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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
4.ª SÉRIE
N.º 1/30 DE ABRIL DE 2014
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, ao abrigo do disposto nos artigos 16.º, 18.º e 38.º, n.º 2, 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 13.º, n.º 1, do mesmo diploma legal, o Técnico
Superior (91006797) Luís António Leitão Lourenço.
(Por despacho de 29jan14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a Medalha de Serviços Distintos,
Grau Cobre, a Assistente Técnica Especialista (92013273) Ana da Conceição de Jesus Moreira
Henriques Nunes, nos termos disposto na alínea c) do n.º 2 e n.º 1 do artigo 13.º, artigo 10.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° 316/02 de 27 de dezembro.
(Por despacho de 25fev14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar, com a Medalha de Serviços Distintos,
Grau Cobre, ao abrigo do disposto nos artigos 17.º, 18.º e do 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 316/2002, de
27 de dezembro, por ter sido considerada ao abrigo do artigo 13.º, n.º 1, do mesmo diploma legal, a
Assistente Técnica (92071572) Filipa Pontes Nunes Carrasqueira.
(Por despacho de 27jan14)

Considerando que o Engenheiro Francisco Manuel Lopes, Presidente da Câmara Municipal de
Lamego, tem vindo a colaborar com o Exército Português de forma digna, consciente e dedicada, em
atividades de cariz militar, social e cultural, de reconhecida importância para o desenvolvimento quer do
Exército quer do Município de Lamego, relevando a importância do Exército no contexto da Defesa
Nacional e do País;

2

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2014

4.ª Série

Considerando que cultivou, em permanência, excelentes relações institucionais, assentes em sólidas
convicções de serviço público, de que tem resultado profícua parceria, em particular, com o Centro de
Tropas de Operações Especiais, através de uma total disponibilidade e invulgar empenho pessoal no apoio
a diversas atividades desta unidade, nas quais faz questão de ser uma presença constante e amiga;
Considerando ainda a pronta disponibilidade do Eng.º Francisco Manuel Lopes em acolher os vários
eventos comemorativos do Dia do Exército de 2013 e a colaboração ativa e substantiva para o seu
desenvolvimento, que refletem inequivocamente uma profunda e singular cooperação entre o Município e o
Comando do Exército, e que foram decisivas para o sucesso das comemorações junto da sociedade civil;
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 nos artigos 26.º e 38.º, n.º 2, 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 Engenheiro Francisco Manuel Lopes.
(Por despacho de 03fev14)

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 27.º e n,º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo Decreto, os seguintes civis:
Médico (91030793) António Castro Soeiro Travassos.
(Por despacho de 03dec13)

Professor MPCE (91005203) Rui Jorge Vieira Farinha.
(Por despacho de 13dec13)

Professora (92002386) Maria Filomena Silva Costa Barreto Pires;
Professor MPCE (91015076) José Manuel Vítor Hugo Gomes.
(Por despacho de 20dec13)

Professor Associado com Agregação (91008100) José Rodrigues dos Santos.
(Por despacho de 04fev14)

Professora (92009189) Maria de Jesus Cachado Pessanha Caimoto Duarte.
(Por despacho de 16fev14)

Técnico Superior MPCE (91005705) David António Martins de Oliveira.
(Por despacho de 24fev14)

Assistente Graduado (91005385) Pedro Manuel Duarte Pinto Bessa.
(Por despacho de 13mar14)

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 na alínea b) do
n.º 2 do artigo 26.º, n.º 2 do artigo 27.º, n.º 3 do artigo 34.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 de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo diploma, o Professor
Associado (91001902) António Joaquim dos Santos Romão Serralheiro.
(Por despacho de 12mar14)
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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 na alínea
b) do n.º 2 do artigo 26.º, alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 27.º, n.º 3 do artigo 34.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 de 2002, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo diploma, os civis abaixo mencionados:
Técnico Superior (02283696) Octávio Manuel da Costa Custódio;
Técnico Superior (00847198) Paulo Ricardo Varela Sezefredo;
Técnica Superior (92008989) Cristina Godinho Gomes de Sousa.
(Por despacho de 04fev14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 3.ª Classe, nos termos do disposto nos artigos 26.º, n.º 1, alínea d)
e n.º 2, alínea c), 27.º, n.º 1, alínea c), 34.º, n.º 3 e 38.º, n.º 2, 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 terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma, os civis abaixo
mencionados:
Assistente Técnica (92117973) Anabela Fernandes Reis Viegas;
Assistente Técnica (92017293) Maria Teresa Gomes Silva Vaz.
(Por despacho de 29jan14)

