilo Maranga.
(Despacho 17set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cor

Eng

(06282588)

Leonel José Mendes Martins.
(Despacho 25set20)

Cor

Farm

Res

(09882782)

Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira Jorge.
(Despacho 10set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar respetivamente com a classe da Medalha de
Mérito Militar, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
Segunda Classe
TCor
TCor

Eng
Inf

(06667591)
(04762793)

António José Nunes Donário Veríssimo;
Luís Miguel da Paz Lopes.
(Despacho 14set20)

TCor

Vet

(03953883)

Ana Cristina de Aguiar Mimoso Fontes Falcão.
(Despacho 29set20)

Maj

Inf

(06432900)

Nuno Joaquim Rebola Bento.
(Despacho 14set20)

Terceira Classe
Cap

AdMil (08979604)

Rui Alexandre Cerqueira Carneiro.
(Despacho 14set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 3.ª Classe,
por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos
artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da Guarda Nacional
Republicana:
Cap
Cap

Cav
Cav

(2031226)
(2050042)

Davide José Lemos Ferreira;
Luís Miguel Costa Ribeiro;
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Inf
Cav

(2080024)
(2041122)
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Nelson José Caldeira Pestana;
António Manuel Carriço do Maio.
(Despacho 31jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
SCh
SCh

Mus
Mus

(07075985)
(10035090)

José António Alves Marques;
Alberto César Carreira Lages.
(Despacho 30jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 4.ª Classe,
por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos
artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares da Guarda Nacional
Republicana:
SCh
SAj
SAj
Cb
Guard Pr

AdMil
Inf
Inf
Inf
Inf

(1880395)
(1970842)
(1950087)
(1990545)
(2020140)

José Manuel Carvalho do Bernardo;
Hélder José Monteiro Serdoura;
José Fernando Pardal Gato;
José Marco Rodrigues Serrão;
Ana Luísa Ferreira da Rocha Guerra.
(Despacho 14set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 4.ª Classe,
por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg

Eng
Mat
AdMil
PesSec
AdMil

(13439592)
(09231791)
(26465892)
(39045192)
(17291103)

Paulo Miguel Teixeira Mesquita;
Vítor Manuel Esperança Brissos;
Alexandre Manuel Alves Pinhal Aluai;
Pedro Manuel Lopes Quelhas;
Vítor Hugo Ramalho Bibiu.
(Despacho 14set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj

Art
AdMil
Art
Art
Inf
Art
Cav

(06022387)
(16797293)
(08096595)
(08096498)
(07617996)
(19434299)
(19299302)

Luís Miguel Batista Martins;
Paulo Jorge Rainha;
Henrique Manuel Mota de Azevedo;
José Filipe Sousa Cruz Pereira;
Rui Miguel Braz Eusébio;
Sónia Liliana Mancilha Valente Baldaia;
Ricardo Manuel Martins Pereira dos Santos Coelho.
(Despacho 29set20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar
e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o TCor AdMil
(01105992) Fernando Manuel Batista Costa.
(Despacho 30jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Terceira Classe
Cap
Cap
Cap

AdMil
AdMil
Med

(07799004)
(11177405)
(10707511)

Flávio José Rodrigues Fernandes;
João Francisco Mesquita Folgado Vicente Lopes;
Ana Rita dos Reis Santos.

(03817690)
(18260292)
(11892197)
(13227797)
(06142002)
(08089897)
(11936297)

Luís Miguel da Conceição Esteves;
João Paulo Ferreira Bentes;
Ricardo Miguel Gaspar dos Reis;
Rui Lopes Antunes;
António Luís Elisiário Farias;
Vasco Manuel da Silva Bragança Moura;
Ricardo Miguel Bártolo Carrasco.

Quarta Classe
SCh
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Mat
Mus
Mat
Art
PesSec
Mat
Art

(Despacho 29set20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que se
indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj

Inf
Art
Cav
Art
Art
TManMat
Eng
Inf
Inf
Inf
Inf
Mat
Inf

(01563987)
(05283291)
(00349293)
(00219393)
(16352992)
(06933690)
(00960190)
(01764690)
(14020990)
(01235288)
(15742192)
(13550289)
(07881490)

Gilberto Rodrigues Vilela dos Santos;
Adelino José de Sousa Jacinto;
Rui Miguel de Sousa Ribeiro Rebordão de Brito;
Homero Gomes Abrunhosa;
Norberto Francisco Calmeiro Vaz;
Lino Jorge Batata;
António Joaquim Pires Marques;
António José da Silva Castanheira;
Paulo Luís Pires Cordeiro;
Luís Miguel Ramos Tomé;
Carlos José Fernandes Pires;
João Eduardo Marques de Matos;
Fernando Augusto Morais Alves.
(Despacho 09out20)

TCor
TCor
TCor

Inf
Inf
Art

(14557792)
(00283293)
(10569790)

Hélder Manuel Homem Félix;
Paulo Jorge Campos de Magalhães;
Armando Manuel Leal Simões;
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TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
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Art
Tm
TPesSecr
TExpTm
TPesSecr
TS
Art
Cav
Inf
AdMil
Inf
Inf
SGE
Mat
Inf
Inf
Eng
SGE
Inf
Inf
Cav
Eng
Inf
SGE
AdMil

(04107090)
(08233988)
(02087290)
(07332891)
(01048789)
(08015690)
(13691988)
(05321090)
(06052390)
(02393590)
(05501990)
(20096594)
(01893290)
(12338988)
(06548290)
(07202090)
(01654690)
(00514190)
(16114491)
(00917790)
(16473689)
(03734190)
(15896692)
(15067190)
(12872691)
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João Pedro Fernandes Almeida Machás;
Alexandre Miguel Gil Fernandes;
Carlos Alberto Domingues Salgado;
Paulo António Girão Peralta;
José António Reis Costa;
Joaquim Paulo Guimarães Osório;
Fernando Jorge de Almeida Pereira;
José António Gomes Machado;
António da Costa Oliveira;
António Jorge Leal Gonçalinho Ruivo;
David Paulo Moura Ferreira;
Nuno Miguel Almeida dos Santos;
Abílio Manuel Ribeiro Renga;
Carlos Maria Faustino Fernandes;
António Manuel Marques Faria;
Nuno Miguel Baião Marques Bexiga;
Carlos António Dimas Tavares;
José Henriques de Almeida Lopes da Luz;
Carlos Miguel Branco Mendes;
José Carlos Leones Fiúza;
João Barbosa Araújo de Sousa;
Rui Manuel Silva Romão;
Sérgio Adão Afonso Borges;
António Joaquim Gomes Madeira;
Fernando Pedro de Almeida Pereira.
(Despacho 25set20)

Maj

TManMat

(06579890)

Mário Fernando dos Santos Constança.
(Despacho 06out20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que se
indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares da
Guarda Nacional Republicana:
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh

Inf
Inf
Inf
Inf
AdMil
Inf
Inf
TS
TS
TS
Inf
Cav
Inf
AdMil
Inf
Inf

(1940731)
(1900448)
(1910756)
(1910761)
(1926010)
(1920078)
(1910006)
(1906091)
(1910067)
(1910121)
(1920302)
(1910232)
(1910033)
(1880395)
(1900223)
(1916160)

Paulo José Gravelho Martins;
Samuel José Carreirinha Branco;
João Manuel Ramalho Firmino Nortadas;
Manuel António Pereira Fins;
Carlos Manuel Carilho dos Prazeres;
Armindo José Duarte Martins;
Carlos Ribeiro Rodrigues;
João José Cepa Candeias;
Elias Vaz Cardoso;
Dinis Avelino da Silva Pires;
António Alberto Teixeira de Almeida;
Paulo Jorge Chicau Rosa Romero;
José António Teixeira Gomes;
José Manuel Carvalho do Bernardo;
António Rocha Branco Ratado;
Francisco Baltazar Efigénio da Palma;
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SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbMor
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
CbCh
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb

Inf
TIE
Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Inf
TIE
AdMil
Inf
Inf
AdMil
AdMil
AdMil
Inf
Inf
Inf
TIE
Inf
TIE
Inf
Inf
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf
AS
Inf
Inf
TIE
Inf
Cav
Inf
Mat
Cav
Inf
Cav
Cav
TIE
TIE
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Mat

(1900276)
(1900338)
(1900347)
(1906195)
(1906202)
(1910028)
(1910039)
(1920399)
(1910260)
(1910331)
(1906183)
(1910113)
(1910124)
(1960982)
(1910004)
(1906070)
(1906034)
(1906067)
(1910268)
(1910096)
(1910485)
(1880216)
(1890143)
(1910172)
(1910559)
(1910198)
(1910122)
(1910123)
(1910171)
(1910110)
(1910400)
(1910048)
(1910007)
(1910134)
(1910097)
(1930099)
(1910195)
(1916218)
(1910046)
(1910158)
(1910091)
(1910226)
(1910397)
(1906068)
(1906116)
(1910157)
(1910182)
(1910271)
(1910542)
(1910591)
(1900162)
(1910119)
(1920792)
(1900116)

José Manuel Ramalho Fidalgo;
Américo Ribeiro Henriques;
Mário José Salgado Rosário;
Henrique Manuel Ferreira Bento;
Cândido Jorge Pereira de Jesus Gorjão;
António Paulo Pinho Ferreira Viana;
Nuno Manuel Catarino Gaspar;
José da Cunha Vaz;
José Marques Costa;
José Carlos Pessoa Rodrigues;
António Fernando Matos Prates;
Fernando Manuel Gomes Domingues;
Alberto Amaro Pereira;
Fernando José Neves da Costa Ruas;
Manuel Jacinto Melgão Pina;
Manuel João Raposo Pilre;
José Manuel Barroso Cruz;
António Luís Lima Ribeiro;
Mário Fernandes Braga;
Arménio Francisco Picado da Silva;
António Joaquim de Oliveira Fonte Santa;
Manuel António Moutinho Teixeira;
Jorge Manuel Menino;
António Luís Figueira Eperifânio;
José Carlos Ferreira da Costa;
José Carlos Freitas Silva;
António Brás Lopes;
Nuno Afonso Duarte Moreira;
Carlos Manuel Cimodera Sobrinho;
José Domingos Picado Carrilho;
José Carlos Nunes da Costa;
Joaquim António Ribeiro Pires;
Armindo José da Silva Bandeiras;
Manuel Inácio Martins Massano;
António José Medeiro Ralha;
António Paulo Carapeto Silveira;
António Fernando Ferreira da Costa;
Amândio Rodrigues Nunes;
Jorge Manuel Figueira Palma;
Rui António Pica Seita;
Fernando Conchinha Romeiro;
Luís Miguel Neiva Rodrigues;
Carlos Manuel Salsinha Janeiro;
Eduardo Manuel Ferreira da Costa;
José Luís Teixeira Lélé;
Luís Manuel Rijo Cordeiro;
José Adelino Farinha Pires;
Carlos Azinheiro dos Santos;
José Manuel Farinha Serra;
João José dos Reis Portugal;
Paulo Alexandre de Oliveira Ferreira;
Paulo Jorge dos Ramos Lopes;
Paulo António Gil Garrido;
Joaquim Elias da Conceição Miranda;

2.ª Série

2.ª Série

Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
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Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
TIE
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav

(1910059)
(1910203)
(1910334)
(1910367)
(1910035)
(1910150)
(1910154)
(1910209)
(1910403)
(1910130)
(1910162)
(1910177)
(1910204)
(1910353)
(1910366)
(1910424)
(1910716)
(1900362)
(1910214)
(1910029)
(1910137)
(1910338)
(1910368)
(1910422)
(1930346)
(1890056)
(1890140)
(1896263)
(1890507)
(1890537)
(1890639)
(1890690)
(1910163)
(1910164)
(1910186)
(1910192)
(1910235)
(1910254)
(1910354)
(1930140)
(1906104)
(1906184)
(1910179)
(1910320)
(1916019)
(1910280)
(1910337)
(1910362)
(1910392)
(1910023)
(1910087)
(1910152)
(1910230)
(1910365)

Paulo Jorge Aires Neves;
Orlando Garção Andrade;
Carlos Silva da Costa;
Isaías Carvalho da Silva;
Luís Miguel Lourenço Cardoso;
José Luís Escaleira Fraga;
Joaquim Eduardo Pires da Rosa;
Vítor Manuel Pombo Martins;
José Manuel Macedo Fernandes;
João Manuel Nunes Carvalho;
Manuel Joaquim Esperança Lopes;
José António Lopes Damas Caixeiro;
António Augusto Lucas Pereira Sequeira;
Francisco António Chilra da Silva;
Armindo Jorge Barranho Rainho;
José Manuel Serrano da Silva;
António Manuel Festas Pinheiro;
António Manuel Canto;
António Manuel Fernandes Pereira;
Victor Manuel Polido Afonso;
Paulo Manuel Melanda Açafrão;
Alberto dos Santos Póvoa Pereira;
João de Almeida Gonçalves;
Paulo Manuel de Sousa Cardoso;
Júlio Manuel Lopes Perna;
António Gonçalves Correia;
José Manuel Andrade Moreira;
Ulisses Magalhães Ferreira;
Rui de Castro Pereira;
Fernando Avelino da Costa Sabroso;
José Luís Leitão Pereira;
Henrique Jorge Osório Pereira;
António Martins dos Santos;
Pedro José Abreu Galvão;
António Manuel Periquito;
Paulo Jorge dos Santos Mesquita;
Luís Filipe Guerra Lopes;
Vítor Manuel Vicente Marques;
Paulo Fernando Nunes Caetano;
João Manuel Vital da Cunha;
João Luís Louro Ferrão;
Ilídio José Batista Coelho;
Leonardo da Conceição Pacheco;
Carlos Alberto Arribada Gonçalves;
Paulo José da Silva Costa;
Joaquim Manuel Parreira do Monte;
António Fernando Fortunato Pereira;
António Luís Batista Botêta;
José Fernando Martins Godinho;
Mário Alberto Fernandes de Morais;
Ernesto Júlio Pavão;
Rogério Manuel Seabra Cepeda;
Hélder Francisco Borges Linhares;
Francisco António Maçorano Saraiva;
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Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb

Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Mat
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
TIE
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Cav
Inf
Inf
Inf

(1910618)
(1916032)
(1910145)
(1910199)
(1910236)
(1910249)
(1910273)
(1910333)
(1910031)
(1910078)
(1910207)
(1910503)
(1910623)
(1960590)
(1900154)
(1900165)
(1900283)
(1900305)
(1900370)
(1900401)
(1900420)
(1906084)
(1910013)
(1910024)
(1910099)
(1910174)
(1910178)
(1910223)
(1910229)
(1910231)
(1910251)
(1910274)
(1910276)
(1910296)
(1910303)
(1910305)
(1910309)
(1910311)
(1910315)
(1910349)
(1910379)
(1910401)
(1910411)
(1910416)
(1910740)
(1930222)
(1950634)
(1910049)
(1910074)
(1910117)
(1910206)
(1910238)
(1910388)
(1910394)

Francisco Manuel Rodrigues Teixeira;
Luís Manuel Diegues;
Emanuel dos Santos Pardal;
Jorge Manuel Sousa Malcata;
Francisco Luís Cabral Vieira e Vaz;
Fernando Manuel da Cova Horta;
Rui Augusto dos Santos;
Clemente Augusto Pires da Silva;
Jorge Manuel Andrade Martins;
Benedito Gaspar dos Santos Martins;
José Manuel Neves Martins;
Ricardo Fernando Ventura Pires;
Paulo José Montês Almeida;
Artur João de Melo Oliveira;
Armando José Aguiar Garcia;
Rui Jorge Garção Camejo;
João Manuel Rodrigues Pires;
José Adelino Xavier Escoto;
Manuel António Teixeira Nunes de Sousa;
José Manuel Reigada;
Carlos Joaquim da Silva Chaves;
João Paulo Palma Ribeiro;
Fernando do Nascimento Curros Teixeira;
Fernando Afonso Fernandes Rodrigues;
Paulo Jorge Reis de Jesus;
João Luís Ferreira da Silva;
António José Azinheiro Pinheiro;
António Alexandre Ferreira Fernandes;
Valdemar de Jesus Araújo Passos;
Paulo Alexandre Salgueiro Fidalgo;
João António Sá Filipe;
José Mateus Lopes;
Jorge Manuel Pires;
Fernando José Pereira Machado;
António Júlio Branco Fernandes;
Joaquim Augusto Mendes Varão;
João Fernando Martins Alves;
Francisco Paulo da Conceição Guerreiro;
Sérgio de Jesus Frade;
José Teixeira Gouveia;
José Alexandre da Silva Fonseca;
João Paulo dos Santos Gomes;
Abílio José Branco Pedro;
José Carlos Saraiva;
Fernando dos Remédios Janeiro Andrade;
José Luís Runa Figueiredo Lages;
Paulo Jorge Dias Ferreira da Silva;
Hélder Manuel Serrana Ramalho;
Hilário António Cunha Calçona;
Paulo José Borralho Carvalho;
Jorge Humberto Raimundo Salsinha;
António José Gaspar Morais;
António João Pinto Súcia;
Joaquim José Fitas Louro;

2.ª Série

2.ª Série

Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 10/2020

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf

(1910457)
(1910614)
(1910084)
(1910090)
(1910114)
(1910220)
(1910240)
(1910263)
(1910288)
(1910663)
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Carlos Alberto Godinho Fialho;
Francisco João Faia Carola;
Carlos Manuel Ribeiro Nunes;
António Luís Gonçalves Pires;
Joaquim Manuel Carpelho Barrão;
José Luís da Costa Vilhena Lopes;
Henrique Mestre Martins;
Luís Alberto Brás da Costa;
João de Oliveira Marques;
Domingos Manuel da Silva Guedes.
(Despacho 02set20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

AdMil
AdMil
AdMil
AdMil
Art
Cav
Cav
Cav
Eng
Mat
Inf
Inf
Art
Inf
TS
Art
AdMil
AdMil
Inf
Inf
PesSec
Tm
Art
Cav
Inf
Art
Eng
Inf
AdMil
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Trans

(15873902)
(07936803)
(09325804)
(07799004)
(14680302)
(02408801)
(15901203)
(13220102)
(01157904)
(07258504)
(11803004)
(02180104)
(05519104)
(15216502)
(06751604)
(09265597)
(06728404)
(08136003)
(04097302)
(11407203)
(02839305)
(09708101)
(11936297)
(12645303)
(17899203)
(11586401)
(05406501)
(08041703)
(11926802)
(07803099)
(10501599)
(10819604)
(02769504)
(05959902)
(00971998)
(12535904)

Domingos Viriato Pereira de Carvalho;
António José Ramos Martins;
João Paulo Lourenço Ferreira;
Flávio José Rodrigues Fernandes;
Mário Jorge Rosado Balão;
Davide Morgado Magalhães;
João Filipe Bento Silva;
Paulo Sérgio Cordeiro Rodrigues;
Raquel Sofia de Brito Lima e Rebelo da Costa;
André Miguel da Costa Graça;
Andreia Verónica Martins Freitas;
Bruno Alexandre Bento Morgado;
Diogo Daniel dos Santos Ferreira;
Pedro Rogério Ribeiro de Sousa;
Cláudia Marisa Cunha Morais Calixto;
Pedro Miguel Sousa Salgueiro;
Alexandre Eduardo Figueiredo dos Santos;
Pedro Miguel Varandas Pereira;
Hernâni Manuel Sousa Araújo;
Emanuel dos Santos Mota Fernandes;
Liliana Lima Magalhães;
Rui Alexandre Alves Varela;
Ricardo Miguel Bártolo Carrasco;
Moisés Joaquim da Silva Pereira;
Pedro Miguel Sousa Ribeiro;
Marcelo Miguel Oliveira Garcia;
Rúben Fernando Romano Cortinhas;
Francisco Xavier Freitas Bastos;
Acácio Francisco dos Santos;
Marco Manuel Pinto Amorim;
Marco Cláudio Ferreira da Silva;
Nuno Jorge da Silva Castro;
Luís Emanuel Ferreira Afonso da Silva;
Vítor Manuel Teixeira Pinto;
Ricardo Simões Baptista Lucas Correia;
Carina da Silva Pinho;
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1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Art
Cav
Cav
Cav
Inf

(10117400)
(02889901)
(00079302)
(04383702)
(08145804)

2.ª Série

Bruno Rogério de Oliveira Correia;
Lígia Cristina Penas;
Elizabete Sofia da Costa Rodrigues;
Pedro Miguel Magalhães da Silva;
Ricardo José Ferreira Coelho.
(Despacho 25set20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Alf
2Sarg

Art
Cav

(14078514)
(14696612)

João Portela Albano;
Sérgio Bruno Carneiro Gemelgo.
(Despacho 06out20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares
da Guarda Nacional Republicana:
Cb
Cb
Guard Pr
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav

(2100150)
(2101128)
(2070191)
(2140102)
(2140191)
(2140199)
(2140264)
(2140268)
(2140461)
(2140484)
(2140504)
(2180423)
(2100410)
(2120782)
(2120789)
(2140081)
(2140122)
(2140136)
(2140138)
(2140190)
(2140209)
(2140210)
(2140212)
(2140241)
(2140272)
(2140287)
(2140291)
(2140319)
(2140401)
(2140441)

João Pedro Dentinho Fialho;
Miguel Ângelo das Neves Madeira;
David Manuel Nunes Valério;
Daniela Cristina Fernandes Jacinto;
Miguel Ângelo Sebastião Cardoso Pinto;
Rui Salvador da Silva Barbosa;
Ana Rita Esteves Paiva;
Joana Patrícia Moreira Varela;
Francisco André Teixeira da Costa;
Soraia Daniela Guerra Silva;
Luís Miguel Rodrigues Campos;
Sérgio Filipe Machado Teixeira;
Jorge Miguel Domingos Tadeu;
Rudi Marcelo Rodrigues Brito;
Hélder Filipe Pinheiro de Sousa;
Filipe Miguel Sovela Pires;
Miguel Filipe Reis Franco;
Rúben André Rainha Amareleja;
Duarte Luís da Conceição Mateus;
Luís Carlos Ramos Cuiça;
Guilhermina Maria Barros Martins;
Inês André Charrinho Maia;
Marco Aurélio Bastos Oliveira;
Telma André Costa Almeida;
Gonçalo José Tavares da Silva Cardoso;
João Luís Silva Alves;
Jozias da Silva Pires;
Diogo Patrício Barbosa Duarte Costa;
Bruno Alexandre da Silva Caravela;
Miguel Fernando Torres Cardoso;
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Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard
Guard

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(2140502)
(2140567)
(2140680)
(2140790)
(2140838)
(2140864)
(2140918)
(2150057)
(2150123)
(2150169)
(2150268)
(2150370)
(2150426)
(2150432)
(2150436)
(2160042)
(2160073)
(2160101)
(2160230)
(2160250)
(2160269)
(2160354)
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Bruno André Morete Cangueiro;
Vítor Manuel Vieira da Silva;
Nuno Jorge Dias Pinto;
Pedro Miguel Duarte Moreira;
Mário Ricardo Ferreira Machado;
André Marques Teixeira;
Marcelo José da Silva Freire;
Bruno Filipe Pereira da Fonseca;
Leonel Pedro Fernandes Faria;
Pedro Miguel Queiroz Gomes;
Valdo José Candeias Pato;
Marco Rafael Viegas Marquês Franco;
Jorge Miguel Pacheco Mendes;
Ricardo Jorge Lopes de Almeida;
André Esteves Maurício;
Ricardo Dinis Puga Marques;
Hélder Filipe Beito de Sá;
Fábio José Mendes Pais;
Miguel Ângelo Almada Freitas;
Renato Filipe Alves Pereira;
Mauro João Faria Alves;
Ricardo Manuel Nogueira Portelinha.
(Despacho 22set20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de
competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
MGen
BGen
Maj
Inf
Cap
Art

(02742883)
(03476485)
(06312797)
(18862503)

Hermínio Teodoro Maio
João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro
Marco Paulo Antunes Rafael Lopes
Paulo Francisco Alfaya Ferreira

“RCA 2018-19”;
“Mali 2019-20”;
“Mali 2019-20”;
“Mali 2020”.
(Despacho 22set20)

TCor
TCor

Inf
Inf

(15644591)
(14886795)

Rui Manuel Proença Bonita Velez
Vítor Miguel Madeira da Costa

“Angola 2018-19”;
“Timor Leste 2016-18”.
(Despacho 16out20)

TCor
TCor
TCor

Art
(22480593)
Art
(32767693)
AdMil (11279196)

António José Fernandes Martins de Sá
Carlos Miguel Siborro Leitão
Nuno Ricardo Henriques

“Somália 2020”;
“Angola 2019-20”;
“Afeganistão 2005-06”.
(Despacho 09out20)

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 02 de março, autorizo as entidades
abaixo indicadas a aceitar a seguinte condecoração.
Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine da República Centro-Africana
Commandeur
TGen

(05161381)

Marco António Mendes Paulino Serronha.
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Officier
Cor
TCor
TCor
Cap

Cav
Mat
AdMil
Inf

(05908888)
(01961591)
(24971993)
(07503895)

Paulo Jorge Lopes da Silva;
Paulo Jorge do Nascimento Fernandes;
Luís Miguel Caetano Alberto;
Mamudo Seidi.

31 de agosto de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Despacho (extrato) n.º 9 242/20, DR, 2.ª Série, n.º 190, 29set20)

Chevalier
Alf

TS

(00236699)

Carlos Alexandre Roque Seguro.

16 de setembro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Despacho (extrato) n.º 9 976/20, DR, 2.ª Série, n.º 202, 16out20)

Por despacho do TGen AGE, proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares
indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
Medalha Exército Brasileiro Histórico – Brasil
TCor

Inf

(22592291)

Alexandre Manuel Ribeiro Duarte Varino.
Defense Meritorious Service Medal – EUA

TCor
Maj

Inf
Inf

(16857891)
(09401300)

Carlos Manuel Paulos Cordeiro;
Rui Pedro Gomes de Aguiar Cardoso.
Join Service Achievement Medal – EUA

Ten
SCh

Inf
Tm

(12414811)
(10171991)

Tiago Daniel Pacheco;
Hélder José Ferreira Regada.

Joint Service Commendation Medal – EUA
TCor
TCor
Maj
Cap
SCh

Tm
Inf
Art
Inf
Inf

(29948991)
(18018794)
(19868199)
(08676306)
(15451088)

Fernando António Antunes da Silva;
Hugo Miguel da Silva Rodrigues;
Bruno Henrique Cruz Veríssimo;
Miguel Alexandre das Neves Nunes Gameiro;
Manuel Vasco Escalhão Pinhel.
(Despacho 25set20)

TCor

Cav

(03064194)

Ricardo Jorge da Silva Lourenço.
(Despacho 14out20)

The Army Achievement Medal – EUA
Ten

Eng

(05951411)

Emanuel Carvalho Gonçalves;
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Ten
Ten
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
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Tm
Cav
Cav
Eng
Eng
Tm
Cav
Cav
Cav
Eng
Inf

(17522413)
(12628414)
(28278693)
(12808204)
(09282896)
(09708101)
(09258604)
(07522206)
(00330110)
(17406611)
(15210713)
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Sónia Martins Pedrinho;
Marco Aurélio Viana Lopes;
Filipe Augusto Veloso Coelho;
André Simão Firmino Costa;
Sérgio André da Conceição Lopes;
Rui Alexandre Alves Varela;
Ricardo Filipe da Silva Costa;
Tiago Filipe Faitão Teixeira;
David Brito Ribeiro;
Ricardo Miguel Marujo Rodrigues;
David Manuel Ferreira Pimentel.
(Despacho 25set20)

1Sarg AdMil (02030598)
1Sarg Art
(15416397)
1Sarg Art
(07647503)

Bruno Miguel Bernardo Marques;
Hélio Kin Fajal;
Joaquim Manuel dos Santos Marques Alegre.
(Despacho 14out20)

The Army Commendation Medal – EUA
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
SAj
SAj

Art
Art
Cav
Eng
Cav
Cav
Inf
Inf

(06744304)
(02148203)
(14434310)
(07484409)
(06786812)
(01578114)
(06399190)
(02928199)

João Pedro Damas Alves;
João Paulo Véstia Dias;
Nuno Miguel de Melo Oliveira da Silva;
Marina Quintas Balinha;
Daniel Gonçalves Valério;
Carlos Filipe Ribeiro Branco;
António Fernando Dias;
Jorge Humberto da Costa Sousa.
Partner for Defense – Roménia

Maj

Inf

(18650899)

Jorge Miguel de Almeida Nobre Marques.
(Despacho 25set20)

Medalha OTAN
Meritorious Service Medal – Afeganistão
TCor

Eng

(15500994)

Emanuel António Correia Plácido.
(Despacho 14out20)

Non Article 5 – Afeganistão
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap

Inf
Inf
Cav
Cav
Inf
Cav
Cav
Inf
Inf

(02533895)
(16857891)
(02281098)
(15746001)
(09401300)
(08491403)
(16934304)
(06491905)
(08676306)

Sérgio Alexandre Cascais Martins;
Carlos Manuel Paulos Cordeiro;
Tiago Alexandre Gomes Fazenda;
Gonçalo Nuno Miranda de Carvalho Morais de Medeiros;
Rui Pedro Gomes de Aguiar Cardoso;
Sérgio Filipe Correia Duarte;
Ricardo Manuel Monteiro Vieira;
Luís Augusto Ferreira Calado;
Miguel Alexandre das Neves Nunes Gameiro;
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Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Ten
Alf
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg
2Sarg

Inf
Inf
Cav
Cav
Cav
Inf
Med
Tm
AdMil
Inf
TS
Cav
Inf
Tm
Cav
AdMil
Cav
Inf
Cav
Mat
Cav
Cav
Cav
Cav
Mat
Cav
Inf
Mat
Inf
Cav
Cav
Inf
Cav
Cav
Inf
Inf
Tm

(11065509)
(14343610)
(11935210)
(02742612)
(14913210)
(12414811)
(03806312)
(15605311)
(06744112)
(12875013)
(08648809)
(04700886)
(15451088)
(10171991)
(04593291)
(20552692)
(07635791)
(10207792)
(14139103)
(17199805)
(02300004)
(10833806)
(01470609)
(17838704)
(16175103)
(07626506)
(10367406)
(00422104)
(15210713)
(00183911)
(02243810)
(14393912)
(15428915)
(16721412)
(18634314)
(11731909)
(10650909)

2.ª Série

Nuno Filipe Lopes Ribeiro;
Luís Miguel Costa Freire;
João Carlos Lopes Pinto;
Filipe Daniel Menaia de Oliveira;
David Machado Gomes;
Tiago Daniel Pacheco;
Fernanda Filipa da Costa Rosa;
João Tiago Henriques Montez;
André Filipe Mendes Queirós;
Francisco André de Almeida Marques;
João Manuel Peixoto Coelho;
António Luís Martins Bernardino;
Manuel Vasco Escalhão Pinhel;
Hélder José Ferreira Regada;
Mário João Valério Alho;
Carla Manuela da Cunha Barbosa;
António Jaime Dias da Silva;
João Paulo Pires da Silva;
Ricardo Filipe de Sousa Loureiro;
Daniel Filipe Conceição Graça;
Tomás Enrique Pinto Sanchez;
Ligia Daniela Coelho da Rocha;
Daniela Sofia Fernandes Macedo;
Marco André Alves Antunes;
Ana Mafalda Augusto Almeida;
Vítor Manuel Valente de Almeida Pereira;
Francisco Luís Pereira dos Santos Dias;
Nuno Miguel Vieira Martins;
David Manuel Ferreira Pimentel;
João Diogo Fernandes Machado;
Eric Horta Fernandes;
Márcio Porfírio Correia Andrade;
Diogo Micael da Silva Santos;
Joaquim Filipe Leal Pacheco;
Filipe Eduardo Costa Félix;
João Paulo Silva Morgado;
Telmo Jorge Marques Dias Duarte.
(Despacho 25set20)

TCor

AdMil (11279196)

Nuno Ricardo Henriques.
(Despacho 14out20)

Non Article 5 – Balcãs
SAj

Inf

(00681896)

Paulo Jorge Ribeiro Matos Lima.
(Despacho 25set20)

Ex-Jugoslávia
SCh
SAj

Mat
Inf

(12956188)
(00681896)

Emanuel Resendes;
Paulo Jorge Ribeiro Matos Lima.
(Despacho 25set20)

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 10/2020

379

Medalha UE
The Common Security and Defence Policy Service Medal – Mali
TCor
TCor
Maj
Cap

Inf
Inf
Inf
Art

(25982592)
(10552797)
(06312797)
(18862503)

Dinis Bento Vicente Duarte;
José Carlos Pereira de Andrade;
Marco Paulo Antunes Rafael Lopes;
Paulo Francisco Alfaya Ferreira.
(Despacho 25set20)

SCh

Inf

(14457988)

Rui Manuel Carvalho Marques Ferreira.
(Despacho 14out20)

The Common Security and Defence Policy Service Medal – RCA
Cor
Art
(19796487)
2Sarg AdMil (01555911)

António José Ruivo Grilo;
Diogo Edgar dos Santos Silva Moreira Fernandes.
(Despacho 25set20)

The Common Security and Defense Policy Service Medal – Somália
TCor

Art

(22480593)

António José Fernandes Martins de Sá.
(Despacho 14out20)

Cap

Eng

(19880209)

Wilson Ricardo Maurício Nogueira.
(Despacho 25set20)