Assistente Técnica (92025798) Maria de Lurdes da Silva Apolinário.
(Por despacho de 03fev14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto nos artigos 26.º, n.º 1, alínea d)
e n.º 2, alínea d), 27.º, n.º 2, 34.º, n.º 3 e 38.º, n.º 2, 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
terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os civis abaixo mencionados:
Assistente Técnica Especialista (92013273) Ana da Conceição de Jesus Moreira Henriques Nunes.
(Por despacho de 27jan14)

Assistente Técnica (92048373) Maria Amália Faria Oliveira Rodrigues de Martins.
(Por despacho de 26fev14)

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 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo Decreto, os civis abaixo mencionados:
Assistente Técnico MPCE (91022474) António Manuel Calado Frade;
Assistente Técnico MPCE (08978191) Jorge Manuel Vieira Castro;
Empregada Administrativa (92041390) Lisete Maria Costa Charneca;
Assistente Operacional MPCE (91029981) Jorge Rosa Capitolino;
Assistente Operacional MPCE (91033793) José Alice Ferreira;
Assistente Operacional MPCE (91033093) Alfredo Vidal Lopes das Neves;
Assistente Operacional MPCE (91033279) Lúcio de Jesus Lourenço.
(Por despacho de 20dec13)
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Assistente Técnica MPCE (92047174) Ana Maria de Sousa Abreu Fonseca Lomba;
Assistente Técnico MPCE (91004089) Paulo Jorge Nunes Pinto.
(Por despacho de 15jan14)

Assistente Técnica MPCE (92058673) Áurea Maria Gomes Mendes.
(Por despacho de 10fev14)

Assistente Técnica MPCE (92016386) Paula Cristina da Silva Almeida Franco;
Assistente Operacional MPCE (91019881) Nelson da Silva Lisboa.
(Por despacho de 24fev14)

Assistente Operacional MPCE (91008179) Francisco Valério Cardoso.
(Por despacho de 13mar14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto nos artigos 26.º, n.º 1, alínea d)
e n.º 2, alínea d), 27.°, n.º 1, alínea d), 34.º, n.º 3, e 38.º, n.º 2, 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, os civis abaixo
mencionados:
Assistente Operacional (91033681) Valdemar Jorge Ventura;
Assistente Operacional (91037778) Aires da Conceição Batista.
(Por despacho de 03fev14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, a título póstumo, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do
artigo 34.º, do Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por ter sido considerado ao
abrigo do artigo 25.º do mesmo decreto, o Assistente Técnico MPCE (91015371) Silvano Roxo
da Graça Lopes.
(Por despacho de 13mar14)