Louvores
Louvo o Cor Eng (06282588) Leonel José Mendes Martins, pelo esclarecido e excecional zelo que
demonstrou, durante os últimos dois anos, no exercício das relevantes e exigentes funções de Comandante
do Regimento de Engenharia N.º 1 (RE1), e pela excelente capacidade de planeamento, organização e
profissionalismo que lhe permitiu, com bom senso e inteligência, superar todas as diversas e complexas
situações e desafios com que foi confrontado.
Tendo sob a sua responsabilidade a grande parte dos Elementos da Componente Operacional do
Sistema de Forças do Exército (ECOSFE) de Engenharia Militar, no âmbito do Treino Operacional, no
apoio à Formação e na execução de Operações de Apoio Civil, de Apoio Geral de Engenharia e Apoio
Militar de Emergência, a ação do Coronel de Engenharia Leonel Martins foi marcadamente relevante,
demonstrando conhecimento técnico-tático e firmeza na prossecução dos objetivos estabelecidos, o que
levou o RE1 a atingir resultados de elevado nível de proficiência. Na sua ação de comando, releva-se ainda
o elevado espírito de missão e a notável competência, alicerçados na interpretação rigorosa das superiores
orientações do Comando das Forças Terrestres e do Comando do Exército.
No âmbito do Treino Operacional, destaca-se a forma como soube impulsionar a interação da
componente fixa e da estrutura operacional do RE1 e a realização ou a integração das diversas capacidades
em exercícios, do nível unidade ao nível internacional, nomeadamente nos Exercícios das séries
“BARROTE”, “ÂNCORA”, “CARLINGA”, “ARFA”, “HÉRCULES”, “SALAMANDRA”, “FÉNIX”,
“CELULEX”, “ORION”, “LUSITANO”, “DETONATOR” ou “BISONCOUNTER”.
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Constituindo-se o RE1 como Pólo da Escola das Armas, salienta-se a sua ação dinamizadora na
promoção, organização e condução das ações formativas das especialidades ligadas à engenharia militar,
bem como no desenvolvimento da intensa atividade com vista à concretização do Plano de Formação Anual
e na preparação e aprontamento de Elementos e Forças Nacionais Destacadas, atestando um conjunto de
atributos pessoais e profissionais, merecendo realce o elevado espírito de sacrifício e abnegação, a
extraordinária lealdade e o elevado espírito de obediência, a par do cuidado e preocupação permanente pela
manutenção de critérios de excelência e de segurança, nos cursos e ações de formação ministradas.
Na execução de Operações de Apoio Civil, de Apoio Geral de Engenharia e Apoio Militar de
Emergência, mobilizou os meios da Unidade, de norte a sul de Portugal Continental, ilhas e mesmo
Moçambique. Foram instaladas diversas pontes militares, de que se destaca a montagem da Ponte
TREDAWAY em apoio à Junta de Freguesia do Parque das Nações, foi efetuada a estabilização de estruturas
fluviais aquando das inundações do Rio Tejo e prestado apoio a entidades civis, materializado no
estabelecimento de protocolos, de que se destacam o apoio ao ICNF na Serra de Sintra/Cascais, Serra de
Montejunto, Serra da Arrábida e Sines, assim como efetivados apoios às autarquias de Loures, Odivelas,
Loulé, Vila Nova da Barquinha e Castro Marim.
Fruto da pandemia da COVID-19, também ao Regimento foi exigida uma participação ativa no seu
combate, através de ações de formação, aprontamento de forças e adequação de novas capacidades. A par
das operações de proteção da própria Unidade, às custas do seu efetivo, foi criada uma segunda Equipa para
o Elemento de Defesa BQR que desenvolveu 14 ações de descontaminação em infraestruturas públicas e
privadas, ministrou formação a 27 novas Equipas de Desinfeção, incrementando significativamente a
capacidade de resposta do Exército neste domínio, efetuou ações de sensibilização e entregas de EPIs a
escolas e apoiou 5 autarquias com a instalação de alojamento de campanha entre outras.
Numa outra vertente, a sua liderança de proximidade, permitiu promover a utilização criteriosa dos
recursos financeiros da unidade e conduzir uma ação consistente de gestão patrimonial e beneficiação de
várias infraestruturas, com destaque para a reabilitação de áreas ambientais e de segurança nas várias
dimensões, reatar a Revista da Engenharia Militar e dar especial atenção a tradições e eventos da Arma de
Engenharia.
Pela sua conduta, alicerçada em excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais, bem como
pela afirmação constante de elevados dotes de carácter e notável apego aos mais nobres ideais de serviço
que o caracterizam, é o Coronel de Engenharia Leonel Martins um Oficial de mui distinta craveira que
dignifica e prestigia a Arma de Engenharia e o Exército que serve, sendo inteiramente merecedor de ocupar
postos de maior complexidade e risco, de ser citado publicamente como exemplo a seguir e de serem os
seus serviços considerados excecionais e de muito elevado mérito, tendo deles resultado evidente lustre e
honra para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal.
25 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tm (19548387) Rui Jorge Fernandes Bettencourt pela forma extraordinariamente
relevante e excecionalmente competente como desempenhou, ao longo dos últimos três anos, as funções de
Adjunto do General Chefe do Estado-Maior do Exército.
No desempenho das suas exigentes funções revelou uma elevada competência profissional, tendo
atingido um desempenho de excelente qualidade global. Dinâmico e ativo, detentor de uma assinalável
capacidade de trabalho, organização e planeamento, são de relevar os elevados padrões de eficácia e
eficiência alcançados nas múltiplas tarefas e responsabilidades que lhe foram atribuídas, factos que
demonstram a sua grande versatilidade funcional.
Oficial inteligente e perspicaz, de esmerada educação e fino trato, cujas qualidades pessoais e
profissionais se ancoram nos mais sólidos valores e nobreza de caráter, pautou a sua conduta pelos mais
rigorosos padrões de exigência, no acompanhamento de processos de maior complexidade, como sejam a
revisão da Diretiva Estratégica do Exército, a execução da Lei de Infraestruturas Militares e da Lei de
Programação Militar, tendo desenvolvido uma atitude de grande colaboração e cooperação, assente num
relevante sentido de dever e da disciplina e uma assinalável determinação e perseverança.
Militar dotado de ímpares competências ao nível da coordenação e planeamento, integrou vários
grupos de trabalho de relevância para o Exército, nomeadamente na Comissão Executiva para a
Homenagem Nacional aos Antigos Combatentes, na Aptidão de Militares para o Serviço, no Incremento da
Introdução de Metodologia de Desmaterialização e Digitalização de Processos, e na definição da Estratégia
Nacional de Ciberdefesa, revelando a sua permanente discrição, pragmatismo e grande objetividade.
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O seu elevado zelo, brio profissional, extremo cuidado e singular dedicação ao serviço fizeram que
se constituísse como um prestimoso colaborador, sendo de inteira justiça reconhecer o carácter pedagógico
e didático como sempre se relacionou com os restantes elementos do Gabinete do Chefe do Estado-Maior
do Exército, denotando uma excelente capacidade de interação social, tendo patenteado possuir notáveis
atributos no incentivo de equipas de trabalho coesas, sobretudo através de um espírito sentido de
camaradagem que lhe é amplamente reconhecido.
Pelas virtudes militares e relevantes qualidades pessoais evidenciadas, de que se sublinham o espírito
de lealdade, elevados dotes de caráter, que associados a um profundo espírito de sacrifício e abnegação,
permitiram que o Coronel Rui Bettencourt se revelasse como uma referência de profissionalismo,
caraterísticas que lhe permitem ocupar funções de maior responsabilidade e risco, sendo, por tudo o que foi
referido, justo reconhecer e considerar os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e
distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército e para o País.
09 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo a Cor Farm Res (09882782) Maria de Fátima Faria Daniel Ferreira Jorge, pela forma
extraordinariamente competente, empenhada e muito eficiente como serviu o Exército durante cerca de
trinta anos de serviço efetivo, demonstrando, ao longo de uma carreira exemplar, excecionais qualidades e
virtudes militares, inexcedível correção profissional e notável sentido do dever.
Oficial de insigne afabilidade no trato, esclarecido e excecional zelo no cumprimento das tarefas
inerentes às suas funções, distinguiu-se sempre pela sua elevada competência técnica, inexorável respeito
à deontologia farmacêutica e afirmação constante de elevados dotes de caráter. Alicerçando a excelência
dos serviços por si prestados à Instituição Militar, durante toda uma carreira, neste singular conjunto de
qualidades, culminou, na situação de ativo, na distinta função de Assessora do Tenente-General
Comandante da Logística do Exército.
No início da sua carreira militar, como Oficial Subalterno, começou por prestar serviço no ex-Hospital
Militar Regional N.º 1, no Porto, onde desempenhou com eminente profissionalismo, empenho e
inquestionável lealdade as funções de Chefe da Farmácia Hospitalar. Ainda como Tenente, foi colocada no
ex-Hospital Militar Principal onde durante cerca de 15 anos exerceu funções no Laboratório de Toxicologia
do Serviço de Patologia Clínica, sendo-lhe sublinhado o seu contributo para o prestígio e bom desempenho
do Programa de Combate à Droga e ao Alcoolismo no Exército, em função das suas notáveis capacidades
técnicas e de organização. A sua determinação, espírito de missão e competência profissional foram
atributos considerados fulcrais para o desenvolvimento técnico-científico do Laboratório de Toxicologia,
em todos os seus setores de funcionamento. Face às condições de trabalho que na altura lhe foram
proporcionadas, revelou permanentemente grande rigor de atuação, extraordinário sentido de
responsabilidade e elevado espírito de sacrifício.
Durante o largo período em que serviu neste hospital, salienta-se ainda a sua exímia colaboração na
área da formação, em especial através das inúmeras palestras, no âmbito dos aspetos farmacológicos das
substâncias ilícitas e metodologias analíticas utilizadas na sua deteção, ao Curso de Operadores de
Prevenção ao Alcoolismo e Toxicodependências da Escola do Serviço de Saúde Militar.
Colocada no Comando da Logística, assume em maio de 2008 o cargo de Adjunta do Chefe da
Repartição de Estudos Técnicos do Estado-Maior deste Órgão Central de Administração e Direção,
destacando-se pela assinalável metodologia, iniciativa e dinamismo com que elaborou especificações
técnicas e avaliou propostas de empresas nos processos aquisitivos de materiais e equipamentos na área da
Saúde. Importa relevar o seu papel na concretização da reforma da Saúde Militar, através da sua
colaboração decisiva, com o Estado-Maior do Exército e a Direção de Saúde, nos estudos conducentes à
implementação da nova estrutura da Saúde Militar no Exército e na edificação dos serviços hospitalares
conjuntos do Hospital das Forças Armadas.
Afirmando-se pela sua permanente abnegação, disponibilidade, versatilidade e extraordinária
conduta de relacionamento humano e institucional, colaborou ainda com a Faculdade de Ciências Médicas
na organização de um Curso de Pós-graduação em Medicina do Conflito e Catástrofes, tendo o seu
contributo merecido os mais rasgados elogios pela eficácia e dedicação com que assumiu a missão, curso
em que veio a participar como discente.
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Dotada de um elevado espírito de equipa e de obediência, a sua notória capacidade de trabalho e de
compromisso a par do contínuo aprofundamento dos conhecimentos no seu campo de atuação, foram
determinantes para a execução, com alto rendimento, do cargo de Chefe da Repartição de Farmácia da
Direção de Saúde, durante cerca de quatro anos, em acumulação com as funções de Adjunta da Repartição
de Estudos Técnicos.
Em finais de 2016 assume o cargo de Chefe da Repartição de Ambiente do Gabinete do Comandante
da Logística, funções que continuou a desempenhar até ao presente, em acumulação com o cargo de
Assessora do Tenente-General Quartel-Mestre-General para o qual foi nomeada no início de 2018. Como
Chefe da Repartição do Ambiente releva-se a importância do seu contributo para a condução da Política
Ambiental do Exército e o rigoroso controlo exercido na observância da legislação e demais normas
ambientais em vigor, pelas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército. Como Assessora do TGen
QMG colaborou em estudos e apresentação de propostas no âmbito do Regulamento de Uniformes do
Exército, para além da frequente análise e emissão de pareceres de natureza sanitária.
Em março último, não obstante, já se encontrar na reserva fora da efetividade de serviço, desde
dezembro de 2019, demonstrou mais uma vez toda a sua disponibilidade e elevado espírito de dever, ao
aceitar voluntariamente o desafio de integrar a equipa de militares que recebeu a missão de levantamento
do Centro de Apoio Militar, como parte da missão do Exército no combate à COVID-19.
Assim, face ao terminar de uma carreira notável, a Coronel na Reserva Fátima Jorge, pela sua
irrepreensível conduta moral, pela firmeza de caráter radicada no culto da honra, do dever e do brio
profissional, pelas excelentes relações humanas que sistematicamente promoveu e cultivou e pelo exemplo
de devoção à Instituição Militar, é de toda a justiça que os serviços por si prestados sejam publicamente
distinguidos e classificados como relevantes, extraordinários e de elevado mérito.
10 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (07212591) José Manuel de Almeida Santos Leal, pelas excecionais qualidades
e virtudes militares e elevada competência profissional, que evidenciou no exercício das funções de Chefe
do Centro de Segurança Militar e de Informações do Exército (CSMIE), durante os últimos três anos e
cinco meses.
Oficial Superior dotado de um conhecimento profundo nesta área de atividade, demonstrou grande
responsabilidade na forma como geriu as atividades do CSMIE, nas suas múltiplas atribuições, onde foi
notória também, a forma extraordinariamente devotada, esclarecida, dinâmica e muito eficaz, bem como o
bom senso e sentido de missão, com que desenvolveu a sua chefia.
No âmbito da Segurança Militar, como principal responsável pela elaboração do Relatório de
Avaliação das Condições de Segurança das Instalações Militares do Exército destinadas ao armazenamento
de material de Guerra, Munições e Explosivos, na conceção do modelo de Segurança que sustentou as
Medidas para a Consolidação para a Segurança Militar no Exército, nos processos de revisão das Normas
de Autoridade Técnica, bem como na melhoria continua que impôs aos relatórios de Segurança Mensais,
confirmou a sua elevada competência técnica, as suas excelentes qualidades de liderança e a sua grande
capacidade de trabalho e rigor, contribuindo assim para uma atualização do quadro normativo que regula
esta área do Exército.
Destaca-se ainda a sua elevada capacidade de coordenação no 1.º Fórum de Segurança Militar em
2018, uma inovação que trouxe benefícios à estrutura de Segurança no Exército, assim como na sua ligação
ao desenvolvimento do projeto da Contrainformação no Exército e também na colaboração em Inspeções
Técnicas de Segurança.
No âmbito da produção de Informações para o apoio à decisão do CFT e do Exército, seja mediante
brífingues, quer através de outros produtos e esclarecimentos especializados garantiu uma boa qualidade
do conhecimento situacional sobre os Teatros de Operações (TO) onde atuam as nossas FND, bem como
no âmbito do combate ao COVID-19, em apoio da Célula de Resposta do Exército no CFT. Marcante ainda
o contributo para o modelo de aprontamento das FND, na área das Informações, no contexto do Processo
SAFE, onde ficou patenteado o seu espírito inovador, a sua tenacidade e persistência demonstradas nas
múltiplas diligências efetuadas e que culminaram na instalação de redes de comunicações seguras OTAN
e Nacionais no CSMIE, que dão maior resiliência a esta atividade.
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Na Formação destaca-se, a sua clarividência e supervisão constante na realização dos Cursos de
Segurança Militar e dos Cursos de HUMINT realizados para um público-alvo alargado e reconhecidos
dentro e fora da Instituição pelos seus elevados índices de qualidade, o que permitiu colmatar as
necessidades de formação identificadas pelo Exército. Além disso, procurou a valorização dos militares sob
o seu comando através da frequência de formação na área de Intel, Contrainformação e Segurança, e no
apoio ao aprontamento de FND/END para os TO onde o Exército está presente, fomentando a melhor
preparação dos militares que ocupam funções nas estruturas militares das missões da ONU e UE. Todo este
trabalho profundo e contínuo e por vezes pouco percetível, foi uma demonstração de abnegação e espírito
de sacrifício que se veio a refletir na qualidade do trabalho produzido no CSMIE e o seu reflexo nestas
áreas importantes para o Exército.
O desempenho e a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores do CSMIE, sempre em
consonância com as orientações superiores e no escrupuloso cumprimento das normas e procedimentos
desta área complexa e de grande exigência comportamental, mereceram o seu acompanhamento
permanente e determinado, em que o Tenente-Coronel Leal sempre se mostrou atento, conhecedor dos seus
subordinados e cumprindo com lealdade as suas atribuições e tarefas, mostrando possuir elevado espírito
de missão e sentido do dever.
Oficial discreto, mas frontal e determinado na sua ação de chefia, confirmou possuir as excecionais
qualidades e virtudes militares que lhe são reconhecidas, assentes numa afirmação constante de elevados
dotes de caráter, a par de um desempenho profissional excelente como responsável pelo CSMIE, pelo que
os seus serviços em prol do Comando das Forças Terrestres e do Exército são merecedores de referência
pública e de serem considerados como extraordinários, relevantes e distintos.
10 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor AdMil (01105992) Fernando Manuel Batista da Costa, pela forma
extraordinariamente competente, dedicada e prestigiante, como exerceu, ao longo dos últimos dois anos e
meio, as funções que lhe foram atribuídas na Escola dos Serviços (ES).
Como Comandante do Batalhão de Apoio à Formação, soube de forma notável e muito eficiente
articular o emprego dos recursos humanos e materiais em missões de encargo operacional e de treino, sem
nunca descurar a vertente formativa que enforma toda a atividade inerente ao Batalhão de Apoio à
Formação, permitindo, assim, dar uma resposta oportuna e sustentada a todas as solicitações sob a sua
responsabilidade, pautando a sua ação por um extraordinário desempenho, dedicação, zelo e ponderação.
No desempenho do cargo de Chefe do Departamento de Formação, correspondeu de forma exemplar
às orientações emanadas pela Direção de Formação, em particular, na implementação do Curso Técnico
Superior Profissional para a categoria de Sargentos, no processo de certificação da formação ministrada e
na implementação e consolidação da modalidade de ensino e-learning em diversos cursos da ES,
evidenciando elevada competência técnico-profissional e inquestionável lealdade.
Enquanto membro de diversos grupos de trabalho constituídos ao nível do Escalão Superior, merece
especial destaque, a forma habilitada, pragmática e oportuna, com que apresentou um importante conjunto
de propostas e pareceres referentes ao plano de implementação do projeto de aquisição de viaturas e
equipamentos de duplo uso das capacidades militares, permitindo, o emprego operacional e o apoio ao
desenvolvimento e bem estar das populações, sobressaindo uma vez mais as suas relevantes qualidades
pessoais e profissionais, espírito de missão e invulgar capacidade de trabalho.
É de sublinhar, cumulativamente, a sua valorosa prestação como formador, em áreas de maior
complexidade, relacionadas com a Logística e as Finanças do Exército, onde fruto da sua vasta experiência
acumulada, conseguiu um lugar de destaque e de afirmação ímpar na formação das gerações de vários
Quadros Especiais do Exército, contribuindo indubitavelmente para o sucesso da ES neste domínio.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares patenteadas, de que se destacam os dotes de caráter,
a camaradagem e grande disponibilidade, o Tenente-Coronel Fernando da Costa demonstrou ser um Oficial
Superior de referência, pelo que é merecedor de ver os serviços por si prestados serem reconhecidos como
relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão da Escola, do Comando do Pessoal e, consequentemente, do Exército.
30 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor Art (27812592) José Carlos Pires Batista, pela forma extraordinariamente
competente e dedicada, como tem vindo a exercer, ao longo dos últimos três anos e meio, o cargo de Chefe
da Secção de Gestão de Sargentos, da Repartição Pessoal Militar, da Direção de Administração de Recursos
Humanos (DARH).
No exercício das suas funções, desenvolveu uma ação relevante na coordenação, no planeamento, na
execução e controlo de movimentos e colocações dos Sargentos do Quadro Permanente e dos Regimes de
Voluntariado e Contrato, garantindo uma gestão que permite conciliar os interesses da Instituição em
conformidade com as necessidades e prioridades superiormente definidas. De salientar também a forma
disponível, empenhada e criteriosa, na apresentação de propostas na área das promoções, evidenciando
elevada competência técnico-profissional e espírito de bem servir.
A forma como lidera os seus subordinados, aliada à sua extraordinária capacidade de organização na
gestão dos processos a seu cargo, bem como, a serenidade com que encarou os inúmeros e difíceis
procedimentos tratados na sua Secção, constituíram um exemplo para os demais, assegurando a
apresentação das melhores propostas para a resolução dos problemas multifacetados que, nessa área,
diariamente se colocam, garantido a melhoria e correção da tramitação dos complexos procedimentos
administrativos por que foi responsável, deixando clara e inequivocamente confirmados os seus dotes
de caráter, a lealdade e espírito de sacrifício.
Nomeado, em acumulação de funções, Coordenador da Área de Gestão de Pessoal e Carreiras na
Comissão de Acompanhamento da Implementação do Módulo de Recursos Humanos e Vencimentos da
Defesa Nacional, SIGDN-RHV, assumiu esta missão com elevada dedicação, potenciando assinaláveis
níveis de rendimento por parte dos militares e civis que consigo trabalham, mantendo um lúcido e
permanente acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, caracterizado em análises rigorosas e propostas
objetivas, que permitiram tomadas de decisão adequadas e oportunas, revelando elevado espírito de
abnegação e capacidade de liderança.
Pelas excecionais qualidades pessoais e profissionais patenteadas, das quais se destacam a firmeza
de carácter e o elevado sentido de dever, demonstrou o Tenente-Coronel José Batista ser merecedor que os
serviços por si prestados, materializados em atos de esclarecido e excecional zelo, sejam considerados
relevantes, extraordinários e distintos, contribuindo para a eficiência e cumprimento da missão da DARH,
do Comando do Pessoal e do Exército.
30 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (15130094) Rui Jorge de Matos Alvarinho, pelas relevantes qualidades pessoais e
extraordinárias competências profissionais, evidenciadas ao longo dos quatro últimos anos em que vem prestando
serviço na Repartição de Organização da Divisão de Planeamento de Forças do Estado-Maior do Exército.
No desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Coordenador de Área, o Tenente-Coronel Rui Alvarinho
desenvolveu uma notável ação, designadamente no que respeita à elaboração dos quadros orgânicos (QO) das
unidades, estabelecimentos e órgãos do Sistema de Forças (SF) 2014, processo concluído em janeiro de 2019,
assim como no planeamento, organização, realização e avaliação dos resultados das “Jornadas/workshop no
âmbito das Unidades de Apoio de Serviços”, na participação em diversas atividades associadas às
comemorações do Dia do Exército, na elaboração de Anuários e Relatórios de Atividades e reorganização das
unidades com responsabilidade na formação de Praças, enquanto centros de formação permanentes.
Dotado de excecional competência técnica e de profunda experiência profissional na área da
organização, merece especial relevo a forma proactiva e disponível como integrou diversos grupos de
trabalho referentes a assuntos de capital importância para o Exército, como foram e são, o Modelo de
carreira de praças, a integração das messes militares e cozinhas de confeção centralizada, a implementação
do Regulamento de Avaliação de Mérito dos Militares das Forças Armadas (RAMMFA) e a implementação
do SIG-RHV, nomeadamente, neste último caso, no que concerne à migração das estruturas orgânicas
criadas pelo programa “Gestão de Quadros Orgânicos” e disponibilizadas na Base de Dados Única de
Pessoal do Exército (BDUPE).
Oficial com sólida formação militar, frontal, mas com inexcedível correção, cultiva em elevado grau
as virtudes da lealdade, do sentido do dever e do espírito de missão, total dedicação ao serviço e permanente
disponibilidade, qualidades sobejamente demonstradas no desempenho do seu cargo ou, como oficial mais
antigo, em suplência, Chefe da Divisão.
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Já na qualidade de Chefe da Repartição de Organização, tem cumprido com eficácia e eficiência
todas as missões que lhe têm sido cometidas, evidenciando sempre uma elevada capacidade de resposta,
mesmo quando em solicitações com curto pré-aviso temporal. Das tarefas atribuídas, entre outras,
destacam-se os estudos elaborados quanto ao Decreto Regulamentar da Academia Militar e Portaria
reguladora sobre a participação da Guarda Nacional Republicana na Academia, o processo da integração
do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF) como Unidade do Exército, seja
no que concerne à legislação enquadrante ou à documentação estruturante e QO, assim como a
reorganização das unidades de transmissões, designadamente no que respeita à definição da estrutura-modelo a
implementar nos diferentes escalões e a segunda revisão dos QO do SF2014, atualmente em curso.
O Tenente-Coronel Rui Alvarinho teve igualmente participação ativa e de relevo no estudo “pósCOVID”, neste caso, sendo responsável pelo desenvolvimento da área no âmbito do Comando e
Controlo/Comunicações e Sistemas de Informação e na liderança referente à elaboração dos Dashboards
do Business Intelligence no âmbito do efetivo orgânico e do material orgânico.
Merece igualmente destaque a continuação do seu envolvimento em diversos grupos de trabalho,
nomeadamente os referentes ao sistema de saúde militar, a estudos no âmbito dos recursos humanos e
revisão de publicações, nos quais demonstrou um elevado espírito de colaboração e vontade de responder
e cumprir as missões que lhe foram confiadas em prol do Exército.
No exercício das suas funções, o Tenente-Coronel Rui Alvarinho tem revelado ser possuidor de um
apurado sentido missão, praticando em elevado grau a virtude da lealdade e demonstrando em todas as
circunstâncias um inaudito espírito de sacrifício e uma abnegação exemplar, mostrando-se, por isso, digno
de ocupar postos de maior risco e responsabilidade.
Por todas as razões, características e capacidades antes elencadas, augura-se, seguramente, um futuro
extremamente promissor para a carreira do Tenente-Coronel Rui Alvarinho, devendo os serviços por si
prestados serem considerados distintos, relevantes e extraordinários, dos quais resultaram,
indubitavelmente, brilho, honra e lustre para o Exército e para as Forças Armadas.
17 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (06405694) Ricardo Manuel dos Santos Camilo, pelas relevantes qualidades
pessoais e extraordinárias competências profissionais, evidenciadas ao longo dos últimos quatro anos em
que desempenha funções na Repartição de Capacidades da Divisão de Planeamento de Forças do Estado-Maior
do Exército.
Inicialmente como Coordenador de Área, merece especial relevo a sua total abnegação, excecionais
conhecimentos, dedicação e esforço que empenhou na consecução das responsabilidades que lhe foram
atribuídas, nomeadamente as associadas à colaboração nos trabalhos de revisão da Lei de Programação
Militar (LPM), que antecederam a aprovação da Lei n.º 2/2019 de 17 de junho, a coordenação de diversos
projetos, assim como a coordenação dos grupos de trabalho e projetos LPM referentes às unidades de
reconhecimento e de carros de combate, batalhões de infantaria mecanizados e sistemas de armas, anticarro,
família de viaturas táticas e sistemas aéreos não tripulados, dos quais conseguiu, através da sua ação, obter
excelentes padrões de desempenho.
O seu elevado brio profissional e extraordinário sentido de dever e espírito de missão, permitiram-lhe,
ainda, como Delegado do Land Capability Group – Land Engagement, planear e conduzir a reunião deste
grupo de trabalho NATO, em novembro de 2019, nas instalações do Palácio Vilalva em Lisboa, com a
participação de 40 delegados dos países aliados, do NATO HQ, do ACT e do ACO, a qual mereceu os mais
rasgados elogios dos participantes.
Merece ainda especial relevo a sua participação na divulgação dos processos de modernização e de
reequipamento do Exército, inseridos nas Atividades Militares Complementares, das comemorações do Dia
do Exército, em 2018 e 2019, no Portugal Air Summit 2019, painel de discussão subordinado à utilização
de “drones” pelas Forças Armadas e Forças de Segurança, no acompanhamento e colaboração de projetos
da European Defense Agency (EDA) e a sua participação, como orador, na conferência UAV Technology,
em 2019, em Londres, subordinado ao tema “Tactical ISTAR Capability Development through Soldier-Launched
UAS”.
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A sua vasta experiência profissional e a sua competência técnica estão na génese da capacidade que
teve para se constituir como um incansável dinamizador da Investigação, Desenvolvimento e Inovação
(IDI) no Exército, através da colaboração no processo de desenvolvimento do programa Sistemas de
Combate do Soldado, ao abrigo dos protocolos estabelecidos com empresas da Base Tecnológica e
Industrial de Defesa (BTID) e com centros de investigação do Sistema Cientifico e Tecnológico Nacional,
assim como na elaboração do regulamento para a concessão das marcas de qualificação (Army Tested e
Combat Proven), atribuídas pelo Exército ao abrigo do Protocolo de Cooperação estabelecido com a
Plataforma das Indústrias de Defesa (IdD) Nacionais.
Já como Chefe da Repartição de Capacidades, importa salientar o excelente trabalho efetuado sob a
sua coordenação no que concerne à elaboração dos Planos de Aquisições da LPM e do Programa de
Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) 2020, pela supervisão
de todas as áreas relacionadas com a metodologia da Gestão de Projetos e, em particular, pelo pragmatismo
e profissionalismo como planeou e coordenou a realização das reuniões dos diferentes grupos de
sincronização, pela coordenação do desenvolvimento e implementação de um Dashboard do Business
Intelligence de apoio à decisão no âmbito dos projetos estruturantes da LPM, assim como na colaboração
dos estudos referentes à necessidade de “reajustamento” da LPM para 2021 e 2022.
Membro da Comissão de Avaliação e Acompanhamento na avaliação de novos projetos de IDI para
2020, com financiamento do Exército, constituiu-se, nesta índole, assim como para o processo planeamento
no âmbito do NATO Defense Planning Process (NDPP), no estudo sobre a avaliação dos impactos da
situação pandémica COVID-19, no desenvolvimento de capacidades, no âmbito do vetor de
desenvolvimento material e, mais recentemente, no Exército, como coordenador dos estudos sobre a
atribuição de fundos europeus às Forças Armadas, como um imprescindível colaborador do Chefe da
Divisão. Razões porque devem qualificar o Tenente-Coronel Ricardo Camilo como um inegável
contribuinte e reconhecer o seu esforço para a modernização do Exército.
Pelo facto de possuir uma extraordinária facilidade de comunicação e persuasão, aliada a um perfeito
conhecimento das suas capacidades, uma natural aptidão e capacidade de iniciativa, nunca esmorecendo
perante as adversidades, conseguiu incutir no pessoal sob a sua chefia, pelo exemplo, um muito elevado
espírito de corpo, de abnegação e confiança na execução das mais diversas tarefas, mesmo as mais
complexas, conquistando a sua estima e consideração.
Pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, pelo seu grande sentido de responsabilidade
e de camaradagem e pelo elevado espírito de sacrifício e de obediência e correta atitude ética que revelou,
assim como pelas características e capacidades antes evidenciadas, augura-se, seguramente, um futuro
extremamente promissor para a carreira do Tenente-Coronel Ricardo Camilo, devendo os serviços por si
prestados serem considerados distintos, relevantes e extraordinários, dos quais resultaram,
indubitavelmente, brilho, honra e lustre para o Exército e para as Forças Armadas.
17 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
O TCor Tm (13580785) João Paulo Gomes Ferreira, que presta serviço no Gabinete Nacional de
Segurança (GNS) desde março de 2003, passa na presente data à situação de reserva e cessa as suas funções
neste Gabinete.
Militar experiente, eficiente, rigoroso, competente, detentor de profundos conhecimentos
técnicoprofissionais e elevada capacidade de organização, alia a estes atributos a vontade constante de bem
servir, granjeando todo o apreço e reconhecimento daqueles com quem serviu, valorizando e prestigiando
a organização, e através desta, a imagem do país junto das organizações em que representou Portugal.
A sua elevada capacidade de trabalho e espírito de abnegação contribuíram para que no posto de
Capitão, ainda ao serviço do Exército, passasse a exercer junto do GNS, desde 10 de outubro de 2001, as
funções de representante de Portugal no Conselho de Segurança dos Programas de Radionavegação por
Satélite da Comissão Europeia, função exercida com padrões de execução marcadamente superiores e
reconhecidos através de público louvor que lhe permitiram granjear o reconhecimento e a consideração
para que, em março de 2003, se juntasse definitivamente a este Gabinete, assumindo as funções de
representante de Portugal no Conselho de Segurança da Agência Espacial Europeia.
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Nas funções de adjunto do Chefe do Registo Central, exercidas de julho de 2005 a janeiro de 2014,
foram-lhe reconhecidas excelentes qualidades, das quais se realçam o elevado sentido de responsabilidade
e capacidade de decisão, aliados à pratica da lealdade frontal e da sã camaradagem, e que, associados à sua
experiência profissional, foram determinantes para a proteção e salvaguarda das matérias classificadas,
emanadas das organizações internacionais de que Portugal faz parte, nomeadamente, da Organização do
Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da União Europeia (UE), da Agência Espacial Europeia (AEE), da
extinta União da Europa Ocidental (UEO), bem como de organismos nacionais e estruturas internas.
Chefe da Equipa Multidisciplinar da Segurança do Geoespaço desde 24 janeiro de 2014, em
consideração às responsabilidades que vinha acumulando nesta área, de que se destacam a de representante
de Portugal no Comité de Segurança do Programa Copernicus/GMES da Comissão Europeia, desde
fevereiro de 2011, por nomeação de Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Já como Chefe da Equipa Multidisciplinar de Segurança do Geospaço, foi nomeado como representante
de Portugal junto de outras organizações e fóruns internacionais, das quais se destacam, o Grupo de Peritos
Governmental Satellite Communications do Programa da Comissão Europeia, GOVSATCOM, desde março
de 2014, por nomeação de Sua Excelência o Ministro da Educação e Ciência, membro do Grupo de Projeto
Space Surveilence and Tracking por Despacho do Ministro da Defesa Nacional, de 25 de outubro de 2017,
representante de Portugal como perito de Segurança no Grupo Security Scrutiny do Comité H2020, Secure
Societies da Comissão Europeia desde abril de 2018 e ainda como representante de Portugal no Comité de
Segurança do Projeto Europeu Space Surveilance and Tracking, desde 11 de dezembro de 2018, funções estas
exercidas com distinção e com relevantes resultados, consubstanciados no excecional zelo e notável postura
de militar disciplinado e equânime e de cidadão votado ao progresso da Nação, contribuindo assim
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do GNS.
A sua capacidade de bem servir e a dedicação ao serviço, associadas à sua anterior experiência como
adjunto do Chefe do Registo Central, permitiram-lhe, durante o ano de 2015, assumir, em acumulação, a
Chefia do Registo Central, dando prova da sua prestimosa colaboração, sagaz determinação e vontade de
bem cumprir. Militar íntegro, revelou, no desempenho de todas as funções que lhe foram confiadas,
excecionais qualidades e virtudes militares, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, lealdade,
abnegação, elevado espírito de sacrifício e de obediência e competência profissional. Simultaneamente,
soube sempre criar e manter fortes relações humanas e de camaradagem, granjeando naturalmente o
respeito e a consideração de quantos com ele tiveram o privilégio de privar e servir.
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, em conjugação com a alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo
Regulamento e da alínea e) do n.º 2 do artigo 7.º, do Estatuto do Pessoal Dirigente, louvo o Tenente-Coronel
João Paulo Gomes Ferreira, pelos serviços que prestou ao longo destes dezassete anos neste Gabinete, bem
como pelo conjunto de qualidades humanas, militares e profissionais que colocam em evidência o elevado
desempenho conseguido nesta sua comissão de serviço, contribuindo de forma assinalável para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do Gabinete Nacional de Segurança, considerando os seus serviços
extraordinários, relevantes e distintos de que resultaram honra e lustre para o Exército, para as Forças
Armadas e para Portugal.
13 de agosto de 2020. — A Autoridade Nacional de Segurança, António José Gameiro Marques,
Contra-Almirante.
(Louvor n.º 371/20, DR, 2.ª Série, n.º 188, 25set20)

Louvo, por proposta do Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, o SCh Mat (03933288)
Carlos Manuel Pinto dos Reis, pela forma excecionalmente competente, dedicada e prestigiante como
tem desempenhado as funções de catalogador e coordenador técnico no Centro Nacional de Catalogação
(CNC), da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN).
Na qualidade de catalogador mais experiente e coordenador técnico do CNC, o Sargento-Chefe Carlos
Reis, sempre teve uma postura altamente interessada e pró-ativa que lhe permitiu, por um lado, consolidar os
seus vastos conhecimentos de catalogação OTAN, por outro, propor medidas tendentes à melhoria da
catalogação nacional. Neste âmbito, tornou-se um conselheiro técnico excecional do chefe do CNC, pois colocou
os seus profundos conhecimentos técnicos ao serviço da imprescindível transformação da catalogação nacional
para poder cumprir os requisitos de qualidade impostos pelo Comité para a Catalogação OTAN (AC/135).
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Os seus extraordinários contributos nessa transformação foram essenciais para o CNC poder emitir
instruções técnicas de catalogação e alterar processos e procedimentos no Sistema Nacional de Catalogação,
tanto ao nível do programa de catalogação SPCAT II, como das relações com as Secções de Catalogação
dos Ramos das Forças Armadas. Estas ações permitiram ao CNC retomar o controlo de todas as atividades
da catalogação nacional. A melhoria de resultados decorrentes dessas alterações, ocorridas nos últimos seis
anos, tem sido extraordinária e o CNC de Portugal conseguiu entrar no lote restrito de países do Sistema
OTAN de Catalogação com resultados de excelência em todos os parâmetros de qualidade. Em todos e cada
um dos aspetos mencionados, o contributo do Sargento-Chefe Carlos Reis na conceção, desenvolvimento
e implementação foi de extrema importância.
Também no âmbito da colaboração internacional, com os órgãos técnicos do AC/135 e com os
National Codification Bureaux dos outros 62 países aderentes ao Sistema OTAN de Catalogação, o
Sargento-Chefe Carlos Reis tem demonstrado uma elevadíssima competência técnica. Representante
português nas reuniões da “Comissão A” do AC/135, fórum de discussão de assuntos técnicos da
catalogação OTAN, rapidamente as suas intervenções assertivas e de alta qualidade levaram a que fosse
convidado para participar noutros grupos de trabalho do AC/135. O trabalho realizado nestes grupos de
trabalho tem sido frequentemente alvo de rasgados elogios por parte dos líderes dos grupos, sendo, portanto,
motivo de orgulho para o CNC de Portugal. Por outro lado, essa participação tem permitido ao CNC
conhecer profundamente o Sistema OTAN de Catalogação, retirar benefícios desta experiência acumulada
e aplicá-la na transformação do Sistema Nacional de Catalogação. Por último, a excelência dos seus
conhecimentos técnicos tem permitido a Portugal promover propostas de alteração às regras da catalogação
OTAN, de acordo com os nossos interesses e necessidades, algo que o Sargento-Chefe Carlos Reis
conseguiu obter por três vezes, facto inédito na história da catalogação em Portugal.
Militar muito disciplinado, zeloso, abnegado, de carácter íntegro e com elevado espírito de missão,
tem pautado a sua conduta pelo culto das virtudes da lealdade e camaradagem, tendo com isso granjeando
a confiança e estima de superiores e admiração dos camaradas.
Pelas razões expostas, é da mais elementar justiça manifestar o reconhecimento público pelas
excecionais qualidades militares, elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e
relevantes qualidades pessoais evidenciados pelo Sargento-Chefe Carlos Reis no exercício das suas
funções, considerando os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e muito distintos, dos
quais resultam honra e lustre para a Defesa Nacional e para o país.
16 de setembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 592/20, DR, 2.ª Série, n.º 193, 02out20)

Louvo o SCh AdMil (11279486) José de Freitas Vieira, pela forma exemplar, honrosa,
extremamente dedicada e competente como desempenhou as funções de Adjunto do Diretor nos últimos
dois anos e dez meses de serviço na Direção de Finanças (DFin), revelando em todos os atos elevada
competência profissional e excecionais qualidades e virtudes militares.
Sargento que sempre norteou a sua conduta pela retidão de carácter, onde sempre que foi questionado
a aconselhar o Diretor, soube sempre responder com as propostas e soluções mais adequadas, demonstrando
com o seu bom senso, espírito de obediência e extraordinário desempenho, ser credor da confiança e estima
que a Direção nele depositou.
Evidenciou elevado espírito de bem servir e discernimento, contrabalançando o seu dever de tutela,
com o seu dever de obediência, conseguindo dessa forma ser o pêndulo que as funções de Adjunto do
Diretor muitas vezes exigem, contribuindo inequivocamente com as suas ações, para encorajar o espírito
de corpo, a coesão e a projeção da boa imagem da DFin, tornando-o num exemplo de referência para a
categoria de Sargentos que tão distintamente representa.
Militar com uma invulgar capacidade de adaptação, extraordinário empenho e uma vontade de bem
servir em todas as circunstâncias, privilegiando a lealdade, a afirmação constante de elevados dotes de
carácter e a clareza de atitudes no relacionamento com todos aqueles que lhe estavam próximos, nunca se
poupou a esforços para que as tarefas a seu cargo fossem cumpridas com prontidão, clarividência e
transparência, apresentando propostas normalmente ajustadas, oportunas e consequentes, sustentadas na
defesa permanente dos valores militares, constituindo-se assim num elemento importante no processo de
tomada da decisão do seu Diretor.
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Possuidor de uma elevada preparação técnico-profissional e de uma sólida formação e cultura militar,
evidenciou-se pela abnegação, honestidade e espírito de missão, pela forma como desempenhou, em
acumulação, as funções de assessor para a gestão do quadro de Sargentos de Administração Militar
(ADMIL), em apoio do Presidente do Conselho do Serviço de ADMIL, contribuindo com elevado
dinamismo e excecional empenho para a prossecução dos objetivos e missões atribuídas ao Serviço de
ADMIL.
A sua permanente dedicação, disponibilidade e pragmatismo, a sua elevada capacidade de análise,
aliados a claros critérios de objetividade, racionalidade, sensatez e procura de consensos, muito
contribuíram para uma criteriosa e eficiente gestão do quadro dos Sargentos de ADMIL, merecendo
especial referência a elaboração de pareceres e propostas, procurando sempre compatibilizar o primado do
interesse da Instituição, com as necessidades manifestadas pelas U/E/O e as aspirações dos militares.
Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais
qualidades, virtudes militares e pessoais que creditam o Sargento-Chefe Vieira, como sendo um militar de
elevada craveira, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de carácter,
em que se relevam a lealdade, o espírito de sacrifício, a abnegação física e moral, devendo por isso os
serviços por si prestados serem considerados extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra
e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar.
22 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Mus (07075985) José António Alves Marques, pela forma altamente profissional,
competente e dedicada como, ao longo dos últimos dois anos, exerceu funções que lhe foram atribuídas na
Banda Sinfónica do Exército (BSE).
No desempenho do cargo de Subchefe da BSE, merece especial destaque a sua prestação nos
concertos solidários efetuados em Queluz numa parceria entre o Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 e
a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Queluz e Belas, revelando elevada competência profissional
e aprumo irrepreensível. Ainda neste âmbito, quando chamado a exercer funções de chefia, em cerimónias
militares, o seu desempenho foi alvo de rasgados elogios públicos por inúmeras entidades militares,
realçando o seu brio, rigor e camaradagem, caracterizados por uma permanente disponibilidade, abnegação
e espírito de sacrifício.
Na coordenação e supervisão da Secção de Apoio da Banda do Exército, evidenciou um inegável
espírito de bem servir ao gerir os recursos de uma forma irrepreensível, contribuindo para a eficácia e o
bom funcionamento da Banda como um todo. Também na gestão dos recursos humanos, o seu caráter firme,
revelador de um permanentemente bom senso e zelo, foram determinantes para a coesão de todo o grupo
que se refletiu posteriormente no resultado global, amplamente reconhecido por todos, manifestando
invulgar capacidade de trabalho e espírito missão.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares, das quais se destacam, os dotes de caráter, a
lealdade e obediência, é justo reconhecer os serviços prestados pelo Sargento-Chefe Marques como
relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído significativamente para o prestígio e cumprimento da
missão da Banda do Exército, do Comando do Pessoal e do Exército.
30 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Mus (10035090) Alberto César Carreira Lages, pela forma extraordinariamente
competente, responsável e dedicada, como, ao longo dos últimos dois anos, exerceu as funções que lhe
foram atribuídas ao serviço da Banda do Exército.
Como executante é considerado um músico de referência em todo o País, como demonstram os vários
convites para integrar orquestras, ministrar workshops e participar em vários eventos relacionados com a
prática musical do clarinete, demonstrando elevada competência profissional e excecional qualidade de
desempenho.
Na função de chefia do seu naipe, revelou grande capacidade de liderança na coordenação da
preparação dos concertos e cerimónias militares, garantindo que os seus pares muito contribuíssem para a
reconhecida qualidade das atuações da Banda, evidenciando elevado espírito de sacrifício e abnegação.
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Na área da formação teve um extraordinário desempenho na coordenação da elaboração dos
referenciais dos vários cursos ministrados neste órgão musical, destacando-se o Curso de Formação de
Sargentos – Curso Técnico Superior Profissional músicos e clarins. Nesse âmbito, participou em várias
reuniões com vista à criação da Unidade Politécnica Militar onde a qualidade das suas intervenções foram
referenciadas e o modelo por si elaborado considerado como o modelo a ser instituído pelas restantes
Bandas das Forças Armadas, contribuindo assim para a promoção da imagem e correspondente prestígio
do Exército.
Também no âmbito das cerimónias militares em que desempenhou funções de chefia, a sua
permanente disponibilidade e vontade de bem servir, foram por inúmeras entidades militares alvo de
rasgados elogios públicos, realçando o seu brio, rigor e profissionalismo, evidenciando permanente
disponibilidade para o serviço, espírito de sacrifício e abnegação.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, de que se destacam os elevados dotes
de caráter, a lealdade e obediência, é o Sargento-Chefe Lages merecedor de que os serviços por si prestados
sejam considerados como relevantes e de elevado mérito.
30 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh SGE (02903391) José Domingos Camilo Maranga, pelo empenho, dedicação,
lealdade, sentido de responsabilidade e competência profissional, patenteados ao longo dos últimos dois
anos, no exercício das suas funções no Estado-Maior do Exército. Colocado, em outubro de 2018, na
Divisão de Doutrina, Normalização e Lições Aprendidas, destacou-se de um modo ímpar no cargo de
Sargento-Adjunto da Chefia onde assegurou os assuntos administrativos da Divisão, em particular os
referentes às áreas do pessoal, do material e da correspondência, cotando-se como um precioso colaborador
do Chefe de Divisão. Cumulativamente e na qualidade de Sargento-Adjunto da Repartição de Doutrina,
destacou-se na atividade de produção de publicações, tanto através da elaboração e do controlo eficaz do
expediente, como na preparação das reuniões dos grupos constituídos e na atualização dos textos que são
posteriormente disponibilizados. Aquando da necessária reformulação do portal da Repartição de Doutrina,
o Sargento-Chefe Camilo Maranga demonstrou grande dinamismo e aptidão para bem servir nas mais
variadas circunstâncias, colaborando de forma esclarecida para a consecução dos objetivos superiormente
determinados.
A partir de maio de 2019, colocado na Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército, no
desempenho das funções de Chefe da Subsecção de Vencimentos da Secção de Pessoal da Unidade de
Apoio do Estado-Maior do Exército, revelou, de forma inegável, excecionais qualidades e virtudes
militares, salientando-se o trabalho profícuo e competente realizado no âmbito do planeamento,
organização e coordenação das inúmeras tarefas e atividades desenvolvidas, relacionadas com o
processamento de remunerações e ajudas de custo dos militares bem como dos vencimentos, trabalho
extraordinário e suplemento remuneratório dos trabalhadores do Mapa de Pessoal Civil do Exército (MPCE),
colocados no Estado-Maior do Exército e Órgãos administrativamente apoiados. O Sargento-Chefe Camilo
Maranga, demonstrou ser possuidor de excelentes qualidades de trabalho, um elevado espírito de sacrifício,
abnegação e obediência, tendo evidenciado sólidos conhecimentos e larga experiência na área dos vencimentos,
colocados em prática no acompanhamento dos atos relativos ao processamento de abonos e ajudas de custo.
É de revelar o trabalho realizado no envio atempado dos mapas de alterações individuais e coletivas (MIA
e MCA) à Repartição de Abonos da Direção dos Serviços de Pessoal, bem como o apoio técnico aos vários
Organismos onde prestam serviço militares do Exército colocados em prestação de serviço fora do ramo.
Do conjunto de atividades desenvolvidas pelo Sargento-Chefe Camilo Maranga, destaca-se, pela sua
importância e valor, o apoio e colaboração prestada ao Oficial de Pessoal em todo o trabalho desenvolvido
no âmbito da aplicação do “Princípio do Utilizador/Pagador”, nos processos de aumento/abate ao sistema
de vencimentos do Exército dos militares que iniciam a colocação/regressam ao ramo por terem
iniciado/terminado a comissão de serviço fora do ramo ou regressados de missões e cargos no estrangeiro,
contribuído de forma significativa para que fossem cumpridos os prazos e datas estabelecidos na legislação
e regulamentos em vigor. Neste âmbito, o Sargento-Chefe Camilo Maranga demonstrou, mais uma vez, um
elevado espírito de missão e pragmatismo que aliado à sua sensatez, ponderação, frontalidade e
disponibilidade para o serviço, lhe permitiu encarar a particularidade e complexidade destes trabalhos de
uma forma pacífica e organizada, contribuindo decisivamente para a resolução das situações anómalas e
problemas que foram surgindo, tendo sabido sempre informar de forma esclarecida sobre todas as questões
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relativas ao referido princípio. É ainda de salientar o profissionalismo e competência demostrados na
supervisão, verificação e controlo de todo o trabalho desenvolvido na secção, nomeadamente, na elaboração
de processos de trabalho suplementar, suplemento remuneratório dos trabalhadores do MPCE, atribuição
de suplemento de residência, atribuição de abono de família para crianças e jovens e subsídio por deficiência
e processos de alimentação em numerário.
Militar disciplinado, dotado de sólida formação cívica e castrense, organizado, metódico e
extraordinariamente dedicado, o Sargento-Chefe Camilo Maranga conseguiu granjear o respeito estima e
consideração de todos os que consigo privaram, constituindo-se, pela afirmação constante de elevados dotes
de carácter, como um sargento distinto, que colocou sempre os interesses do serviço em primeira prioridade,
numa afirmação constante de reconhecida coragem moral, sendo de inteira justiça reconhecer publicamente
as relevantes qualidades pessoais e profissionais e as notáveis virtudes militares, merecendo desta forma
ser apontado como exemplo a seguir e os serviços por si prestados, que contribuíram significativamente
para a eficiência, prestigio e cumprimento da missão da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército,
serem considerados extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército.
17 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SAj Tm (12776590) José Manuel de Oliveira Gonçalves pelas excecionais qualidades e
virtudes militares exibidos na forma profissional como tem cumprido as suas funções nesta Polícia
Judiciária Militar (PJM), ao longo dos últimos sete anos.
Como Investigador na Unidade de Investigação Criminal, revela elevados dotes de carácter e
competência profissional, bem como um reconhecido, reputado especializado conhecimento técnico na área
do armamento, demonstrado pela sua atuação nos diversos processos em que intervém, que aliado a uma
permanente disponibilidade e abnegação, em muito contribui para o bom andamento e sucesso dos inquéritos.
Chamado a participar na criação do Núcleo Museológico da Polícia Judiciária Militar, em
acumulação com a sua função de investigador na 13.ª Equipa de Investigação Criminal, teve uma
participação extremamente profícua e meritória, principalmente no respeitante à classificação, catalogação,
exposição e conservação do acervo museológico para memória futura, já gracejada pelas entidades
visitantes do Núcleo, em muito prestigiando a PJM.
Pelos atributos referidos, a que alia o culto da lealdade, espírito de sacrifício e de obediência, é
o Sargento-Ajudante, José Gonçalves digno de que os serviços por si prestados sejam publicamente
enaltecidos e reconhecidos como relevantes e de muito mérito, em muito tendo contribuído para o
cumprimento da missão desta PJM.
01 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, Paulo Manuel José Isabel,
Comodoro.
(Louvor n.º 381/20, DR, 2.ª Série, n.º 192, 01out20)

Louvo o 1Sarg Tm (04502806) Jorge Nuno Piedade Rodrigues, pelo elevado espírito de sacrifício
e de obediência, dedicação e eficácia como tem desempenhado as suas funções, no Centro de Comunicações
da Presidência da República, ao longo dos últimos dois anos e seis meses.
Prestando serviço no Setor de Manutenção do Centro de Comunicações, revelou ser possuidor de
elevada competência profissional, contribuindo, com a sua conduta extremamente organizada, dinâmica e
empreendedora, para o expressivo sucesso de todas as missões em que participou, nomeadamente nos
apoios aos diversos eventos no Palácio de Belém e no exterior, incluindo no estrangeiro, demonstrando,
pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, um extraordinário desempenho.
Pela sua esmerada educação e total entrega ao serviço, aliadas às excecionais qualidades e virtudes
militares, de onde se destacam a sua lealdade e abnegação, o Primeiro-Sargento Jorge Rodrigues granjeou
a admiração e a amizade de todos aqueles que com ele têm privado, pelo que é digno de ser apontado ao
respeito e consideração pública, devendo os serviços por si prestados, de que resultou honra e lustre para a
instituição militar e em especial para o Exército, ramo das forças armadas a que pertence, ser considerados
significativos e de muito mérito.
03 de setembro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
(Louvor n.º 374/20, DR, 2.ª Série, n.º 190, 29set20)
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II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a
situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data:
Posto

Cor

A/S

Cav

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

(03763787)

Paulo Jorge Rodrigues
Ramos

Quadro art.º 173.º

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

27-08-20

(00602185)

António Carlos Pinto Prata

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

20-08-20

TCor AdMil (01312685)

José Francisco Madureira
dos Santos

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

21-08-20

TCor Inf

Bruno Miguel Clara
Fernandes Gaspar Mendes

Quadro art.º 173.º

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

23-08-20

TCor Inf

(09266294)

(Despacho 31ago20)

Passagem à Situação de Reserva
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a
situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do Artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica:
Posto
MGen
BGen
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor

A/S

NIM

Art
Inf
Inf
Tm
Mat
Inf
Inf
Eng
Mat
Inf
Cav
Inf
Inf

(02372981)
(14347681)
(03040483)
(10884983)
(06341683)
(13385883)
(00253282)
(10995883)
(05303583)
(07233182)
(00610382)
(07317783)
(09407383)
(06979783)
(03864983)

Nome
Jorge Manuel Lopes Nunes dos Reis
Nuno António Martins Canas Mendes
Carlos Alberto Borges da Fonseca
Nuno Domingos Marques Cardoso
José Manuel Pires Contramestre
Álvaro Domingos Marques Moleiro
José Manuel Valente Castelhano
José António Teixeira Leite
Jorge Manuel Sequeira Iglésias
Augusto de Barros Sepúlveda
José Manuel Jorge da Costa Roldão
João Alexandre Jesus da Silva Correia Franco
António Nuno Reis Carrapatoso Marcos de Andrade
Carlos Manuel Alves Batalha da Silva
Bruno da Silva Brito

Data Reserva
03-08-19
22-11-19
19-07-19
05-08-19
13-08-19
20-08-19
10-09-19
16-09-19
28-09-19
28-09-19
14-10-19
16-10-19
21-10-19
20-11-19
23-11-19

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
28 de julho de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 8 559/20, DR, 2.ª Série, n.º 174, 07set20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a
situação de reserva nos termos da alínea c) do n.º 1 do Artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica:
Posto
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor

A/S
AdMil
Tm
Farm
Mat
Inf
Cav
AdMil
Art
Inf
Tm
Tm
TPesSecr
CBMus
SGE
TTrans
TManMat
Art
Tm
SGE
Eng
Tm
Inf
Tm
Tm
Art
Tm
Inf
Art
Cav
Tm
Art
Art
Cav
AdMil
Trans
PQ
Inf
Cav
Mat
Mat
Tm
Art
Mat
Mat
Inf
Mat
Inf
Eng

NIM
(16357684)
(16911084)
(02334384)
(06780784)
(10663685)
(12002185)
(16106184)
(18565583)
(06935985)
(04844285)
(01860184)
(09155985)
(03177083)
(16803782)
(06479885)
(11379485)
(13660183)
(01088184)
(08310284)
(10228684)
(07215384)
(11855983)
(01483885)
(00577085)
(00054585)
(04912883)
(00934284)
(06121682)
(03402981)
(06091184)
(08400883)
(10684983)
(13279883)
(09245683)
(17132783)
(04208484)
(18362584)
(00422684)
(03892785)
(10483784)
(18144283)
(15206383)
(11185883)
(10357784)
(18902485)
(09469582)
(14005785)
(15262384)

Nome
Luís Artur Alves Rita
Vítor Manuel de Paiva Duarte
Mário João Gonçalves Roque
João Paulo Barreiros Pereira da Silva
José António Emídio Martins Ruivo
Carlos Nuno Gomes e Simões de Melo
José Manuel Almeida de Rodrigues Gonçalves
Luís Manuel Garcia de Oliveira
Paulo Alexandre Parreira Bilro
Manuel Carvalho Vinhas
Fernando Dias de Matos
Paulo José Belo Furtado
Fernando Manuel Cosme Moreira
João Manuel Sousa Cardoso Cachucho
Rui Manuel Fonseca Seixas
José Maria Sendas Vaz
António Romão Figueiras Lourenço
José Manuel dos Santos Inácio
José Gomes de Carvalho
Rui José Ferreira Sousa Casimiro
Mário Augusto Santos Perdigão
Octávio Manuel Martins Alves Diz
Luis Alberto da Silva Reis
Manuel Gonçalves Estrada de Sousa
Francisco José Correia Carpinteiro
Henrique Humberto Ferreira Teixeira da Rocha
Carlos Alberto Duarte Fontes
José Casado Marques
José Manuel de Jesus Francisco
João Soares Fernandes Ribeiro
Paulo Jorge Vaz Pereira
José Manuel Machado Figueira
Virgílio António Tiago Ferreira
Manuel Claudino Pinto Machado
Urbano José Rosado da Senhorinha
Luis de Pina
Luis Filipe Ferreira Antunes
Jorge Manuel Baptista Pires
Fernando da Costa Branco
Júlio Manuel da Silva Peixoto
Luís Alexandre Bandeiras Moutinho
Delfim António Alves Carmona
António Manuel Mendes de Matos
António Augusto Dias Meneses
António Manuel Janelas Ferreira
Alfredo António Gouveia
Paulo Jorge da Costa Inácio
João Albino da Costa Viães

Data Reserva
07-10-19
05-11-19
16-12-19
17-12-19
17-12-19
17-12-19
17-12-19
23-12-19
23-12-19
30-12-19
31-12-19
17-12-19
29-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
16-12-19
17-12-19
17-12-19
18-12-19
20-12-19
20-12-19
20-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
23-12-19
27-12-19
27-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19
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Posto

A/S

NIM

Nome

Data Reserva

SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
1Sarg

Art
SGE
Inf
Mat
Tm
Mat
SGE
Inf
Aman

(17308583)
(01578485)
(13044285)
(11667685)
(15930885)
(04801685)
(16891185)
(15924085)
(14400484)

António Manuel Matias Lopes
António do Carmo Morais Brás
Paulo Manuel Alfaiate Poupino
Mário João da Fonseca Pinto
José Francisco Neto
José António Trindade Parente
António João Ramalho Belém
José Augusto Alves Dinis
Armindo Manuel Pinto da Costa

31-12-19
15-12-19
16-12-19
16-12-19
16-12-19
21-12-19
30-12-19
30-12-19
31-12-19

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
29 de julho de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 9 016/20, DR, 2.ª Série, n.º 184, 21set20)


III — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Nomeações
O Decreto Regulamentar n.º 8/2015, de 31 de julho, define a missão, atribuições e o tipo de
organização interna da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional (DGRDN).
Por seu turno, a Portaria n.º 283/2015, de 15 de setembro, estabeleceu a estrutura nuclear da DGRDN
e as competências das respetivas unidades orgânicas, designadas direções de serviços, e fixou em dezasseis
(16) o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e em uma (1) a dotação máxima de chefes de equipas
multidisciplinares;
Considerando que o lugar de Chefe da Divisão de Indústria Logística e Investigação e
Desenvolvimento (DIL), criado por meu despacho de 25 de setembro de 2015, se encontra vago;
Considerando que, face às múltiplas competências atribuídas à DIL, torna-se imprescindível e
urgente assegurar o seu normal funcionamento;
Considerando que o Tenente-Coronel Manuel Fortunato Mendes Marques preenche os requisitos
legais e possui o perfil e a necessária experiência e aptidão técnica para o exercício das funções inerentes
ao cargo em apreço, conforme síntese curricular anexa:
1 — Nomeio, em regime de substituição, o TCor Mat (01405085) Manuel Fortunato Mendes
Marques, no cargo de Chefe da Divisão de Indústria Logística e Investigação e Desenvolvimento, nos
termos e ao abrigo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua versão
atual, conjugados com o n.º 9 do artigo 21.º da mesma Lei.
2 — O ora nomeado fica autorizado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 31.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
janeiro, a optar pela remuneração que lhe é devida pela categoria de origem.
3 — É revogado o meu Despacho n.º 3 176, de 22 de março de 2019, publicado no Diário da
República, 2.ª série, N.º 58, de 22 de março de 2019.
4 — O presente despacho de nomeação produz efeitos a 01 de setembro de 2020.
01 de setembro de 2020. — O Diretor-Geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto António
Rodrigues Coelho.
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Síntese curricular
Dados Pessoais:
Nome: Manuel Fortunato Mendes Marques
Data de Nascimento: 12 de abril de 1964
NIM: 01405085
Posto/data: Tenente-Coronel/01 de janeiro de 2015
Ramo/Arma: Exército/Material Engenharia
Habilitações literárias:
Licenciatura em Ciências Militares — Curso de Material Eletrotecnia — Academia Militar;
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores — Instituto Superior Técnico;
Pós-graduação em Engenharia de Gestão da Manutenção — Instituto Soldadura e Qualidade.
Colocações:
Escola Prática do Serviço de Material;
Direção do Serviço de Material;
Estado-Maior do Comando da Logística;
NATO Helicopter Management Agency;
Oficinas Gerais de Material de Engenharia;
Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa.
Experiência Profissional:
Comandante do Pelotão de Material Auto no Batalhão do Serviço de Material;
Comandante da Companhia Manutenção Material Auto no Batalhão do Serviço de Material;
Chefe da Secção de Reabastecimento da Repartição de Manutenção da Direção Serviço de Material;
Chefe da Secção de Materiais Elétricos e Gerais da Repartição de Material da Direção Serviço de Material;
Adjunto técnico Programa de Helicópteros do Exército no Comando da Logística;
Field Data Management Coordinator na NAHEMA;
Chefe dos Serviços Gerais das Oficinas Gerais de Material de Engenharia;
Chefe dos Serviços de Contabilidade das Oficinas Gerais de Material de Engenharia;
Assessor na Direção de Serviços Projetos, Industria, I&D e Logística da Direção-Geral de Armamento
e Infraestruturas de Defesa.
Formação complementar:
Certificação European Senior Logistician — European Logistics Association;
NATO Defence Procurement Management Course — IAGB;
NATO Logistics Course — NATO SCHOOL;
NATO Logistics Operational Planning Course — NATO SCHOOL;
Curso de Promoção a Capitão — Escola Prática Serviço de Material;
Curso Promoção a Oficial Superior — Instituto de Altos Estudos Militares;
Curso Formação Inicial à Gestão de Projetos — Bright Partners Academy.
Condecorações:
Medalha da Defesa Nacional de 2.ª classe;
Medalha de D. Afonso Henriques, Mérito do Exército de 2.ª Classe;
Medalha de D. Afonso Henriques, Mérito do Exército de 3.ª Classe;
Medalha de Comportamento Exemplar — Grau Ouro;
Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, com a legenda FRANÇA.
(Despacho n.º 9 125/20, DR, 2.ª Série, n.º 188, 25set20)
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1 — Para efeitos do disposto no artigo 20.º e nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 22.º, ambos do
Decreto-Lei n.º 73/2013, de 31 de maio, na sua atual redação, em articulação com o n.º 2 do artigo 38.º do
Decreto-Lei n.º 45/2019, de 01 de abril, designo, em substituição, o TCor SGE (17607180) Victor Manuel
Silva Cabrita, para o cargo de Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de Operações de
Socorro de Beja, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
2 — O Tenente-Coronel Victor Manuel Silva Cabrita, conforme nota curricular publicada em anexo
ao presente despacho, detém a aptidão, a idoneidade, a experiência e a competência profissional, para o
desempenho das funções inerentes ao cargo de Comandante Operacional Distrital do Comando Distrital de
Operações de Socorro de Beja.
3 — O presente despacho produz efeitos a 25 de janeiro de 2020.
08 de outubro de 2020. — O Presidente, Carlos Mourato Nunes, Tenente-General.
ANEXO
Nota curricular
I — Dados pessoais:
Nome: Victor Manuel Silva Cabrita.
II — Formação académica:
Licenciatura em Direito, pela Universidade Moderna;
Curso “A” — Instituto Superior Militar;
Curso de Promoção a Capitão, pelo Batalhão de Adidos;
Curso de Promoção a Oficial Superior, pelo Instituto de Altos Estudos Militares.
III — Formação complementar mais relevante:
Curso de Planeamento e Tomada de Decisão, Instituto de Estudos Superiores Militares;
Curso de Organização de Postos de Comando, Escola Nacional Bombeiros;
Curso de Quadros de Comando, Escola Nacional Bombeiros; Comunicação e Interação com os Média
nível I e II, Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas;
Curso de Segurança e Comportamento do Incêndio Florestal, Escola Nacional Bombeiros;
Estágio de Liderança, Academia Militar; Community Mechanism Introduction Course, EU, Roma.
IV — Experiência profissional mais relevante:
2010/2019 — Comandante Operacional Distrital de Beja da ANEPC;
2008/2010 — Chefe da Secção de Contratos e Protocolos, na Assessoria Jurídica do Gabinete do General
Chefe do Estado-Maior do Exército;
2003/2008 — Adjunto da Secção de Assuntos Jurídicos, Chefe da Secção de Estudos e Direito Militar
e Chefe da Secção de Contratos e Protocolos, na Assessoria Jurídica do Gabinete do General Chefe do
Estado-Maior do Exército.
V — Louvores e Condecorações:
2015 — Louvor atribuído pelo Secretário de Estado da Administração Interna;
Da sua folha de serviços constam ainda doze louvores, sendo seis concedidos por Oficial General e seis
por Oficial Superior;
É condecorado com a medalha de Mérito Militar de 3.ª Classe, medalhas de D. Afonso Henriques,
Mérito do Exército, de 2.ª e 3.ª Classe e com as medalhas de Comportamento Exemplar Grau Cobre, Grau
Prata e Grau Ouro.
(Despacho (extrato) n.º 10234/20, DR, 2.ª Série, n.º 207, 23out20)

Nomeações/Exonerações
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
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1 — Nomear o Cor Inf (06292287) João Luís Rodrigues Leal para o cargo “ASP SRC 0003 — RSC
ACOS” no NRDC-ESP, em Valência, Espanha, em substituição do Cor Inf (02126184) Carlos Alberto
Esteves Filipe, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 643/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Eng (12222992) Arlindo Paulo Martins Domingues para o cargo Adjunto
do Representante Militar no NMR SHAPE, em Mons, Bélgica, em substituição do TCor Inf (00869687)
Rui Gabriel Ramos Cleto, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado
assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
07 de setembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 582/20, DR, 2.ª Série, n.º 189, 28set20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Art (00257893) Hélder Jorge Pinheiro Barreira para o cargo “OSC HRX
0040 — Cell Chief (PE Establishment)” no Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), em
Mons, Bélgica, em substituição do TCor Cav (00669090) João Carlos Pinto Bouça Flores Noné Santana,
que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 642/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Inf (11768092) Luís Carlos Falcão Escorrega, para o cargo “ASP OOS
0003 — SO Chief G3 Current OPS” no NRDC-ESP, em Valência, Espanha, em substituição do, TCor Inf
(23067087) Mário Jorge Batista Duarte Pereira, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o
militar ora nomeado assuma funções.
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2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 08 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 637/20, DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Art (00440093) José Carlos Pinto Mimoso, para o cargo “CYB -08 — Action
Officer (Concepts)” no European Union Military Staff (EUMS), em Bruxelas, Bélgica, em substituição do
TCor AdMil (06207184) António Manuel Pereira Baptista, que fica exonerado do cargo a partir da data
em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 631/20, DR, 2.ª Série, n.º 209, 27out20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear TCor Art (00100893) Daniel João Ribeiro Valente para o cargo ASP OIS 0007 — INTELL
TARGETING CHIEF SO1 no NRDC - ESP, em Valência, Espanha, em substituição do TCorArt
(10075390) Renato Afonso Gonçalves de Assis, que fica exonerado do cargo a partir da data em que
o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 08 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 634/20, DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 01 de agosto, na sua redação
atual, atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 606/2009, de 22 de junho, e na Portaria 496/2013, de 24
de julho, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Cav (00349293) Rui Miguel de Sousa Ribeiro Rebordão de Brito para o
cargo “121.200.014 — Oficial de Ligação junto da MPPONU” na MILREP, em Nova Iorque, EUA, em
substituição do Cor Mat (03740089) Francisco Júlio Timóteo Thó Madeira Monteiro, que fica
exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
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2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
20 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 09 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 632/20, DR, 2.ª Série, n.º 210, 28out20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Inf (22156491) Telmo Lau Hing para o cargo “TSC TTX 0430 — Staff Officer
(Training Needs and Analysis)” no Supreme Allied Command Transformation Headquarters (SACT HQ),
em Norfolk, Estados Unidos da América, em substituição do TCor Inf (10829089) Joaquim José Estêvão
da Silva, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 644/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Art (16352992) Norberto Francisco Calmeiro Vaz para o cargo “OSC RUC
00200-Staff Officer (IC&Projects Aprovals Staff Supp)” no NMR SHAPE, em Mons, Bélgica, em
substituição do TCor Inf (19486091) António José Fernandes de Oliveira, que fica exonerado do cargo
a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 19 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 641/20, DR, 2.ª Série, n.º 212, 30out20)

Exonerações
1 — Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º e da alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 11/2012, de 20 de janeiro, cessa funções de técnico especialista no meu Gabinete o Cap Inf (11577805)
José Afonso Fontinha André, cargo para a qual tinha sido designado pelo Despacho n.º 3 355/2020, de
26 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março de 2020.
2 — O presente despacho produz efeitos a 12 de outubro de 2020.
12 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Despacho n.º 10 083/20, DR, 2.ª Série, n.º 204, 20out20)
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IV — CURSOS, ESTÁGIOS E TIROCÍNIOS
Cursos
Por despacho de 23 de setembro de 2019, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do
Exército, frequentaram o “Curso de Estado-Maior Conjunto 19/20”, que decorreu no Instituto Universitário
Militar, no período de 07 de outubro de 2019 a 26 de junho de 2020, no qual obtiveram aproveitamento, os
militares abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica:
Posto A/S
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Art
Art
Art
Art
Cav
Cav
Eng
Eng
Tm
Tm
Tm
Mat
Mat

NIM
(04670697)
(03599400)
(12615800)
(19144498)
(05082600)
(11806700)
(02194898)
(09438897)
(15433596)
(18966596
(01385996)
(04253000
(08284900)
(10424798)
(08228697)
(15506201)
(04147601)
(10212501)

Nome

UEO

Josias de Maia e Silva
Luís Miguel Rodrigues Gomes
António Xavier Mendes Rocha Pereira Coutinho
Hélio Gonçalves da Silva
Nelson Miguel Gonçalves Ferreira
Luís Manuel Coelho Fernandes
António Augusto da Silva de Almeida
Alexis da Fonseca Vicente
Tiago Ramos da Graça Silva Nunes Páscoa
José Manuel Costa da Silva Barradas
Flávio de Jesus da Graça Lima
Sílvia Esmeralda Joanaz d’Assunção Dias
Luís Filipe Marques dos Santos Conceição
Pedro Miguel Martins Grifo
João Daniel Gaioso Fernandes
Tiago Filipe Abreu Moura Guedes
Pedro da Silva Monteiro
Júlio Alexandre Couto Carilho

BIMecLag
RCmds
DF
UAGME
CFT
RA5
RAAA1
CCOM/EMGFA
EA
ESE
CMSM
EA
DIE
RT
RT
DCSI
QG/BrigRR
RTransp

Class.
15,25
16,23
16,48
15,43
15,58
15,47
15,78
16,18
16,03
16,08
15,57
16,22
16,22
15,83
15,98
15,67
17,08
16,15

Por despacho de 27 de maio de 2020, de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do
Exército, frequentaram o CAPMT 2020, que decorreu no Instituto Universitário Militar, no período de 07
de setembro a 02 de outubro de 2020, no qual obtiveram aproveitamento, os militares abaixo indicados,
com a classificação que a cada um se indica:
Posto A/S
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Art
Art
Art
Art
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav
Cav

NIM
(15834099)
(01475397)
(12534698)
(16115201)
(04259402)
(16967799)
(10720000)
(05219599)
(06871002)
(17308601)
(16691199)
(19771900)
(11718000)
(11641300)
(03288801)
(19299302)

Nome
Adolfo Henrique de Assis Ferreira dos Reis
Ricardo Vieira Azevedo Estrela
Rui Miguel Coelho Borges
Nélson Filipe Neves Inácio
Sérgio Miguel Gorjão Marques
Válter Mário Mendes Martins
Albino José Pinheiro De Jesus
Luís Miguel da Silva Resende Mouta
João Pedro Viana Fragoso Xavier
Aires Almeida Carqueijo
Rui Jorge Neves Moura
Samuel de Freitas Gomes
Miguel Ângelo da Costa Jorge
Ricardo Filipe Ferreira Oliveira
Humberto Gourdin de Azevedo Coutinho Rosa
Ricardo Manuel Martins Pereira dos Santos
Coelho

UEO
GabCmdt/BrigRR
BIMecLag
DARH
RI15
RI15
AM
RA4
CFT
GabCmdtBrigMec
RA4
DARH
RC6
RC6
RC6
RL2
EA

Class.
14,33
14,50
15,00
15,00
15,33
14,33
15,00
13,93
15,00
14,33
15,33
15,00
15,50
14,50
13,33
14,83

2.ª Série

Posto A/S
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NIM

Nome

Maj Tm (11442101)
Maj Mat (19639900)

Luís Filipe Xavier Cavaco de Mendonça Dias
Luís Filipe Pratas Quinto
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UEO

Class.

AM
AM

12,83
14,50


V — OBITUÁRIO
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2020
setembro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro
outubro

29
01
01
01
07
08
12
13
14
17
18
20
20
21
22
24
27
30
31
31

1Sarg
SMor
Cor
Cor
1Sarg
Cor
1Sarg
Cor
Cap
1Sarg
TCor
SMor
SCh
SAj
SCh
SCh
TCor
SCh
SMor
Cor

Eng
Inf
Inf
Inf
Med
AdMil
Inf
Inf
SGE
SS
Eng
Art
Mus
SGE
PQ
Cav
Cav
Cav
Art
Inf

(45551858)
(51005211)
(80061659)
(50272011)
(51304211)
(50480311)
(50619811)
(50707111)
(52274411)
(50248011)
(50974811)
(50015911)
(50146211)
(50350911)
(01054075)
(52389411)
(03043989)
(52015211)
(51529211)
(42477562)

António João Brás;
Manuel Nunes dos Santos;
Daniel Pereira Delgado;
Alfredo João de Carvalho Carneiro;
António Guerreiro;
Gil Fernandes Cardoso;
Manuel Fernandes Domingos;
Américo Augusto Moreno;
José António Pedro;
Benjamim Pacheco Cunha;
Rui António de Meneses Fonseca e Silva;
José Faria dos Santos;
João Marcelino Santos;
Manuel dos Santos Paixão;
Joaquim António Miranda Silva;
Abel Maria Russo Pires;
Alberto José Nunes Laranjeira;
Carlos Magalhães Moreira;
Francisco da Conceição Mourato Ramos;
Pedro Fernando Azeredo Rosa Falcão.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 11/30 DE NOVEMBRO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:
I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo diploma
legal,os seguintes militares:
MGen

(02815883)

Luís António Morgado Baptista.
(Despacho 10set20)

Cor

Inf

(07147687)

Paulo Raúl Chéu Guedes Vaz.
(Despacho 19out20)

Cor

Art

(02000786)

José Alberto Dias Martins.
(Despacho 21out20)

Cor
TCor

Cav
Cav

(18067590)
(37362693)

Jorge Filipe da Silva Ferreira;
José António Carvalho de Sousa Rosa;
(Despacho 04nov20)

TCor

Inf

(15401189)

Ilídio João Cardoso Abelha.
(Despacho 16out20)

TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor

Cav
Inf
Art
Eng
Cav
Inf

(12023988)
(11768092)
(00100893)
(32277291)
(30156491)
(03737994)

Alfredo Manuel Aparício Filipe;
Luís Carlos Falcão Escorrega;
Daniel João Ribeiro Valente;
Jorge Lopes Pereira;
Paulo Jorge da Silva Gonçalves Serrano;
César Miguel Santinho Garcia;
(Despacho 14out20)
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TCor

Cav

(00349293)
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Rui Miguel Sousa Ribeiro Rebordão Brito.
(Despacho 15out20)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo artigo 34.º,
atento o disposto nos artigos 13.º e 16.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, conceder a Medalha de
Serviços Distintos, Grau Prata, o TCor PesSecr (09425386) António Fernando Garelha Domingues.
(Portaria n.º 690/20, DR, 2.ª Série, n.º 193, 18nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas nos termos da competência que lhe é
conferida pelo artigo 34.º, atento o disposto nos artigos 13.º e 16.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,
conceder a Medalha de Serviços Distintos, Grau Prata, os seguintes militares:
Maj
Maj

Art
Eng

(11079894)
(15803595)

Pedro Alexandre Bretes Ferro Amador;
João Manuel Pinto Correia.
(Despacho n.º 11 051/20, DR, 2.ª Série, n.º 220, 11nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SMor
SMor
SCh
SCh

Tm
Art
Art
Tm

(06091184)
(04370785)
(03555486)
(19448484)

João Soares Fernandes Ribeiro;
Luís Alberto da Silva Ferreira dos Santos;
Rui Adão da Costa Teixeira;
Emanuel José Fernandes de Jesus Dias.
(Despacho 10out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cor

Art

(04626886)

João Alberto Cabecinha Quaresma Furtado de Almeida;
(Despacho 20out20)

Cor
Cor
Cor
Cor

Inf
Art
Inf
Inf

(00771586)
(12282686)
(08559187)
(15059788)

Hilário Dionísio Peixeiro;
António Alberto Crispim Paradelo;
José Dias Lages;
Luís Miguel Afonso Calmeiro;
(Despacho 19out20)

Cor

Inf

(09275387)

Gonçalo José Santos de Azevedo;
(Despacho 16out20)
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Tm

(18941587)
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José António da Silva Vieira.
(Despacho 04nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
TCor
Maj

Art
Inf

(15833191)
(03580397)

Vítor Manuel Ferreira Lopes;
Diniz Mendes Faustino;
(Despacho 14out20)

Maj

TTrans

(09803590)

João Miguel de Carvalho da Silva Domingues.
(Despacho 29set20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
2.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
TCor
TCor
TCor
Maj

Inf
Art
AdMil
TPesSecr

(05902887)
(11547593)
(36931292)
(19726292)

José António Ribeiro Leitão;
Nuno Luís Pereira Monteiro;
Artur Manuel Vieira Saraiva;
Luís Manuel Figueira Gomes.
(Despacho 21out20)

TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

Inf
AdMil
Inf
Eng
AdMil
Med
Tm
Art
Med
Eng
Farm

(18673694)
(18089896)
(19600688)
(33131893)
(15510995)
(06202497)
(01066798)
(07763098)
(06159998)
(19527999)
(05640201)

Nuno Miguel Brázio Vicente;
António Marco Sá Machado;
Paulo Jorge de Oliveira Domingos;
Rui Miguel Paulo Cordeiro;
Nuno Miguel de Sousa Gomes;
Rui Manuel Pereira Fialho;
Susana Margarida Gomes Pinto;
Emanuel Alves de Sousa;
Mário André dos Santos Mateus;
Nuno Fernando Ramos Hingá Fernandes;
Sara Ferreira Santos Batalha.
(Despacho 16out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a classe da Medalha de Mérito
Militar, 2.ª Classe, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os
seguintes militares:
TCor
Maj

Inf GNR (1970324) Márcio Leonel Carvalho Lourenço;
TPesSecr (14125286) Alcino Fernando Cardoso Santos.
(Despacho 28out20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
SMor
SMor

Cav
Cav
AdMil
Cav
Art

(18624203)
(18252202)
(15873902)
(10069984)
(12253785)

Fátima Elisabete Vieira da Costa;
Joaquim Manuel Marcelino Algarvio;
Domingos Viriato Pereira de Carvalho;
Joaquim Francisco Afonso Lopes;
António Augusto Prates Rosado.
(Despacho 16out20)

Cap

Inf

(05541206)

Pedro Daniel de Barros Gonçalves Meneses.
(Despacho 21out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao
abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares
da Guarda Nacional Republicana:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap

Cav
Cav
Inf
Inf
Inf

(2050024)
(2031236)
(2020027)
(2041102)
(2060041)

Fábio Micael Guerra Bento;
Bruno Miguel Fernandes Pires;
José Alberto Oliva Biscaia;
Pedro Alexandre Pinheiro Pinto;
Élio José Ricos Olhos Rosado.
(Despacho 28out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
3.ª Classe, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23. do Regulamento da
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 do artigo 20.º do
mesmo diploma legal, os seguintes militares:
SMor Eng

(15262384)

João Alberto da Costa Viães.
(Despacho 04nov20)

SMor Mat

(18015483)

Jorge Manuel Gravanita Fernandes Alberto.
(Despacho 17set20)

SMor Mat Res

(12663282)

Paulo Alexandre de Sousa Rodrigues Emídio.
(Despacho 26out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os seguintes militares:

2.ª Série

SCh
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Mat

(09127887)

407

Vítor Manuel Mendes Semedo Esteves.
(Despacho 04nov20)

SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Inf
Tm
Tm
Art
Inf
Tm
PesSec
PesSec
Inf
Inf
Mat
PesSec
AM
Art
Inf
Art
Eng
PesSec
Eng
Inf
Art
Inf
PesSec
Inf
PesSec
Inf
Mat
Inf
Inf
Mat

(16010088)
(13438788)
(01561291)
(04666892)
(21455093)
(35331892)
(26153091)
(29179092)
(12591495)
(16955795)
(33005593)
(33257192)
(11351697)
(09265597)
(08258998)
(08318600)
(11068197)
(23911793)
(19367491)
(04287796)
(34387492)
(04856894)
(29143091)
(00550598)
(13117894)
(07893297)
(11377500)
(09058199)
(01485103)
(14865195)

Alexandre Soares dos Reis;
Luís Manuel Feijão Silva Cardoso;
Rui Jorge Rio dos Santos;
Jorge Manuel Andrade da Silva;
Osvaldo Miguel Rodrigues Pereira;
José Carlos da Conceição Lourenço;
Paulo Alexandre Vieira Salvador Monteiro;
Erundino de Jesus Martins;
Nuno Miguel Bernardo dos Santos;
Pedro Miguel Pereira Botelho;
Rui Filipe de Sousa Morais;
Maria de Fátima Carneiro Dias;
Paulo Sérgio Gonçalves Amaro;
Pedro Miguel de Sousa Salgueiro;
Jorge Moura;
José Adelino Pando;
Hugo Miguel da Silva Henriques;
Daniel José da Rosa Alves;
Juvenal Francisco Ribeiro Silva;
Fernando Paulo de Moura Vieira;
Hugo Miguel Rabaça Lucas;
Carlos Miguel Alves Ramos;
Carla Alexandra Fernandes Figueiredo;
Américo Magalhães da Silva;
Luís Filipe Miranda Do Rosário;
Paulo António Miranda Vieira;
Joaquim António Santos Dias;
Jorge Miguel Henriques Marques;
Rodrigo Generoso Teixeira Prudêncio;
Pedro Nuno Pinto da Silva Bráz.
(Despacho 21out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
4.ª Classe por, segundo parecer do Conselho Superior de disciplina do Exército, ter sido considerado
ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, o SAj SGE
(00192193) Carlos Jorge Pereira Marques.
(Despacho 28out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar de
4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, o SCh Mus (09201490) Paulo Nuno Moço Lima Belas.
(Despacho 16out20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a classe da Medalha de Mérito
Militar, 4.ª Classe por, segundo parecer do Conselho Superior de -disciplina do Exército por ter sido
considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os
seguintes militares da Guarda Nacional Republicana:
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
Cabo

TIE
Inf
AdMil
Inf
Cav
Inf
Inf
Inf

(1920631)
(1920295)
(1970784)
(1950864)
(1980331)
(1940197)
(1970287)
(1960818)

José Gonçalves Dantas;
Fernando Ribeiro Moreira Ferreira;
Jorge Manuel Moita Afonso;
Manuel José Gouveia e Silva;
Luís Filipe de Matos Faria;
Carlos Alberto Lebres de Magalhães;
Nélson Manuel Bento Ribeiro;
Rui José Martins Teodoro.
(Despacho 28out20)

Manda o Ministro da Defesa Nacional, nos termos da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 artigo
34.º, e atento ao disposto no artigo 25.º, e na alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º,
todos do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, conceder a Medalha da Defesa Nacional, 3.ª Classe, ao SMor Tm
(19735884) Jorge Manuel Brito de Almeida.
(Portaria n.º 658/20, DR, 2.ª Série, n.º 218, 09nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha Cruz de
São Jorge, 1.ª classe, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de
dezembro, os seguintes militares:
TGen
TGen

(50276211)
(50476211)

Abel Cabral Couto;
Alexandre Maria de Castro de Sousa Pinto.
(Despachos n.º 11 134/20 e 11 137/20, DR, 2.ª Série, n.º 221, 12nov20)

Cor
Cor

Inf
Inf

(02400378)
(00806482)

António José de Sampaio Silva;
Jorge Manuel Soeiro Graça.
(Despachos n.º 11 237/20 e 11 238/20, DR, 2.ª Série, n.º 223, 16nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Primeira Classe
Cor

Inf

(12367085)

Pedro Miguel de Lemos Costa Leal Rosa.
(Despacho 16out20)

Segunda Classe
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor

Inf
AdMil
Mat
TManMat
Inf

(16733185)
(17313287)
(34657191)
(15942481)
(11579294)

Joaquim Jorge da Silva Pereira;
António Manuel Godinho dos Santos;
Nuno Miguel Viegas Saúde;
Carlos Alberto da Silva Pinheiro Gomes;
Vítor Manuel Lourenço Ortigão Borges;

2.ª Série

TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
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Cav
Inf
AdMil
TManMat
Vet
TExpTm
TManMat
Eng
Inf
Art
Inf
AdMil
Mat
Mat
Vet

(15993494)
(09868194)
(06820195)
(02831387)
(15287294)
(18802487)
(09310188)
(03660898)
(05175797)
(11806700)
(08015296)
(02953301)
(07670299)
(06508902)
(05956202)
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Fernando Casimiro Gonçalves Fernandes;
Pedro Miguel Vaz Pires Ferreira;
João Miguel Correia da Silva Tavares;
Rui Manuel Ferreira Lopes;
José Pedro Dias Pereira Marques de Freitas;
João Pedro de Oliveira Vicente;
Joaquim Manuel Carvalho Fernandes;
Paulo Ferreira e Santos;
José Martins Borges;
Luís Manuel Coelho Fernandes;
Nelson Dias Pereira;
Marco Paulo Castro Leite;
Isabel Maria Abreu Madeira de Faria;
Jorge Machado da Silva Balula;
Inês Lavado Gomes.
(Despacho 16out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exercito, condecorar com a Medalha de D.Afonso
Henriques - Mérito do Exercito – 2.ª classe por, segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina
do Exercito, ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.° do Regulamento da Medalha Militar e das
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Dec-Lei n° 316/02, de 27 de dezembro, o
Maj Inf (16967799) Válter Mário Mendes Martins.
(Despacho 28out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 3.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten
Ten
Alf

Art
Inf
Inf
Mat
AdMil
Inf
Mat
AdMil
Mat
AdMil
Art
Inf
Inf
Inf
AdMil
TS

(08645702)
(10823902)
(07200403)
(05451203)
(07553704)
(09208099)
(12376401)
(17485304)
(07258504)
(04082206)
(12036704)
(02441104)
(15193110)
(18820306)
(07344511)
(00433903)

Duarte dos Santos Ramos;
Hugo Filipe Matias de Atouguia de Alvarenga;
José Lúcio da Silva Moreira;
José Carlos Marques Dias;
Horácio José Portela Ferreira;
João Afonso Costa;
Jaime Miguel Bento Ferreira Coelho;
Hugo Jorge Amaral Monteiro;
André Miguel da Costa Graça;
Margarida Ana Maçães da Silva Rebelo;
Mário Jorge Pinheiro Carrasco;
Márcio Filipe dos Santos Pinto;
João Filipe da Silva Pequeno;
Tiago Henriques de Oliveira;
Susana Rita Ferreira dos Santos;
Carlos Tiago Candelária Vasconcelos.
(Despacho 16out20)

Considerando que o Capitão de Cavalaria (00486605) André Lucas de Albuquerque tem revelado,
nos últimos dois anos, elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes
qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Exército, no desempenho das funções de Ajudante de Campo do General Chefe do Estado-Maior do
Exercito;
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Condecoro com a Medalha de D. Afonso Henriques-Mérito do Exército, de 3.ª Classe, ao abrigo do
disposto no artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter
sido considerado ao abrigo do disposto no artigo n.º 25.º do mesmo diploma legal, o Cap Cav (00486605)
André Lucas de Albuquerque.
(Despacho 12out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SCh
SCh
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Tm
Inf
Mat
AM
Inf
AdMil
Inf
Trans
Art
Mat
Tm
Inf
Cav
Inf
Inf
Mat
Art
Inf
Inf
Inf
Inf
Inf
Cav
Tm
Mat

(06967788)
(12266186)
(05304488)
(12893787)
(08844889)
(05374591)
(00289693)
(06208492)
(11657994)
(22233392)
(35976893)
(09054093)
(06255300)
(10965902)
(10075802)
(10793009)
(04189102)
(07807410)
(04272809)
(03203003)
(08751505)
(13609006)
(12645303)
(14073302)
(09196704)

José Alberto dos Santos;
António Carlos Bento Correia;
Duarte Manuel dos Santos Antunes;
José Manuel Alves dos Santos;
José Manuel Correia Moreira;
Alexandre Manuel Vieira da Rosa;
José Carlos Henriques Coimbra;
João Carlos Assunção dos Santos;
João Alberto da Silva Ferreira;
Paulo César Coelho de Sousa;
Eugénio Alves Ribeiro;
João Manuel Varela dos Santos;
Márcio Filipe Martins de Sousa;
Carlos Manuel Olaio Teixeira;
Tiago Gonçalves de Resende;
Rui Filipe Pimenta Cadeireiro;
Vítor Manuel Silvestre Dias;
José Pedro Fontes Pedrosa;
João Belarmino Machado Pires;
Marisa Alexandra Louro Lemos;
Tiago Manuel da Silva;
Pedro João Pereira Carneiro;
Moisés Joaquim da Silva Pereira;
Roberto José Rolo Varajão;
Telmo Manuel Rosa Antero.
(Despacho 16out20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, o SAj Inf (1960241) João António Cazalou Picado, da Guarda
Nacional Republicana.
(Despacho 16out20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que se
indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e em
conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das
Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Cor

Inf

(02986886)

Paulo António dos Santos Cordeiro;
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TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
TCor
Maj
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
SAj
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Inf
Inf
Inf
Inf
Art
Mat
Inf
TPesSecr
Tm
Art
Eng
Inf
Mat
Inf

(00199093)
(00407693)
(08250992)
(07748791)
(09765191)
(34657191)
(18689290)
(14674090)
(05725786)
(00607890)
(16915190)
(06147690)
(09231791)
(10543790)
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Marco Paulo Machado Custódio;
Jorge Manuel de Sousa Rodrigues;
Hélder Alexandre Roque Abrantes Soares;
Vítor Manuel Rasteiro Fernandes;
Fernando António dos Santos Maçana;
Nuno Miguel Viegas Saúde;
Ascendino da Silva Bernardes;
José Manuel dos Santos Rosa;
Telmo dos Reis Pires;
Élio Joaquim Coelho Magalhães;
Mário João Dias Pita;
Vítor Manuel Pinheiro Ferreira;
Vítor Manuel Esperança Brissos;
Fernando Manuel Rodrigues Revés Costa.
(Despacho 21out20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Maj
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
Cap
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg
1Sarg

Inf
Art
Cav
Med
AdMil
AdMil
Inf
Inf
Art
Art
Cav
Inf
Mat
Inf
Mat
Mat
Tm
Mat
Art
Inf
Tm
Mat
Tm

(03580397)
(13200303)
(16845303)
(16214402)
(08914704)
(11177405)
(10277104)
(14674903)
(12036704)
(18470104)
(14490003)
(16358404)
(09344204)
(08418502)
(00603101)
(10167502)
(13706301)
(11848002)
(19976303)
(10075802)
(02243804)
(01884202)
(13386704)

Diniz Mendes Faustino;
Vítor António Pereira Pinto;
António André Cardoso Borges;
Tiago Leonidio Mourão Silva Vieira Dias;
Miguel Carlos Do Vale Santos;
João Francisco Mesquita Folgado Vicente Lopes;
Nuno Fernando Monteiro da Silva;
Jaime Duarte Brito;
Mário Jorge Pinheiro Carrasco;
Jaime Augusto Vidigal da Silva Balão Emerenciano;
Tiago Filipe dos Santos Ferreira;
Mauro André da Fonseca Ferreira;
Luís Carlos Rodrigues Vermelho;
José Miguel Pereira Covelo;
Nuno José Madeira Gaspar;
João Pedro Duarte da Silva Rosa;
Telmo Luís Rodrigues Neves;
Nuno Filipe Martins Ouro;
André Filipe Pacheco Lima;
Tiago Gonçalves de Resende;
Dália Valentina Gouveia Reis Rodrigues;
Joana Catarina Godinho Antunes;
Paulo Renato Aveiro de Viveiros.
(Despacho 20out20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Alf

Art

(00647516)

Rafael João da Rocha Ferreira;
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(07077414)
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David Frade Silva.
(Despacho 20out20)

Alf
Alf
Alf
2Sarg
2Sarg

Cav
Inf
Inf
Tm
Tm

(16121215)
(05972015)
(00383814)
(10226515)
(17819915)

João Pedro Alfaiate Rodrigues;
José Pedro Gomes Pereira;
João Pedro Duarte Dias;
Joel Gonçalves Estrada;
Nuno Correia de Araújo.
(Despacho 28out20)

Por despacho de Sua Excelência o General CEME, de 16 de outubro de 2020 proferido no âmbito da
delegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de
dezembro, foram autorizados os militares indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
Medalha UE
The Common Security and Defence Policy Service Medal – Mali
BGen

(03476485)

João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro.

The Common Security and Defence Policy Service Medal – RCA
MGen

(02742883)

Hermínio Teodoro Maio.