Louvores
Louvo o Professor Associado (91001902) António Joaquim dos Santos Romão Serralheiro,
pela forma extraordinariamente competente, dedicada e eficiente como nos últimos cerca de seis anos
desempenhou as diversas funções que lhe foram cometidas, na Academia Militar.
Como Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologias de Engenharia denotou elevada
competência técnico-profissional e espírito de bem servir, tendo contribuído, em elevado grau, para o
cumprimento da missão da Academia Militar. No âmbito destas funções, são de destacar as suas cuidadas
ações na coordenação do ensino, na gestão dos recursos humanos e nas matérias a sua responsabilidade,
nomeadamente na celebração de convénios, protocolos e outras ações em benefício da Academia Militar
e do Exército. À excelente organização e articulação que promoveu com os alunos dos Cursos das
Engenharias, em cooperação estreita com o Diretor de Ensino, com os Diretores de Curso e com
instituições de ensino superior universitário, designadamente com o Instituto Superior Técnico, juntou a
permanente disponibilidade para participar em diversos Grupos de Trabalho (GT) e Comissões, como no
GT de análise do “Regulamento de Prestação de Serviço dos Docentes da Academia Militar” e do
“Regulamento de Avaliação de Desempenho de Docentes” e na Comissão de Avaliação e Acreditação
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para o grau de mestre em Engenharia Eletrotécnica Militar nas especialidades Transmissões e Material,
de que é presidente. Nas diferentes atividades académicas cultivou, em elevado grau, a virtude da lealdade,
com a franqueza e a frontalidade que o caracterizam, tendo demonstrado, em permanência, extrema
dedicação, excecional zelo e extraordinário empenho como na Lição Inaugural do Ano Letivo 2012/13 com
o tema “Técnicas de Processamento de fala nas telecomunicações”, altura em que foi alvo de rasgados
elogios e em que prestigiou a Academia Militar na presença das mais altas entidades do Estado,
designadamente na de Sua Ex.a o Primeiro-Ministro de Portugal.
No âmbito da docência, desempenhou ainda as funções de Professor Regente das Unidades
Curriculares de “Controlo e Fundamentos de Telecomunicações” e “Sinais e Sistemas” no mestrado
integrado de Engenharia Eletrotécnica, e da Unidade Curricular de “Metodologia de Investigação
Cientifica” no mestrado em Guerra de Informação, onde também é membro da respetiva comissão
científica. Nestas funções docentes, revelou extraordinária e muito proficiente atividade em função das
invulgares capacidades pedagógicas, dos elevados conhecimentos técnico-científicos, da reconhecida
capacidade de relacionamento e da especial abnegação.
Como Vice-Presidente do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) da
Academia Militar (CINAMIL), denotou sempre grande sentido de criatividade e inovação e um elevado
espírito de colaboração na realização dos objetivos de ID&I estabelecidos para o período de 2011-2013
e na promoção e incentivo da investigação científica em áreas de interesse para a segurança e defesa
nacional, em particular na área da robótica, assim como no apoio ao comando, em especial na relação com
as diferentes entidades externas. Investigador do INESCID, desde 2000, nas áreas de reconhecimento
automático da fala e agregados de microfones, o seu saber e experiência tem-se materializado em valiosos
contributos, quer para os seus alunos, quer ainda para os projetos de ID&I em que tem estado envolvido,
com interesse para a instituição militar.
Entre as diversificadas atividades de cariz académico, proferiu ainda conferências em diferentes
instituições e nas jornadas académicas do dia do Exército 2009, publicou vários artigos, orientou dissertações
de Mestrado, participou em Júris de concursos e de mestrados, e nas primeiras Jornadas de Investigação,
Desenvolvimento e Inovação de Defesa, promovidas pela Direção Geral de Armamento e Infraestruturas
de Defesa do MDN e pelo CINAMIL, atividades onde ficaram patentes, no âmbito técnico-científico, o
extraordinário desempenho, a elevada coragem moral e o excecional espírito de sacrifício.
Pelo conjunto de relevantes qualidades pessoais evidenciadas, de que se destacam os elevados dotes
de caráter, a lealdade, a abnegação, a criatividade e a elevada competência profissional, que o capacitam
para ocupar funções de maior responsabilidade, é justo reconhecer que os serviços prestados pelo
Professor António Serralheiro contribuíram muito significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão da Academia Militar e do Exército Português, pelo que estes devem ser
considerados como extraordinários, relevantes e de elevado mérito.
12 de março de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Carlos António Corbal Hernandez
Jerónimo, General.
Louvo o Técnico Superior (02283696) Octávio Manuel da Costa Custódio, pela forma extremamente
competente como, ao longo dos últimos de três anos, desempenhou as funções de consultor jurídico na
Assessoria Jurídica do meu Gabinete, revelando ser possuidor de elevada competência técnico-profissional