Louvores
Louvo o MGen (02815883) Luís António Morgado Baptista, pelas qualidades intrínsecas de
liderança, admirável sentido do dever e pela forma extraordinariamente competente como exerceu, os últimos
dezassete meses, as exigentes funções de Diretor da Direção de Material e Transportes (DMT), confirmando
uma vez mais as superiores qualidades profissionais e as excecionais qualidades e virtudes militares que lhe
têm sido reconhecidas ao longo da sua carreira militar, honrando o Exército e as Forças Armadas.
Sob a sua direção, a DMT respondeu com rigor, esmerado empenho e oportunidade aos atuais
desafios de gestão, através da sua estrutura, por via do aperfeiçoamento de procedimentos e pela melhoria
e adoção de sistemas de apoio à decisão, em áreas tão fundamentais como as funções logísticas Manutenção,
Reabastecimento e Transportes, que no seu conjunto conduziram a significativos ganhos de eficiência no
funcionamento do Comando da Logística e do próprio Exército.
No exercício do seu cargo demonstrou permanente disponibilidade, reconhecida cultura geral e militar,
patente no trabalho desenvolvido na preparação, no planeamento e coordenação das diversificadas atividades
das Repartições da sua Direção, tendo evidenciado notável espírito de obediência, abnegação, capacidade de
trabalho e iniciativa, nomeadamente em assuntos e tarefas relacionadas com a atividade operacional do Exército.
Neste âmbito conseguiu, fruto do seu espírito de sacrifício e através da incessante mobilização dos diversos
órgãos sob o seu Comando, antecipar e garantir respostas adequadas e oportunas às inúmeras solicitações que,
diariamente, se colocaram no cumprimento da tão abrangente missão da DMT.
Oficial-General distinto, detentor de elevados dotes de caráter, de que se destacam um apurado
sentido ético e atestada frontalidade, aliados a um profundo sentido humano e a uma assinalada dedicação
que, com a sua reconhecida, vasta e enriquecida experiência e espírito de bem servir, muito contribuíram
para garantir, nas suas distintas vertentes da preparação, dotação, transporte e sustentação, o apoio logístico
às Forças Nacionais Destacadas que o Exército tem vindo a projetar nos mais diversos Teatros de
Operações.
Detentor de uma sóbria e serena inteligência, um pensamento e uma visão atenta à evolução das
Tecnologias de Informação, indispensáveis à gestão moderna, expressou a suas intenções e preocupações,
reproduzidas na Diretiva parcelar do Comando da Logística para o triénio 2019-2021, na qual define o
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planeamento e a execução das principais atividades a efetuar e os objetivos a atingir durante este período,
incidindo especial realce na implementação dos módulos logísticos do Sistema Integrado e Gestão da
Defesa Nacional (SIGDN), que já se encontram em concretização e propondo um cronograma para a
materialização dos restantes.
Pelo esmerado conjunto de atributos pessoais, militares e profissionais reiteradamente evidenciados,
é devido enaltecer o precioso e significativo contributo do Major-General Morgado Baptista para a
afirmação da Direção de Material e Transportes como um órgão logístico prestigiado, sendo de inteira
justiça manifestar publicamente o reconhecimento de qualidades inatas, de que se destacam a extrema
lealdade, espírito de missão e a coragem, considerando os serviços por si prestados como relevantes,
extraordinários e muito distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando da Logística, para o
Exército e para as Forças Armadas.
10 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo BGen (11689185) João Carlos Cabral de Almeida Loureiro Magalhães, pelas relevantes
qualidades pessoais e pela forma excecionalmente empenhada, sóbria e eficaz como exerceu, ao longo dos
últimos sete meses, o cargo de Diretor da Direção de Aquisições (DA). Oficial meticuloso e discreto,
dotado de notável competência profissional e inestimável entrega, organizou e coordenou proficuamente
as atividades desenvolvidas com relevância para as inseridas no domínio da contratação e da gestão
financeira, por forma a corresponder com prontidão à multiplicidade de solicitações recebidas, tendo
atingido altos níveis de eficiência, fruto da sua perseverança, serenidade e espírito de sacrificio.
Oficial-General distinto, de admirável craveira, revelador de nobreza de caráter e apurado espírito
de missão, sempre se evidenciou pelas excecionais qualidades e virtudes militares, patenteadas no
exercício das funções de Diretor, através de uma ação muito sensata, em total conformidade com as
diretivas e orientações superiormente estabelecidas, demonstrando possuir um assinalável espírito de
obediência e esmerado sentido de organização. Detentor de invulgar capacidade de trabalho, natural
aptidão para liderar e alta noção do dever, conseguiu promover uma salutar atmosfera de trabalho e uma
harmoniosa cooperação, no seio da sua Direção, obtendo um elevado padrão de eficácia, por todos
reconhecido, em especial pelos que com ele serviram.
O seu extraordinário desempenho, pautado pelo exemplo, permitiu que efetuasse uma ajustada
planificação e supervisão de todas as atividades da sua área de responsabilidade, acompanhando de forma
contínua e com elevado espírito de abnegação o desenrolar da execução dos vários processos aquisitivos,
de que se destacam pela sua importância, os referentes ao aprontamento, projeção e sustentação logística
das diferentes Forças Nacionais Destacadas (FND) e ao equipamento do Centro de Apoio Militar (CAM),
em Belém. Concorrentemente, colocou firme esforço e rigor na monitorização próxima da preparação,
lançamento e concretização dos processos de aquisição afetos à Lei de Infraestruturas Militares (LIM) e
Lei de Programação Militar (LPM).
Oficial revelador de uma conduta ética irrepreensível, em que evidenciou, de forma recorrente, ser
possuidor de elevados dotes de carácter, esmerada educação, modelar disciplina, vincada personalidade e
frontalidade de atitudes, o Brigadeiro-General João Magalhães pautou sempre a sua atuação por uma
postura de excecional zelo e lealdade, tendo desempenhado de forma altamente honrosa e brilhante as
funções que lhe foram confiadas, sendo amplamente merecedor que os serviços por si prestados sejam
reconhecidos e considerados como relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído significativamente
para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção de Aquisições, do Comando da Logística
e do Exército Português.
17 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (04626886) João Alberto Cabecinha Quaresma Furtado de Almeida, pelas
excecionais qualidades e exemplares virtudes militares, demonstradas como Comandante da Unidade de
Apoio do Comando da Logística no período de 20 de abril de 2017 a 19 de julho de 2020.
Ao longo dos três anos em que exerceu o Comando evidenciou uma elevada competência
profissional, destacando-se a sua intervenção na gestão dos recursos colocados à disposição, na integração
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dos ativos provenientes da extinta Manutenção Militar e no funcionamento das messes militares de Lagos,
Tavira e Caxias, bem como, nos diversos processos de prédios militares, herdados das anteriores instalações
da Artilharia de Costa.
Quando da extinção da Manutenção Militar, coube à Unidade de Apoio e por inerência ao seu
Comandante, ser a fiel depositária da maioria do seu património, a responsável pela gestão e segurança das
infraestruturas, e por manter em atividade a armazenagem de géneros, a confeção e a distribuição da alimentação
às várias Unidades, Estabelecimentos e Orgãos da área de Lisboa, que lhe foram atribuídas, assegurando o seu
contínuo fornecimento. Esta tarefa foi realizada com rigor e determinação, envolvendo toda a estrutura do
Comando da Logística e tratou-se de uma atividade intensa, exigente e com prazos muito reduzidos, cujo
cumprimento só foi possível pela abnegação e sentido de missão que caracteriza o Coronel Furtado de Almeida.
Não obstante o esforço inerente à concretização daquelas tarefas, ainda encontrou disponibilidade
para, sem nunca regatear esforços e revelando um espírito de sacrificio exemplar, preparar as equipas e
participar nos variados campeonatos militares do Comando da Logística e do Exército, colaborar em
estudos e pesquisas, elaborar propostas com vista à implementação de novos sistemas, dos quais se destaca
o da alimentação pela sua criticabilidade e continuidade.
No âmbito das ações de apoio à prevenção da COVID-19, operação que obrigou a uma profunda e
rigorosa alteração dos procedimentos, em todos os setores da Unidade, readaptação e preparação de um
elevado número de equipamentos, salientam-se os resultados conseguidos, garantindo uma resposta pronta
a todos os apoios solicitados e nas coordenações das atividades que foi necessário desenvolver
permanentemente, sempre com inexcedível espírito de colaboração e entreajuda, mostrando elevados dotes
de caráter e vontade de bem cumprir.
Oficial disciplinado, possuidor de sólidos valores morais, frontal, foi um exemplo de lealdade para
todos os que com ele colaboraram. O seu sempre presente acompanhamento das situações e a sua
persistência para que a informação estivesse atualizada e assim fosse mais fácil e oportuno tomar as
decisões adequadas, foram determinantes para que se atingissem os objetivos da Unidade e o cumprimento
das missões que lhe foram atribuídas superiormente.
O Coronel de Artilharia Furtado de Almeida, com uma personalidade marcada por um espírito de
obediência inquestionável, cedo conquistou a estima e consideração de todos os que com ele se
relacionaram e serviam sob o seu comando, sendo merecedor de que os serviços por si prestados sejam
considerados de elevado mérito por terem contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Comando da Logística e do Exército Português.
20 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (07147687) Paulo Raúl Chéu Guedes Vaz, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares revelados e pela extraordinária competência profissional patenteada no cumprimento das funções
que lhe foram confiadas e pela forma como exerceu, durante os cerca de dois anos, o cargo de 2.º Comandante
da Zona Militar da Madeira (ZMM), confirmando uma vez mais, as suas qualidades morais que tem
evidenciado ao longo da sua carreira militar.
Oficial que demonstra uma relevante cultura militar, notável preparação técnico-profissional, visão
abrangente e prospetiva e, notáveis qualidades de liderança, destacando-se na função desempenhada por
uma dedicação extrema ao serviço.
O Coronel Guedes Vaz acompanhou e supervisionou as atividades desenvolvidas na ZMM,
assegurando verdadeiros parâmetros de excelência, com particular ênfase as relacionadas com o treino
operacional, nomeadamente, na coordenação do planeamento e execução dos exercícios das séries
“GARAJAU”, “PEDRA VIVA”, “MORSA” e “GOLFINHO” da ZMM.
Desenvolveu a sua atuação de forma empenhada, pedagógica e objetiva, resultando preceitos e
orientações que em muito contribuíram para incrementar a capacidade operacional no cumprimento da
missão. Os resultados refletiram-se de forma muito positiva na atividade operacional das subunidades da
ZMM, quer quando integraram Forças Nacionais Destacadas, quer nas missões que lhes são cometidas na
Região Autónoma da Madeira.
A sua capacidade de planeamento e ação de comando evidenciaram-se igualmente, na forma como
compreendeu a necessidade de garantir a manutenção do efetivo da ZMM, fazendo com que se criassem
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sinergias para a rentabilização dos recursos humanos e simultaneamente, desenvolvendo capacidades de
formação e valorização desses recursos, de forma compatível com o ritmo de instrução e treino.
No âmbito das missões de interesse público, que nas circunstâncias específicas de insularidade,
orografia e clima do Arquipélago da Madeira, assumem uma dimensão significativa e que, frequentemente,
proporcionam ao Exército uma grande visibilidade, o Coronel Guedes Vaz revelou ser possuidor de uma
especial sensibilidade para compreender e integrar a resposta militar a emergências, sendo um colaborador
de excelência na ação de comando, promovendo um relacionamento franco e frontal com todas as entidades.
São assim, evidenciadas as suas excecionais qualidades pessoais, associadas a um elevado espírito de
camaradagem e humildade, consubstanciadas numa facilidade de diálogo com entidades da sociedade civil
e militar, facilitando as relações civis-militares, em cumprimento com as diretivas e orientações superiores,
com reflexos muito positivos da imagem pública dos militares na sociedade civil, também bem patentes no
planeamento e coordenação das atividades da ZMM, principalmente, nos últimos meses a resposta
articulada à pandemia COVID-19.
Pela sua ação excecional, merece particular destaque o seu relevante contributo ao processo de
transferência de Comando da ZMM, entre finais de outubro e início de dezembro de 2019, onde através do
lúcido e esclarecido apoio concorreu para que tivesse decorrido de forma muito positiva, constituindo-se
sempre como um elemento essencial no apoio à decisão do Comandante da ZMM.
Pela atividade desenvolvida, o Coronel Guedes Vaz, corrobora uma vez mais, as excelentes
referências a seu respeito edificadas por todos os que consigo tiveram ensejo de se relacionar em serviço e
fora dele, que o creditam como um Oficial que sempre pautou a sua atuação pela afirmação constante de
elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e obediência, sendo merecedor deste
público reconhecimento, pelo conjunto, diversidade e importância das atividades desenvolvidas, devendo
os serviços por si prestados, serem considerados relevantes e muito distintos, dos quais resultaram honra e
lustre para a Zona Militar da Madeira e para o Exército.
19 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (00771586) Hilário Dionísio Peixeiro, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares e elevada competência profissional que evidenciou no cargo de Comandante do Regimento de
Paraquedistas (RPara), de 02 de outubro 2016 a 06 de junho de 2019.
Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa férrea lealdade, iniciou
em 2016 a complexa, mas simultaneamente desafiante e honrosa missão de Comandar a Unidade onde
foram formados os mais de 45 000 Paraquedistas militares que honrosamente serviram a Pátria até aos dias
de hoje. Da sua ação de comando, merecem especial relevância o desempenho operacional e um conjunto
de atividades em que procurou preservar e reavivar a História dos Paraquedistas, melhorar as relações de
trabalho dos Militares e Civis que servem no RPara e aprofundar os laços de colaboração e amizade com
entidades e populações locais.
De entre as inúmeras ações desenvolvidas durante o período em que desempenhou as suas funções,
destaca-se a revisão e conclusão de referenciais de curso ministrados pelo RPara, a excelência da formação
patenteada nos níveis de conhecimentos ostentados pelos militares formados pelo Regimento, a par com a
divulgação das atividades das Tropas Paraquedistas ao nível nacional, através da participação em eventos
de cariz civil, como sejam feiras de emprego ou certames de promoção de atividades empresariais, ou do
apoio dado às associações de Paraquedistas na prossecução de um objetivo inalienável que se traduz no
esforço de obtenção de recursos humanos que é vital para o cumprimento das missões militares. Contudo
as suas ações não se confinaram ao nível interno, tendo a sua abnegação, conjugada com a facilidade com
que estabelece pontes de diálogo com as forças vivas da comunidade civil envolvente, contribuído para
uma maior aproximação da sociedade castrense ao meio que a rodeia, impulsionando dessa forma, a
melhoria da imagem da Brigada de Reação Rápida (BrigRR) e do Exército, constituindo-se como marcas
indeléveis da sua ação de comando.
Humilde e sereno, com uma permanente disponibilidade para o serviço e demonstrando elevados
dotes de caráter, sentido de camaradagem e espírito de corpo, cativa de forma inequívoca a atenção e o
respeito dos seus pares, bem como inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração
pública pela permanente demonstração das suas excelentes qualidades humanas e militares. Oficial
distinto, possuidor de um elevado espírito de sacrificio, de obediência, e forte dimensão humana, pautou
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sempre a sua atuação pela coerência, sentido do dever e determinação, evidenciando permanente
preocupação com todas as situações relacionadas com a BrigRR, sobretudo o seu acervo humano e moral,
sem contudo, deixar de comungar os princípios e as orientações emanadas pelo seu referencial
hierárquico, constituindo-se num colaborador de referência do seu Comandante.
Pelo anteriormente exposto, o Coronel de Infantaria Hilário Peixeiro uma vez mais se afirmou
como um Oficial de exceção, tendo prestado serviços de muito elevado mérito, que contribuíram
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada de Reação Rápida e
do Exército.
04 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (02000786) José Alberto Dias Martins pela forma extraordinariamente competente,
abnegada, prestigiante, altamente honrosa e brilhante, como desempenhou o cargo de Subdiretor da Direção
de Formação (DF), e exerceu as funções de Chefe do Estado-Maior da Direção de Saúde (DS) e de Diretor
do Centro de Apoio Militar COVID-19 (CAM COVID-19), durante cerca de um ano.
Como Subdiretor da DF, revelou sólidos conhecimentos militares e uma elevada competência
profissional, bem patentes no rigor e na forma como se empenhou nas atividades e projetos da Direção,
nomeadamente na elaboração e coordenação dos estudos referentes ao Regime de Contrato Especial, ao Portal
da Formação, aos Referenciais de Curso, à certificação do nível 5 do Curso de Sargentos, assim como na
orientação das atividades no âmbito da segurança e salvaguarda do Património à responsabilidade da Direção.
No exercício de funções de Chefe do Estado-Maior da DS, evidenciou uma extraordinária capacidade
de adaptação e espírito de bem servir, apresentando pertinentes propostas que incrementaram a agilização e
digitalização dos processos da saúde, de que resultou maior eficiência das Repartições sob a sua Chefia. O
Coronel Dias Martins igualmente comprovou ser detentor de invulgar inteligência, sentido do dever e
lealdade, tendo-se, com a sua extraordinária conduta, afirmado como um excelente conselheiro do Diretor de
Saúde e contribuído para o reforço da imagem e credibilidade da Saúde no Exército.
No contexto da pandemia associada ao SARS-CoV-2, como Diretor do CAM COVID-19 consolidou
as condições que permitiram o acolhimento de doentes infetados, clinicamente estáveis, até um nível de 30
camas. Neste desafio voltou a confirmar todas as suas distintas competências, a que aliou uma postura
serena e ponderada, realçando-se a particular dedicação que colocou nas tarefas organizativas e de resposta
às inúmeras solicitações que foram dirigidas, patenteando sempre uma elevada correção e notáveis
qualidades pessoais que garantiram um bom relacionamento do Centro com os Estabelecimentos
Hospitalares de origem dos doentes e entre todos os elementos do CAM COVID-19. Destaca-se ainda, o
especial cuidado na elaboração e execução dos protocolos com a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, I.P., designadamente o que se insere na possibilidade da expansão das 30 para as 90
camas, afirmando elevados dotes de caráter, que associados à sua experiência e vasta cultura militar, lhe
permitiram relevar o conjunto de aptidões únicas que possui.
Pelas ímpares virtudes militares demonstrados, das quais se destaca o seu elevado sentido do dever e
integridade, o Coronel Dias Martins é merecedor que os serviços por si prestados, materializados em atos de
esclarecido e excecional zelo no cumprimento das missões que lhe foram cometidas de que resultou prestígio,
honra e lustre para a Instituição Militar, sejam considerados distintos, relevantes e extraordinários.
21 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (12282686) António Alberto Crispim Paradelo, pela forma excecionalmente
competente e empenhada como exerceu as funções de Comandante do Regimento de Guarnição N.º 2
(RG2) da Zona Militar dos Açores, entre 04 de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2020.
Oficial dotado de elevada competência profissional, desde muito cedo se destacou pela afirmação
constante de elevados dotes de caráter e pela sua extraordinária capacidade de relacionamento, que
associada a um modo direto e assertivo como transmite a sua visão e conceitos, facilmente as suas ordens
eram compreendidas, assumidas e executadas pelos seus subordinados, com reflexos diretos no
cumprimento da missão e tarefas do Regimento.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 11/2020

417

Na vertente do Pessoal, desde o processo inicial para a obtenção de novos Recursos Humanos, foram
notórias as diversas medidas e ações conduzidas pelo Regimento, sob a sua efetiva e competente orientação,
tendo promovido a presença e a participação militar nos mais variados eventos de âmbito cultural ou
desportivo, em particular nas Ilhas de S. Miguel e Santa Maria, que muito contribuiu para o significativo
número de jovens que vieram a optar pela adesão ao Exército.
Já na fase seguinte e sendo a sua Unidade incumbida de ministrar a formação geral comum, foi
notória a sua capacidade para motivar formandos e formadores para os objetivos a atingir, onde o seu
entusiasmo, dinamismo e determinação muito contribuíram para o reduzido número de desistências, durante
a formação, mas sem nunca descurar o rigor e a exigência próprios da instrução militar.
No âmbito do treino operacional, o Coronel Paradelo constituiu-se igualmente numa referência para
o seu pessoal, pelas suas esclarecidas e efetivas diretivas orientadoras, que enformavam os documentos por
si promulgados de uma elevada qualidade e rigor, proporcionando um atempado e pormenorizado
planeamento, que garantiu sempre uma efetiva, rigorosa e segura execução na operação dos meios e
equipamentos orgânicos, dentro e fora da Unidade, com elevados níveis de proficiência e sem acidentes.
Merece igualmente destaque a forma eficiente, objetiva e segura como decorreram todas as sessões
de fogos reais, realizadas durante o seu comando, onde e mais uma vez, ficou bem patente a sua
extraordinária capacidade de comando e controlo, que a par de um extremo cuidado e de uma rigorosa
supervisão de todo o processo de preparação dos sistemas de armas, movimento para as bases dos fogos,
segurança das áreas e execução do tiro, a sua incansável dedicação e o seu apurado conhecimento técnico
e tático contribuíram decisivamente para a realização destas atividades com pleno sucesso.
Voluntarioso, entusiasta e com um particular sentido de obediência pelas ordens, normas e diretivas
superiormente definidas e na linha do respeito pelos mais cordiais princípios de são convivência, desde o
início do seu comando que procurou estabelecer contactos e as melhores relações com a Comunidade onde o
RG2 está inserido e as Instituições locais, o que se veio a traduzir-se numa interação constante, quer pela
satisfação de inúmeros pedidos de apoio, muito em especial aqueles de cariz solidário, que permitiram a
realização de um conjunto de iniciativas em favor da população mais desfavorecida, tendo sido alvo dos mais
resgados elogios e agradecimentos, por parte das Instituições, Autarquias e do Governo Regional dos Açores.
Mais recentemente e sob a situação de pandemia que o País vive, quando mais uma vez foi necessário
apoiar as Instituições e a Comunidade, o RG2, fruto do seu espírito de sacrifício e da sua esclarecida ação
de comando, respondeu a todas as solicitações, o que permitiu uma rápida e completa resposta aos múltiplos
pedidos de apoio, desde a cedência e montagem de tendas em proveito do Sistema Regional de Saúde,
formação específica do pessoal e realização de palestras de sensibilização e demonstração de medidas
preventivas no âmbito das boas práticas higiénico-sanitárias em diversas escolas da Ilha de S. Miguel,
tarefas estas que, mais uma vez, demonstraram e consolidaram os serviços extraordinários que o Coronel
Paradelo prestou à Comunidade e à Zona Militar dos Açores, com reflexos diretos na excelente imagem
que o Exército atualmente tem nesta Região Autónoma.
Face ao exposto, é de inteira justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes
militares que revelou e que creditam o Coronel António Paradelo como sendo um Oficial de elevada
craveira, que pautou sempre a sua atuação pelos ditames da lealdade, abnegação e espírito de bem servir e
fazer notar publicamente ser digno de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de
elevado mérito.
19 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (08559187) José Dias Lages, pelas excecionais qualidades e virtudes militares
manifestados, ao longo dos últimos dois anos, no exercício do importante cargo de Comandante do
Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13).
Oficial ponderado, detentor de singulares atributos pessoais, marcou o seu comando por uma ação
muito criteriosa e eficiente, atuando sempre, de forma oportuna e inteligente, no cumprimento das missões
atribuídas, em total conformidade com as diretivas e orientações superiormente estabelecidas. Deste modo,
revelou o seu espírito de obediência, lealdade, aptidão para bem servir e enorme capacidade para planear,
organizar e coordenar múltiplas atividades, traduzindo-se na permanente e eficaz gestão dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponíveis.
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No âmbito do planeamento e treino operacional, uma das missões primárias da Brigada de
Intervenção (BrigInt), evidenciou-se pelo grande rigor, cultura militar, elevada competência profissional e
distinta prestação na supervisão e coordenação geral da execução do aprontamento, preparação de forças e
de outras atividades de treino, sendo de destacar: os altos padrões alcançados nos exercícios “SCORPION
FURY 18” na Roménia, “QUICK LION EUBG 19-1” e “SAGITÁRIO 19” em Espanha, “SLOVAK SHIELD
19” na Eslováquia; o aprontamento e treino do 1.º Batalhão de Infantaria Mecanizado de Rodas da BrigInt
(1BIMecRodas/BrigInt); o aprontamento, certificação e período de stand-by de uma Companhia de
Atiradores Mecanizada de Rodas para o “Battle Group” da União Europeia 19-1 (CAtMecRodas/EUBG
19-1); e o aprontamento, treino e projeção da 5.ª FND para o Resolute Support da NATO no Teatro de
Operações do Afeganistão, considerando as adaptações necessárias, em virtude das medidas preventivas no
âmbito da COVID-19.
Na área da formação, sendo o seu Regimento Polo de Formação da Escola das Armas, o Coronel
Lages denotou um cuidado e preocupação permanentes na manutenção dos critérios de excelência dos
cursos ministrados, designadamente, dos Cursos de Formação de Chefes e Condutores de Viatura Blindada
de Rodas PANDUR II 8X8 ICV e dos Cursos de Formação de Chefes e Apontadores de Viatura Blindada
de Rodas PANDUR II 8X8 PCAN 30MM IFV, os quais foram objeto de revisão dos seus referenciais de
curso, aprovados em março de 2020. No âmbito da simulação, salienta-se a demonstração e divulgação da
disponibilidade e potencialidades dos simuladores para o treino das Unidades Mecanizadas de Rodas,
destacando-se a forma distinta e digna como decorreram as apresentações do Simulador de Condução Dinâmica
PANDUR, a Sua Excelência o Ministro de Defesa Nacional, por ocasião da sua visita em janeiro 2020.
É de enaltecer também, o espírito de sacrifício, o entusiasmo e o apoio que sempre dedicou à organização
das provas da fase III das Competições Desportivas Militares (CDM) de orientação e na preparação das equipas
representativas do seu Regimento em todas as modalidades das CDM, que conduziram a resultados assinaláveis
que em muito concorreram para o sucesso da BrigInt, ao nível do Exército.
No âmbito das Missões de Apoio de Área, salienta-se a disponibilidade nas ações de apoio ao
desenvolvimento e bem-estar das populações e a atuação oportuna concretizada pelo Comando do RI13
com evidência para a resposta ativa: aos pedidos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil,
na execução do Plano “Lira” e do Plano “Faunos”; no âmbito do Plano COVID do Exército, é de enaltecer
o apoio prestado ao Lar da Nossa Senhora da Conceição, durante o estado de emergência; o apoio no
transporte de matéria prima para a produção de álcool gel e as inúmeras ações de sensibilização das boas
práticas higiénico-sanitárias nas escolas do interior do país.
Na área sociocultural, a sua atitude ficou assinalada pela maneira dinâmica como se relacionou com
as autoridades civis, população local, escolas e outros organismos, tendo contribuído para a promoção da
excelente imagem do Exército na região, sendo de salientar a organização de diversos eventos desportivos
e sociais como por exemplo: a prova de corta-mato escolar do Agrupamento de Escolas de Vila Real, com
a participação de cerca de 500 jovens; o evento de “Team Building” para a empresa EDP Zona Norte; a
organização do ARMY RACE em colaboração com o Município de Vila Real e a Delegação da Cruz
Vermelha de Vila Real; o apoio à realização da prova de automobilismo, do circuito de Vila Real, inscrita
no “World Touring Car Cup” da Federação Internacional de Automobilismo; e a organização do Almoço
Anual dos Idosos do Concelho, no período do Natal, com a participação de cerca de 1 800 idosos.
Ao nível da melhoria das condições de habitabilidade, de segurança e de trabalho, desenvolveu um
plano que levou à realização de um conjunto significativo de beneficiações de várias instalações e
infraestruturas, salientando-se a melhoria das condições de habitabilidade da Casa da Guarda, o sistema de
aquecimento de duas casernas, as obras de requalificação do refeitório geral, a colocação do sistema de
alarme de incêndios e controlo de acessos na Arrecadação de Material de Guerra e o arranjo da cobertura
do Centro de Divulgação da Defesa Nacional.
Pela significativa atividade desenvolvida e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter,
abnegação e insigne ação de comando, o Coronel Dias Lages confirma todos os predicados que lhe são
reconhecidos, tornando-se merecedor deste público louvor, devendo os serviços por si prestados, ao
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Regimento de Infantaria N.º13, à Brigada de Intervenção e ao Exército, serem considerados extraordinários,
relevantes e de eminente mérito.
19 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (09275387) Gonçalo José Santos de Azevedo, pela forma extraordinariamente
devotada e eficiente como, ao longo de dois anos, comandou a Escola de Sargentos do Exército (ESE).
Oficial dotado de uma elevada aptidão para bem servir no âmbito técnico-profissional, evidenciou
uma elevada capacidade de trabalho, espírito de obediência e apurado sentido de responsabilidade,
pautando a sua ação de comando pelo rigor da gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros
colocados à sua disposição e por uma esclarecida liderança.
O seu extraordinário desempenho, elevada lealdade e uma sólida cultura militar, permitiu-lhe um
permanente e interventivo acompanhamento dos cursos de formação, com natural reflexo na qualidade da
formação ministrada aos futuros Sargentos do Quadro Permanente.
É igualmente de realçar, o seu empenhamento, abnegação e espírito de sacrifício, na revisão e
melhoramento dos referenciais dos diversos cursos de formação e promoção da categoria de Sargentos,
assim como o esforço desenvolvido no registo do Curso Técnico Superior Profissional, correspondente ao
nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações, na Direção Geral do Ensino Superior e o acompanhamento
e incentivo do desenvolvimento da qualidade do trabalho produzido pelo Centro de Línguas do Exército.
As suas excecionais qualidades, virtudes militares e pessoais, foram inequivocamente evidenciadas,
através do trabalho desenvolvido no âmbito do combate à COVID-19, designadamente na montagem do
Centro de Acolhimento, na realização de ações de sensibilização e de distribuição dos equipamentos de
proteção individual e gel desinfetante a diversas entidades e no cuidadoso planeamento e preparação do
recomeço dos cursos de promoção e execução dos procedimentos concursais para o Curso de Formação de
Sargentos do Quadro Permanente 2020/21, onde foram atingidas mais de 500 candidaturas, superando os
objetivos traçados e contribuindo, desta forma, para a dignificação da ESE e dos Sargentos do Exército.
Sublinha-se ainda o excelente relacionamento institucional mantido com as autoridades locais, fruto
do seu espírito aberto e empreendedor, que permitiram a realização de múltiplas atividades com benefícios
mútuos, reforçando e consolidando o prestígio do Exército junto da Comunidade Caldense.
Pela relevância de toda a atividade por si desenvolvida, bem como pela afirmação constante de
elevados dotes de carácter, competência profissional e um extraordinário sentido da disciplina, é o Coronel
Gonçalo Azevedo inteiramente merecedor que os serviços por si prestados sejam reconhecidos como tendo
contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção de
Formação, do Comando do Pessoal e do Exército.
16 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Inf (15059788) Luís Miguel Afonso Calmeiro, pela elevada competência profissional
e extraordinário desempenho demonstrados, ao longo de um ano e dez meses, no exercício do importante
cargo de Comandante do Regimento de Infantaria N.º 14 (RI14).
Oficial detentor de assinaláveis atributos pessoais e invulgar lealdade, espírito de obediência, espírito
de iniciativa e sentido do dever, com a sua esclarecida ação de comando responsável e criteriosa, suportada
numa excelente capacidade de planeamento, organização e no cumprimento das diretivas e orientações
superiores, conseguiu, com bom senso, inteligência e ponderação, superar todas as diferentes e complexas
situações com que se foi deparando durante o seu período de comando.
No âmbito do treino operacional, missão primária da Brigada de Intervenção (BrigInt), a sua
capacidade de liderança, o seu espírito de sacrifício e abnegação concorreram, significativamente, para que
fossem atingidos os elevados níveis de proficiência dos exercícios “MARTE 19”, “VULCANO 19”,
“STRONG IMPACT 19”, “PANDUR STRIKE 19”, “CELULEX 19”, “SCORPIONS LEGACY 19”, na
Roménia, “LAMA 20”, na Polónia e o “ORION 19” do Exército, tendo aqui, o 2.º Batalhão de Infantaria
Mecanizado de Rodas se constituído como Task Force VIRIATO, que contou na sua orgânica com
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aproximadamente 600 militares, na sua maioria da BrigInt, para além de um Subagrupamento da Brigada
Mecanizada e subunidades estrangeiras de Espanha, Roménia, Estados Unidos da América e Lituânia.
No âmbito das Missões de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-estar das populações é de enaltecer a
disponibilidade do Regimento perante a comunidade de que são exemplos as diversas visitas de alunos de
escolas do Concelho, provas desportivas como a “Corrida dos Viriatos” ou a “Meia maratona no Dão”,
divulgação no Prólogo da Volta a Portugal em Bicicleta 2019, concretização do Dia do Viriato na Feira de
S. Mateus e a oferta de jantar de Natal a jovens desfavorecidos, no Natal de 2019. Durante o ano de 2019
e no âmbito do Protocolo com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e Plano de Apoio Militar
de Emergência do Exército, o Regimento destacou 412 patrulhas em ações de vigilância e prevenção de
incêndios tendo sido percorridos um total de 58 000 Km.
Mais recentemente, a sua atenção e cuidado recaiu no planeamento e execução de várias medidas
para fazer face à pandemia da COVID-19 de que se salientam: as ações de divulgação, sensibilização, e
distribuição de Equipamentos de Proteção Individual em Estabelecimentos de Ensino Secundário; formação
de equipas de desinfeção que estiveram empenhadas na linha de descontaminação de viaturas do INEM nos
Hospitais da Universidade de Coimbra bem como na desinfeção da Escola Secundária Felismina Alcântara
em Mangualde; montagem de tendas e fornecimento de camas a diversas entidades civis; reforço do pessoal
do HFAR/PP e de outras Unidades do Exército.
É de salientar a maneira como, a par de uma gestão rigorosa dos recursos financeiros e materiais à
sua disposição, organizou as prioridades de intervenção nas instalações da sua Unidade, possibilitando
inúmeras atividades de manutenção e conservação, designadamente, na reparação e pintura exterior de
todas as casernas; substituição de janelas em três casernas; melhorias em dois compartimentos do Edifício
de Comando; reorganização do espaço museológico; pinturas, colocação de iluminação e renovação de
pavimento na entrada do Regimento; instalação de alarme de incêndio e de controlo de acessos nas
Arrecadações de Material de Guerra.
No domínio desportivo, é de enaltecer o seu apoio incondicional às múltiplas iniciativas que lhe
foram propostas e da participação do seu Regimento nas Competições Desportivas Militares (CDM) nas
várias modalidades, contribuindo para os bons resultados alcançados pelos militares sob o seu comando,
tendo alcançado em 2019, o 1.º lugar na fase II das CDM.
Ainda na área da cidadania, preocupou-se de forma incansável com o planeamento, coordenação e
supervisão de todas as atividades relacionadas com as jornadas do “Dia da Defesa Nacional”, tendo sido 4 118
os cidadãos portugueses com mais de 18 anos de idade que cumpriram este dever militar no RI14, em 2019. As
projeções para 2020 abrangem cerca de 5 000 jovens.
Pela significativa atividade desenvolvida e pelo seu evidente valor militar, o Coronel Luís Calmeiro
mostrou ser detentor de excecionais qualidades e virtudes militares, alicerçadas na prática, em alto grau, na
virtude da honra e na afirmação constante de elevados dotes de caráter, tornando-se merecedor deste público
louvor e digno de que os serviços por si prestados, em prol do Regimento de Infantaria N.º 14, da Brigada
de Intervenção e, consequentemente, do Exército, sejam considerados extraordinários, extremamente
relevantes e de muito mérito.
19 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Tm (18941587) José António da Silva Vieira, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares patenteados, ao longo do último ano, no exercício do importante cargo de Comandante do
Regimento de Transmissões (RTm).
Oficial dotado de sólida formação militar, técnica e humanm detentor de uma esclarecida ação de
comando e notável capacidade de trabalho, contribuiu para a criação de um espírito de missão e de
cooperação assinaláveis no seio do seu Regimento, assegurando sempre com espírito de obediência e
lealdade, respostas oportunas, eficazes e extremamente eficientes às múltiplas solicitações que lhe foram
apresentadas, mantendo-se, continuamente, em consonância com as diretivas e orientações superiores.
No âmbito da atividade de Treino Operacional, soube preservar e incentivar, em permanência e com
vincado espírito de sacrificio e competência profissional, a interaçao entre a componente fixa e.a estrutura
operacional sediada na sua Unidade, tendo, com um vasto conjunto de meios do Sistema de Informação e
Comunicações Tático (SIC-T) à guarda do RTm, alcançado altos níveis de eficácia no apoio a exercícios
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como o “ORION 19” e “VULCANO 19”. É também de salientar a participação no “FTX SIGEX” do
exercício “RAIO 20”, em que assumiu a qualidade de OCE, no qual o Batalhão de Transmissões (BTm)
validou as suas capacidades operacionais, quer no plano individual quer coletivo, e, testou algumas das
componentes da recertificação de segurança dos módulos SIC-T, na marca “NATO SECRET— System
High” que ocorrerá em 2021.
É, igualmente, de realçar a invulgar abnegação que tem aplicado na coordenação e desenvolvimento
das atividades no âmbito das responsabilidades de apoio de área de apoio ao desenvolvimento e bem-estar
das populações, de que são exemplo: a participação nas comemorações do Dia Internacional da Proteção
Civil e Dia Internacional da Criança de 2019, organizadas em municípios do distrito do Porto; a
colaboração na 6.a edição do festival Aquaporto, através da disponibilização da Torre Móvel
Multiatividades e de meios do SIC-T; o acolhimento no seu Regimento, de múltiplas visitas e atividades
desportivas englobando dezenas de escolas e instituições de apoio aos jovens do município do Porto; o apoio
com patrulhas de vigilância e deteção no âmbito do PAMEEX, quando superiormente solicitado, bem como o
apoio com duas patrulhas no âmbito do protocolo FAUNOS, nas áreas de Vila Real e de Viana do Castelo.
No âmbito do combate à pandemia COVID-19 releva-se: o apoio que o seu Regimento concedeu,
ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos — Sucursal do Porto e à Administração
Regional de Saúde do Norte, no aprovisionamento da reserva estratégica do medicamento e material de
proteção individual; a implementação, no RTm, de um Centro de Acolhimento Militar, com capacidade de
72 camas, destinado à prestação de cuidados de saúde e isolamento de doentes COVID-19, não-graves, em
apoio do Serviço de Saúde Militar, as açôes de sensibilização, demonstração de higiene e desinfeção em escolas
secundárias, pousadas da juventude, lares e estabelecimentos prisionais do distrito do Porto, demonstrando a
disponibilidade total da sua Unidade e do seu Comandante no seio da comunidade que o envolve.
No domínio da formação, sobressai a sua marcada intervenção com vista a constituir o seu
Regimento num Pólo de excelência do Sistema Nacional de Formação e da Escola das Armas, planeando
e executando dois Cursos de Formação Geral Comum de Praças, três cursos de Promoção a Cabo e dezenas
de cursos do Plano de Formação Contínua do Exército, da responsabilidade do RTm, com destaque para o
Curso de Fundamentos e Estrutura de Guerra Eletrónica (GE), inserido no reforço da capacidade de GE do
Exército.
É de salientar a permanente preocupação que teve com as condições de habitabilidade e de segurança
do pessoal sob o seu Comando que se materializaram no cumprimento de um conjunto de obras tais como:
a recuperação de dez quartos com casa de banho da Messe de Sargentos; a substituição da canalização de
água quente e fria da Messe de Oficiais; o acompanhamento da obra de substituição do Posto de
Transformação da Unidade; o acompanhamento da obra de beneficiação de Casas do Estado, PM23-Porto;
a requalificação de um espaço ajardinado de homenagem aos militares mortos na I Grande Guerra; a
recuperação das instalações sanitárias do gabinete do Oficial de Dia e a impermeabilização da cobertura e
recuperação de duas divisões da Casa da Guarda.
No âmbito da Arma de Transmissões e como Gestor do Projeto “Meios de Guerra Eletrónica”
enfatiza-se o esforço colocado na entrega prevista para o último trimestre de 2020 e primeiro trimestre de
2021, dos primeiros seis equipamentos ligeiros de Vigilância Eletrónica, de um simulador de GE e um
Sistema de Análise de Sinais e Gestão de Bases de Dados de GE, que vão permitir modernizar e relançar
a capacidade de GE do Exército, quer na vertente operacional, quer na vertente de formação e treino. Foi,
ainda, responsável pela emissão de um parecer fundamentado sobre a proposta da Divisão de Planeamento
de Forças, do Estado-Maior do Exército, relativa à reorganização das Unidades de Transmissões,
designadamente o BTm e Companhias de Transmissões dos Comandos de Brigada, visando o incremento
da capacitação do sistema de Comando e Controlo das Unidades da Componente Operacional, bem como
a redistribuição dos novos módulos do SIC-T, que entrarão ao serviço em 2023.
Por tudo o que foi concretizado e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, o Coronel
de Transmissões José Vieira mostrou praticar em subido grau a virtude da honra e ser merecedor dos mais
rasgados elogios, tornando-se digno deste público louvor, devendo os serviços por si prestados, em prol
do Regimento de Transmissões, da Brigada de Intervenção e do Exército, serem considerados
extraordinários, muito relevantes e de elevadíssimo mérito.
04 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o Cor Cav (18067590) Jorge Filipe da Silva Ferreira pelo modo como durante os últimos
dois anos prestou serviço na Direção de Administração de Recursos Humanos do Comando de Pessoal,
inicialmente como Chefe da Secção de Gestão de Oficiais da Repartição de Pessoal Militar e posteriormente
como Chefe da Repartição de Recrutamento.
No exercício da função de chefia da Secção de Gestão de Oficiais destacou-se pela capacidade de
análise dos processos administrativos tramitados e pela forma metódica e oportuna como propôs soluções
ajustadas e criteriosas, designadamente na preparação e consolidação do plano de movimentos, pugnando
por um rigoroso equilíbrio entre as existências dos Oficiais e as necessidades das U/E/O para cumprimento
das suas missões, contribuindo, em simultâneo, para o desenvolvimento do SIGDN/RHV, e também na
elaboração e execução do plano de promoções, garantindo uma rigorosa e permanente identificação das
vagas existentes atingindo um extraordinário desempenho e revelando bom senso, excecional dedicação e
muita competência técnicoprofissional.
No desempenho do cargo Chefe da Repartição de Recrutamento, confirmou a sua elevada
craveira, estando à altura das complexas e dificeis exigências da obtenção dos recursos humanos para
o RV/RC, imprimindo grande dinamismo e potenciando a criatividade e a inovação nos seus
subordinados, sem nunca descurar o rigor e a otimização constante dos processos, revelando notável
iniciativa e distinta capacidade de liderança.
Na elaboração do plano anual de divulgação do serviço militar, na ligação às U/E/O da rede de
divulgação do serviço militar, na elaboração de estudos e pareceres no âmbito do apoio à decisão sobre o
Plano de Ação para a Prestação do Serviço Militar e no impulsionar da utilização das redes sociais,
patenteou inexcedível capacidade de coordenação, espírito de missão e abnegação.
Merece igualmente especial destaque a sua atuação na chefia da Célula de Resposta do Comando de
Pessoal à pandemia COVID-19, confirmando o seu arreigado espírito de bem servir nas mais variadas
circunstâncias e as suas reconhecidas competências, como oficial de estado-maior.
Pela excecionalidade do trabalho produzido e qualidades pessoais e virtudes militares demonstradas,
das quais se reconhecem a lealdade, a integridade de caráter e o sentido do dever, é o Coronel de Cavalaria
Silva Ferreira merecedor que os serviços por si prestados, materializados em atos de esclarecido e
excecional zelo no cumprimento das missões, de que resultou honra e lustre para o Exército, sejam
considerados extraordinários, relevantes e distintos.
04 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo, por proposta do Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, o TCor TPesSecr (09425386)
António Fernando Garelha Domingues, pela forma excecionalmente relevante, competente e prestigiante
como exerceu as absorventes funções de Investigador Chefe de Equipa, na Unidade de Investigação
Criminal, Polo do Porto, da Polícia Judiciária Militar (PJM), num natural desenlace dos trinta e quatro anos
de serviço nas Forças Armadas e no Ministério de Defesa Nacional, serviço este traduzido nos rasgados
encómios registados na sua brilhante folha de serviços.
Neste momento, próximo da sua passagem a situação de reserva, é de absoluta justiça registar,
sumariamente, o corolário do seu serviço público militar, sobejamente atestados pelas inúmeras
condecorações, louvores e referências elogiosas que publicitaram o reconhecimento pelo extraordinário
desempenho nas variadas funções, designadamente nas de Comandante de Pelotão, de Oficial de Educação
Física, de Oficial de Tiro, de Adjunto Financeiro, de Oficial de Justiça, de Comandante de Companhia, de
Chefe da Secção de Logística, de Chefe da Secção de Operações e Informações, de 2.º Comandante de
Batalhão, de Diretor de cursos de formação militar e de Formador em diversas áreas (informática e
administração e finanças) e de direito disciplinar e criminal militar, substantivo e adjetivo.
Na comissão de serviço na PJM, o Tenente-Coronel António Domingues, sustentado nos seus sólidos
conhecimentos do direito penal militar, evidenciou elevadíssimas qualidades de competência profissional,
espírito de missão e elevados dotes de carácter, oferecendo a sua mais-valia crítica, de iniciativa e de
inusitada capacidade de trabalho, à laboração como investigador e chefe de equipa, que concorreu para que
os Inquéritos da maior complexidade a si atribuídos fossem escrutados com inexcedível responsabilidade e
critério, e cujos resultados, inequivocamente, mereceram corroboração qualitativa dos Magistrados titulares
dos mesmos, com isso granjeando respeito e reconhecimento, amplificando os níveis de excelência da PJM
perante as magistraturas.
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Acresce ainda que os excecionais dotes intelectuais, assertividade, espírito de sacrifício, entusiasmo
inexcedível, firmeza nas atitudes e convicções do Tenente-Coronel António Domingues permitiram-lhe
perscrutar, frisar e desenvolver a grande aptidão para a investigação criminal, em respeito absoluto pelos valores
militares, conseguindo, com o uso hábil do saber adquirido, harmonizar e influenciar positivamente o universo
dos investigadores criminais da PJM, em prol do cumprimento da missão deste corpo superior de polícia.
A atividade desenvolvida pelo Tenente-Coronel António Domingues, na PJM, foi também
patenteada pelo entusiasmo, pela extrema dedicação e empenho, pela capacidade de interação e pela
preocupação em potenciar a imagem institucional da PJM, junto de instituições militares e congéneres, bem
como se revelou, com sobejas provas, um distinto colaborador do Coordenador da UIC do PP e do Diretor
da UIC, na assessoria direta dinâmica, através de invulgar conceção e análise, consolidada na elaboração
de propostas concretas e dos necessários pareceres técnicos de interpretação e apoio à decisão da PJM.
Oficial de elevada craveira, o Tenente-Coronel António Domingues é possuidor de uma vasta cultura
geral e militar, erudito e empreendedor, com assinalável e desmentida lealdade e abnegação, predicados
que, ostensivamente, o catapultaram, independentemente dos imponderáveis em presença, para a realização
de um trabalho notável, com altos padrões de rendimento e eficácia, só alcançados pela sua atuação de
esclarecido e excecional zelo de que resultou, de forma altamente honrosa e brilhante, evidente e notório
prestígio para a PJM.
Por tudo o que precede, pelo culto da responsabilidade, coerência e obediência, o Tenente-Coronel
António Domingues confirmou ser um militar modelar, prestimoso e pundonoroso, cimentando as excecionais
qualidades e virtudes militares, que muito tem esculpido, sendo, por isso, imperativo de absoluta justiça
qualificar os serviços e atos notáveis por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais
resultou honra e lustre para a Polícia Judiciária Militar, para o Ministério da Defesa Nacional e para Portugal.
02 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 690/20, DR, 2.ª Série, n.º 193, 18nov20)