e relevantes qualidades pessoais.
Dotado de uma invulgar capacidade de trabalho, extremamente organizado e metódico, com um
extraordinário sentido do dever e das responsabilidades, distinguiu-se, sobretudo, pela ponderação,
equilíbrio e sólida formação jurídica que sempre demonstrou, bem patenteada na qualidade dos diversos
estudos e pareceres que foi incumbido de elaborar, nomeadamente no âmbito de requerimentos e recursos
hierárquicos dirigidos ao Chefe do Estado-Maior do Exército, bem como na análise e preparação da
decisão de pedidos de indemnização por responsabilidade civil contratual e extra-contratual, de processos
disciplinares por acidente de viação e de processos de qualificação como GDSEN, além do acompanhamento
de processos contenciosos, onde evidenciou sempre conhecimentos profissionais profundos e atualizados.
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Muito zeloso e empenhado nas tarefas que lhe foram cometidas, demonstrou uma rara capacidade
de análise e uma apurada objetividade, tendo consolidado, com naturalidade, uma imagem de respeito e
consideração, que se materializou num extraordinário e eficiente desempenho.
Dotado de uma esmerada educação, no exercício das mencionadas funções sempre pautou a sua
conduta no respeito pelos princípios da disciplina, lealdade, honestidade e frontalidade que, aliados a sua
competência técnica, vontade de bem servir, permanente disponibilidade para colaborar com os demais
juristas do Gabinete, sentido de entreajuda e sã camaradagem, muito contribuíram para o excelente
ambiente de trabalho existente na Assessoria Jurídica e para o cumprimento da missão desta.
Pelas qualidades evidenciadas e amplamente confirmadas, e pelo trabalho que desenvolveu, é de toda
a justiça que os serviços prestados pelo Dr. Octávio Custodio sejam considerados como tendo contribuído
muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército Português.
04 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo o Técnico Superior (00847198) Paulo Ricardo Varela Sezefredo, pela forma muito
competente e dedicada como, ao longo de cerca de três anos, desempenhou as funções de consultor
jurídico na Assessoria Jurídica do meu Gabinete, revelando ser possuidor de elevada competência
técnico-profissional e relevantes qualidades pessoais.
Mercê da sólida formação jurídica que possui e do profundo conhecimento da organização militar,
facilmente se adaptou as novas e exigentes funções que lhe foram cometidas na Assessoria Jurídica, sendo
de destacar a qualidade dos estudos e pareceres que foi incumbido de elaborar, tendo sempre sabido
propor, de forma sensata, as soluções mais justas e adequadas.
Desempenhando funções na Secção de Contratos e Protocolos da Assessoria Jurídica, pautou
sempre o seu desempenho no sentido de ser dada resposta célere e eficaz às numerosas solicitações que
lhe foram cometidas, no âmbito da análise jurídica de contratos e de todos os protocolos de colaboração
celebrados pelo Exército e pelas suas U/E/O, bem como de impugnações graciosas em matéria de
contratação da aquisição de bens ou serviços.
Muito organizado e metódico, e com invulgar sentido do dever, a que alia uma excelsa cultura geral,
pautou sempre a sua conduta pelos princípios da disciplina, honestidade e frontalidade, sendo de enaltecer
a sua permanente disponibilidade para o serviço, que muito contribuíram para a eficiência e o pontual
cumprimento das atribuições da Assessoria Jurídica.
É, por isso, de toda a justiça dar público testemunho do valioso trabalho desenvolvido no Exército
e das excelentes qualidades evidenciadas pelo Dr. Paulo Sezefredo, devendo os seus serviços ser
considerados como tendo contribuído muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do Exército Português.
04 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo a Técnica Superior (92008989) Cristina Godinho Gomes de Sousa, pela elevada
competência profissional e excecionais qualidades pessoais que, nos últimos dois anos, revelou no exercício
das funções de consultora jurídica na Assessoria Jurídica do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do
Exército, tendo evidenciado, em permanência, elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de
sacrifício e inexcedível dedicação ao serviço.
Mercê de uma sólida formação jurídica e de uma elevada capacidade de organização e método, a
que associa uma permanente disponibilidade, espírito de missão e de bem servir, pautou sempre o seu
desempenho no sentido de melhorar os métodos de trabalho e a qualidade do serviço da sua secção, de
forma a que esta possa dar resposta célere e eficaz as numerosas solicitações que lhe são cometidas.
No seu desempenho, é de destacar a elevada qualidade dos trabalhos de cuja realização foi
incumbida, nomeadamente o acompanhamento do contencioso relativo aos estabelecimentos militares de
ensino e os estudos e pareceres que realizou no âmbito do direito estatutário, nomeadamente em sede de
impugnações graciosas dirigidas ao Chefe do Estado-Maior do Exército, bem como a preparação de