Louvo o TCor Inf (15401189) Ilídio João Cardoso Abelha, pela forma como, ao longo de dois anos,
desempenhou o cargo de Chefe da Secção de Gestão de Carreiras da Repartição de Pessoal Militar e de
Chefe da Secção de Avaliação e Cargos da Repartição de Gestão de Carreiras, ambos da Direção de
Administração de Recursos Humanos.
Distinto Oficial Superior de Infantaria, pautou a sua conduta em todas as circunstâncias, por
princípios morais, éticos e humanos, consubstanciados por indefetível lealdade, grande dignidade, nobreza
de caráter e coragem moral.
Tendo à sua responsabilidade a complexa gestão dos processos de nomeação dos oficiais e sargentos
do quadro permanente, para missões, cargos, cooperação no domínio da defesa e cursos, garantiu um
rigoroso controlo dos procedimentos e uma ajustada calendarização evidenciando elevada competência
profissional, bom senso e ponderação, bem como um extraordinário sentido de missão.
Militar de elevada craveira, igualmente se distinguiu no apoio aos Conselhos das Armas e Serviços
do Exército e na desmaterialização do Sistema de Informação de Avaliação do Mérito dos Militares das
Forças Armadas, conciliando as necessidades decorrentes das prioridades superiormente definidas, com as
exigentes restrições de tempo e a necessidade de processar um grande volume de informação sensível e
complexa, e desenvolvendo um assinalável esforço para que o processamento das Fichas de Avaliação
decorresse por via digital, confirmando a sua capacidade de liderança, inexcedível dedicação e
comprometimento que, concomitantemente, lhe granjearam o respeito, a consideração e a admiração de
todos quantos com ele privaram diariamente, constituindo-se num exemplo a seguir.
Pelas excecionais qualidades e virtudes militares assinaladas, de que se destacam o espírito de
disciplina e aptidão para bem servir, e pelo modo eficiente como realizou todas as tarefas que lhe foram
cometidas, é o Tenente-Coronel Abílio Abelha merecedor que os serviços por si prestados sejam
publicamente reconhecidos e classificados como extraordinários, relevantes e distintos.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o TCor Cav (12023988) Alfredo Manuel Aparício Filipe, pela forma honrosa e brilhante
como desempenhou as funções de 2.º Comandante do Campo Militar de Santa Margarida (CMSM) ao longo
de cerca de três anos em que serviu na Brigada Mecanizada (BrigMec).
Como 2.º Comandante do CMSM, evidenciou raras qualidades de abnegação, serenidade, carácter
firme, invulgar capacidade de análise e extraordinária determinação, qualidades essas que aliadas a um
elevado sentido pragmático, bom senso e ponderação, proporcionaram a assessoria adequada e oportuna ao
seu Comandante. Nesse contexto, centrou a sua ação na coordenação do apoio administrativo-logístico, no
apoio à formação e ao treino das Unidades implantadas na área de Santa Margarida, contribuindo
decisivamente para a assistência prestada às forças nacionais e internacionais no âmbito dos exercícios
realizados no Campo de Treino da BrigMec.
Acumulou ainda, as funções de Comandante da Unidade de Apoio à Formação, Treino Operacional
e Simulação do CMSM, durante o período de implementação e desenvolvimento dos primeiros cursos de
promoção a Cabo, ação determinante para o levantamento desta capacidade na BrigMec.
Oficial distinto, imbuído de especial sentido do dever e da disciplina, manifestou profundo sentido
de obediência e responsabilidade, marcando o exercício das suas funções com elevado espírito de missão e
permanente disponibilidade, atributos assentes numa atitude de absoluta lealdade para com os seus
superiores e inferiores hierárquicos, expressando frontalidade em todas as situações e adaptabilidade às
diferentes circunstâncias.
Desenvolveu a sua ação de chefia do Estado-Maior da Unidade, com notável proficiência, elevado
espírito de iniciativa e competência profissional, qualidades cujo relevo foi evidente na coordenação da
elaboração do Plano de Segurança “Polígono 18”, do “Plano de Emergência Interno 2018”, do Programa
de “Segurança e Saúde no Trabalho 2019”, bem como noutra documentação tendo por objetivo a
normalização de processos. Participou ativamente e com grande eficácia na preparação e acompanhamento
das diversas Inspeções, Auditorias e Visitas de Apoio Técnico no âmbito da Proteção Ambiental, da
Segurança e Saúde no Trabalho, da Segurança Militar e da Formação, efetuadas ao CMSM. Atento às
orientações e intenção do Comando da BrigMec e do CMSM, liderou a implementação de metodologias
que conduziram a avanços significativos nas áreas Ambiental e de Eficiência Energética, destacando-se os
excelentes resultados obtidos no quadro da manutenção da Certificação Ambiental desta Grande Unidade,
conferida pela APCER e na Atribuição da 25.ª edição do Prémio de Defesa Nacional e Ambiente à BrigMec.
Como Comandante do CMSM, em suplência durante oito meses, garantiu a continuidade do
Comando do Campo Militar, no absoluto respeito pelas diretivas e objetivos fixados superiormente. A sua
capacidade para comandar foi manifesta nos níveis de motivação alcançados por todos os militares e civis
da Unidade, revelando total aptidão para o desempenho de funções e cargos de maior responsabilidade,
sendo de ressaltar e enaltecer, o impulso dado ao Projeto de Implementação da Capacidade Cinotécnica no
CMSM, em reforço da Segurança aos Paióis Nacionais de Santa Margarida e o apoio conferido no quadro
da preparação e sustentação das Forças Nacionais Destacadas aprontadas para os Teatros de Operações do
Iraque e Afeganistão.
Pelo elevadíssimo empenho e excecionais qualidades e virtudes militares demonstradas no seu
Comando, é de elementar justiça dar público louvor ao Tenente-Coronel Aparício Filipe, reconhecendo os
seus serviços de caráter militar como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram evidente
honra e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (15833191) Vítor Manuel Ferreira Lopes, pela forma excecionalmente competente,
empenhada e distinta, como exerceu o cargo de Chefe da Repartição de Planos do Estado-Maior do Comando
das Forças Terrestres (CFT), ao longo dos últimos dois anos.
Oficial extremamente responsável e de inquestionável espírito de lealdade e obediência, desde cedo
se destacou pela capacidade de planeamento e assertividade na resposta aos desafios com que se deparou,
nomeadamente, no planeamento prospetivo das Forças Nacionais Destacadas 19 e 20 e na coordenação do
ciclo de emprego dos Elementos da Componente Operacional do Sistema de Forças (ECOSF) para
satisfação dos compromissos internacionais no âmbito da Very-high Readiness Joint Task Force 2020 e
2022 (VJTF), NATO Readiness Initiative 2020 a 2024 (NRI) e BattleGroup 2022 e 2025.
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Consciente dos processos inerentes à Gestão Estratégica e de Transformação Digital do Exército, em
curso, o Tenente-Coronel Vítor Lopes, proactivamente dinamizou a implementação e desenvolvimento do
portal de apoio à decisão, no âmbito das competências do CFT e contribuiu com destacado espírito de
sacrifício e abnegação, para a metodologia de recolha e análise de dados dos ECOSF e de Apoio Geral,
assegurando, concomitantemente, com uma multiplicidade de outras missões, uma vantagem competitiva
nos contributos, execução e avaliação da diretiva estratégica do Exército de 2019 e as revisões intercalares
da diretiva do CFT, realizadas em 2020.
Muito para além do desempenho demonstrado na área dos planos, na vertente da edificação de
capacidades da componente terrestre, destaca-se a sua credibilidade e competência profissional no
desenvolvimento, monitorização e concretização da fase inicial do projeto de armamento ligeiro,
nomeadamente, com a apresentação, monitorização e implementação do plano de distribuição, em curso
para o Exército. Merece ainda destaque a sua participação como elemento central do CFT, para a integração
e gestão do portefólio de projetos para a edificação de capacidades da componente terrestre, onde, fruto das
suas excecionais qualidades e virtudes militares, foi solicitado a desempenhar tarefas de elevada
responsabilidade, na ligação a diversas entidades civis e militares.
Das tarefas e responsabilidades de elaboração da documentação operacional que lhe foram cometidas
ao longo das diversas fases de planeamento e execução dos exercícios de nível Exército, em particular o
“ORION 19”, regista-se a concretização de atividades de elevada notoriedade para o Exército, face à
presença de diversas entidades e organizações civis, assim como de forças aliadas. De igual forma, relevo
a forma meticulosa como executou o planeamento das diversas atividades, materializada na elaboração de
propostas de diretivas operacionais, do CFT e do Exército, e na forma como participou nas diversas reuniões
de planeamento, ao nível do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior General das Forças Armadas,
onde representou o CFT e o Exército. Sublinha-se o desenvolvimento dos planos de sincronização e
reuniões multilaterais para se obter a implementação da VJTF 2020, a ativação dos processos de certificação
da VJTF 2022 e NRI 2020 a 2024.
Face ao anteriormente exposto, é o Tenente-Coronel Vítor Lopes merecedor de consideração pública
pela sua conduta e desempenho, tendo pautado a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes
de caráter, que o creditam para o exercício de cargos de mais elevada responsabilidade e complexidade,
devendo os serviços por si prestados serem considerados como relevantes e extraordinários, contribuído
significativamente para a melhoria da prontidão, eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Comando das Forças Terrestres e do Exército.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (11768092) Luís Carlos Falcão Escorrega, pela competência técnico-profissional,
extraordinário desempenho e dedicação demonstradas ao longo de cerca de dois anos no exercício do cargo de
Chefe de Estado-Maior da Brigada Mecanizada (BrigMec).
Militar muito distinto, seguro e determinado, extremamente leal, com elevada capacidade de
relacionamento humano e especial vocação para trabalho em equipa, marcou a sua ação pelo pragmatismo
e objetividade, associados a um vincado espírito de missão que cultiva e incute em todos os que com ele
trabalham, logrando manter uma salutar atmosfera de trabalho e harmoniosa cooperação no seio do
Estado-Maior (EM), assente na confiança e lealdade recíprocas.
Extremamente dedicado nas suas funções, patenteou em todos os momentos um assinalável espírito
de lealdade e obediência, destacando-se pela segurança, pela dinâmica e ritmo de trabalho, não obstante a
intensa sobrecarga que, invariavelmente recai na BrigMec e no seu EM, tendo otimizado o trabalho de EM,
com a agilização de fluxos de informação, redefinição de responsabilidades funcionais e melhoramento dos
produtos de apoio à decisão, aprimorando processos e instituindo rotinas e metodologias inovadoras,
simplificando o acesso e partilha de informação sempre visando a consecução das tarefas e missão atribuída
e dando cabal resposta às múltiplas solicitações com respostas consistentes, válidas e oportunas, revelando
elevado interesse, disponibilidade e perfeito sentido de responsabilidade.
Muito organizado e metódico, apresentou consistência em todas as suas ações, que refletem um
estudo e planeamento de grande profundidade e qualidade, tendo demonstrado em permanência muito bom
senso e ponderação, correspondendo plenamente à confiança depositada na coordenação do trabalho de EM
em atividades de elevada visibilidade para a Brigada e para o Exército, tais como: visitas de Altas Entidades
nacionais e estrangeiras, como de diversos Ministros e de altos dignatários militares; exercícios
internacionais, dos que se realçam, os da série “ORION” e “STRONG IMPACT”; apresentação de
capacidades do Exército; bem como a celebração de efemérides, com especial destaque para as atividades
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comemorativas do Dia da BrigMec e ainda na elaboração e monitorização de diversos planos realçando-se:
o Plano Anual de Formação na Brigada, de que se destacam os Cursos de Promoção a Cabo e os cursos dos
vários Polos de Formação; os Planos de Segurança, bem como as Medidas para Consolidar a Segurança
Militar do Exército na BrigMec; e o Plano de Instrução e Treino Operacional e atividades afins,
distinguindo-se neste âmbito a integração da planificação das diversas Unidades e planeamento dos
exercícios setoriais e de nível Brigada, com especial destaque para os exercícios série “HAKEA”.
Oficial equilibrado, ponderado e possuidor de excelente capacidade de comunicação escrita e verbal
que aplica com muito rigor e exigência, afirma-se pelas suas qualidades que emprega de forma serena,
pragmática e objetiva, no relacionamento com entidades militares e civis, quer no âmbito da celebração de
protocolos, quer no âmbito do planeamento de atividades ou eventos conjuntos e ainda no planeamento e
acompanhamento de atividades operacionais da Brigada e das suas Unidades, das que se realçam as
realizadas em apoio à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e ao Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas no combate ao flagelo dos incêndios florestais,no quadro do Plano de Apoio
Militar de Emergência do Exército e na coordenação e elaboração do Plano de Contingência da BrigMec
no âmbito do combate à COVID-19.
Salientando-se pela forma frontal, leal e pela sua relevante formação ética, que interioriza e estimula
nos seus subordinados e superiores hierárquicos, comprovou a sua extraordinária dedicação e elevado
sentido de missão, particularmente na preparação e planeamento do aprontamento de Forças Nacionais
Destacadas da responsabilidade da BrigMec para os Teatros de Operações do Afeganistão (4.ª FND/QRF
e 3.ª FND/BSAT) e do Iraque (10.º CN) e na representação da BrigMec em exercícios internacionais, como
foi o caso do “TRIDENT JACKAL 2019”, na Noruega, onde assumiu as funções de Comandante da Brigada
portuguesa atribuída ao “NRDC-SPAIN”.
Com uma sólida formação humana, muito empreendedor, revelou profundos conhecimentos no
domínio técnico-profissional, que aplicou de forma muito eficaz, na coordenação e supervisão das
atividades de divulgação da Brigada, com especial destaque para as redes sociais e na revisão das NEP da
Brigada, bem como de outra documentação e procedimentos estruturantes, como o controlo da alimentação ou
a gestão documental. De destacar ainda, o meticuloso e rigoroso trabalho que assumiu nas funções de Chefe de
Gabinete do Comandante da Brigada, gerindo a agenda, promovendo as reuniões superiormente definidas e
aconselhando o Comando, onde mais uma vez demonstrou grande dinamismo e dedicação pelo serviço.
Pela sua exemplar conduta e permanente disponibilidade demonstradas, bem como, pela afirmação
constante de elevados dotes de caráter e relevantes qualidades pessoais, de que deu provas, é o Tenente-Coronel
Luís Escorrega merecedor de ser citado publicamente e apontado como exemplo a seguir e de serem os seus
serviços de caráter militar considerados relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram evidente
honra e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Art (00100893) Daniel João Ribeiro Valente, pelo elevado desempenho e
excecionais qualidades e virtudes militares demonstradas ao longo de cerca de dois anos no exercício do
cargo de Comandante do Grupo de Artilharia de Campanha 15,5 Autopropulsionado (GAC 15,5 AP) da
Brigada Mecanizada (BrigMec).
Militar muito metódico e organizado, extremamente educado e dedicado nas suas funções, patenteou
em todas os momentos um assinalável espírito de lealdade e obediência, comprovando a sua extraordinária
abnegação e elevado sentido de missão, particularmente no que respeita à preparação como Unidade
Mobilizadora da 3ª Força Nacional Destacada, Branch School Advisory Team da Resolute Support Mission
do Teatro de Operações do Afeganistão, contribuindo significativamente para que esta Unidade se tenha
constituído como uma força de formação de excelência.
Oficial extremamente interessado e responsável, revelou elevados conhecimentos que aplicou de
forma muito eficaz na formação ministrada, quer aos jovens quadros da Arma de Artilharia quer aos
especialistas orgânicos, atingindo altos índices de proficiência, qualidade e grande destreza na operação
dos materiais, a par do extremo cuidado com a sua manutenção, sendo igualmente relevante a atenção
devotada no planeamento e execução dos cursos de operadores e condutores de Bocas de Fogo AP M109A5
155mm. De destacar ainda, o meticuloso e rigoroso trabalho no apoio à organização do IV Trail “Rota da
Hakea” da BrigMec e dos Campeonatos Desportivos Militares de orientação fase II e de corta-mato fase II
e III em 2019, onde demonstrou grande disponibilidade e dedicação pelo serviço.
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No âmbito do treino operacional, comandou o GAC 15,5 AP em numerosos exercícios setoriais,
nacionais, conjuntos e combinados, tendo demonstrado grande proficiência técnica e tática. Merece
destaque a sua participação nos exercícios da série “ONÇA”, “HAKEA”, “ORION “e “STRONG IMPACT
19”, onde se assumiu como entidade responsável na área da artilharia de campanha, revelando grande
competência técnico-profissional, pragmatismo, elevada capacidade de organização e planeamento, que
tornaram possível a concretização plena das tarefas e missão atribuída.
Confirmou ainda a sua apetência para operar em ambiente multinacional, nas relações de cooperação
com o Grupo de Artilharia de Campanha da Brigada Extremadura XI, do Exército Espanhol, promovendo
a troca de experiências na organização de seminários e contribuindo e incentivando de forma entusiástica
e eficiente o treino cruzado com recurso a simuladores portugueses e espanhóis, demonstrando profundo
sentido das responsabilidades, grande determinação e espírito de cooperação.
Enquanto Comandante do Quartel da Artilharia, confirmando as excecionais qualidades e virtudes
militares, pautou a sua ação de comando por uma atitude humilde, firme e pedagógica, patenteando notável
capacidade de trabalho, destacando-se na forma como coordenou e conjugou esforços com vista à
concretização dos objetivos fixados e a capacidade como promoveu a gestão dos recursos, criando as
melhores condições de vida dos militares sob seu comando, revelando elevado interesse e disponibilidade,
conseguindo desta forma desenvolver e manter um forte espírito de coesão e de corpo da Unidade,
evidenciando a sua ação de comando e aptidão para bem servir.
Pela sua exemplar conduta e relevantes qualidades pessoais, inequívoca afirmação constante de
elevados dotes de caráter de que deu provas, bem como a permanente disponibilidade é o Tenente-Coronel
Daniel Valente digno de ser distinguido publicamente, ser apontado como exemplo a seguir e de serem os
seus serviços de caráter militar considerados relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram
evidente honra e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (00349293) Rui Miguel de Sousa Ribeiro Rebordão de Brito, pela forma
invulgar, prestigiante, extraordinariamente competente, empenhada e dedicada como desempenhou, ao
longo de quatro anos, as funções de Subdiretor do Colégio Militar (CM).
Dotado de uma natural aptidão para o cargo, excecional capacidade de trabalho, de análise e de
organização, apurado sentido de oportunidade e de iniciativa, soube desenvolver a sua ação com eficiência
e rigor, denotando determinação na consecução dos objetivos previamente definidos e planeados e
conduzindo de forma objetiva e eficaz, a execução das múltiplas tarefas sob sua responsabilidade de
coordenação e direção.
Oficial dotado de inegáveis qualidades de liderança, disciplinado, disciplinador e profundo
conhecedor da realidade do CM, quer ao nível da sua exigente gestão corrente, quer das características
específicas deste Estabelecimento Militar de Ensino e da sua Comunidade Educativa, soube impor, com
naturalidade, as suas ideias e convicções, agindo sempre em prol do interesse comum, incentivando o
trabalho em equipa entre os diferentes colaboradores, militares e civis, de forma firme, frontal, decidida e
esclarecida, mercê da sua vincada personalidade mas também pela sua inquestionável formação ética e
militar, pelo exemplo, pelo espírito de total entrega e dedicação ao serviço, pelo carácter íntegro, de
extrema lealdade e notável espírito de missão.
A sua ação fica indelevelmente ligada à requalificação e significativa melhoria do espaço escolar do
1.ºciclo, aos decisivos contributos para a implementação do Programa Tecnológico Digital nas
diversificadas linhas de intervenção que muito marcaram a modernização e a mudança das práticas
informáticas transversais no CM, à beneficiação geral das infraestruturas escolares, desportivas, de
alojamento do internato e dos espaços interiores da Feitoria. É ainda de relevar a atenta e cuidada atitude
no planeamento dos detalhes, bem patente no reequipamento das salas de aula, dos laboratórios, dos novos
espaços de aprendizagem, da adequação de melhores condições de trabalho, de conforto e climatização, e
reveladora do seu sentido de bem cumprir e fazer cumprir os objetivos superiormente estabelecidos em prol
do melhor funcionamento e da eficiência dos serviços prestados pelo CM.
A nível institucional, importa ainda salientar: a forma notável como assumiu as inúmeras ações de
planeamento e coordenação das atividades da responsabilidade da Direção e Estado-Maior, quer com
entidades do Exército, quer com inúmeras outras entidades externas, a preparação minuciosa, a execução
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criteriosa e o rigoroso controlo das múltiplas visitas de delegações e de cursos de antigos alunos, a revisão
e normalização de procedimentos internos (NEP), a regulação e informatização de novas metodologias de
trabalho, de gestão de recursos materiais e humanos e de fomento de atividades de moral e bem-estar.
Pela forma esclarecida com que desempenhou as suas funções, denotando invulgar sentido do dever,
elevada competência técnico-profissional e excecionais qualidades humanas e virtudes militares, é o
Tenente-Coronel Rui Rebordão de Brito digno de ser apontado como exemplo a seguir, sendo justo que os
serviços por si prestados no Colégio Militar sejam publicamente reconhecidos e considerados como
extraordinários, relevantes e muito distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Exército e para o País.
15 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Eng (32277291) Jorge Lopes Pereira, pela forma extremamente perseverante,
competente e determinada como exerceu as funções de Oficial de Logística e 2.º Comandante do Regimento
de Engenharia N.º1 (RE1) ao longo dos últimos dois anos.
As suas excecionais qualidades e virtudes militares contribuíram para que procedesse, como Chefe
da Secção Logística do RE1, à apresentação de propostas consistentes, realistas e bem fundamentadas nos
domínios orçamental, de gestão das infraestruturas e do apoio administrativo-logístico. Soube promover a
utilização criteriosa dos recursos financeiros da Unidade, com isso assegurando a disponibilidade de
equipamentos e de materiais críticos para as operações em curso. Também ao nível da gestão patrimonial
desenvolveu uma ação consistente, definindo requisitos de utilizador e garantindo a sua satisfação no
âmbito das empreitadas e trabalhos de beneficiação de infraestruturas e espaços verdes, com destaque para
a reabilitação de áreas de apoio à formação, de abastecimento de água e de saneamento, de manutenção do
enorme património edificado que inclui 131 edifícios, de melhoramento da eficiência energética com
constante preocupação em seguir as normas e boas práticas ambientais.
Militar dotado de um sentido prático assinalável, teve uma ação decisiva no planeamento dos
diferentes eventos de representação institucional da Engenharia Militar, designadamente das
cerimónias do Dia da Arma de Engenharia e do RE1, do dia comemorativo do ex-Batalhão de
Sapadores de Caminhos-de-Ferro, e do Dia da Continuidade, em 2019.
Oficial possuidor de uma excecional capacidade de planeamento e de organização, assumiu com
naturalidade as suas responsabilidades como segundo na linha de Comando e como Chefe do Estado-Maior
do RE1, descobrindo soluções adequadas e oportunas num quadro de elevada complexidade organizacional
e no período difícil da pandemia, caracterizado pela multiplicidade de missões, em resultado das diversas
valências do RE1. Ao nível do pessoal, soube promover a melhor adequação das competências, saberes e
interesses dos militares sob o seu comando, com isso contribuindo para a elevação dos seus índices de
motivação. Com o seu inexcedível rigor, profissionalismo e lealdade, constituiu-se como um elemento
chave na Inspeção Geral a que o RE1 foi submetido no início de 2020, estabelecendo as devidas
coordenações com as diversas Secções e Subunidades do RE1 e apresentando soluções que permitiram
validar o desempenho do Regimento.
O Tenente-Coronel Lopes Pereira soube congregar esforços no sentido da criação de uma identidade
comum e da partilha de valores dos quadros do RE1, tendo em vista a integração dos processos de gestão,
e desenvolveu ação competente, designadamente no realinhamento das Normas de Execução Permanente
e na adoção de procedimentos financeiros coerentes e estáveis. Foi notável o seu apoio na gestão dos
recursos materiais, com orientações claras e transmitidas de forma arguta, sempre com a preocupação em
alcançar os objetivos delineados. A sua iniciativa e capacidade de antecipação das questões, permitiram
atuar, a todo o instante, no melhor emprego dos materiais e otimização dos equipamentos e viaturas do
RE1, não se poupando a esforços e trabalhando de forma incansável, muito para além do horário normal de
trabalho, na coordenação das diversas atividades do RE1.
Foi com zelo que desempenhou as funções de representante nacional no projeto Joint Deployable
Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL) no âmbito da iniciativa “Pooling & Sharing” da União
Europeia, dando contributos concretos e institucionalmente alinhados, fundamentais para que as propostas
portuguesas estejam em sintonia com os objetivos do grupo de trabalho. Foi um exímio continuador dos
trabalhos já desenvolvidos para a execução do primeiro curso internacional de Busca Militar, a decorrer em
Portugal em 2021, no RE1.
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Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e espírito de sacrifício, é de toda a justiça
reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o
Tenente-Coronel Lopes Pereira como sendo um militar de elevada craveira, que pautou sempre a sua
conduta de forma exemplar e sempre digno de ocupar postos de maior risco e responsabilidade, devendo,
por isso os serviços por si prestados serem considerados como extraordinários, relevantes e distintos, de
que resultou honra e lustre para o RE1, para a Engenharia Militar e para o Exército Português.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (30156491) Paulo Jorge da Silva Gonçalves Serrano, pelo seu extraordinário
desempenho, competência técnico-profissional e notável capacidade de liderança demonstradas ao longo
dos últimos dois anos no exercício do cargo de Comandante do Grupo de Carros de Combate (GCC) da
Brigada Mecanizada (BrigMec).
Militar extremamente educado e dedicado nas suas funções, com excecional sentido de missão,
patenteou em todos os momentos um assinalável espírito de lealdade e obediência, destacando-se pela
segurança e consistência com que aborda os assuntos, revelando elevado interesse, disponibilidade, perfeito
sentido de responsabilidade e uma vincada aptidão para servir nas mais diversas circunstâncias.
Exercendo a sua ação de comando assente no exemplo, equilíbrio e ponderação, salientando-se por
uma formação ética, que interioriza e estimula em todos os que com ele privam ou trabalham, assumiu
riscos no quadro do correto entendimento das suas responsabilidades, particularmente no que respeita à
preparação do GCC como Unidade mobilizadora da 4.ª Força Nacional Destacada, Quick Reaction Force
da Resolute Support Mission do Teatro de Operações do Afeganistão, mantendo esta unidade focada nos
objetivos a atingir, com os militares altamente motivados, contribuindo significativamente para que se
tenham constituído como uma força de elevado nível de prontidão e padrões de execução de excelência.
No âmbito do treino operacional, participou em numerosos exercícios setoriais, nacionais, conjuntos
e combinados, tendo demonstrado grande proficiência técnica e tática, destacando-se a sua participação nos
exercícios da série “HAKEA”, “STRONG IMPACT” e “ORION” e a forma como empregou os sistemas de
simulação na condução dos exercícios táticos revelando grande determinação, abertura de espírito e
pragmatismo, que tornaram possível a concretização plena dos objetivos fixados.
Oficial frontal, leal e camarada, com uma sólida formação humana e muito empreendedor,
demonstrou profundos conhecimentos no domínio técnico-profissional, que aplicou de forma muito eficaz,
onde sobressaiu pela atenção devotada no planeamento e execução dos cursos para todas as categorias da
especialidade de CC LEOPARD 2 A6, no apoio prestado à formação de Quadros da Academia Militar e da
Escola das Armas. Evidenciou ainda uma notável capacidade de trabalho, grande dinamismo, flexibilidade
e dedicação pelo serviço, na dinâmica criada nas palestras efetuadas nas Jornadas de Cavalaria 2018 e 2019,
nos artigos para a revista Atoleiros da BrigMec e na elaboração e produção da Publicação Técnica do
Exército 245-01 Avaliação de Guarnições de CC LEOPARD 2A 6, documento estruturante para o treino
operacional das guarnições de CC.
Cavaleiro de elevadíssima craveira técnica, que prestigia a Arma a que pertence, confirmando as
excecionais qualidades e virtudes militares que lhe vêm sendo reconhecidas ao longo da sua carreira, pautou a
sua ação de comando por uma atitude humilde, firme e pedagógica, afirmando-se pelo exemplo e por uma cultura
de exigência, que aplica com igual determinação a si e aos seus subordinados, conseguindo desta forma
desenvolver e manter um forte espírito de coesão e de corpo da unidade, que muito contribuíram para a forma
como foram preparadas e organizadas as atividades alusivas à Arma de Cavalaria, como a Marcha a Cavalo, o
Concurso Nacional Combinado, e a participação ativa nas Patrulhas da Cavalaria e na Revista da Cavalaria,
conseguindo agregar as várias gerações em torno de um forte e saudável espírito cavaleiro.
Oficial com notável capacidade de trabalho, profundo sentido das responsabilidades e grande
determinação, comprovou a sua extraordinária dedicação e elevado sentido de missão contribuindo para as
atividades que decorrem do planeamento anual, como o Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército
e o Dia da Defesa Nacional, nas quais o Quartel da Cavalaria é a Unidade primariamente responsável pela
sua preparação e execução, que decorrem no último trimestre de cada ano, e que permite aos jovens obter
uma imagem sóbria e esclarecida sobre o Exército e as Forças Armadas.
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Pela sua excecional conduta e relevantes qualidades pessoais, inequívoca afirmação constante de
elevados dotes de caráter de que deu provas, bem como a permanente disponibilidade é o Tenente-Coronel
Paulo Serrano digno de ser distinguido publicamente, ser apontado como exemplo a seguir e de serem os
seus serviços de caráter militar considerados relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram
evidente honra e lustre para a Pátria e para a Instituição Militar.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (37362693) José António Carvalho de Sousa Rosa, pela forma honrosa e brilhante
como ao longo dos últimos dois anos desempenhou as funções de Comandante do Grupo de Reconhecimento
(GRec) da Brigada de Intervenção (Briglnt) sediado no Regimento de Cavalaria N.º 6 (RC6).
Oficial dotado de um apurado sentido de dever, orientado por uma abordagem humana e profissional,
revelou no exercício do seu comando, excecionais qualidades e virtudes militares, que muito contribuíram
para a criação de um espírito de equipa capaz de garantir o cumprimento das inúmeras tarefas e missões
atribuídas ao GRec/BrigInt. Apesar de restringido por uma situação severa de escassez de efetivos,
nomeadamente na categoria de praças, empenhou-se para garantir que os seus escalões subordinados
tivessem o treino e a proficiência capazes e necessários para se constituírem ou integrarem Forças Nacionais
Destacadas, quer para o Teatro de Operações do Afeganistão, quer da República Centro Africana. Ao
mesmo tempo deu continuidade ao Treino Operacional para possibilitar participações competentes nos
exercícios “VULCANO” (2018 e 2019), “DRAGÃO 19-1”, “PLUTÃO 19-1 e 19-2” e “TEAM SPRIT 20”.
Mais recentemente, no âmbito do RC6, o Tenente-Coronel Rosa liderou a organização e execução do
primeiro exercício da nova série de exercícios “BELLONA” do tipo staffride, e a elaboração do “Código
de Liderança do Militar do Regimento de Cavalaria N.º 6”
A par do Treino Operacional, conciliou todas as atividades de Formação e de apoio à Academia
Militar e à Escola das Armas, de forma a que se constituíssem oportunidades de treino para as subunidades
e seus militares.
Na realização da atividade operacional, à qual se soma as inúmeras missões e ações de apoio ao
desenvolvimento e bemestar das populações, no âmbito da responsabilidade de apoio de área, que foram
exponenciadas pela situação pandémica e pela época de incêndios, foram determinantes a sua lealdade e
espírito de obediência, traduzidos numa abordagem esclarecida, metódica e organizada para a manutenção
do esforço e a correta gestão dos recursos, face às prioridades estabelecidas pelo seu escalão superior.
Merece particular destaque a sua disponibilidade para acumular, durante um ano, com o cargo de
Chefe da Secção de Pessoal do Estado-Maior do RC6. A importância e discernimento colocados na área de
pessoal só foram possíveis pela sua competência profissional, já comprovada, mas que dadas as
circunstâncias exigiram-lhe um notável espírito de sacrificio e abnegação, que o privaram de muito do seu
tempo pessoal em favor do seu Regimento. Ainda assim, disponibilizou-se para integrar as equipas do RC6
nas Competições Desportivas Militares de Corta-mato e Tiro, revelando uma extraordinária polivalência
que muito dignificou o seu lugar de Comandante e de Oficial Superior.
Por tudo quanto foi expresso, pela forma como comandou o GRec nas dificeis condições de efetivos, pela
afirmação constante de elevados dotes de caráter e liderança, pelo espírito aberto, mas determinado, e de genuína
cooperação, o Tenente-Coronel de Cavalaria Sousa Rosa evidenciou raras qualidades de coragem moral, um
caráter integro e predicados dignos de serem apontados como exemplo aos seus pares e subordinados e uma
referência para os seus superiores. É, por isso, justo que os serviços por si prestados sejam referenciados como
relevantes, extraordinários e distintos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército.
04 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Inf (03737994) César Miguel Santinho Garcia, pela forma excecionalmente
empenhada e distinta, como exerceu o cargo de Chefe da Repartição de Informações do Estado-Maior do
Comando das Forças Terrestres (CFT), ao longo dos últimos 17 meses.
Durante o período em que prestou serviço no CFT, o Tenente-Coronel Santinho Garcia teve um
desempenho irrepreensível evidenciando excecional zelo e denodo, apresentando proactivamente
propostas muito pertinentes e oportunas, contribuindo para materializar a intenção do Comandante das
Forças Terrestres e do Comandante do Exército, com o propósito de assegurar o aperfeiçoamento
contínuo da Segurança Militar do Exército.
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Oficial dotado de excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais, soube através de notável
competência, destacado espírito de sacrifício e abnegação, desenvolver e sincronizar, o planeamento e a
execução das Medidas Complementares de Segurança no Exército referentes aos anos de 2018, 2019 e
2020. É de sublinhar a abrangência e complexidade da concretização destas medidas, considerando o
número de infraestruturas e montantes financeiros envolvidos, bem como, o processo de controlo, de cariz
multidisciplinar, implementado. Concomitantemente, destaca-se a sua credibilidade e competência
profissional no desenvolvimento da proposta de revisão da Diretiva de Segurança Militar do Exército. Este
trabalho foi sustentado em reuniões de trabalho de planeamento com os representantes dos diferentes
Órgãos Centrais de Administração e Direção e CFT, entre outras entidades. Neste âmbito, relevo o trabalho
desenvolvido pelo Tenente-Coronel Santinho Garcia no planeamento, organização e execução do
Webinar/Seminário de Segurança Militar 2020, realizado na Academia Militar, onde o Exército debateu de
forma abrangente a problemática da Segurança Militar e em resultado do qual resultaram contributos
importantes para o aperfeiçoamento contínuo da eficiência e eficácia do Exército, nesta área.
Oficial extremamente responsável e de inquestionável espírito de lealdade e obediência, consciente da
exigência do desempenho do CFT, participou no “ORION 19”, como Diretor de Avaliação, onde, de imediato,
se destacou pela capacidade de planeamento e assertividade na resposta aos desafios com que se deparou. A
metodologia de recolha e análise de dados dos Elementos da Componente Operacional do Sistema de Forças e
de Apoio Geral, realizada contribuiu para viabilizar a partir das funções de combate avaliadas, lacunas de
capacidades, com a finalidade de apoiar o processo de edificação de capacidades no Exército.
Ainda no âmbito do Treino Operacional e em ligação com o Aperfeiçoamento da Segurança Militar
no Exército, planeou o exercício setorial do Exército “ALERTA 2020” a realizar em sincronização com o
“ORION 2020” e o “CIBERPERSEU 2020”.
De igual forma, relevo a forma meticulosa como executou o planeamento das diversas outras
atividades, materializadas na elaboração de propostas de diretivas operacionais, do CFT e Exército,
enfatizando o desenvolvimento de diversas Normas de Autoridade Técnica, no âmbito da Segurança Militar
e do novo armamento ligeiro em uso no Exército.
Por todas as razões enunciadas, bem como, pela manifestação inequívoca de elevados dotes de
caráter e de qualidades e virtudes de natureza extraordinária demonstradas nas mais variadas situações, das
quais se destacam invulgar espírito de sacrifício, abnegação e apurado sentido do dever e de obediência, é
o Tenente-Coronel Santinho Garcia merecedor de ver os serviços por si prestados serem publicamente
reconhecidos e considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou honra e lustre
para o Exército e para Portugal.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Inf (13481297) José Edgar Ferreira Raínho de Carvalho, pela forma altamente
honrosa e brilhante como exerceu as suas funções ao longo dos últimos dois anos, no Comando das Forças
Terrestres (CFT).
Como Adjunto da Repartição de Logística (RepLog) demonstrou enorme espírito de iniciativa,
exemplar dedicação ao serviço e excecional capacidade de organização, manifestando a sua distinta
competência profissional em todas as tarefas que lhe foram cometidas. No quotidiano, revelou ainda uma
disponibilidade ímpar para apoiar todos quantos dele necessitavam, nas mais diversas áreas, prova do sentido
de camaradagem e espírito de corpo que regem a sua ação.
Colocado no CFT desde julho de 2016, cedo se destacou pela afirmação constante de elevados dotes
de caráter, dos quais se distinguem a coerência, a frontalidade e a lealdade na forma como expõe os seus
pontos de vista para a resolução dos problemas que se apresentaram à sua Repartição, bem como a obediência
e seriedade que o identificam, cultivando, de forma irrepreensível, o sentido do dever e disciplina no trato
com superiores e inferiores hierárquicos.
No processo anual de planeamento de atribuição de créditos de munições, explosivos e artifícios de
fogo às unidades do CFT, o Major Rainho de Carvalho patenteou uma notável capacidade de análise, espírito
crítico construtivo e conhecimento técnico, ao gerir os consumos e os stocks existentes com grande rigor,
critério e eficiência, qualidades que em muito contribuíram para a procura de soluções, de forma a cumprir
com os objetivos definidos por este Comando.
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Relativamente à sustentação logística das Forças Nacionais Destacadas (FND), desde o planeamento ao
acompanhamento da evolução da situação, dedicou sempre uma detalhada atenção, fruto de um profundo
conhecimento da doutrina da área logística e dos procedimentos em vigor, o que contribuiu para o sucesso destas
FND nos respetivos Teatros de Operações, assim como para o prestígio do Exército e das Forças Armadas.
Ainda dentro da esfera de atuação da RepLog, evidenciou uma extraordinária capacidade de
antecipação das situações geradoras de conflito, através de um meticuloso planeamento logístico,
nomeadamente para a projeção estratégica das Forças em Prontidão, com impacto nas diligências
indispensáveis a desenvolver, resultado do seu inegável conhecimento organizacional, de procedimentos e
de utilização das ferramentas NATO disponíveis.
As suas excecionais qualidades e virtudes militares, aliadas à grande capacidade de trabalho,
abnegação e espírito de sacrifício, aos conhecimentos adquiridos e ao esforço e dedicação que desenvolveu
na procura contínua de melhores soluções, permitiram-lhe uma visão abrangente da organização do Exército,
que se refletiu na forma eficaz como se relacionou com todos aqueles com que teve que lidar, bem como nos
excelentes resultados obtidos. Estes atributos garantiram a coerência e a confiança na tomada de decisões,
expondo a sua capacidade para exercer cargos de maior responsabilidade.
Pelas competências evidenciadas na conduta e no desempenho das suas funções, geradoras do
respeito e admiração que unanimemente grangeia, pela sua aptidão para bem servir em diferentes
circunstâncias em prol da organização, abraçando sempre os desafios sem olhar às necessidades pessoais, o
Major Raínho de Carvalho constitui-se como um militar digno e merecedor deste público louvor, devendo
os serviços por si prestados serem considerados extraordinários, relevantes e de elevado mérito.
14 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj Inf (03580397) Dinis Mendes Faustino, pela forma excecionalmente competente,
empenhada e brilhante como exerceu o cargo de Adjunto da Repartição de Planos do Estado-Maior do
Comando das Forças Terrestres (CFT), ao longo dos últimos dois anos.
Oficial extremamente responsável e de inquestionável espírito de obediência e lealdade, desde cedo
se destacou pela capacidade de planeamento e assertividade na resposta aos desafios com que se deparou,
nomeadamente no planeamento e coordenação do ciclo de emprego dos Elementos da Componente
Operacional do Sistema de Forças (ECOSF) para satisfação dos compromissos internacionais no âmbito da
Very-High Readiness Joint Task Force e NATO Readiness Initiative, devidamente integrados no Plano de
Missões ao Estrangeiro, no Exercise Programme General, no Readiness Reporting Tool e no NATO Blue
Picture Report. De igual forma, relevo a forma meticulosa como executou o planeamento das diversas
atividades, materializada na elaboração de propostas de diretivas operacionais, de nível CFT e Exército, e
na forma como participou nas diversas reuniões de planeamento, ao nível do Estado-Maior do Exército e
do Comando Conjunto para as Operações Militares do Estado-Maior General das Forças Armadas, onde
representou o CFT e o Exército.
Muito para além do desempenho demonstrado na área dos planos, na vertente do treino operacional,
destaca-se a sua credibilidade e competência profissional no desenvolvimento das tarefas e documentação
operacional que lhe foram cometidas ao longo das diversas fases de planeamento e execução dos exercícios
de nível Exército, em particular os da série “FÉNIX 19” e “ORION 19”, bem como na organização do
Seminário Académico do “ORION 18”, atividades de elevada notoriedade para o Exército, face à
presença de diversas entidades e organizações civis, assim como de forças aliadas e amigas e das quais
mereceu rasgados elogios. Merece ainda destaque a sua participação como elemento da equipa de
avaliação de prontidão à 2.ª Special Operations Advisory Team para o Teatro de Operações do Afeganistão,
bem como no exercício conjunto e combinado FELINO 2018/19, na República de Angola, onde, fruto das
suas excecionais qualidades e virtudes militares, foi solicitado a desempenhar tarefas de maior
responsabilidade, durante a conduta do exercício, como Oficial de Ligação às Forças de Operações
Especiais.
Profundamente conhecedor dos processos inerentes à Gestão Estratégica e de Transformação Digital
do Exército em curso, o Major Dinis Faustino, proactivamente dinamizou a implementação e
desenvolvimento do portal de apoio à decisão, no âmbito das competências do CFT e contribuiu com
destacado espírito de sacrificio e abnegação, para a metodologia de recolha e análise de dados dos ECOSF
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e Forças de Apoio Geral, assegurando, concomitantemente, com uma multiplicidade de outras missões,
uma vantagem competitiva nos contributos, execução e avaliação da diretiva estratégica do Exército de
2019 e as revisões intercalares realizadas em 2020.
Face ao anteriormente exposto, é o Major Dinis Faustino merecedor de consideração pública pela
sua conduta e desempenho, pautando sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de
caráter, que o creditam para o exercício de cargos de mais elevada responsabilidade e complexidade,
devendo por isso, os serviços por si prestados serem considerados como relevantes e extraordinários,
contribuindo significativamente para a melhoria da prontidão, eficiência, prestígio e cumprimento da
missão do Comando das Forças Terrestres e do Exército.
14 de outiubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Maj TTrans (09803590) João Miguel de Carvalho da Silva Domingues, pela forma
dedicada como ao longo dos últimos dois anos e meio, exerceu as funções de Chefe da Secção de Transportes
Aéreos e Marítimos da Repartição de Material e Transportes da Direção de Material e Transportes, nas quais
revelou ser possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares.
Decorrente da sua função atual, o Major Domingues é o primeiro responsável pelo planeamento e
execução das operações de projeção e retração das Forças e Elementos Nacionais Destacados pelo Exército
nos vários Teatros de Operações, tarefa de grande exigência técnica e elevada complexidade face ao elevado
número de passageiros, carga e meios envolvidos, e que desempenha com elevada competência profissional
e de forma extraordinariamente eficaz e eficiente.
Com assinalável iniciativa e dotado de grande poder de comunicação, desenvolveu excelentes
relações de cooperação, quer ao nível do Exército, quer com entidades exteriores, nomeadamente a Força
Aérea Portuguesa e a Autoridade Aeronáutica Nacional, que têm permitido a resolução de situações
complexas e difíceis, relacionadas com obtenção atempada das autorizações de sobrevoo e o transporte de
artigos contenciosos e de elevada perigosidade.
Neste âmbito, são de destacar as operações de projeção das viaturas PANDUR para a República
Centro-Africana, em 2018 e 2019, e mais recentemente, também para o mesmo Teatro de Operações, de
viaturas VAMTAC ST 5. Acresce ainda, o apurado planeamento dos voos de sustentação logística de apoio
às Forças Nacionais Destacadas (FND), procurando sempre encontrar soluções economicamente mais
ajustadas e ultrapassando, com engenho, todos os constrangimentos surgidos, tal como ocorreu durante o
período da pandemia causada pelo novo Corona Vírus, em que foram cancelados os voos comerciais normais
para os países onde o Exército possuía FND, obrigando a uma busca por outras soluções, para o transporte
de pessoal e equipamentos essenciais, numa ação individual que deu uma contribuição decisiva para o
cumprimento da missão das FND.
Salienta-se igualmente, o papel desempenhado na retração final para o Território Nacional dos
militares destacados no Kosovo, para onde, voluntariamente, numa demonstração de elevada abnegação e
espírito de sacrifício, se deslocou no próprio dia de Natal, para mais uma vez, assegurar o transporte em
segurança do armamento e respetivas munições presentes naquele Teatro.
Militar disciplinado e de reconhecida lealdade, afirmou-se sempre disponível, num inquestionável
espírito de obediência, para colaborar nas tarefas desenvolvidas no âmbito dos transportes terrestres, área
fora da sua responsabilidade funcional, com destaque para os movimentos realizados em apoio dos
Exercícios “ORION” e Cerimónias Comemorativas do Dia do Exército, numa permanente atitude
colaborativa que o caracteriza e lhe confere a estima, amizade e respeito de todos com quem priva.
Oficial que evidencia, recorrentemente, ser possuidor de elevados dotes de carácter, assinalável
capacidade de trabalho e extraordinária dedicação ao serviço, o Major João Domingues revela um conjunto
de qualidades e virtudes militares ímpares, que o tornam digno merecedor do reconhecimento através deste
público louvor, devendo os serviços por si prestados serem considerados de elevado mérito.
29 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo, por proposta do chefe do Sub-Registo do Ministério da Defesa Nacional, o SMor Tm
(19735884) Jorge Manuel Brito de Almeida, pela forma extraordinariamente empenhada, responsável e
criteriosa, bem como pela elevada competência profissional que evidenciou, ao longo de cerca de dois anos,
nas funções que lhe foram confiadas no Sub-Registo do Ministério da Defesa Nacional (SR/MDN). Durante
a sua permanência no SR/MDN desempenhou funções de sargento-adjunto na área da segurança do pessoal,
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mais tarde na área da documentação classificada e desde dezembro de 2019 como adjunto do chefe do
Sub-Registo, sendo ainda, por inerência de funções, o substituto do oficial de segurança da informação
classificada e o “COSMIC and ATOMAL Control Officer Alternate”. Demonstrou, em todos os
momentos, exemplar adaptação, elevado compromisso para com o serviço, brio profissional e elevados
dotes de caráter, que lhe têm permitido realizar um notável trabalho numa área funcional de particular
complexidade e sensibilidade.
Dando mostras de um conjunto significativo de qualidades pessoais e profissionais, de onde
sobressaem a capacidade de planeamento e de organização, a permanente disponibilidade e postura
colaborativa, distinguiu-se por uma preocupação sistemática no aprofundamento dos assuntos a seu cargo,
que ficou exemplarmente traduzida nos estudos e pareceres que preparou, bem fundamentados e
consubstanciados em propostas muito corretas e adequadas.
Possuidor de elevados conhecimentos técnicos e de uma vasta experiência profissional, o Sargento-Mor
Jorge Almeida pautou a sua conduta por um elevado espírito de missão e por uma estreita e frontal
colaboração com os postos de controlo da DGRDN, da SG e da DGPDN, assim como com os responsáveis
pela segurança dos locais na dependência do MDN onde é registada, controlada e armazenada a informação
classificada, mas que não dispõem de postos de controlo. Neste âmbito é ainda de enaltecer a elevada
competência profissional e a lealdade que ficaram bem patentes no empenho e nas diligências efetuadas
para que estas entidades se encontrassem dentro dos parâmetros exigidos aquando das inspeções semestrais
conduzidas por este Sub-Registo.
A sua rigorosa conduta fez-se ainda refletir em respostas oportunas às solicitações dos diversos
intervenientes no sistema de gestão da documentação classificada, bem como na organização dos processos
de credenciação de todos os colaboradores dos serviços centrais do Ministério e das diversas entidades
apoiadas pelo SR/MDN, nomeadamente a PJM, o IDN e a IGDN, quer pelo método clássico, quer
atualmente através da plataforma para as credenciações de segurança em ambiente online (CRESO).
Pelo seu extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, conjugadas com a sua elevada
competência técnico-profissional, é o Sargento-Mor Jorge Almeida digno de que os serviços por si
prestados no SR/MDN sejam reconhecidos como tendo contribuído significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão do SR/MDN e consequentemente do Ministério da Defesa Nacional.
30 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 658/20, DR, 2.ª Série, n.º 218, 09nov20)

Louvo o SMor Eng (15262384) João Albino da Costa Viães, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares, aliadas a elevados dotes de caráter, que patentearam no cumprimento das missões que lhe foram
atribuídas, ao longo de mais de trinta e cinco anos de serviço efetivo.
Militar dotado de elevado espírito de missão, evidenciado nas funções que desempenhou ao longo
da sua carreira militar, de que se destacam as de Adjunto do Comandante da Companhia de Instrução no
Regimento de Engenharia N.º1 (REI) na Pontinha, as de Chefe da Secretaria e responsável pelos materiais
do Corpo de Alunos no Instituto Militar dos Pupilos do Exército, onde em acumulação foi instrutor de
esgrima e prestou um excelente apoio à Sala de Armas granjeando o apreço de instruendos e instrutores,
pelo seu espírito de equipa e abnegação, tendo-se sagrado campeão do Exército em 1990, tanto individual
como coletivamente. Como Chefe de Armazém em prol, quer do Depósito Geral de Material de Engenharia,
quer do Centro de Reabastecimento (CReab) do Depósito Geral de Material do Exército (DGME), revelou
dedicação e inteligência na coordenação dos vários armazéns de abastecimentos nos quais apresentou
diversas propostas equilibradas e exequíveis, que permitiram o planeamento e a realização de uma gestão
rigorosa dos recursos disponíveis. Merece também referência o desempenho nas funções de Auxiliar do
Centro de Gestão de Material, de Chefe da Secretaria de Reabastecimento do CReab e cumulativamente as
funções de Adjunto do Diretor do DGME nas quais aliou a sua determinação e visão de conjunto,
necessárias ao cumprimento da missão, com a sua lealdade, total disponibilidade e empenho em que aplicou
nos diversos assuntos, prestando assim um serviço de grande qualidade. Posteriormente, continuando a
prestar serviço na Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, afirmou-se como um incontornável
colaborador do Chefe do Grupo de Armazenagem e da Chefia do CReab, facilitando a tomada de decisão,
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assegurando respostas pragmáticas, atempadas e rigorosas às diversas solicitações que lhe foram dirigidas
por parte da Chefia e das várias U/E/O do Exército. De realçar ainda o seu importante desempenho nas
funções de Adjunto do Comandante no REI sedeado em Tancos, em que demonstrou possuir uma
assinalável aptidão para bem servir nas diferentes circunstâncias, evidenciando uma clara noção das
responsabilidades, bons conhecimentos técnicos alicerçados na experiência e elevado espírito de sacrificio.
Militar íntegro, possuidor de uma elevada competência profissional, onde revelou uma sólida
formação militar e um extraordinário desempenho, quer no âmbito das relações humanas, onde manifestou
relevantes qualidades pessoais e espírito de entreajuda, quer pela sua postura, tornou-se merecedor da
estima e admiração geral, prestigiando e dignificando a categoria a que pertence.
Pela ação desenvolvida ao longo da sua carreira e muito em especial, nas últimas funções de Adjunto
do Comandante, associada à sua conduta exemplar e disciplinada, espírito de obediência e camaradagem,
é o Sargento-Mor de Engenharia João Viães inteiramente merecedor de ser apontado como exemplo a
seguir, tendo contribuído, inequivocamente, para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Regimento de Engenharia N.º1 e do Exército, merecendo que os serviços prestados sejam considerados
extraordinários, relevantes e distintos.
04 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Mat (18015483) Jorge Manuel Gravanita Fernandes Alberto, pelo extraordinário
profissionalismo, acentuado espírito de missão e inexcedível zelo, demonstrados no desempenho dos cargos
que lhe foram confiados ao longo dos 36 anos de serviço ativo e confirmados no modo exemplar e eficiente
como serviu o Exército, as Forças Armadas e Portugal, revelando excecionais qualidades e virtudes
militares, elevado sentido do dever e esmerada educação que lhe permitiram alcançar assinaláveis níveis
de concretização e que encontram adequada expressão na sua distinta folha de serviços.
Ao longo da sua extensa carreira desempenhou várias funções, no âmbito da sua especialidade, em
diversas Unidades, tendo iniciado o seu honroso percurso militar no ano de 1983, com a incorporação na
Escola Militar de Eletromecânica e a posterior colocação no Colégio Militar. Após o términus do Curso de
Formação de Sargentos, na Escola de Sargentos do Exército, foi colocado, primeiramente, na Escola Prática
de Serviço de Material e logo de seguida no Regimento de Infantaria N.º1 (RI1), no qual permaneceu
durante cerca de doze anos, entre dezembro de 1988 e julho de 2000, onde como Primeiro-Sargento e
Sargento-Ajudante (SAj) exerceu as funções de Chefe da Estação de Serviços, Chefe da Secção de
Manutenção da CCS e Instrutor de Adaptação Auto, demonstrando ser um militar possuidor de elevados
conhecimentos técnicos, dotado de um notável espírito de sacrifício, superior capacidade de trabalho,
altamente responsável e de trato simples e cordato, qualidades que foram devidamente reconhecidos em
seis ocasiões pelo Comando do Regimento.
Durante o período em que prestou serviço no RI1 e já como SAj, no ano de 1998, integrou uma Força
Nacional Destacada, no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina no decorrer da Operação “Constant
Guard”, ocupando os cargos de Adjunto do Módulo de Manutenção e de Chefe de Oficina da Manutenção
Auto do 1.º BIAT, distinguindo-se pelo empenho, competência e aptidão para bem servir manifestados no
exercício das suas funções, no qual ficaram bem patentes a sólida formação técnica e profissional, o espírito
de obediência, a ponderação e a camaradagem que, sem se poupar a esforços e com claro prejuízo do seu
tempo de descanso, colocou no cumprimento das missões que lhe foram atribuídas.
Mais tarde, no período de 2000 a 2002, ao prestar serviço no Batalhão de Apoio de Serviços da
Brigada Aerotransportada, desempenhou os importantes cargos de Inspetor Técnico da Secção de Controlo
de Manutenção da Companhia de Manutenção e Chefe da Secção de Manutenção Auto, demonstrando alto
sentido das responsabilidades, extraordinário empenho e elevada competência profissional, expressos no
dinamismo transmitido, na rentabilização criteriosa dos meios colocados à sua disposição e nos excelentes
resultados obtidos, em termos do trabalho desenvolvido e do rigor implementado.
Posteriormente, durante a sua colocação no Hospital Militar Principal, entre os anos de 2002 e 2012,
como SAJ e como Sargento-Chefe (SCh), cumpriu variadas funções, das quais se relevam as de Adjunto
do Comando do Pelotão de Reabastecimento de Transportes e Manutenção Auto, Chefe da Oficina Auto,
Chefe da Secção de Transportes, Chefe da Secção de Oficinas, Manutenção e Obras e Adjunto do
Comandante do Hospital Cirúrgico Móvel, manifestando de forma persistente grande correção e sensatez,
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integridade de carácter e coragem moral, elevados padrões de ética, lealdade e excelente relacionamento
funcional e pessoal, qualidades que lhe permitiram uma adaptação rápida e fácil às exigências do serviço,
a criação de um ambiente de trabalho agradável e altamente produtivo e um desempenho de grande nível,
pautado por uma gestão de grande eficácia, resposta pronta às solicitações diárias e excelentes níveis de
operacionalidade.
Finalmente, a partir do ano de 2012 e até 2020, inicialmente como Sargento-Chefe e, posteriormente,
como Sargento-Mor (SMor), após ser colocado no Comando da Logística, na Direção de Aquisições,
exerceu os cargos de Chefe da Subsecção de Planeamento de Missões ao Estrangeiro e Sargento Adjunto
da Secção Financeira, da Repartição de Gestão Financeira, e de Adjunto do Diretor de Aquisições,
revelando, uma vez mais, ser um militar com inquestionáveis capacidades de organização, adaptação e
versatilidade, complementadas por inequívocas qualidades pessoais como a abnegação, generosidade,
discrição e espírito de iniciativa, que lhe permitiram com exemplar persistência superar dificuldades,
assimilar novos ensinamentos e incutir um claro espírito de cooperação, que se mostraram decisivos para
um exercício de funções muito meritório, profícuo e ajustado às contingências e necessidades desta Direção.
Militar meticuloso, de irrepreensível conduta moral, grande disponibilidade e reconhecida
afabilidade, o Sargento-Mor Jorge Alberto demonstrou, pela afirmação constante de elevados dotes de
carácter, possuir relevantes qualidades pessoais e profissionais, que lhe permitiram, em todas as ocasiões,
desempenhar com notável dedicação e competência as diversas funções que, ao longo da carreira, lhe foram
confiadas tornando-se, desta forma, merecedor de que os serviços por si prestados, sejam considerados
como relevantes e extraordinários, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Exército.
17 de setembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SMor Mat Res (12663282) Paulo Alexandre Sousa Rodrigues Emídio, pelo
extraordinário desempenho, elevado sentido do dever e excecionais qualidades e virtudes militares
manifestadas ao longo de cerca de 38 anos de serviço efetivo e pela forma invulgarmente dedicada e
responsável como exerceu as diversas funções para que foi designado ao longo da sua carreira.
Militar distinto e dotado de um elevado sentido do dever, foi designado, ao longo da sua carreira,
para o desempenho de funções de natureza muito variada, que exerceu sempre com muito e reconhecido
mérito, fruto do seu esforço, capacidade de adaptação, espírito de sacrifício e obediência.
Concluído em 1986 o Curso de Formação de Sargentos, na Escola de Sargentos do Exército, e
após uma curta colocação, já no Quadro Permanente, na Escola Prática do Serviço de Material, foi
colocado no Regimento de Lanceiros N.º 2, Unidade em que desempenhou, até 1996, várias funções,
destacando-se as de Chefe da Secção de Depósitos do Esquadrão de Comando e Serviços e da Secção de
Manutenção do Regimento onde, desde logo, manifestou elevada competência profissional, ancorada em
sólidas qualidades morais e humanas.
Em 1996, com o posto de Sargento-Ajudante, foi colocado no então Batalhão do Serviço de
Transportes onde, em especial como Chefe da Secção de Manutenção do Batalhão, confirmou o seu elevado
potencial e aptidão para bem servir, características que, alicerçadas numa voluntariosa e notável capacidade
de organização e de planeamento, lhe permitiram garantir, de uma forma funcional, rigorosa e eficiente a
execução dos trabalhos inerentes às suas funções e enfrentar com mestria as dificuldades e carências ao
nível dos recursos materiais espírito de abnegação e relevantes conhecimentos técnico-científicos na área
da história militar, desenvolveu e colaborou em inúmeros trabalhos, entre os quais se relevam a construção
da base de dados “Memorial Virtual da Grande Guerra”, num contexto de colaboração com o Arquivo Histórico
Militar, e diversas pesquisas documentais relacionadas com a evocação do centenário da Grande Guerra.
Sempre pronto a enfrentar novos desafios participou, em 2009 e 2010, durante um ano e então com
o posto de Sargento-Chefe, numa Missão de Cooperação Técnico-Militar na República Popular de
Moçambique. Nessa circunstância evidenciou extraordinário desempenho e invulgar dedicação tanto como
Chefe da Secretaria do Núcleo de Apoio Técnico como em todos os assuntos em que assiduamente foi
chamado a colaborar, designadamente na área da logística.
Pelo que precede e constitui evidência de um desempenho de muito elevado mérito e da constante
afirmação de elevados dotes de carácter e excecional conduta moral, considera-se ser de justiça distinguir
o Sargento-Mor Paulo Emídio pela sua digna e honrosa carreira de Sargento, na altura da sua passagem à
situação de reserva fora da efetividade de serviço, reconhecendo-se a forma exemplar como serviu e
prestigiou o Exército.
26 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o SCh Mus (09201490) Paulo Nuno Moço Lima Belas, pela forma como ao longo dos últimos
dois anos, exerceu as funções que lhe foram atribuídas ao serviço da Banda Sinfónica do Exército (BSE).
Como executante de trompa de harmonia, assinala-se o seu extraordinário desempenho, versatilidade
musical e comprometimento na aplicação dos seus conhecimentos e demonstração da sua habilidade,
alcançando excelente nível na execução das mais diversas obras, demonstrando inexcedível vontade de
bem servir, abnegação e disponibilidade.
Na função de chefia do seu naipe, desenvolveu uma persistente ação de motivação e coordenação
dos instrumentistas, garantindo a preparação mais adequada dos concertos e cerimónias militares, bem
como um nível de execução extraordinário, que sistematicamente contribuíram para a reconhecida
qualidade das atuações da BSE, evidenciando elevada competência profissional, marcante capacidade de
liderança e espírito de sacrificio.
Nas cerimónias militares em que exerceu a função de chefia da BSE, foi bem patente o brio, o
zelo e o espírito de obediência com que encarou esse desafio, demonstrando grande competência
técnica e muita dedicação.
Enquanto responsável pela área dos recursos humanos e materiais, demonstrou inexcedível zelo e
aptidão na gestão dos instrumentos musicais, fardamentos, materiais diversos e infraestruturas. Do mesmo
modo e fruto da sua ação diligente garantiu o melhor apoio possível no âmbito dos meios de transporte de
material e pessoal, revelando enorme capacidade de lidar com a adversidade, propondo, de forma
ponderada e lúcida, as melhores soluções para a resolução dos constrangimentos inopinados.
Pelo notável trabalho realizado e pelas excecionais qualidades e virtudes militares patenteadas, das
quais se destacam os dotes de caráter, a lealdade e o espírito de disciplina, é de inteira justiça que os serviços
prestados pelo Sargento-Chefe Paulo Belas sejam reconhecidos como relevantes e de muito elevado mérito
e como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Comando do Pessoal e do Exército.
16 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Ingressos no Quadro
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 10 de setembro de 2020,
ingressar na categoria de Oficiais, no Quadro Especial de Técnicos de Saúde, com o posto de Alferes, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, em conjugação com o disposto no artigo
15.º do regulamento, que constitui o anexo à Portaria n.º 379/2015, de 22 de outubro, o Alf Grad (01444701)
e humanos.
Colocado, no final de 2003, na então Direção de Administração e Mobilização de Pessoal,
desenvolveu aí um trabalho muito proficuo e de excelência, na Repartição de Pessoal Militar Permanente,
graças à sua vasta cultura geral e militar, produzindo estudos, informações e propostas isentas e bem
fundamentadas, estabelecendo com todos os que com ele privaram uma relação de confiança, camaradagem
e lealdade. Merece, também, especial referência a forma ativa como participou na organização da Direção
de Administração de Recursos Humanos e respetiva transferência para a cidade do Porto, evidenciando
elevado espírito de missão e capacidade de trabalho.
Decorrente da licenciatura em História, que anteriormente havia obtido, foi colocado, em 2008, na
Direção de História e Cultura Militar (DHCM) onde, desempenhando funções na Repartição de Heráldica
e História Militar, se constituiu como colaborador de excelência do Chefe da Repartição e exerceu, em
acumulação, as de Adjunto do Diretor da DHCM. Com permanente disponibilidade para o serviço, raro
Fábio Renato Soares Nogueira, ficando posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro
especial à esquerda da Alf TS (18253109) Joana Marisa Frazão Fernandes.
2 — Conta a antiguidade no posto de Alferes desde 01 de outubro de 2018, nos termos do n.º 2 do
artigo 14.º, conjugado com o n.º 4 do artigo 15.º, ambos do regulamento, que constitui o anexo à Portaria
n.º 379/2015, de 22 de outubro.
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3 — Mantém a posição remuneratória de origem até atingir uma posição remuneratória igual ou
superior na categoria de Oficiais, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de
maio.
4 — Fica inscrito na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial, conforme apresentado no
ponto 1. do presente despacho, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do regulamento, que constitui o anexo à
Portaria n.º 379/2015, de 22 de outubro.
24 de setembro de 2020. — O Chefe da Repartição, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art.
(Despacho n.º 9 849/20, DR, 2.ª Série, n.º 199, 13out20)

Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a
situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo

Desde

Anterior

Atual
Supranumerário
alínea d) n.º2
do art.º 175.º
Supranumerário
alínea d) n.º2
do art.º 175.º
Supranumerário
alínea d) n.º2
do art.º 175.º

TCor Farm

(13958789)

Carlos José Saraiva Simões

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

TCor Art

(29947893)

Agostinho José Caldas de
Freitas

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

TCor Inf

(09266294)

Bruno Miguel Clara
Fernandes Gaspar Mendes

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

31-08-20

11-09-20

23-09-20

(Despacho 30set20)

Passagem à Situação de Reserva
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a
situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica:
Posto
BGen
BGen
Cor

A/S

NIM

Nome

Data Reserva

Art

(01774582)
(08756682)
(09177683)

José Manuel Duarte da Costa
José da Silva Rodrigues
Manuel Maria Barreto Rosa

01-03-20
27-03-20
05-06-20

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
13 de outubro de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major.General.
(Despacho n.º 11 288/20, DR, 2.ª Série, n.º 224, 17nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a
situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica:
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Posto

A/S

Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor

Art
AdMil
Art
Inf
Art
Inf
Inf
Eng
Inf

NIM
(19720484)
(08394684)
(12925784)
(08976784)
(14222282)
(17131684)
(02126184)
(18914784)
(11079884)

Nome
Vítor Fernando dos Santos Borlinhas
Rui Alexandre de Castro Jorge Ramalhete
Joaquim Manuel Ferreira Ramalho
João Carlos Sobral dos Santos
José Júlio Barros Henriques
Artur José Lima Castanha
Carlos Alberto Esteves Filipe
Manuel Salvador Rebelo de Carvalho
Jaime Ventura Morais Queijo
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Data Reserva
03-01-20
10-02-20
18-02-20
23-02-20
20-04-20
27-04-20
13-05-20
27-05-20
29-05-20

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
13 de outubro de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 11 424/20, DR, 2.ª Série, n.º 226, 19nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a
situação de reserva nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
Cor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh

Inf
Art
Inf
Inf
Inf
Inf
SGE
SGE
Mat
PQ
Mat
SGE
Mat
Art
Eng
Inf
Inf
Inf
Tm
Inf
Mat
Mat
Eng
SGE

(00316485)
(19715986)
(15412984)
(07448385)
(01091586)
(16370385)
(05474984)
(05020885)
(00063183)
(16403082)
(03204482)
(09552485)
(18015483)
(04370785)
(10301386)
(07716085)
(02442784)
(16816386)
(14076586)
(09546886)
(09862586)
(18305886)
(16432386)
(17446886)

Nome
Vasco Francisco de Melo Parente de Alves Pereira
António José Belchior Serrano
Francisco José Courelas de Oliveira Figueiredo
Joaquim José Rodrigues Bucho
Mário João Vaz Alves de Bastos
João Carlos Carvalho e Cunha Godinho
Joaquim José Reiçadas Benjamim
Joaquim José dos Santos Caeiro
António José de Jesus Bernardo
Mário Manuel Azevedo Dias
José Augusto Águas Amador
Armando dos Santos Sousa
Jorge Manuel Gravanita Fernandes Alberto
Luís Alberto da Silva Ferreira dos Santos
Paulo Jorge Barata Mendes
Francisco Fernando Borralho Morgado
José Alves Mendes Loureiro
Bruno Vicente Costa Vieira
Jorge António da Costa Correia
José dos Santos Guerra
João Fernando Santos Abrantes
Paulo Lúcio Tavares Fortuna
José Fernando de Oliveira
Paulo Jorge Amaro Torres Pina

Data Reserva
05-01-20
01-04-20
03-04-20
06-04-20
08-04-20
01-06-20
02-01-20
10-01-20
23-01-20
01-02-20
29-02-20
29-02-20
02-03-20
01-04-20
02-04-20
20-04-20
23-04-20
23-01-20
03-02-20
24-03-20
20-04-20
15-06-20
30-06-20
30-06-20

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior
do Exército.
13 de outubro de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel
Rodrigues Lopes, Major-General.
(Despacho n.º 11 343/20, DR, 2.ª Série, n.º 225, 18nov20)
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Abate ao Quadro Permanente
Por Despacho de 24 de setembro de 2020, do Exmo. TGen AGE, é abatido aos Quadros Permanentes
o 1Sarg PesSecr (11624303) Aldo Dino Miranda Sousa, desde 29 de agosto de 2020, nos termos do
disposto na alínea c), do n.º 1, do artigo 171.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei
n.º 10/2018 de 02 de março.
30 de setembro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro,
Coronel de Artilharia.
(Despacho n.º 10 034/20, DR, 2.ª Série, n.º 203, 19out20)


III — Promoções e Graduações

Listas de Antiguidades
Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 10 de setembro de 2020, que
a Alf TS (04262906) Susana Lia Amaro Marchante fique posicionada, na lista geral de antiguidades do
seu quadro especial, à esquerda do Alf TS (01444701) Fábio Renato Soares Nogueira, por este ter
ingressado na categoria de Oficiais, no Quadro Especial de Técnicos de Saúde, com o posto de ALFERES
nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, em conjugação com o disposto no
artigo 15.º do regulamento, que constitui o anexo à Portaria n.º 379/2015, de 22 de outubro, ocupando na
escala de antiguidades do seu quadro especial, a mesma posição que teria, se não tivesse adiado a frequência
da ação de formação que constitui habilitação especial para ingresso na categoria de Oficiais, no âmbito da
transição de categoria.
24 de setembro de 2020. — O Chefe da Repartição, Rui Manuel Costa Ribeiro, Coronel de Artilharia.
(Despacho n.º 9 850/20, DR, 2.ª Série, n.º 199, 13out20)


IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Colocações
Manda o Exmo. Major-General Diretor da Administração de Recursos Humanos, ao abrigo dos poderes
subdelegados pelo Exmo. Tenente-General Ajudante General do Exército, neste delegado por Sua Excelência o
General Chefe do Estado-Maior do Exército, nos termos das NNCMQP, que os militares das UEO abaixo
designadas, sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas datas que para cada um se indica:
Posto

SMor
SMor
SMor

A/S

Art
AdMil
Med

NIM

Nome

U/E/O
Anterior

Atual

Data
Colocação

(17952085) Jorge Manuel Alves da Silva
Ganhoteiro

CmdLog

LMPQF

17-07-20

(10798386) António da Conceição Guerreiro
Pinto

DirFin/EMGFA

DFin

21-09-20

(08396085) João António Gaspar da Silva

DS

UMMV

01-10-20
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Atual

Data
Colocação

SMor

Art

(01647386) Paulo Jorge de Morais Pinho

MusMil/Açores

ZMA

22-10-20

SCh

Inf

SCh

Art

(01633786) Pedro José de Jesus da Silva
Pinto
(16421290) José Ivo de Abreu

RI 15
ZMM

RPFES/DARH
COM/EMGFA

25-03-19
02-09-20

SCh
SCh

Mat
Inf

(11685690) Jorge Paz Pires
(07067888) Carlos Manuel Amaral dos
Santos

NPApSvcMed

DMT

07-09-20

Cmd/BrigInt

CFT

14-09-20

SCh

Eng

(07292088) Miguel Lopes Ascensão

Cmd/BrigRR

RE 1

14-09-20

SCh

PQ

(00060090) Benjamim Oliveira Nogueira
Feliz

RPara

UnAp/EME

14-09-20

SCh

Tm

(10171991) Hélder José Ferreira Regada

CTOE

IPE

14-09-20

SCh

Cav

(19845989) Marco Paulo de Freitas Pereira

COM/EMGFA

RL 2

14-09-20

SCh

Art

(00039389) José Domingos Dias Camponês

DF

RA 5

15-09-20

SCh

Inf

(01838092) Hugo Miguel Ferreira de
Oliveira Leitão

Cmd/BrigRR

RTransp

15-09-20

SCh

Inf

(06046189) Luís Filipe da Conceição Neves

RI 10

CFT

15-09-20

SCh

Inf

(17776189) António Joaquim Dias Gomes
Raposo

EPM

EME

15-09-20

SCh

Inf

(19082985) Manuel Júlio Mezias da Eira

RI 13

RTransp

15-09-20

SCh

Tm

(11159186) João Paulo Gomes Pratas

CSMIE

CFT

21-09-20

SCh

Eng

(07270390) Vítor Manuel Silva Serras

Cmd/BrigMec

UAGME

21-09-20

SCh

Eng

(01803786) José Augusto Dias Lourenço

RE 1

LMPQF

21-09-20

SCh

Tm

(15955487) Pedro Miguel de Oliveira Martins DF

Cmd/BrigInt

21-09-20

SCh

Inf

(02340388) Herculano de Jesus Amaral
Sanguinete Costa

RI 14

EMGFA/IUM

22-09-20
22-09-20

SCh

Inf

(06052390) António da Costa Oliveira

RI 14

CFT

SCh

Inf

(14030884) Leonel David Bacelar Lopes

UnApCmdPess

MDN/IDN Porto 22-09-20

SCh

Inf

(15451088) Manuel Vasco Escalhão Pinhel

CTOE

CM

22-09-20

SCh

Cav

(14346788) Fernando Joaquim dos Santos
Graça

QG/ZMM

ZMM

24-09-20

(02423287) Carlos Henrique de Almeida
Travassos

CFT

Cmd/BrigInt

25-09-20

SCh

Art

SCh

Tm

(02670287) Luís Manuel Ferreira Veríssimo

CFT

QG/BrigInt

25-09-20

SCh

Tm

(05560487) João Carlos do Livramento
Matias

EME

QG/BrigRR

25-09-20
25-09-20

SCh

Art

(13824289) João Pedro Dias Baptista

CFT

QG/BrigRR

SCh
SCh

Eng
Inf

(10876591) Gil Manuel Domingues Batista
(03412687) Manuel Luís Rodrigues Ricardo

EME
IGE

EPM
28-09-20
EMGFA/COAG 28-09-20

SCh

Tm

(07677988) Boaventura José Tavares Grincho
Pinela
CMSM

RAME

28-09-20

(07815490) Paulo Jorge Teixeira MArtins

RI 13

28-09-20

SCh

Inf

RTransp
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Atual

Data
Colocação

SCh

Inf

(00455186) Vítor Manuel da Silva Gomes

RMan

ESSM

28-09-20

SCh

Mat

(05411989) José António de Sousa Mendes
Maia

QG/BrigInt

DMT

28-09-20

SCh

Tm

(09838588) Eurico de Jesus Rebelo

DCSI

Cmd/BrigRR

28-09-20

SCh

Art

(16980388) Domingos António Pestana Dias

RA 4

ESE

28-09-20

SCh

Inf

(12266186) António Carlos Bento Correia

RTransp

RI 14

28-09-20

SCh

AdMil

(19983989) Aurélio da Costa Rodrigues

RMan

EME

28-09-20

SCh

Inf

(03156186) António Miranda Montes

RI 13

RTransp

29-09-20

SCh

Art

(09377288) Armindo da Conceição Lopes
Teixeira

IGE

EMGFA/COAG 29-09-20

SCh

Cav

(02116789) Victor Manuel DuArte Branco

RL 2

AgrSan

02-10-20

SCh

SGE

(10712787) António José Rodrigues

CISMil/EMGFA

CSMIE

06-10-20

SCh

SGE

(02903391) José Domingos Camilo Maranga

EME

DF

06-10-20

SCh

Mat

(03817690) Luís Miguel da Conceição
Esteves

DSP

QG/BrigRR

06-10-20

SCh

Inf

(07982485) José António Dias Fernandes

Cmd/BrigRR

RAME

06-10-20

SCh

Inf

(04660787) António José Almeida Peres
Marques

RTransp

RI 13

06-10-20

SCh

Inf

(05338687) Carlos Alberto Marques Capela

QG/BrigRR

RAME

06-10-20

SCh

Inf

(18209787) António Campeã de Barros

RTransp

RI 13

06-10-20

SCh

Inf

SCh

SGE

(08780287) Ramiro Diamantino Loio
Loureiro
(10536289) José Miguel Penhasco Soares

IUM/EMGFA
COAG/EMGFA

RI 14
CIGeoE

09-10-20
12-10-20

SCh

Art

(19052487) José Manuel Freitas Queiroz

AgrSan

CIGeoE

12-10-20

SCh

Inf

(08370488) António Francisco Lourenço
da Silva

CIGeoE

RMan

14-10-20

(10683487) Paulo Alexandre Teixeira de
Oliveira Leite Monteiro

QG/BrigInt

NPApSvcMed

16-10-20

SCh

Mat

SCh

SGE

(09082988) José Carlos Melo de Carvalho

CmdLog

Cmd/BrigInt

16-10-20

SAj

Inf

(15060092) Valdemar Carvalho de Ceita
Faleiro

EME

DARH/RPFES

01-09-20

(11025692) Sérgio António Simões
Raimundo

HFAR-PP/
EMGFA

DSP

01-09-20

(03836095) Alexandre Manuel Espanhol
Bragança

RC 3

Cmd/BrigRR

04-09-20

SAj
SAj

AdMil
Inf

SAj

Mat

(14798590) João Manuel Alves Grilo

QG/ZMM

RMan

07-09-20

SAj

Eng

(31446792) Luís Manuel Dinis Santos

ESE

RPara

07-09-20

SAj

Inf

(08675291) Manuel da Conceição Bessa

RPara

RI 10

09-09-20

SAj

Cav

(13819291) Carlos Alexandre Ventura Morato
Martins
DARH

RL 2

11-09-20

2.ª Série

Posto
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U/E/O
Anterior
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Atual

Data
Colocação

SAj

Mat

(07574492) Hélder João Damásio Mamede

RI 1

CR Lisboa

14-09-20

SAj

Inf

(00289693) José Carlos Henriques Coimbra

ESE

CmdLog

14-09-20

SAj

Mat

(00900588) Manuel Carlos Fonseca de
Sant'Anna e Vasconcelos

ESE

BApSvc

14-09-20

SAj

Inf

(09460591) Pedro Jorge Henriques Monteiro

ESE

EME

14-09-20

SAj

AdMil

(10053692) Rui Paulo Rabaça Araújo

ES

CM

14-09-20

SAj

AdMil

(16800692) Victor Sérgio Mendes Patrício
Ferreira Ralha

ES

DA

14-09-20

SAj

AdMil

(18138892) António José Braga Fernandes

ES

DA

14-09-20

SAj

Tm

(12489493) Carla Alexandra Alves Teixeira
Ferreira

UAGME

DCSI

14-09-20

(28939891) Francisco José de Passos Carvalho
Paínhas
RI 13

DARH

14-09-20

SAj

Tm

SAj

Mat

(13398997) Marcelo António Teixeira Pinheiro RI 13

RMan

14-09-20

SAj

Inf

(07861798) David Alcino Gonçalves Terrão

ESE

CSMIE

14-09-20

SAj

Art

(03137789) Paulo Manuel Oliveira Maia

EME

DSP/Lisboa

15-09-20

SAj

Mat

(03952593) Paulo José dos Santos Ribeiro

QG/BrigInt

RMan

15-09-20

SAj

Inf

(00389894) Hélder Manuel Ferreira da Silva

RI 10

CSMIE

15-09-20

SAj

SGE

(01893290) Abílio Manuel Ribeiro REnga

DF

AM

15-09-20

SAj

Inf

(18576391) António Barreira da Silva

RI 13

RTransp

15-09-20

SAj

Eng

(18691892) Paulo Fernando Lobão Ruivo

RE 3

EA

15-09-20

SAj

Inf

(20626792) Victor Manuel Tavares da Luz

RI 10

CM

15-09-20

SAj

PesSec

(27945491) Marco António Patrão Mourato

DF

AM

15-09-20

SAj

Inf

(28146192) Paulo Jorge Dias Carvalho

QG/BrigInt

CmdLog

15-09-20

SAj

Tm

(28851691) Paulo Jorge Batista de Sá

Cmd/BrigInt

DF

15-09-20

SAj

PesSec

(29500891) Sebastião José Fonte Santa
Marques

DF

AM

15-09-20
15-09-20
15-09-20

SAj

Trans

(33745093) David Manuel Marques da Silva

QG/BrigInt

SAj

Inf

(06521395) Pedro Miguel Duarte Pereira

RI 10

UnApCSM/
EMGFA
CSMIE

SAj

Inf

(04287796) Fernando Paulo de Moura Vieira

RI 10

EME

15-09-20

SAj

Inf

(15587496) Nuno Miguel Machado Queirós

RI 10

AM

16-09-20

SAj

Art

(10106697) Válter de Carvalho Cláudio

ESE

RAAA 1

18-09-20

SAj

Cav

(11042095) César Miguel de Oliveira Silva

Cmd/BrigInt

EME

21-09-20

SAj

Cav

(11453891) Luís Manuel de Oliveira Fonseca ESE

RL 2

21-09-20

SAj

Art

(01705691) Gualter José dos Santos Cordeiro RA 4

RAAA 1

21-09-20

SAj

Art

(09655888) Joaquim Manuel Marques Robalo Cmd/BrigMec

UAGME

21-09-20

SAj

Art

(20600493) Nelson Cardoso Sarraipa

GAC 15.5 AP

21-09-20

SAj

Eng

(20691493) César António Dias da Conceição EPM

RI 15

21-09-20

RA 4

444

Posto

SAj
SAj

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 11/2020

A/S

Cav
Trans

NIM

Nome

(20842191) Hugo Ricardo Vidinha Pereira
Lopes
(21309792) Rui Miguel da Silva Viegas

U/E/O
Anterior

2.ª Série

Atual

Data
Colocação

ESE

RL 2

21-09-20

UnApCSM/
EMGFA

RTransp

21-09-20

SAj

Cav

(24271091) Jorge Manuel da Luz Maurício

EPM

GCC

21-09-20

SAj

Cav

(15397891) Artur da Costa Ferreira

RC 6

IPE

21-09-20

SAj

Eng

(35465692) Paulo Jorge Serras Soares

RE 1

EME

21-09-20

SAj

Cav

(16746199) João Manuel Ribeiro Cardoso

EPM

GCC

21-09-20

SAj

Inf

(06399190) António Fernando Dias

RI 14

CTOE

22-09-20

SAj

Inf

(03791491) João Fernando Coutinho Machado RI 14

IPE

22-09-20

SAj

Inf

(17164590) Carlos Manuel da Fonseca Costa

AM

QG/BrigInt

22-09-20

SAj

Inf

(18156594) Pedro Filipe Batista Bernardo

RI 14

CTOE

22-09-20

SAj

Inf

(09587491) António Ventura Lopes Teixeira

CSMIE

SAj

Inf

(18738291) Francisco Pereira de Sousa

AM

CISMil/
EMGFA
RTransp

23-09-20
23-09-20

SAj

Inf

(23578691) José Carlos Caridade Moita

CSMC

CmdLog

23-09-20

SAj

Tm

(12776590) José Manuel de Oliveira
Gonçalves

PJM/Norte/
MDN

DARH

24-09-20

SAj

Cav

(08768792) Rui Manuel do Pranto Sousa

RL 2

ESE

25-09-20

SAj

Cav

(36617892) Marco Paulo Santos Carreira

RL 2

ESE

25-09-20

SAj

SGE

(02875092) Rui Pedro Roque Marceneiro

IPE

CSMC

28-09-20

SAj

AdMil

(03264093) Luís Miguel Castelo Rodrigues

DA

EA

28-09-20

SAj

Tm

(00753991) Teresa Maria Silvestre Lamas

DCSI

CSMC

28-09-20

SAj

PesSec

(26238592) Maria Inês Pereira Lopes

RC 3

CM

28-09-20

SAj

AdMil

(04612491) José Francisco Estopa Pestana

EME

DF

28-09-20

SAj

Art

(04976295) Nuno Miguel de Sousa Moreira

GAC 15.5 AP

RA 4

28-09-20

SAj

Corm

SAj

Inf

(09395992) Francisco António Leite de
Oliveira Silva
(05754392) Luís Alves Pedro

Fanf Ex
CM

UnAp/CmdPess 28-09-20
ESE
28-09-20

SAj

Tm

SAj

Cav

(09737093) António Alexandre da Silva
Veloso
(39954893) Manuel da Silva Garcêz Soares

DCSI
EME

Cmd/BrigInt
RL 2

28-09-20
28-09-20

SAj

Inf

(11803691) António Henrique Cabreiro
Fernandes

EME

RI 13

28-09-20

(19166794) Ricardo Gabriel Rodrigues
Courinha

RE 1

CmdLog

28-09-20

SAj

Eng

SAj

Art

(20810293) Paulo Jorge da Costa Silva

GAC 15.5 AP

RA 4

28-09-20

SAj

Inf

(21455093) Osvaldo Miguel Rodrigues
Pereira

EME

DARH

28-09-20

SAj

Inf

(21730892) Rui Manuel Marques de Sousa

RI 13

RI 19

28-09-20

SAj

Inf

(26861292) Luís Gustavo Pires Monteiro

CM

RI 10

28-09-20

2.ª Série

Posto
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SAj

Tm

SAj

Mat

(15427192) Eduardo Paulo Cardoso
Gonçalves
(33566092) Vasco Antero Catarino Pires