respostas a solicitações do Ministério Público e da Provedoria de Justiça.
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Possuidora de esmerada educação e de uma notável capacidade de relacionamento, pautou
sempre a sua conduta pelos princípios da lealdade, honestidade e frontalidade, sendo de enaltecer a sua
permanente disponibilidade, sentido de entreajuda e sã camaradagem, que muito tem contribuído para o
excelente ambiente de trabalho existente na Assessoria Jurídica e que lhe granjearam a admiração e o
respeito de todos os que com ela trabalham.
Pelas qualidades evidenciadas e amplamente confirmadas, e pelo trabalho que desenvolveu, é de
toda a justiça que os serviços prestados pela Dra. Cristina Gomes sejam considerados como tendo
contribuído muito significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército
Português.
04 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo o Técnico Superior (91006797) Luís António Leitão Lourenço pela elevada competência
técnica, relevantes qualidades pessoais, invulgar dedicação e forma abnegada como, ao longo de mais de
dois anos, vem exercendo as funções de assessor jurídico do General Chefe do Estado-Maior do Exército
e Chefe da Secção de Assuntos Jurídicos do Gabinete.
Fruto do conhecimento que possui da Instituição Militar, e da experiência acumulada, de cerca de
19 anos, no desempenho das suas funções no Gabinete, tem-se revelado imprescindível no estudo e análise
dos vários processos colocados sob a sua alçada, revelando extrema ponderação nas suas apreciações e
propostas, destacando-se alguns destes pela elevada sensibilidade e complexidade, designadamente o
normativo legal relativo as estruturas e aos militares, com impacto direto e visível não só na gestão dos
recursos do Exército, bem como na Família Militar.
Releva-se ainda, o seu contributo no âmbito da reforma estrutural na Defesa Nacional e nas Forças
Armadas - Reforma “Defesa 2020”, onde a sua participação atenta e ativa no apoio à elaboração e
consolidação de projetos de diplomas legais, foi determinante para a materialização das propostas
institucionais apresentadas pelo Exército, junto do Estado-Maior-General das Forças Armadas e da Tutela.
É ainda de enaltecer a sua constante disponibilidade intelectual para esclarecer, aconselhar e
orientar, de acordo com as orientações e determinações do Comando do Exército, todos os que, no
desempenho de funções de comando, direção ou chefia, têm solicitado a sua colaboração.
No âmbito do contencioso do Exército, de destacar, a sua inexcedível ação no acompanhamento dos
assuntos jurídicos, onde uma vez mais se salienta a sua elevada competência técnica e permanente
disponibilidade materialmente desinteressada, pautando sempre a sua ação por superiores padrões de rigor e
correção, tendo permitido defender na justiça com grande eficácia e sucesso os legítimos interesses do Exército.
Pelas revelantes qualidades profissionais e pessoais testemunhadas, de que se destacam a sólida e
diversificada preparação técnica, a ética e lealdade irrepreensível, o zelo, e o cordial relacionamento que
estabelece com todos os que com ele privam, o Técnico Superior Luís Lourenço é merecedor de estima
e consideração, devendo os serviços por si prestados ser considerados como extraordinários, relevantes
e distintos, dos quais resultou honra e lustre para o Exército.
29 de janeiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo a Assistente Técnica Especialista (92013273) Ana da Conceição de Jesus Moreira
Henriques Nunes, pela forma invulgarmente empenhada, responsável e muito competente, como exerceu
as funções que lhe foram cometidas nas diversas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos (U/E/O) do Exército
Português, ao longo de cerca de 43 anos de serviço.
Iniciou a sua carreira, em 1971, após ter sido admitida na Agência Militar, tendo desde logo,
revelando no âmbito técnico-profissional elevada competência, grande rigor, zelo e capacidade de
organização, relacionados com a escrituração e tratamento da documentação, ficheiros e demais
processos, em áreas de grande sensibilidade e de elevada responsabilidade, o que aliado à sua natural
simpatia e esmerada educação, verificada no atendimento aos vários utentes daquele serviço, contribuíram
de modo significativo para o bom funcionamento do mesmo.
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Posteriormente, a partir de abril de 1974, prestou serviço no Estado-Maior do Exército (EME), onde
fruto da sua invulgar dedicação e extraordinário desempenho, se afirmou uma vez mais como uma
excelente colaboradora, cuidando dos processos e atividades desenvolvidas na GDIRP, especialmente no
contato com entidades exteriores ao Exército onde se manteve durante cerca de 6 anos, completando os
10 anos de Serviço efetivo em 1981.
Em 1982, já como 3.ª oficial do QPCE/DSF/ADME foi colocada no Serviço de Finanças/ADME,
cumprindo com grande relevo durante cerca de quatro meses as responsabilidades que lhe foram atribuídas,
tendo regressado depois ao EME, onde ao longo de 32 anos executou as suas tarefas, nomeadamente na