DCSI
RMan

NPApSvcMed
ESE

28-09-20
28-09-20

SAj

Mat

(34685792) Pedro Miguel Gonçalves Ferreira RMan

NPApSvcMed

28-09-20

SAj

Eng

(35800293) Manuel Lopes Morais

RE 1

UnAp/CmdPess 28-09-20

SAj

Inf

(19431499) Mário Élson Alves da Fonseca

CTOE

DARH

28-09-20

SAj

Tm

(04325097) João Carlos Rebelo Alves

EME

RI 13

28-09-20

SAj

Inf

(01673401) Rodrigo Manuel Guerreiro da
Silva

RCmds

UnApCSM/
EMGFA

28-09-20
29-09-20
29-09-20

SAj

Art

(02411099) Óscar Dinis Ferreira Gouveia

CSMIE

SAj

Mat

(12817896) Paulo Alexandre Andrade Mota

RI 13

CISMil/
EMGFA
RMan

SAj

AdMil

(00362191) Maria da Piedade Carvalho
Barreiro Vara

DFin

Cmd/BrigRR

30-09-20

SAj

Inf

(05112085) Filipe Manuel Ferreira Félix

EME

QG/BrigInt

30-09-20

SAj

Inf

(01808691) Acácio Ricardo Ferreira Mendes
Pacheco

AM

RI 10

30-09-20

(21107892) Eloy Alfredo da Fonseca
Fernandes

AM

RI 10

30-09-20

(26650991) João Humberto Ferreira
Domingues

NPApSvcMed

RMan

30-09-20

(16496990) Fernando Manuel da Graça
Neves

QG/ZMA

NPApSvcLig

30-09-20

SAj
SAj
SAj

Inf
Mat
Art

SAj

Eng

(03866897) Ringo Ferreira de Azevedo

RE 3

RC 6

30-09-20

SAj

AdMil

(13750096) Luís Filipe Estêvão Victória

EME

DFin

30-09-20

SAj

Inf

(12630197) José António dos Santos Távora

RI 15

RI 10

30-09-20

SAj

Mat

(16112398) Rodrigo da Cruz Agostinho

QG/BrigInt

RMan

30-09-20

SAj

PesSec

(12801296) Bruno António dos Santos
da Silva

UnApCSM
/EMGFA

LMPQF

01-10-20

SAj

Mus

(20194694) Manuel Maria da Silva Nunes

QG/ZMA

BE

01-10-20

SAj

Mat

SAj

PesSec

(07775399) Marco Paulo Borralho
Bengalinha
(00058397) Martinho dos Reis Amaro

BApSvc
RTransp

UAGME
EME

01-10-20
01-10-20

SAj

Eng

(10784894) Miguel Cerdeira Gonçalves

RC 6

DARH

01-10-20

SAj

Tm

(06930391) Carla Cristina Palma dos Santos
Monteiro

RL 2

DIRCSI/EMGFA 02-10-20

SAj

Inf

(05455791) Pedro Luís Cortesão Faria

CmdLog

Cmd/BrigInt

02-10-20

SAj

Art

(05921091) Paulo António Pecurto Cabeças

CSTSM

DS

02-10-20

SAj

Art

(02563193) Pedro Rogério de Oliveira
Barroso Neves

RAAA 1

RA 4

06-10-20

(08238896) Nuno Miguel Brito Marques

RA 5

RA 4

06-10-20

SAj

Art

446

Posto
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SAj

Eng

(01513991) David Luís Vieira Marques

IMPE

CmdLog

06-10-20

SAj

AdMil

(01306493) Olga Maria da Silva Rodrigues
Costa

Cmd/BrigRR

DFin

06-10-20

SAj

Trans

(13199396) Bruno José Ribeiro da Silva

RTransp

RI 13

06-10-20

SAj

AdMil

(19734492) Telmo Joaquim Martins Tomás

CM

ES

06-10-20

SAj

Mat

(24190693) Mário João Duarte Filipe
Madaleno

RAAA 1

UAGME

06-10-20

SAj

SGE

(15067190) António Joaquim Gomes Madeira QG/BrigInt

EME

06-10-20

SAj

Cav

(12679996) José Nélson de Sousa Baptista

RL 2

QG/BrigInt

06-10-20

SAj

AdMil

(00262692) Ana Cristina Pombeiro de Jesus

RG 1

RI 15

12-10-20

SAj

Cav

(02362492) Nelson de Sousa Cardoso

EME

NPApSvcLig

12-10-20

SAj

Art

(00331797) Rui Miguel Ferreira Pires

Cmd/BrigMec

RAME

12-10-20

SAj
SAj

Inf
Inf

(07206797) Carlos Miguel Costa Cunha
(18237600) Hugo Alexandre Maçãs
Fernandes

DARH

CTOE

12-10-20

RI 19

CTOE

12-10-20

COAG
/EMGFA

IGE

14-10-20

BApSvc

UAGME

14-10-20

SAj

SGE

(00657491) José Miguel Silva Mendes

SAj

Mat

(01898090) José Alexandre Mendes
Lamaroso

SAj

PesSec

(37818393) Maria Júlia de Sá Faria de Abreu RI 15

CSTSM

15-10-20

SAj

SGE

(00582592) Luís Filipe Meireles

AM

DF

26-10-20

SAj

PesSec

(16581894) Rodolfo José Ourives MArtins

AM

DF

26-10-20

1Sarg

Inf

(00027900) Luís Carlos Batista Ferreira

RI 10

RG 1

01-09-20

1Sarg

Inf

(17774604) Carlos Augusto Gomes de Matos RI 14

RPara

01-09-20

1Sarg

Tm

(15465401) Edi Emanuel Valadares Costa

RTm

EME

03-09-20

1Sarg

Tm

(06542603) Rui DuArte da Costa Macedo

RTm

EME

03-09-20

1Sarg

Art

(15087103) Sergio Tiago Fé Fernandes

RA 5

CIGeoE

04-09-20

1Sarg

Eng

(01727206) Luís Gabriel Alves Morte

RE 1

DIE

04-09-20

1Sarg

AdMil

(01640695) Ricardo Manuel da Rocha Veiga

DFin

RI 10

07-09-20

1Sarg

Inf

(27002891) Sérgio António Ribeiro de
Oliveira

DARH

EA

07-09-20

1Sarg

Inf

(11799403) Pedro Miguel do Curral Reduto

RI 14

RG 1

07-09-20

1Sarg

Inf

(12287210) José André Ferreira Fraga

CTOE

RCmds

07-09-20

1Sarg

Art

(08347202) Maria Beatriz Dias Barros
Soares Rocha

RAAA 1

GCS Amadora

08-09-20

1Sarg

Inf

(09193599) Mário José Ramos da Silva

RPara

RI 10

08-09-20

1Sarg

Art

(08879194) José Duarte Nóbrega Mendes

QG/ZMM

RG 3

09-09-20

1Sarg

Trans

(18525997) Hélder Rodrigues de Sousa

ESE

DMT

11-09-20

1Sarg

Inf

(17369105) Filipe André de Jesus Guerra

EA

BIMecLag

14-09-20

1Sarg

Cav

(18721003) Maria Célia Ribeiro Campino

RC 6

RL 2

14-09-20

2.ª Série

Posto

1Sarg
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(11641602) Luís Carlos Figueiredo dos
Santos

RI 14

BApSvc

14-09-20

1Sarg

Inf

(08184703) Hélder dos Reis César

EA

BIMecLag

14-09-20

1Sarg

AdMil

(09739698) Gilberto Rodrigues Pinto

RI 13

DA

14-09-20

1Sarg

Mat

(03519200) Carlos Manuel Fontes da
Fonseca

RTm

RMan

14-09-20

(02618309) Ricardo Manuel Pereira
Gonçalves

RC 6

EA

14-09-20

1Sarg

Cav

1Sarg

Tm

(05619109) Joana Vaz Ferreira Gomes

RC 6

EA

14-09-20

1Sarg

Tm

(11009806) José Nuno Fernandes Veiga

RC 6

AgrSan

14-09-20

1Sarg

Tm

(05969206) José Manuel Duarte da Silva

RTm

CTm/BrigRR

14-09-20

1Sarg

Inf

(04684900) Ricardo José da Mata Mimoso

ESE

RG 3

15-09-20

1Sarg

Eng

(19822012) Rafael Bernardo Fernandes Pinto RE 3

RE 1

15-09-20

1Sarg

Art

(04036998) Frederico João Carvalho de
Magalhães

RA 4

RAAA 1

15-09-20

1Sarg

Eng

(08096612) Tiago Correia de Pina

RE 3

AgrSan

15-09-20

1Sarg

PesSec

(39425792) Sérgio Jorge Estêvão Gomes

ESE

EME

18-09-20

1Sarg

Inf

(19212695) Marco Paulo Mateus de Almeida RI 10

EME

21-09-20

1Sarg

PesSec

(02839305) Liliana Lima Magalhães

CIGeoE

EME

21-09-20

1Sarg

Mat

(11377500) Joaquim António Santos Dias

CIGeoE

UAGME

21-09-20

1Sarg

Inf

(17397099) Ricardo José Carvalho dos Santos CTOE

RI 15

21-09-20

1Sarg

Inf

(19323903) Nuno Joel Reis Alves

RPara

RI 15

21-09-20

1Sarg

Inf

(02552510) David Miguel Carracha Silvestre

RI 1

RI 15

21-09-20

1Sarg

Art

(14599496) Paulo Jorge Amaro Frade

RA 4

RAAA 1

21-09-20

1Sarg

Inf

(10967001) Luís Miguel de Jesus Monteiro

RI 14

CTOE

22-09-20

1Sarg

Inf

(15469100) António Francisco Brites das
Neves

RI 1

RC 3

24-09-20

1Sarg

Tm

(03427305) Valdemar Tiago Ramos da Silva

EME

RTm

25-09-20

1Sarg

Tm

(10862999) Hélder Renato Queirós da Costa

EME

RTm

25-09-20

1Sarg

Inf

(17269305) Nelson Tiago Santos de Sousa

RPara

RI 10

28-09-20

1Sarg

Inf

(16296604) Carlos António Pereira Alves

CTOE

RI 14

28-09-20

1Sarg

Eng

(01318601) José Maria Mendes Azeitona
Serafim

GCS Amadora

CIGeoE

28-09-20

1Sarg

Tm

(12074905) Hélder Filipe Fernandes Monteiro RE 1

RTm

28-09-20

1Sarg

Tm

(13556698) Tiago Mauro da Silva Freitas

DCSI

RC 6

28-09-20

1Sarg

Art

(07612699) Gonçalo José Leal Santos

GAC 15.5 AP

Cmd/BrigInt

28-09-20

1Sarg

Inf

(08372103) Gabriel António Magalhães da
Cunha

RI 15

RI 10

28-09-20

(19199002) Rui Filipe MArtins Lima

RI 19

RI 13

28-09-20

1Sarg

Inf

448
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1Sarg

AdMil

(01346705) Élvio Rúben de Abreu Henriques CM

UnAp/CmdPess 28-09-20

1Sarg

Mat

(13011011) Vasco Almeida Pinto

ES

28-09-20

1Sarg

Eng

(07738699) Ricardo Daniel Amaral Rodrigues EA

AM

28-09-20

1Sarg

Mat

(13585402) Jorge Manuel Matos Faria da
Silva Rocha

RMan

RTm

28-09-20

RMan

1Sarg

Inf

(09443700) Bruno Miguel Varela Batista

RC 3

CmdLog

28-09-20

1Sarg

Mat

(03804102) António José de Melo Almeida
Mercê

RI 13

BApSvc

29-09-20

1Sarg

Trans

(04079492) Luís Carlos Pais Soares

QG/BrigInt

ZMM

29-09-20

1Sarg

Cav

(10704303) Filipe Pereira Ramalho

RAME

RC 6

30-09-20

1Sarg

AdMil

(11761809) Ricardo Jorge Brandão Peixoto

DFin

CmdPess

30-09-20

1Sarg

AdMil

(05770604) Daniel Alexandre Franco Jorge

DFin

DMT

30-09-20

1Sarg

Mat

(05509700) André Jorge Valente dos Santos

RMan

RE 3

30-09-20

1Sarg

Mat

(28717892) António Manuel Rodrigues
Amorim de Araújo

RC 6

BApSvc

30-09-20

(06728404) Alexandre Eduardo Figueiredo
dos Santos

DMT

DFin

30-09-20

1Sarg

AdMil

1Sarg

AdMil

(08136003) Pedro Miguel Varandas Pereira

UnAp/CmdPess

EME

30-09-20

1Sarg

Art

(06524802) Fábio André de Sousa Santos

DARH

RA 4

01-10-20

1Sarg

Mat

(02262104) Tiago Emanuel Couto Azevedo

BApSvc

ES

01-10-20

1Sarg

Tm

(14348500) Vítor José Vieira Santos

BApSvc

RTm

01-10-20

1Sarg

AdMil

(07484099) Fernando Miguel Maciel dos
Santos

UnAp/CmdPess

DFin

01-10-20

(10367406) Francisco Luís Pereira dos
Santos Dias

BIMecLag

EA

01-10-20

1Sarg

Inf

1Sarg

AdMil

(12743203) Dayara da Silva Santos

DFin

RA 4

01-10-20

1Sarg

Mat

(04588501) Gonçalo Filipe Miguéns Lino

BApSvc

RMan

01-10-20

1Sarg

Mat

(16175103) Ana Mafalda Augusto Almeida

BApSvc

RTransp

01-10-20

1Sarg

Inf

(09739409) Daniel da Costa Mesquita

CTOE

RI 13

01-10-20

1Sarg

Art

(08438605) Gonçalo António Marques
Ovelheiro

RAME

ESE

06-10-20

(13027094) Emanuel Alberto Bastos Pereira
Batalha

RA 5

UAGME

06-10-20

(04698401) Luís Miguel de Sousa Pereira

RAAA 1

EMGFA/
HFAR-PL

06-10-20

RTm

06-10-20

EPM
ESE

06-10-20
06-10-20

1Sarg
1Sarg
1Sarg

Art
Art
Tm

1Sarg

Cav

1Sarg

Eng

(16649206) Ricardo Jorge Pereira Loureiro
dos Santos

EA

(13156298) Bruno Ricardo Ascenção Ferreira
Guerreiro
RI 15
(15556809) Andrey Vladimirovich Samorodov EA
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(03217110) António Carlos Pinheiro Fernandes
Carinhas
EA

CmdLog

06-10-20

1Sarg

Tm

(19662306) João Pedro Batista Rocha

AgrSan

RTm

06-10-20

1Sarg

PesSec

(09864001) Ana Mafalda Cabaça Duarte
Batista

ArqGEx

CIGeoE

07-10-20

1Sarg

Eng

(03638502) Cédric Gonçalves da Silva

QG/ZMA

EPM

07-10-20

1Sarg

Inf

(05674105) Nuno Miguel Franco Marques

RPara

RI 15

08-10-20

1Sarg

Inf

(13541611) Rui Miguel Fernandes Duarte de
Figueiredo Carvalho

RPara

RI 15

08-10-20

(08741606) Rogério Alexandre Polónia
Mendes Lourenço

RC 6

EA

12-10-20

EME

UnAp/CmdPess 19-10-20

1Sarg

Cav

1Sarg

AdMil

(07941802) Paulo Sérgio Moreira da Costa

2Sarg

Cav

(15382610) Miguel Maria de Oliveira Marques RC 3

Cmd/BrigRR

27-08-20

2Sarg

Inf

(17828611) Ruben José Paiva Amador

RG 1

RPara

27-08-20

2Sarg

Inf

(17591011) David Brás Simões

CTOE

RCmds

07-09-20

2Sarg

Art

(14422113) Jorge Emanuel Valentim da Costa

BtrAAA/BrigMec RCmds

07-09-20

2Sarg

Inf

(08311712) José Maria Marques Proença

BIMecLag

RI 15

15-09-20

2Sarg

Inf

(12544412) Fábio Cristiano dos Santos Batista

BIMecLag

RCmds

15-09-20

2Sarg

Cav

(06831010) Tiago Alexandre Almeida Silva

ERec/BrigMec

RL 2

15-09-20

2Sarg

Inf

(14766612) Tiago Filipe Simões Paz

RG 1

RI 15

19-09-20

2Sarg

Inf

(07082514) Bernardo Guilherme Martinho

RG 1

RI 15

19-09-20

2Sarg

Cav

(16392612) João Luís Abreu Moura

GCC

RL 2

21-09-20

2Sarg

Eng

(02033312) Ruben Franco Lopes

RE 1

RE 3

21-09-20

2Sarg

Mus

(12221011) Alexandra Maria Cupertino Duarte BE

QG/ZMA

27-09-20

2Sarg

Cav

(11131014) Adriano Luís Peixoto Ribeiro

RC 3

RC 6

28-09-20

2Sarg

Inf

(16872412) Rafael Martins Cabeleira

RCmds

RI 19

28-09-20

2Sarg

Art

(00806412) Luís Miguel Vieira Faustino

BtrAAA/BrigMec RA 4

28-09-20

2Sarg

Art

(00421614) Paulo Renato Guerreiro Reis

GAC 15.5 AP

RA 4

28-09-20

2Sarg

Tm

(03023409) Rui Manuel da Costa Freitas

DCSI

RTm

28-09-20

2Sarg

Tm

(06524312) Marcelo António Pinto Oliveira

DCSI

RTm

28-09-20

2Sarg

AdMil

(19935410) Jorge Gouveia Gonçalves

ES

ZMM

28-09-20

2Sarg

Mat

(13488111) Vítor Rafael Mesquita Chaves
Pinto

RMan

RTransp

28-09-20

2Sarg

Mat

(10898010) Edgar Emanuel Ferreira Oliveira

RMan

RE 3

28-09-20

2Sarg

Inf

(07513813) Diogo DuArte Pinto Fernandes

RG 2

RCMDS

29-09-20

2Sarg

Tm

(00683409) Filipe André Soares Ferreira

CTm/BrigRR

RC 6

30-09-20

2Sarg

Inf

(18634314) Filipe Eduardo Costa Félix

BIMecLag

CTOE

01-10-20

2Sarg

Inf

(11731909) João Paulo Silva Morgado

BIMecLag

RI 14

01-10-20

2Sarg

Trans

(11579712) Alexandre Ferreira Ribeiro

RTransp

ES

01-10-20
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2Sarg

Inf

(11804419) Pedro Henrique Guedes Coutinho EA

1

01-10-20

2Sarg

Inf

(14608616) Leandro Miguel Esteves dos Santos EA

RPara

01-10-20

2Sarg

Art

(08808616) José Pedro Ferreira da Silva

EA

RA 5

01-10-20

2Sarg

Cav

(15170316) José Miguel Baixinho Moço

EA

RC 3

01-10-20

2Sarg

Cav

(00276816) Tiago Filipe Pereira da Silva

EA

GCC

01-10-20

2Sarg

Cav

(01531316) Carlos Xavier Cordero Cardoso

EA

RC 3

01-10-20

2Sarg

Eng

(19336215) Carlos Miguel Gonçalves da Silva

EA

RE 1

01-10-20

2Sarg

Clarim

(09252215) Álvaro Pavão Monte

BE

RG 1

01-10-20

2Sarg

Inf

(12244612) Hugo Filipe Alves Oliveira

EA

RI 19

01-10-20

2Sarg

Inf

(10735813) Paulo Hugo Oliveira Mendes

EA

RPara

01-10-20

2Sarg

Inf

(04120017) João Pedro Oliveira dos Santos

EA

RG 2

01-10-20

2Sarg

Eng

(10464615) João Filipe Morais Teodoro

EA

CEngCombPes 01-10-20

2Sarg

Inf

(08021112) Ruben Matos de Meneses Alarcão EA

BIMecLag

01-10-20

2Sarg

Inf

(15295718) Hugo Manuel da Silva Fernandes EA

RG 2

01-10-20

2Sarg

Eng

(07955317) João Pedro Quintela Valverde

EA

RE 1

01-10-20

2Sarg

Art

(11026816) Ane Louise da Costa Reis Serra
Rodrigues

EA

RA 5

01-10-20

EA

RA 5

01-10-20

2Sarg

Art

(13194918) Ricardo Ribeiro Lopes

2Sarg

Art

(07143618) João Rodrigo Fernandes dos Santos EA

GAC 15.5 AP

01-10-20

2Sarg

Mus

(01412012) Leonardo Elias Diaz Costa

BE

QG/ZMM

01-10-20

2Sarg

Cav

(04652518) Pedro Miguel Brandão Peixoto

EA

GCC

01-10-20

2Sarg

Inf

(07407213) João Pedro Reis Pereira Guerra

EA

RI 1

01-10-20

2Sarg

Inf

(08165712) Daniel Filipe Vieira Lopes

EA

RG 2

01-10-20

2Sarg

Inf

(09535915) Manuel José Reis Rio Tinto

EA

RI 1

01-10-20

2Sarg

Inf

(19088215) Francisco Lopes Aparício

EA

BIMecLag

01-10-20

2Sarg

Inf

(19636418) João Tomás Caldeira Rodrigues

EA

RPara

01-10-20

2Sarg

Art

(13267214) Nuno Alexandre Ferreira Leandro EA

2Sarg

Cav

(10894617) Rodrigo Filipe Martins Duarte

EA

BtrAAA0/
BrigMec
RAME

01-10-20
01-10-20

2Sarg

Inf

(06475014) Pedro Lima e Silva

EA

RG 1

01-10-20

2Sarg

Art

(01337118) Tiago Alexandre Peneda da
Conceição Azenha

EA

RAAA 1

01-10-20

EA

RAAA 1

01-10-20

2Sarg

Art

(12084714) Tiago Filipe Furtado Medeiros

2Sarg

Inf

(18554417) Paulo Ricardo Fernandes Correia EA

BIMecLag

01-10-20

2Sarg

Inf

(10576412) José Filipe Pinto Machado

EA

RI 19

01-10-20

2Sarg

Inf

(10132817) Nuno Miguel Simões Alves

EA

RG 1

01-10-20

2Sarg

Art

(12996616) Tiago dos Santos Peixoto

EA

RAME

01-10-20

2Sarg

Eng

(19317717) Luís Miguel Bagueixe Carvalho

EA

RE 1

01-10-20

2Sarg

Inf

(11388815) José Fernando Barros Neves

EA

BIMecLag

01-10-20
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2Sarg

Art

(02068112) Diogo Filipe Camacho Rodrigues EA

RA 5

01-10-20

2Sarg

Cav

(04435112) Francisco Xavier Torres de Sousa EA

GCC

01-10-20

2Sarg

Cav

(00713216) Jonathan Sky Delgado Vieira

EA

Cmd/ZMA

01-10-20

2Sarg

Inf

(14227210) Válter Ricardo Lopes
Hamukwaia

RG 2

RCmds

03-10-20

(03595612) Carlos Manuel Correia do
Nascimento

RL 2

QG/BrigInt

06-10-20

2Sarg

Cav

2Sarg

Tm

(10213617) Bernardo Marques Pontes

DCSI

DIRCSI/EMGFA 07-10-20

2Sarg

Eng

(14396014) Pedro Miguel Marques Eusébio

RE 1

DIE

08-10-20

2Sarg

Inf

(14393912) Márcio Porfírio Correia Andrade

BIMecLag

RG 3

14-10-20

Nomeações
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 e 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o Cor Art (01687088) João Manuel dos Prazeres Mota Pereira para o Grupo de
Trabalho em Apoio à Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia na MILREP em Bruxelas,
no Reino da Bélgica, até julho de 2021.
2 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
09 de novembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — 05 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes
Cravinho.
(Portaria n.º 682/20, DR, 2.ª Série, n.º 225, 18nov20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 01 de
agosto, na sua redação atual, e atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 606/2009, de 22 de junho,
alterada pela Portaria n.º 496/2013, de 24 de julho, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Art (15833191) Vítor Manuel Ferreira Lopes para o cargo “121.200.006 —
Adjunto da União Europeia 1”, na Missão Militar junto da OTAN e UE (MILREP), em Bruxelas, Bélgica,
em substituição do 086046-J COR PILAV António Graça e Jesus Pereira, que fica exonerado do cargo a
partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 21 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 679/20, DR, 2.ª Série, n.º 225, 18nov20)
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Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 e 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o SCh Inf (15231187) Carlos Manuel Bargão Marques Rascão para o Grupo de
Trabalho em Apoio à Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia na MILREP em Bruxelas,
no Reino da Bélgica, até julho de 2021.
2 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
09 de novembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — 05 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes
Cravinho.
(Portaria n.º 683/20, DR, 2.ª Série, n.º 225, 18out20)

Nomeações/Exonerações
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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, na
sua redação atual, e atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 606/2009, de 22 de junh o, alterada pela
Portaria n.º 496/2013, de 24 de julho, o seguinte:
1 — Nomear TCor Inf (30706992) Miguel Pascoal Costa Saldanha Seabra para o cargo OJS
HKKC 0010 — section head (comprehensive research and analysis) no Joint Force Command Naples
(JFCNP), em Nápoles, Itália, em substituição do TCor AdMil (10570291) Álvaro Marcos Almeida Garcia,
que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar
ora nomeado.
23 de outubro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos
Silva. — 21 de outubro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.
(Portaria n.º 680/20, DR, 2.ª Série, n.º 225, 18nov20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 e 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 — Nomear o TCor Inf (14170089) Jorge Manuel Varanda Pinto para o cargo “OJN ICC 0010
— Section Head (CCIRM)” no Joint Force Command Brunssum (JFCBS), em Brunssum, Países Baixos,
em substituição do TCor Inf (18163587) Luís Manuel Brás Bernardino, que fica exonerado do cargo a partir
da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
09 de novembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — 05 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes
Cravinho.
(Portaria n.º 685/20, DR, 2.ª Série, n.º 225, 18nov20)
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Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Art (33196092) Sérgio Marques Higino de Avelar para o cargo “OJN ISC
0030 — Staff Officer (Human Intelligence)” no Joint Force Command Brunssum (JFCBS), em Brunssum,
Países Baixos, em substituição do TCor Inf (00275093) Eduardo Nelson da Costa Batista, que fica
exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
09 de novembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — 05 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes
Cravinho.
(Portaria n.º 686/20, DR, 2.ª Série, n.º 225, 18nov20)


V — DECLARAÇÕES
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva
Início de funções
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto
Cor
TCor

A/S
Med
Mat

NIM
(06474784)
(15752285)

Nome

UEO

António José Martins Correira
José Fernandes Dias

HFar /EMGFA
IPE

Data
01-10-20
14-10-20

Fim de funções
Os militares a seguir indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O
e datas que a cada um se indica:
Posto

A/S

NIM

Cor
Cor
Maj
Maj

Art
Inf
SGE
CBMus

Maj
Cap

TPesSecr (03033486)
SBF
(02391985)

(14222282)
(02965384)
(00302475)
(12780785)

Nome

UEO

José Júlio Barros Henriques
António Martins Gomes Leitão
Vinício Monteiro Marques
João António Soares Ribeiro de
Oliveira
Luís António Borges Correia
António Manuel Dias Rodrigues

UnAp/EME
DGRDN/MDN
DHCM
MusMil/
Açores
CSDE
EA


VI — OBITUÁRIO
2020
Faleceu o militar abaixo mencionado do CTOE
novembro

22

2Sarg

Art

(17415409)

Ricardo Luís Sevilha Coelho.

Data
01-10-20
02-10-20
23-08-20
30-09-20
17-10-20
15-10-20
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Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES:
2019
agosto

07

SAj

Eng

31
31
01
01
02
02
02
04
05
09
09
12
13
14
16
17
18
19
20
24
25
26
27
27
30

Cor
1Sarg
MGen
Cor
Cap
Cor
2Sarg
SAj
1Sarg
Cor
SAj
Cor
SAj
Cor
Cor
1Sarg
1Sarg
SAj
1Sarg
Cor
1Sarg
Cor
SCh
Maj
Cap

Mat
SGE

(51148211)

António Clemente;

2020
janeiro
outubro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro
novembro

(00812653)
(07340663)
(50973811)
AdMil (50213511)
TexpTm (51239711)
Mat
(50769511)
Inf
(43357952)
Inf
(74033272)
Eng
(52063111)
Cav
(08427370)
Mus
(50516711)
AdMil (15359973)
PQ
(02876576)
Eng
(06601864)
Eng
(01812567)
Inf
(69161450)
Inf
(30908753)
Inf
(50193511)
Inf
(50175411)
Inf
(50268511)
Art
(62008553)
Inf
(51396911)
SGE
(51340211)
TexpTm (52262711)
SGE
(51770011)

Mário Francisco Tavares;
Delfim Júlio Ferreira Couto;
António Ribeiro Paralta de Figueiredo;
Rogério Sérgio dos Santos Cachide;
Armando Gonçalves Fernandes;
Augusto Manuel Ribeiro de Barros Bismarck;
António Dias Soares;
Ilídio António da Rocha;
António Rito Barreiros;
Eurico da Silva Santos;
Jerónimo dos Santos Pacifico Cachimbo;
José Manuel Semedo Praça Frederique;
Manuel Ferreira Gomes;
Luís Ernesto Albuquerque Ferreira de Macedo;
Mário do Sacramento da Silva;
Francisco Abílio Lopes;
Manuel Joaquim Esteves;
Alberto da Conceição Gomes;
Benigno Teixeira Pires;
José Gonçlaves de Matos Duque;
Ilídio de Jesus Almeida Freitas;
José Maria de Melo Parente;
Alexandre José Carapinha Batista;
Fernando Costa Soares;
Hermenegildo Pardal Rodrigues Mouro.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
2.ª SÉRIE
N.º 12/31 DE DEZEMBRO DE 2020
Publica-se ao Exército o seguinte:
I — JUSTIÇA E DISCIPLINA
Condecorações
Por alvará de 30 de julho de 2020 foram condecorados com a Ordem Militar de Avis, Grau
Grande-Oficial, os seguintes militares:
Grande-Oficial
MGen
MGen
BGen

(02815883)
(00670483)
(07408482)

Luís António Morgado Baptista;
Rui Manuel Rodrigues Lopes;
Vítor Manuel Meireles dos Santos.
Comendador

TCor
TCor

Inf
Inf

(00602185)
(15401189)

António Carlos Pinto Prata;
Ilídio João Cardoso Abelha.
Oficial

Maj
Maj
Maj

Cav
(19939497)
AdMil (15784797)
Cav
(07581296)

Marco António Frontoura Cordeiro;
João Carlos Alves Batista;
Américo Filipe da Costa Pereira.
Cavaleiro

Cap
Cap

Inf
Inf

(07078499)
(18748902)

Nelson José Borges Paulo;
Gabriel Íngue Pestana Santos.
(Alvará (extrato) n.º 12/20, DR, 2.ª Série, n.º 241, 14dec20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Ouro, ao abrigo do disposto nos artigos 14.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º do mesmo diploma legal,o MGen
(10523283) João Jorge Botelho Vieira Borges.
(Despacho 23out20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo diploma
legal,os seguintes militares:
Cor
TCor

Art (10836685)
Cav (01451789)

José Manuel Vinhas Nunes;
Luís Henrique Ribeiro Crispim.

Cor

Cav (17429987)

José Nunes Baltazar.

(Despacho 16nov20)

(Despacho 08Jul20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 13.º e alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento
da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei
n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
SMor
SMor
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
SCh
1Sarg

Eng
Mat
Eng
Eng
Cav
Tm
SGE
SGE
Aman

(17779383)
(03204482)
(13336187)
(08413487)
(01095785)
(11462287)
(03372088)
(09082988)
(04080886)

António José Pagaimo de Sousa;
José Augusto Águas Amador;
Augusto Manuel Fonseca Vidal;
Mário Jorge Duarte de Oliveira Maia;
Abílio José Nogueira Martins Aires de Sousa Ferreira;
Paulo Jorge de Jesus da Silva;
José Figueiredo Rodrigues;
José Carlos Melo de Carvalho;
Luís Filipe dos Santos Carvalho.
(Despacho 25nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, Grau
Cobre, nos termos do disposto nos artigos 17.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha Militar e
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo diploma
legal, o SCh Art (07325884) Luís Filipe Cardoso Domingues.
(Despacho 16nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar,
1.ª Classe, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do
artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares:
Cor
Cor
Cor

Inf
Inf
Cav

(13065884)
(17199386)
(06995487)

João Carlos Rodrigues Mendes da Silva Caldeira;
Paulo Jorge Varela Curro;
Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro.

Cor

Art

(11205186)

Carlos Manuel da Silva Caravela.

(Despacho 16nov20)

(Despacho 25nov20)
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, por ter
sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.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, os
seguintes militares:
Segunda Classe
TCor
TCor

Inf
Art

(16458990)
(14952096)

José da Silva Campos;
João Miguel de Oliveira Capitulino.

(02952689)

Alberto Carlos Lebreiro.

(05010186)
(05560487)
(11436190)
(03791491)

Carlos Craveiro Pereira;
João Carlos do Livramento Matias;
Alberto Manuel Gonçalves Ferreira;
João Fernando Coutinho Machado.

Terceira Classe
Ten

TS

Quarta Classe
SCh
SCh
SAj
SAj

Tm
Tm
Inf
Inf

(Despacho 25nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, condecorar com a Medalha Cruz de
São Jorge, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
Primeira Classe
MGen

(19921572)

José Carlos Nunes Marques.
(Despacho n.º 11 983/20, DR, 2.ª Série, n.º 239, 10dec20)

Segunda Classe
Maj CBMus

(15746191)

Alexandre Lopes Coelho.
(Despacho n.º 11 987/20, DR, 2.ª Série, n.º 239, 10dec20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, na
alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento da Medalha
Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27
de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o Cor Art
(06866989) Octávio João Marques Avelar.
(Despacho 16nov20)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito
do Exército, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei n.º 316/02,
de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Primeira Classe
Cor

Art

(14735284)

José Manuel Peres de Almeida.
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Segunda Classe
TCor
TCor
Maj

Tm
AdMil
Inf

(26475393)
(05630394)
(00641895)

Gustavo Alexandre Rodrigues de Mesquita Ferreira Gapo;
José António Lourenço Campos Ramos;
José Manuel Ferreira Ribeiro.

(01907297)
(03786205)
(16168009)
(04850411)
(11511987)
(38312093)

António Joaquim Pinto Dias;
Tiago de Vilarigues Baião;
João Pedro Silva Sousa;
Fábio Miguel Gonçalves Figueira Nunes;
João José Ramos da Silva;
Maria Alexandrina do Nascimento Fernandes.

(15482487)
(07079290)
(15060092)
(11803691)
(05017993)
(16166100)
(07341598)

Víctor Manuel Barata Sebastião;
João Fernandes de Carvalho;
Valdemar Carvalho de Ceita Faleiro;
António Henrique Cabreiro Fernandes;
Luís Miguel da Costa Monteiro;
Hélder Jorge Sequeira Alves Ribeiro;
Filipe Miguel Soares de Almeida.

Terceira Classe
Cap
Cap
Cap
Cap
Ten
Ten

SAR
Inf
Inf
Art
TS
TS

Quarta Classe
SCh
SCh
SAj
SAj
SAj
SAj
1Sarg

PQ
Tm
Inf
Inf
Mat
PesSec
Mat

(Despacho 25nov20)

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que
se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de competências, e
em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas
das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares:
Alf
Alf
Alf
2Sarg
2Sarg

Inf
Inf
Inf
Inf
Inf

(08138614)
(09981014)
(09339814)
(07639616)
(14742012)

Daniel Gomes Correia;
Stephane Louro Ferreira;
Luís Augusto Gonçalves Ribeiro;
Pedro Miguel Faceira;
Ricardo Miguel Rodrigues Garcia.
(Despacho 09dec20)

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da
data que se indica, do Chefe da Repartição de Justiça e Disciplina, no âmbito da subdelegação de
competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os
seguintes militares:
Cor
Cor
TCor
TCor
SAj
SAj

Art
Inf
Cav
Inf
Art
PQ Ref

(19796487)
(13384988)
(28642591)
(14886795)
(09956192)
(18073975)

António José Ruivo Grilo
Luís Miguel Correia Cardoso
Alexandre Jorge dos Santos Moura
Vítor Miguel Madeira da Costa
Luís Manuel Pereira Lavado
Fernando Alberto Ramalho Ferreira

“RCA 2019-20”;
“RCA 2019”;
“RCA 2020”;
“RCA 2019-20”;
“RCA 2019-20”;
“Bósnia Herzegovina 1996”.
(Despacho 09dec20)
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Por despacho do TGen AGE, proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade
com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares
indicados a aceitarem as seguintes condecorações:
Cruz Merito Militar Con Distintivo Blanco – Espanha
MGen

(10645583)

Nelson Martins Viegas Pires.
(Despacho 25nov20)

The Army Commendation Medal – EUA
SAj

Art

(17071091)

Carlos Manuel Pinheiro Nunes.

Médaille de la Défense Nationale Échelon Bronze – França
Cor

Inf

(09156086)

Lino Loureiro Gonçalves.
Medalha ONU
The MINUSCA Medal – RCA

SAj

Art

(09956192)

Luís Manuel Pereira Lavado Medalha.
Medalha OTAN
Non-Article 5 - Balkans

1Sarg Mat (08561006)

Joaquim Filipe Nunes Monteiro.
(Despacho 18dec20)

Louvores
Louvo o MGen (10523283) João Jorge Botelho Vieira Borges pela extraordinária generosidade,
elevada competência profissional e exemplar dedicação reveladas ao serviço do Exército durante mais de
quatro décadas, afirmando as excecionais qualidades e virtudes militares que lhe têm sido reconhecidas ao
longo da sua brilhante carreira militar.
Incorporado na Academia Militar, em outubro de 1979, iniciou a sua carreira como subalterno, em
1984, no Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea de Cascais, onde exerceu as funções de Instrutor de
diversos cursos, com evidência, desde logo, de um perfil pedagógico-didático inerente aos formadores
sublimes, bem como de uma apetência natural para a liderança através do exemplo.
Consubstanciado o reconhecimento público das suas capacidades, em 1989, foi colocado na Academia
Militar, onde passou a marcar múltiplas gerações de futuros Oficiais do Quadro Permanente, durante os 12
anos que nela serviu. Nesta escola de valores, exerceu os cargos de Comandante de Companhia e de Batalhão
de Alunos, denotando as virtudes que lhe eram apontadas, assim como de professor de diversas unidades
curriculares, investigador e um dos grandes impulsionadores dos cursos de liderança. Da sua ação resultou
inegável reconhecimento para a Instituição, bem como o reforço da ligação à sociedade.
Como oficial superior exerceu, durante um ano, o cargo de Adjunto na Repartição de Organização e
Métodos da Divisão de Operações do Estado-Maior do Exército, em acumulação com as funções de
Professor Regente da disciplina de Geografia Militar na Academia Militar, compatibilizando
disponibilidade, bom senso e eficiência. Também em regime de acumulação, foi Assessor de Estudos no
Instituto da Defesa Nacional, onde comprovou a sua iniciativa e grande versatilidade intelectual. Oficial de
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escola, organizador notável, metódico e inovador, nesse Instituto desenvolveu e conduziu o projeto de
investigação “Segurança e Defesa no Ensino Superior em Portugal”, projeto pioneiro e de inegável valor
para Portugal, bem como soube colocar o seu inegável rigor e associado método nas restantes atividades
que realizou, nomeadamente conferências, trabalhos colaborativos, ou docência em cursos, sempre com
competência, ponderação e profundidade.
Como Coronel, exerceu o prestigiante cargo de Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea
N.º 1, onde, através de uma ação criteriosa e empenhada, no cumprimento das missões atribuídas à Unidade,
revelou elevada capacidade para planear, organizar e coordenar diversas e multifacetadas atividades,
garantindo a gestão eficaz e rigorosa dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Nos seus
dois anos de comando soube, indubitavelmente, potenciar a missão como unidade relevante e unitária na
componente operacional, da Artilharia Antiaérea. Soube, igualmente, afirmar a sua responsabilidade
territorial e a valorização da sua herança histórica, sempre a par de uma visão prospetiva no
desenvolvimento de projetos doutrinários e de reequipamento, assim fortalecendo o prestígio do
Regimento, nas suas múltiplas dimensões.
Promovido a Oficial General, como 2.º Comandante da Academia Militar revelou-se fulcral no âmbito
do processo de desenvolvimento e afirmação do ensino superior militar, não apenas no plano interno do Exército
e das Forças Armadas, mas também na essencial articulação com as competentes entidades académicas.
Nos últimos quatro anos, no exercício da nobre função de Comandante da Academia Militar, não
regateou esforços para conduzir essa escola de oficiais a elevados patamares de excelência nos domínios
do ensino, formação e qualificação, da modernidade e da consolidação da investigação científica e
desenvolvimento, no domínio do Exército. Também fomentou a abertura para a partilha e
internacionalização com academias congéneres, sobretudo através da presença nos programas Erasmus
Plus e Erasmus Militar, bem como da participação da Academia Militar na European Union Military
Academies Commandants Seminar, que Portugal acolherá e organizará em 2021. Esta assinalável dinâmica
só se efetivou porque alicerçada num criterioso e exaustivo esforço no âmbito da qualidade, da acreditação
e do reconhecimento dos cursos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Foi, assim,
um singular impulsionador de várias iniciativas relacionadas com o conhecimento militar, alcandorado a
ramo do conhecimento científico, nomeadamente através da criação do doutoramento em Ciências
Militares.
A sua notável ação de comando destacou-se igualmente através da consecução de vários projetos e
iniciativas, associados à melhoria da qualidade e funcionalidade das múltiplas instalações da Academia
Militar, concorrendo, assim, para a maior atratividade e imagem desta escola de futuros comandantes.
Releva-se também todo o rigoroso trabalho associado ao processo de adaptação das atividades académicas
da Academia Militar, na condução do ano letivo 2019-2020, em resposta às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19, garantindo a manutenção dos elevados padrões de qualidade, bem como a
segurança de todos quantos serviram sob o seu comando.
Detentor de excecional profissionalismo e aptidão para bem servir, reconhecidamente considerado
um “homem de cultura”, que prestigia a Instituição Militar, também em muito contribuiu para a
consolidação da preservação do património histórico-militar da Academia Militar e do Exército.
Reconhecido pelo seu fácil trato e afabilidade, reforçou e promoveu a interação e os laços institucionais
com a sociedade e, particularmente, com as entidades locais, em especial na Amadora e em Lisboa. Assim
se distinguiu, colocando em cada ato todas as suas capacidades, talento e saber.
A prestação e os desempenhos do Major-General Vieira Borges extravasaram largamente as
fronteiras da Academia Militar e do Exército, conforme evidenciam as dezenas de livros e artigos editados
como autor, coautor e/ou coordenador, bem como a presença em diversos fora como conferencista
convidado ou moderador. Oficial de elevadíssima craveira intelectual, dotado de invulgar capacidade
comunicacional, eminentes qualidades pedagógicas e reputado conhecimento científico, contribuiu, de
forma inestimável, para o prestigio do Exército, que entendeu servir há mais de 40 anos.
A sua excecional dedicação e a sua permanente disponibilidade para o serviço, a par das mais nobres
virtudes militares, elevados dotes de caráter e assinalável espírito de missão confirmam as inegáveis qualidades
profissionais e humanas permanentemente reveladas pelo Major-General Vieira Borges no decurso da sua
extensa e notável carreira, sendo os seus serviços considerados extraordinários, relevantes e distintíssimos, deles
tendo resultado honra e lustre para o Exército, para as Forças Armadas e para Portugal.
23 de outubro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o Cor Inf (13065884) João Carlos Rodrigues Mendes da Silva Caldeira, por ter revelado
excecionais qualidades e virtudes militares ao longo de dois anos e três meses em que exerceu as marcantes
funções de Comandante do Regimento de Infantaria N.º 19 (RI19).
Militar de elevada e reconhecida competência profissional, norteou o seu comportamento por uma
ação muito criteriosa e empenhada no cumprimento das missões atribuídas à sua Unidade, em total
conformidade com as diretivas e orientações superiormente estabelecidas, atestando grande lealdade,
espírito de obediência, aptidão para bem servir e significativa capacidade para planear, organizar e coordenar
as suas diversas, intensas e multifacetadas atividades, mantendo em simultâneo, uma gestão eficaz e rigorosa
dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.
Deu uma importância significativa à formação dinamizando a preparação e a execução de 20 Cursos
de Formação Geral Comum de Praças do Exército (CFGCPE), muito contribuindo para a aquisição das
competências necessárias por parte dos formandos.
Ainda neste âmbito, manteve um relacionamento muito próximo com os autarcas da região,
realizando vários Juramentos de Bandeira dos CFGCPE, nas localidades de municípios vizinhos incluídos
na área de responsabilidade do seu Regimento, o que possibilitou transmitir, uma imagem muito favorável
da Instituição Militar.
Realça-se também, em relação à população civil, entre outros, os seguintes apoios que quis
proporcionar: à Delegação de Comandos de Chaves nas comemorações do seu XXX aniversário, em 2018;
à Associação A2000 no curso de formação profissional de assistente e de apoio à comunidade; às antigas
Companhias e Batalhões na realização dos respetivos convívios anuais; à Câmara Municipal de Murça na
realização da cerimónia de descerramento da Lápide ao Soldado Milhões nas Comemorações do Dia do
Armistício, em 2018; à Liga dos Combatentes nas cerimónias comemorativas do Dia do Armistício em
Chaves, em 2018 e 2019; à Escola Profissional de Chaves, no torneio profissional que decorreu no RI19,
em 2020; à Delegação de Chaves da Cruz Vermelha Portuguesa, em alojamento, em 2020.
No que respeita à atividade de Treino Operacional, a sua ação foi, particularmente, dignificante, tendo
sido sob seu comando que decorreram os exercícios “MEDULA 18” e “MEDULA 20”, aprontou e projetou
para o Teatro de Operações (TO) do Iraque a 9.ª Força Nacional Destacada (FND)/Operation Inherent Resolve,
tendo garantido ainda, outros apoios, como foi o caso do exercício da 5.ª FND para o TO do Afeganistão.
Durante o seu comando e no âmbito do Protocolo com o Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas e Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército, bem como de Protocolos com municípios da
área de responsabilidade do RI19, o seu Regimento destacou diversas patrulhas em ações de vigilância e
prevenção de incêndios e mais recentemente, a sua atenção e cuidado recaiu no planeamento e execução de
diversas medidas e ações para fazer face à pandemia do COVID-19 de que se salientam as ações de
divulgação, sensibilização, distribuição de Equipamentos de Proteção Individual em Estabelecimentos de
Ensino Secundário e em apoio na desinfeção de instalações em lares de terceira idade.
É igualmente de referir, a enfase que colocou no treino físico e nas Competições Desportivas Militares
(CDM), fomentando as várias CDM, impulsionando a organização de diversas provas desportivas na Cidade
de Chaves, incluindo o campeonato de Tiro Fase II–Brigada de Intervenção, em 2019/2020, promovendo
resultados expressivos em todas as modalidades.
No campo da melhoria das condições de vida dos militares e civis e da conservação da Unidade foram
realizadas, entre outras, as seguintes obras: remodelação e climatização de casernas, ampla beneficiação do
Refeitório Geral, manutenção das carreiras de tiro de 50 e 100 m, restruturação de múltiplas áreas do Edifício
de Comando, e renovação da vedação dos prédios militares.
O seu espírito de sacrifício permitiu que tivesse, sempre, presente a missão dos Gabinetes de
Atendimento ao Público de Chaves e de Bragança, incentivando atividades intensivas de divulgação e
recrutamento, com a presença assídua em todas as feiras da região, palestras nas escolas, Centros de
Emprego e nos diversos Juramentos de Bandeira.
Por tudo o que foi concretizado, pela insigne ação de comando e afirmação constante de elevados dotes
de caráter, abnegação e reconhecido valor militar, o Coronel de Infantaria João Caldeira corrobora as ilustres
referências a seu respeito, enaltecidas por todos os que consigo tiveram oportunidade de privar, pelo que é
plenamente merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de muitíssimo mérito.
16 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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Louvo o Cor Inf (17199386) Paulo Jorge Varela Curro, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares, elevada competência profissional, extrema lealdade e espírito de missão que evidenciou no
exercício das funções de Comandante do Regimento de Infantaria N.º 1 (RI1).
Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa notável capacidade de
planeamento e organização, merecendo da sua ação de comando especial destaque, um conjunto de ações
em que procurou preservar e reavivar a História do Regimento, melhorar as condições de vida e de trabalho
dos Militares e Civis que nele servem e aprofundar os laços de colaboração e amizade com entidades e
populações locais e, não menos importante, apoiar de forma exemplar todas as solicitações do Comando da
Brigada de Reação Rápida, quer no âmbito da formação e do Treino Operacional das suas subunidades,
quer no aprontamento das Forças Nacionais Destacadas.
No âmbito operacional, é de salientar o inexcedível apoio prestado pelo RI1 no contexto da realização
de diversos exercícios de nível Brigada, Exército e Internacionais, nomeadamente os exercícios da série
“HEFESTO 18” e “FÉNIX 18” que visaram testar a capacidade do Exército no âmbito do apoio militar de
emergência, o exercício “ORION 18” cujo centro de gravidade foi a zona de Beja e o apoio ao exercício
Conjunto e Combinado da Força Aérea Portuguesa “REAL THAW 18”.
Concomitantemente, ao nível da formação geral de Praças, a procura constante em garantir elevados
padrões de desempenho nos militares que futuramente irão guarnecer o dispositivo do Exército, a
implementação de melhorias continuas no planeamento, coordenação e realização do Dia da Defesa
Nacional no RI1, onde milhares de jovens da região do Baixo Alentejo e Algarve tomaram pela primeira
vez contato com a realidade castrense, bem como as excelentes relações institucionais que fomentou com
a sociedade civil, ao nível regional, são marcas indeléveis da sua ação de comando, confirmando um
extraordinário desempenho no âmbito técnico-profissional, impondo-se à consideração pública pela
permanente demonstração das suas excelentes qualidades humanas e militares, tendo contribuído
significativamente para a melhoria da imagem do Exército Português.
No decurso do seu comando, o Coronel Curro demonstrou ser um Oficial de exceção, possuidor de
um elevado espírito de sacrifício e de obediência, evidenciando grande determinação, abnegação e coragem
moral, pautando sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, tornando-se
assim digno e merecedor de ocupar postos de mais elevada responsabilidade e risco. Pelo exposto e pelo
extraordinário desempenho demonstrando, devem os serviços prestados pelo Coronel de Infantaria Paulo
Curro serem considerados de muito elevado mérito, tendo contribuído significativamente para a eficiência,
prestígio e cumprimento da missão da Brigada de Reação Rápida e do Exército.
16 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (10836685) José Manuel Vinhas Nunes, pelas excecionais qualidades e virtudes
militares que tem demonstrado e pela forma extremamente dedicada como serviu na Brigada Mecanizada
(BrigMec) desde 05 de dezembro de 2016, até 26 de julho de 2019, no desempenho do cargo de
Comandante do Campo Militar de Santa Margarida (CMSM).
No comando da jovem Unidade, o Coronel Vinhas Nunes revelou assinalável espírito empreendedor,
foi exemplar, a dedicação e o entusiasmo que colocou no seu cargo e na missão do CMSM, sobressaiu pelo
seu marcado espírito de missão e permanente disponibilidade, mesclados numa lealdade absoluta e
adaptabilidade às diferentes circunstâncias como concretizador da ação de comando do Comandante da
BrigMec. Encarando as questões com a devida atenção e profundidade, analisando as suas implicações,
interagindo com o comando da BrigMec e outros interlocutores, atuou com lucidez, determinação e forte
cultura de serviço, tendo logrado paulatina e consistentemente a assunção de acrescidas responsabilidades
no âmbito da missão atribuída, dando continuidade à consolidação do CMSM de modo sereno e metódico,
congregando sinergias, assumindo resolutamente as responsabilidades no domínio da formação, do
ambiente e da exploração agroflorestal, a par de uma contínua preocupação com a melhoria da qualidade
do apoio administrativo-logístico às Unidades implantadas na área de Santa Margarida.
Nas diversas vertentes de atuação, o Coronel Vinhas Nunes garantiu que o Campo Militar assegurasse
o apoio administrativo-logístico e o apoio à formação e ao Treino Operacional às Unidades militares
implantadas na área de Santa Margarida, relevando-se a oportunidade das suas intervenções, sempre em
conformidade com as orientações superiores, com o propósito de garantir um apoio regido por rácios de
eficiência e eficácia, em proveito da BrigMec e de demais Unidades do Exército, de outros Ramos e países.
Neste âmbito, referem-se: a coordenação e execução dos apoios a conceder a Unidades exteriores e forças que
convergem a Santa Margarida, a pretexto da realização de ações de formação, Treino Operacional, sessões de
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fogos reais e participação em exercícios, nomeadamente os “ORION” e “EFICÁCIA”, de nível Exército; a
elevada qualidade dos apoios prestados à formação ministrada por outras Unidades, de que são exemplo, a
Academia Militar, as Escolas das Armas, de Sargentos do Exército e dos Serviços, e de outras Unidades do
Exército, nos quais, além de reconhecidas capacidades de planeamento e organização, o Coronel Vinhas
Nunes revelou objetividade, pragmatismo e capacidade de trabalho, não se tendo isentado de esforços no
sentido de prover um apoio de serviços real de qualidade e em tempo oportuno, o que foi amplamente
reconhecido por todos os comandos e contingentes nacionais e estrangeiros.
A assunção plena da segurança dos Paióis Nacionais de Santa Margarida, de enorme
responsabilidade, e da maior relevância para a Segurança Nacional, constituiu-se na missão operacional da
maior exigência, à qual o Coronel Vinhas Nunes dedicou a maior atenção, através de um esclarecido
comando, com competência e dedicação, garantindo que a missão é cumprida em conformidade com as
determinações superiores, sem interrupções, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
No âmbito da formação, enaltece-se o facto do CMSM já ter créditos firmados como Escola Nacional
de Cabos do Contingente Normal, com uma marca indelével de qualidade, rigor e exigência. Através desta
sua missão, em que se constituiu como Polo de formação, no âmbito do sistema de formação do Exército,
nomeadamente no levantamento e condução de 6 Cursos de Promoção a Cabo, o comando esclarecido do
Coronel Vinhas Nunes contribuiu para a valorização do potencial humano do Exército, em termos da
aquisição de novas competências que permitem a ascensão na categoria de Praças.
Na área dos Sistemas de Gestão implementados em Santa Margarida, o Coronel Vinhas Nunes
representou o Exército Português nos assuntos relacionados com o Ministério da Agricultura em matérias
agroflorestais, determinou e supervisionou estreitamente o funcionamento, com implementação de um Sistema
de Gestão Energética, evidenciado na concretização da iluminação led da Avenida, tendo em vista atingir um
primeiro desiderato de redução de consumos. Na área ambiental assegurou o cabal cumprimento do disposto
pelas normas ambientais em vigor, em particular a ISO 14 001, concorrendo assim para a manutenção da
certificação ambiental da BrigMec e vencer o Prémio Ambiente do Ministério da Defesa Nacional.
Pelo que se expõe, bem como pela afirmação constante dos seus elevados dotes de caráter e notável
apego aos mais nobres ideais de serviço que o caraterizam, o Coronel de Artilharia Vinhas Nunes
corroborou, uma vez mais, as referências a seu respeito, pelo que através do presente louvor qualificam os
seus serviços de caráter militar de relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre
para a Pátria e para a Instituição Militar.
16 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Cav (06995487) Jorge Manuel Guerreiro Gonçalves Pedro, pelas excecionais
qualidades e virtudes militares e notável espírito de missão evidenciados ao longo dos últimos dois anos no
exercício das suas funções enquanto Comandante do Regimento de Cavalaria N.º 3. Oficial possuidor de
relevantes qualidades pessoais, das quais se destacam o seu sentido de obediência e zelo, comandou de
forma extremamente honrosa esta tricentenária Unidade, sempre com um perfeito alinhamento com o seu
referencial hierárquico, a Brigada de Reação Rápida (BrigRR).
Revelou na sua ação de comando uma permanente e elevadíssima competência profissional, a que
aliou uma ímpar dedicação e empenho, qualidades determinantes para os níveis de proficiência e de
prontidão operacional atingidos pelo Agrupamento de Informações, Vigilância, Aquisição de Objetivos e
Reconhecimento, em particular nos exercícios da série “ARGOS”, “MACONTENE” e “ORION”.
Igualmente exemplar foi a forma como respondeu sempre, com extrema lealdade e espírito de bem-servir,
a todas as solicitações do Comando da BrigRR, quer no âmbito do Treino Operacional das suas
subunidades, quer no aprontamento das Forças Nacionais Destacadas projetadas pela Brigada. Sob o seu
comando, foi ainda desenvolvido um conjunto de ações tendentes a melhorar a moral e bem-estar dos seus
subordinados, de onde se destacam a adaptação das instalações do Rancho Geral à nova realidade de
funcionamento e a melhoria significativa das condições de segurança da arrecadação geral de material de
guerra e do paiol da Unidade. Por último, mas não menos importante, procurou preservar e reavivar a
História do Regimento e o seu acervo imaterial, estreitando os laços de amizade e cooperação com as
entidades e população locais, manifestando, em todos os momentos, ser detentor de elevados dotes de
caráter. Neste âmbito, desenvolveu parcerias com a Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças
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Inadaptadas de Estremoz, com o Agrupamento de Escolas de Estremoz e o Agrupamento de Escolas de
Vila Viçosa, ao disponibilizar aulas de hipoterapia e de equitação no Regimento, criando uma empatia entre
o público-alvo de recrutamento e a Sociedade Castrense e cativando, inequivocamente, a atenção e o
respeito dos seus pares bem como os seus inferiores e superiores hierárquicos.
Oficial de exceção, possuidor de uma notável capacidade de planeamento, sentido de dever e
abnegação e demonstrando, em todas as circunstâncias, uma permanente disponibilidade para o serviço e
um férreo espírito de sacrifício, é o Coronel de Cavalaria Gonçalves Pedro digno de ver os serviços por si
prestados serem reconhecidos como relevantes e de elevado mérito, e como tendo contribuído
decisivamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada de Reação Rápida e do
Exército Português.
16 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (11205186) Carlos Manuel da Silva Caravela, pela forma irrepreensível como
comandou o Regimento de Artilharia N.º 4, apoiando exemplarmente todas as solicitações do Comando da
Brigada de Reação Rápida, demonstrando, ao longo dos últimos dois anos no exercício das suas funções
de Comandante, ser possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, a par de um notável espírito
de missão e de bem-servir, e pautando sempre a sua atuação por uma extrema lealdade.
No âmbito operacional, a sua ação foi determinante para o inexcedível esforço despendido pela
estrutura Regimental, que se revelou essencial para que o Grupo de Artilharia de Campanha pudesse atingir
os níveis de prontidão e desempenho, alcançados nos exercícios da série “TROVÃO” e “STRONG
IMPACT”. Foi ainda fruto da sua singular ação de comando a forma como o Regimento constituiu o centro
de gravidade para o aprontamento da Branch School Advisory Team, no âmbito da Resolute Support
Mission, no Teatro de Operações do Afeganistão, sendo este um indubitável marco da sua elevada
competência profissional. De entre um vasto conjunto de ações desenvolvidas e ilustrativas da sua
versatilidade, destacam-se também a sua constante preocupação com a segurança da Unidade, bem patente
no incremento dos meios de videovigilância do perímetro defensivo, e o permanente cuidado em, no âmbito
do moral e bem-estar, melhorar as condições de habitabilidade dos seus subordinados. Os seus
reconhecidamente elevados dotes de caráter e o inquestionável profissionalismo, foram ainda determinantes
no estabelecer e reforçar de excelentes relações com a sociedade civil, sendo sua uma importante quotaparte da responsabilidade pelo sucesso alcançado na participação do Exército em eventos de grande
visibilidade, nomeadamente a QUALIFICA, VII Feira do Emprego e Orientação de Pombal e a
FUTURMÓS, que a sua abnegação e empenho permitiram que se traduzissem em excelentes oportunidades
de divulgação e recrutamento, e que realçaram a sua permanente disponibilidade para o serviço e o seu
elevado espírito de sacrifício.
Oficial distinto, detentor de um elevado sentido do dever, que se regeu sempre pelo respeito do
primado da obediência e da leal frontalidade, e que se distinguiu pela forma como granjeou o respeito e
admiração de quantos consigo privaram, é o Coronel de Artilharia Silva Caravela digno de ver os serviços
por si prestados serem reconhecidos como relevantes e de elevado mérito, e como tendo contribuído
decisivamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Brigada de Reação Rápida e do
Exército Português.
25 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Cav (17429987) José Nunes Baltazar, pelas excecionais qualidades e virtudes militares
e pela elevada competência profissional, demonstrados durante cerca de 3 anos em que está ao serviço da
Academia Militar, como Professor Militar, Coordenador da Secção de Operações Militares, Diretor dos
Cursos de Cavalaria e Chefe do Departamento do Administração e Liderança.
Inicialmente colocado no Estado-Maior do Exército, o Coronel Baltazar, em acumulação de funções
na Academia Militar, desempenhou o cargo de Diretor dos Cursos de Cavalaria, tendo sido responsável
pelo acompanhamento transversal dos alunos de Cavalaria, estabelecendo a ponte entre alunos, professores,
o Corpo de Alunos, o seu Departamento e a Arma de Cavalaria, constituindo-se num excelente colaborador
do Diretor de Ensino. Foi também, neste período inicial, Coordenador da Secção de Operações Militares
do Departamento de Ciências Militares (DCM), onde desempenhou um trabalho muito meritório no
desenvolvimento de competências e capacidades para o comando e liderança dos futuros oficiais do
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Exército em situações de elevada incerteza e risco acrescido, típicas do combate armado, bem como no
planeamento e conduta dos vários tipos de operações, para além das funções de gestão académica dos
professores da sua Secção, contribuindo assim, para o bom desempenho do DCM e demonstrando um
apurado espírito de sacrifício, elevada adaptabilidade e apetência para bem servir em diversas
circunstâncias. Sublinha-se ainda, o seu distinto desempenho como Professor Militar das Unidades
Curriculares (UC) de Tática Geral e Operações Militares I e II e de Regente das UC de Tática de Cavalaria
e de Sistemas de Armas da Cavalaria, onde colocou todo o seu empenho, abnegação e saber ao serviço da
superior formação técnico-científica dos alunos da Academia Militar.
Na qualidade de Chefe do Departamento de Administração e Liderança, desde setembro de 2019, o
Coronel Baltazar demonstrou possuir uma elevada capacidade de planeamento e organização, grande
flexibilidade, iniciativa e lealdade colocadas, entre outras funções na administração do seu Departamento
e na avaliação e gestão dos respetivos professores, militares e civis, alertando o Diretor de Ensino para a
contratação de novos docentes e apoiando na gestão dos protocolos com outras Universidades, mas também
na coordenação dos novos ciclos de estudos não integrados de Administração Militar para o Exército e para
a Guarda, bem como na organização de seminários e eventos diversos que contribuíram significativamente
para eficiência e prestígio da Academia Militar. Destaca-se também, o seu abnegado contributo para a
internacionalização do ensino, sublinhando-se, pela sua relevância nacional e internacional, o “5Th
International Symposium on Command and Leadership”, organizado pelo Centro de Estudos de
Desenvolvimento de Liderança que superiormente tutela.
Oficial distinto e dotado de relevantes qualidades pessoais, destaca-se o seu papel inovador, proactivo
e colaborativo em todas as atividades em que esteve envolvido, designadamente nos Exercícios Finais da
Academia Militar da série “LEÃO”, introduzindo o conceito do Rock Drill que contribuiu para a partilha
do conhecimento tático da manobra planeada pelos alunos, constituindo-se com um excelente ativo e um
precioso colaborador do OCE deste Exercício.
Militar possuidor de elevados dotes de caracter, abnegação e obediência, virtudes militares dignas de
serem apontadas como exemplo, aliadas à sua formação humana e cívica, complementadas com a sua capacidade
para estabelecer e cultivar laços de sã camaradagem e profunda amizade com todos quantos o rodeiam, é o
Coronel de Cavalaria José Baltazar absolutamente digno de, por esta forma, ver reconhecido o mérito do trabalho
desenvolvido, sendo os serviços por si prestados considerados distintos, relevantes e extraordinários e dos quais
resultaram honra e lustre para a Academia Militar, para o Exército e paras as Forças Armadas.
08 de julho de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o Cor Art (06866989) Octávio João Marques Avelar, pelo extraordinário desempenho e
exemplares virtudes militares, demonstradas como Adjunto e como Assessor do Exmo. Tenente General
Quartel-Mestre General desde setembro de 2017.
Ao longo dos quase três anos em que vem prestando serviço no Gabinete do Comandante da
Logística, destaca-se a sua intervenção nas principais tarefas atribuídas a este Comando, designadamente a
sua participação nos grupos de trabalho conduzidos pelo Estado-Maior do Exército, das Unidades de
Transporte de Área e da revisão das Normas de Nomeação e Colocação dos Militares do Exército, onde
evidenciou no âmbito técnico-profissional, elevada competência.
No plano da Decisão Estratégica releva-se o seu papel como Projetc Manager Officer, no qual se
destacou pela superior coordenação, acompanhamento e apoio aos diversos atores, contribuindo para que a
gestão da informação ocorresse sempre de forma superior e com permanente postura crítica, construtiva e
pragmática, com vista a acrescentar mais valia.
Posteriormente e na sequência da implementação da Diretiva Estratégica do Exército 2019-2021,
coube-lhe participar de modo muito ativo na Diretiva Setorial, tarefa que realizou com rigor e assertividade,
envolvendo toda a estrutura do Comando da Logística, nunca descurando pormenores que proporcionaram
uma diferenciação positiva. Tratou-se de uma atividade intensa, exigente e com prazos muito reduzidos,
cujo cumprimento só foi possível pela abnegação demonstrada e que o caracteriza.
Não obstante o esforço inerente à concretização daquelas tarefas, ainda encontrou disponibilidade
para cumprir outras, tais como a preparação de apresentações, colaboração em estudos e pesquisas, como
os da gestão de frotas e do novo sistema de alimentação do Exército, o que fez sem nunca regatear esforços,
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prescindindo com frequência das suas horas descanso, revelando assim uma dedicação e espírito de
sacrifício exemplares.
No âmbito das ações de prevenção contra a COVID-19, operação com elevada componente
Logística, são de salientar os impressionantes resultados conseguidos pelo Coronel Avelar no sentido de
garantir a pronta resposta do Gabinete, em todos os estudos, pareceres e coordenações que foi necessário
desenvolver continuamente e com inexcedível espírito de colaboração e entreajuda, mostrando
elevadíssimos dotes de caráter.
Oficial disciplinado, dotado de relevantes qualidades pessoais e eivado de sólidos valores morais,
frontal, nunca deixando de apresentar o seu ponto de vista, com o devido respeito por opiniões discordantes,
foi um exemplo de lealdade para todos os com ele colaboraram.
O Coronel de Artilharia Octávio Avelar, com uma personalidade marcada por um espírito de
obediência inquestionável, cedo conquistou a estima e consideração de todos os que com ele se
relacionaram, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Comando da Logística e do Exército Português.
16 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o TCor Cav (01451789) Luís Henrique Ribeiro Crispim, como ao longo dos últimos 2 anos
em que exerceu o cargo de Subdiretor do Centro de Informação Geoespacial do Exército (CIGeoE), em
acumulação com o de Chefe da Repartição de Documentação Geográfica Militar, revelou elevada
competência profissional e inexcedível dedicação ao serviço.
Oficial dotado de sólida formação militar, técnico-científica e humana, de reconhecida lealdade e
permanente disponibilidade, grande sentido de camaradagem e notável capacidade de planeamento e
organização, contribuiu indelevelmente para o sucesso das mais diversas atividades realizadas pelo Centro,
de que se releva o Dia do CIGeoE 2019, a coordenação da obra relativa à cartografia da Madeira e do
Boletim do CIGeoE 2019, assim como, os contributos para a elaboração do Decreto-Lei n.º 130/2019, que
estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a produção cartográfica no território nacional e,
recentemente, na liderança dos trabalhos efetuados no âmbito da pandemia do novo coronavírus, gerador
da doença COVID-19.
No Tenente-Coronel Luís Crispim é também digno de realce a sua grande lucidez, abnegação, sentido
do dever e aptidão, nomeadamente na coordenação de diferentes apoios prestados a entidades externas com
as quais existem parcerias estratégicas, bem como, nas inúmeras exposições efetuadas ao longo de todo o
país, na sua participação nos Grupos de Trabalho do Sistema de Comando e Controlo Conjunto do EMGFA
e do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, colaborando com todo o seu saber, bom senso e
ponderação, contribuindo de sobremaneira para que as soluções propostas fossem equilibradas e ajustadas.
Destaca-se ainda a forma altamente zelosa, dinâmica, inteligente e esclarecida como coordenou todas
as atividades de âmbito administrativo-logístico, no domínio da gestão interna dos recursos humanos e nas
áreas da formação e da segurança, fruto da sua experiência e conhecimento técnico-profissional na sua área
de especialidade. Releva-se igualmente a sua conduta íntegra e uma preocupação constante no
desenvolvimento e preservação dum clima de confiança, coesão e disciplina entre o pessoal do Centro,
granjeando assim a amizade, a admiração e o respeito de todos os superiores e subordinados.
Por tudo o que precede e pelas excecionais qualidades e virtudes militares demonstradas,
determinação, iniciativa e inovação, muito me apraz sublinhar o desempenho do Tenente-Coronel de
Cavalaria Luís Crispim, devendo os serviços por si prestados serem considerados como extraordinários,
relevantes e distintos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército e para as Forças Armadas.
16 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
Louvo o SCh Art (07325884) Luís Filipe Cardoso Domingues, pelas excecionais qualidades e
virtudes militares e pela elevada competência técnico profissional demonstradas, ao longo de trinta e quatro
anos de serviço efetivo, no desempenho de diversos cargos e funções no Exército, para o qual foi nomeado,
ao longo da sua carreira militar.
O Sargento-Chefe Cardoso Domingues revelou, de forma constante, ser um militar extremamente
educado, ponderado e de elevado sentido de dever, demonstrando ser possuidor de uma excecional
formação cívica e militar, característica essa que lhe possibilitou evidenciar raras qualidades de trabalho e
um elevado sentido da responsabilidade. O seu irrepreensível aprumo, correção e discrição, para além da
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sua abnegação ao serviço, honestidade, lealdade e integridade de caráter, tornaram-no num exemplo a
seguir entre os seus pares, destacando-se por procurar manter, em permanência, um elevado espírito de
corpo, procurando promover boas relações com todos os seus superiores hierárquicos, pares e subordinados,
e com todos aqueles que com ele privaram.
No início da sua carreira, como Sargento de Artilharia, serviu em várias Unidades da Arma de
Artilharia, onde demonstrou uma extraordinária dedicação ao serviço, bem como uma elevada maturidade
e uma assinalável dedicação e competência, sempre com um elevado sentido da responsabilidade, muitas
vezes com um elevado espírito de sacrifício e com um elevado profissionalismo. Inicialmente colocado no
Centro de Instrução de Artilharia Antiaérea, destacou-se pelo zelo, eficiência e aptidão para o serviço que
lhe foi cometido, salientando a sua capacidade de organização, controlo e manutenção dos materiais e
equipamentos do Núcleo do Sistema Míssil Ligeiro Chaparral. Posteriormente, colocado no Regimento de
Artilharia Antiaérea N.º 1, destacou-se pelo seu dinamismo e dedicação como Comandante da Secção
Míssil Ligeiro Chaparral tornando-se um dos principais obreiros da elaboração e revisão dos Quadros
Auxiliares de Instrução desse sistema míssil de defesa antiaéreo de baixa altitude, fator essencial para a
formação de quadros e militares contratados na componente de Defesa Antiaérea, o que lhe granjeou o
reconhecimento dos seus camaradas artilheiros.
Posteriormente colocado na Repartição de Pessoal Militar Permanente (RPMP), da Direção de
Administração e Mobilização de Pessoal (DAMP) do Exército, demonstrou responder com inteira
responsabilidade às funções de Amanuense da Secção de Gestão de Sargentos, às funções de Sargento da
Secção de Sargentos desta RPMP e, já como Sargento-Ajudante, às funções de Sargento Adjunto da Secção
de Apoio da Repartição de Pessoal Civil deste DAMP. A sua persistência, rigor, experiência profissional,
inteligência e conhecimento, associado às suas características intrínsecas de elevados dotes de caráter, de
abnegação, lealdade, espírito de sacrifício e de obediência, destacaram-no como um militar com invulgar
capacidade de trabalho, com elevada dedicação ao serviço, um elevado espírito de missão e um inexequível
zelo ao serviço, que em muito contribuiu para a gestão de pessoal desta Direção, em prol do Exército.
Após a sua colocação no Campo de Tiro de Alcochete, foi um inexcedível colaborador para as áreas
do Pessoal dessa Unidade da Força Aérea Portuguesa, como Sargento da área da Instrução e Serviços,
destacando-se pelos seus conhecimentos e pela sua responsabilidade e competência, o que mereceu
rasgados elogios pela grande qualidade na execução das suas atribuições, com elevada competência,
extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, o que contribuiu para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Exército.
Já depois de ser colocado na Direção de História e Cultura Militar, como Chefe da Secretaria da
Revista de Artilharia, demonstrou ser um colaborador determinante e essencial desta secular publicação,
através da sua competência e responsabilidade, assegurando de forma eficaz e eficiente um amplo conjunto
de tarefas inerentes à função que lhe foi confiada, quer na vertente administrativa, na gestão interna do
funcionamento da Revista de Artilharia e no controlo de registos de atividade e de infraestruturas, quer na
vertente de controlo financeiro. O seu elevado conhecimento técnico-profissional, dedicação, capacidade
de organização e permanente vontade de bem servir, foram essenciais durante o processo de revisão dos
estatutos desta Revista, bem como da criação do novo sítio desta publicação, garantindo um contributo
determinante para o cumprimento da missão desta Revista de Artilharia e do Exército. Como colaborador
essencial da Revista de Artilharia, foi e é considerado um militar de absoluta confiança por parte das várias
comissões executivas desta publicação, tendo sempre sido enaltecidas as suas qualidades morais, de elevado
espírito de disciplina, de elevada competência profissional, permanentemente mantendo excelentes relações
humanas e de camaradagem com superiores e com todos os associados e assinantes desta Revista.
Pela relevante carreira e reconhecidas qualidades pessoais e profissionais por si evidenciadas, das
quais se destacam a sua extraordinária dedicação ao serviço, a sua competência, o elevado sentido da
responsabilidade, o seu elevado espírito de sacrifício e profissionalismo, sempre aliadas às suas excelentes
relações humanas, o Sargento-Chefe de Artilharias Cardoso Domingues demonstrou ser merecedor que os
serviços por si prestados no cumprimento das missões a si atribuídas, sejam reconhecidos como distintos,
relevantes e extraordinários para a Revista de Artilharia e para o Exército, dos quais resultou honra e lustre
para a Pátria.
16 de novembro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General.
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II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Adidos, Quadro e Supranumerários
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de
ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, alterado pela Lei 10/2018 de 02 de março, para a
situação administrativa que para cada um se indica, na correspondente data:
Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

Cor

Art

(12282686)

António Alberto Crispim
Paradelo

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

06-10-20

Cor

Inf

(09946386)

António José Pires Mendes

Quadro art.º 173.º

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

29-10-20

Cor

Tm

(04138589)

António Pedro Velez
Quaresma Rosa

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

30-10-20

TCor Inf

(16733185)

Joaquim Jorge da Silva
Pereira

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

06-10-20

TCor Farm

(13958789)

Carlos José Saraiva
Simões

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

06-10-20

TCor Inf

(10487491)

Ricardo Alexandre de
Almeida Gomes Cristo

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

06-10-20

TCor Art

(29947893)

Agostinho José Caldas
de Freitas

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

06-10-20

Maj

AdMil (14086195)

Tiago Miguel Velhuco Alves
Albuquerque Simenta

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

01-10-20

Maj

AdMil (11940896)

Luís Miguel Fernandes
Martins

Adido n.º1 do
art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

01-10-20

Maj

Cav

(05448998)

Gonçalo Nuno Ascenso
Silvestre

Adido alínea b)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

20-10-20

Maj

Eng

(11589998)

Luís Pedro Patrício
Fernandes

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1 do
art.º 174.º

21-10-20

Maj

AdMil (14086195)

Tiago Miguel Velhuco Alves
Albuquerque Simenta

Supranumerário
alínea d) n.º 2
do art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

21-10-20

Maj

Inf

(06173698)

André Manuel Nunes
Ribeiro

Quadro art.º 173.º

Adido n.º 1 do
art.º 174.º

29-10-20

Maj

AdMil (11940896)

Luís Miguel Fernandes
Martins

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

29-10-20
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Situação de Ativo
Anterior

Desde

Atual

Cap

Inf

(07451903)

Gonçalo Pedro Neves
Robalo dos Santos

Adido n.º1 do
art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

03-09-20

Cap

AdMil (12497103)

André Miguel Maroco
Carvalho

Adido n.º1 do
art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

05-10-20

Cap

AdMil (10273406)

Pedro Filipe Rosa Pires

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

06-10-20

Cap

Inf

(11577805)

José Afonso Fontinha
André

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

12-10-20

Cap

Inf

(16454911)

Ricardo Corte Real Pina
Santos

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

19-10-20

Cap

Tm

(03972200)

Luís Carlos Oliveira
Mendes

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

Quadro art.º 173.º

19-10-20

(Despacho 30out20)

Posto

A/S

NIM

Nome

Situação de Ativo
Anterior

Atual

Desde

SCh

Tm

(13981784)

Carlos Alberto Nabais
Júnior

Quadro art.º 173.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

19-09-20

SCh

Inf

(14030884)

Leonel David Bacelar
Lopes

Quadro art.º 173.º

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

22-09-20

SCh

Inf

(14030884)

Leonel David Bacelar
Lopes

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

Adido alínea f)
n.º 2 do art.º 174.º

27-09-20

SAj

Inf

(15060092)

Valdemar Carvalho de
Ceita Faleiro

Quadro art.º 173.º

01-09-20

SAj

Cav

(12776590)

Manuel de Oliveira
Gonçalves

Adido alínea a)
n.º 2 do art.º 174.º

1Sarg Inf

(27002891)

Sérgio António Ribeiro
de Oliveira

Adido n.º 1
do art.º 174.º
conj. art.º 105.º

Adido n.º 1
do art.º 174.º
conj. art.º 105.º
Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º
Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

1Sarg Inf

(06524802)

Fábio André de Sousa
Sanbtos

Adido n.º 1
do art.º 174.º
conj. art.º 105.º

Supranumerário
alínea d) n.º 2 do
art.º 175.º

01-10-20

24-09-20

07-09-20

(Despacho 02nov20)
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Passagem à Situação de Reserva
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixos mencionados, transitem para a
situação de reserva, nas datas que a cada um se indica :
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR, conjugado com o artigo 12.º, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto

A/S

NIM

TCor

Mat

(01405085)

Nome
Manuel Fortunato Mendes Marques

Data Reserva
12-04-20

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de
29 de maio aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio:
Posto

A/S

NIM

TCor
SCh

Dent
Inf

(01723384)
(03229084)

Nome
Manuel Nogueira da Mota
António Ferreira Diniz

Data Reserva
09-06-20
29-01-20

Por subdelegação do Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, após subdelegação
do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército.
10 de novembro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Fora da Efetividade de Serviço, José
Carlos dos Santos Leal Teixeira, Coronel de Artilharia.
(Despacho n.º 11 844/20, DR, 2.ª Série, n.º 234, 02dec20)


III — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES
Nomeações
1 — Nos termos do Regulamento Interno dos Dirigentes Intermédios da Secretaria-Geral da
Presidência da República, o conselho administrativo da Presidência da República, sob proposta do
secretário-geral, deliberou, em sessão de 06 de outubro de 2020, nomear Diretor de Serviços de Informática
da Secretaria-Geral, o TCor Tm (17174091) João Carlos Fradique Carichas do Amaral Marques.
2 — A nomeação é feita para exercício do cargo previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 288/2000, de 13 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 132/2009, de 02 de junho,
em regime de comissão de serviço, pelo período de 3 anos, com efeitos a partir de 01 de novembro de 2020.
3 — É publicada em anexo ao presente despacho, dele fazendo parte integrante, a nota curricular do
nomeado.
30 de outubro de 2020. — O Secretário-Geral, Arnaldo Pereira Coutinho.
Nota curricular
Nome: João Carlos Fradique Carichas do Amaral Marques.
Data de Nascimento: 22 de agosto de 1970.
Habilitações literárias:
Licenciatura em Ciências Militares, na Especialidade de Transmissões pela Academia Militar;
Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, ramo de Telecomunicações e Eletrónica,
pelo Instituto Superior Técnico.

2.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 12/2020

471

Formação complementar:
Curso de Promoção a Capitão de Transmissões na Escola Prática de Transmissões;
Curso de Promoção a Oficial Superior no Instituto de Altos Estudos Militares;
Cursos Microsoft Oficial Curriculum em administração e implementação de bases de dados SQL Server
e em programação Visual Basic;
Certificação em Development Consultant (SAP NetWeaver — ABAP Workbench) no software ERP SAP
e frequência de cursos como Business Workflow, SAP WebFlow, Advanced ABAP, ABAP Performance &
Tuning, PDF — Based Print Forms e XML in SAP Solutions;
Gestão de Projetos Informáticos;
Diploma de Especialização em Formação Avançada em Information Technology Governance na
Administração Pública;
Certificação ITIL 2011 Foundations with Case Study;
Curso de Planeamento de Operações de Ciberdefesa (CPOCIBER) no Instituto Universitário Militar (IUM);
Certificação framework Genio Beginner;
Programa Executivo em Cibersegurança, Proteção de Dados e Gestão da Informação, NOVA
Information Management School, Universidade Nova de Lisboa.
Experiência profissional:
De 07/10/2019 a 30/10/2020 — Chefe da Repartição de Gestão da Informação e do Conhecimento da
Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, responsável pela preservação, partilha e
disponibilização controlada da informação e do conhecimento no Exército, promovendo o
desenvolvimento, implementação e exploração de sistemas de informação e gestão para o apoio à tomada
de decisão. Gestor dos projetos novo portal da intranet, sistema de gestão documental numa base de dados
única e desmaterialização de processos. No segundo semestre do ano letivo 2019/2020, foi também
Professor na Academia Militar da cadeira N133 Bases de Dados;
De 06/10/2017 a 07/10/2019 — Chefe do Departamento de Operações de Comunicações e Sistemas de
Informação do Centro de Transmissões do Exército/DCSI, responsável por instalar, gerir e sustentar as
infraestruturas de comunicações e sistemas de informação do Exército;
De 01/01/2017 a 01/10/2017 — Coordenador Funcional da Área Técnica de Desenvolvimento e Dados
Mestre (ATDDM) da Direção de Serviços dos Sistemas de Informação (DSSI) da Secretaria-Geral do
Ministério da Defesa Nacional (SG/MDN);
De 09/09/2004 a 01/01/2017 — Inicialmente elemento da equipa e depois Coordenador Funcional da
Área Técnica de Desenvolvimento da Direção de Serviços dos Sistemas de Informação (DSSI) da
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (SGMDN), no âmbito do projeto Sistema Integrado
de Gestão (SIG). Durante este período foi também coorientador de estágio no Mestrado em Engenharia
Informática da Universidade de Lisboa — Faculdade de Ciências e coordenou e executou o Upgrade
ECC 6.0 EHP 7 e Upgrade BW/SEM 7.4 na SG/MDN;
De 14/08/1999 a 08/09/2004 — Desempenho de funções na Repartição de Redes e Pequenos Sistemas,
no Projeto RRING (Redes Regimentais de Informação de Gestão), área de desenvolvimento, no Centro de
Informática do Exército. Mais tarde, Chefe da Secção de Desenvolvimento onde manteve e desenvolveu
várias aplicações na área financeira, nomeadamente a aplicação Recursos Financeiros para os Centros de
Finanças (RFinCF). Em acumulação de funções, nos anos letivos de 1999/2000 e 2000/2001, foi, no
Colégio Militar, Administrador da rede informática, Representante do Grupo de Informática e Professor
das disciplinas de Introdução às Tecnologias de Informação I e II (Currículo do Ministério da Educação);
De 29/10/1996 a 13/08/1999 — Chefe do Destacamento de Transmissões (em Coimbra) do Centro de
Telecomunicações Permanentes da Região Militar Norte e Oficial de Transmissões da Brigada Ligeira de
Intervenção. Durante este período, entre setembro de 1997 e junho de 1998, desempenhou na Companhia
de Transmissões 5/Missão de Observação das Nações Unidas em Angola as funções de Chefe da Secção
de Operações e Informações e de Chefe da Secção de Logística, onde foi também responsável pelo terminal
do satélite PoSAT-1.
(Despacho (extrato) n.º 11 659/20, DR, 2.ª Série, n.º 230, 25nov20)
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Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o Maj Inf (08119398) Paulo Alexandre Martins Cardoso Soares para o cargo
“OSO TTO 0020 — Training Planner and Instructor (Ground)” no NATO Special Operations
Headquarters (NSHQ), em Mons, Bélgica, em substituição do 336192 CTEN FZ José António Costa
Dias, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar
ora nomeado.
23 de novembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — 20 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes
Cravinho.
(Portaria n.º 717/20, DR, 2.ª Série, n.º 232, 27nov20)

Nomeações/Exonerações
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 02 de novembro, o seguinte:
1 — Nomear o TCor Inf (05562291) António Manuel de Matos Grilo para o cargo TSC GMN
0100 — staff officer (policy team coordinator) no Supreme Allied Command Transformation Headquarters
(SACT HQ), em Norfolk, EUA, em substituição do TCor Inf (05979792) José Manuel Figueiredo
Moreira, que fica exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido 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 os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
23 de novembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — 20 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes
Cravinho.
(Portaria n.º 720/20, DR, 2.ª Série, n.º 232, 27nov20)

Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministro 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 — Nomear o SAj AdMil (05374591) Alexandre Manuel Vieira Rosa para o cargo “OJS ZIW
0070 — Staff Assistant (Staff Work Management)” no Joint Force Command Naples (JFCNP), em Nápoles,
Itália, em substituição do SAj AdMil (02474391) Carlos Alberto Lopes Quintino Pedro, que fica
exonerado do cargo a partir da data em que o militar ora nomeado assuma funções.
2 — A duração da comissão de serviço do referido cargo é de três anos, sem prejuízo da antecipação
do seu termo pela ocorrência de facto superveniente que obste ao seu decurso normal.
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3 — A presente portaria produz os seus efeitos a partir da data do início de funções do militar ora
nomeado.
23 de novembro de 2020. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto
Santos Silva. — 20 de novembro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes
Cravinho.
(Portaria n.º 719/20, DR, 2.ª Série, n.º 232, 27nov20)


IV — OBITUÁRIO
2020
janeiro
novembro
novembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro
dezembro

14
29
30
01
03
05
05
05
07
07
11
13
16
16
18
22
23
25
29

SAj
SCh
SCh
SCh
Cor
SAj
2Sarg
SCh
Cor
Cap
SAj
SMor
Cap
SCh
Cor
Cap
Cap
1Sarg
SAj

Med
Art
Mat
PQ
Inf
Art
Inf
Mus
Art
TManMat
Mus
Inf
DFA
Art
Inf
SGE
SGE
Eng
Inf

(12124383)
(50589611)
(50454611)
(06137483)
(36454755)
(50456411)
(51169811)
(50788111)
(50927011)
(51333411)
(50517811)
(40159457)
(14983769)
(50587911)
(45234356)
(51755711)
(52082911)
(41119459)
(52879311)

Carlos José Correia de Oliveira;
Alberto Marques Carneiro;
Emídio Manuel Saiote;
Alcino Faria da Costa;
Luciano Domingos da Silva Carvalho;
Andrelino Lucas dos Reis;
Orlando Maia Loureiro;
João Gonçalves Gomes;
Manuel Luís Nunes Ferreira;
Manuel da Silva Lopes;
Jorge Rodrigues Lima;
Orlando Martins Nogueira;
Júlio Amadeu Gonçalves Ferreira Leite;
José Vicente Bandeira;
António Rebordão Esteves Pinto;
João da Conceição Veira Polvarinho;
Amédio Alves;
Avelino Bandeira Conceição;
João Rebelo Esteves.

O Chefe do Estado-Maior do Exército
José Nunes da Fonseca, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General.