Secção de Informação Interna e Relações Públicas do Gabinete do Chefe de Estado-Maior do Exército,
reafirmando as suas inegáveis qualidades profissionais, competência e eficiência.
É durante este longo período, já como 2.ª Oficial, que a Assistente Técnica Ana Nunes confirmou
as excelentes qualidades já evidenciadas na escrituração e arquivo de processos da Repartição, bem como
no de atendimento ao público, personificando a excelente imagem do Exército, a qual desempenhou com
igual zelo e grande profissionalismo, soube sempre ultrapassar todas as contrariedades inerentes aos
processos internos e adaptação aos novos programas de registo de correspondência bem como a
alterações de redes de comunicação e informação sociais. Apesar da quantidade e da complexidade dos
assuntos a tratar, é de enaltecer os sólidos conhecimentos técnicos provados, a iniciativa e a grande
disponibilidade dispensada à escrituração, controlo e arquivo de toda a documentação, bem como a
classificação e arquivo de toda a correspondência, constituindo-se como uma excelente colaboradora dos
seus variados Chefes contribuindo de forma significativa para o bom funcionamento da Secção e
paralelamente da Repartição.
Pelas relevantes qualidades pessoais e profissionais evidenciadas, bem como pelo invulgar sentido
do dever e de responsabilidade demonstrados, é de toda a justiça que os serviços prestados pela Assistente
Técnica Ana da Conceição de Jesus Moreira Henriques Nunes, ao longo da sua carreira, sejam
considerados como relevantes, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento
da missão do Exército.
27 de janeiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo a Assistente Técnica Especialista (92013273) Ana da Conceição de Jesus Moreira
Henriques Nunes, pela forma extremamente devotada e muito eficiente como serviu o Exército e o País
durante cerca de quarenta e três anos de serviço efetivo, revelando notável competência técnica e
profissional, lealdade e disponibilidade mas acima de tudo afirmando constantemente elevadas qualidades
cívicas e morais ao longo de uma carreira de elevada dedicação ao Exército.
Funcionaria civil que logo no início da sua carreira, em 1971, na Agência Militar, se revelou bastante
empreendedora e interessada, soube rapidamente ganhar o respeito e a confiança dos seus superiores e
subordinados, evidenciando-se como uma colaboradora de esmerado trato e relacionamento, mostrando
elevado espírito de missão e inexcedível empenho nas tarefas que lhe eram atribuídas.
Durante o desempenho das suas funções, pautou sempre a sua conduta por uma permanente
disponibilidade para o serviço, enaltecendo-se a forma altamente meritória como conduziu todas as tarefas
que lhe foram confiadas, com particular destaque no seu relacionamento com as diferentes entidades,
militares ou civis, que fazem solicitações ao Exército. Demonstrou sempre uma assinalável capacidade de
análise, um profundo conhecimento da Instituição Militar e um perfeito entendimento da missão e
interesses do Exército, resultados estes patenteados no cuidado com que respondeu as solicitações e no
modo como tratou de forma eficiente os diversos assuntos a seu cargo.
Tendo prestado serviço durante dez anos no Estado-Maior do Exército foi, em 1982, colocada no
Serviço de Finanças/ADME, onde voltou a cumprir com grande distinção as responsabilidades que lhe
foram atribuídas, tendo pouco depois voltado novamente ao Estado-Maior do Exército, desta vez para
desempenhar funções na Secção de Informação Interna e Relações Públicas do Gabinete do General
Chefe do Estado-Maior do Exército onde, ao longo de 32 anos, executou múltiplas tarefas, onde mais uma
vez demonstrou inegáveis qualidades profissionais e humanas.
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A sua maneira de ser e as relações humanas que cultivou fizeram dela um exemplo não só junto dos
seus superiores como dos seus pares, sendo reconhecida por todos como uma excelente profissional e um
excelente ser humano, confiável em absoluto quer a nível técnico quer a nível pessoal, facto demonstrativo
de ser admirada por todos e de ser reconhecida não só no Gabinete do General Chefe do Estado-Maior
do Exército como em todo o Estado-Maior do Exército.
Com alto espírito de equipa, foi de forma natural que se tornou um excelente elemento em trabalho
de grupo desenvolvendo relações harmoniosas e de grande utilidade para o serviço e para o bem-estar de
todos as que a rodeiam.
Com reconhecida coragem moral, muito equilibrada e segura, depositou todas as suas qualidades
pessoais no seu desempenho quotidiano designadamente nas tarefas relacionadas com a escrituração,
arquivo de processos e atendimento ao público, personificando uma excelente imagem do Exército,
especialmente para as entidades externas ao Exército com as quais se relacionou e para as quais transmitiu
uma imagem de grande zelo e profissionalismo, sabendo sempre ultrapassar todas as contrariedades
inerentes aos processos internos e de adaptação funcional. Importa ainda referir que, apesar da quantidade
e da complexidade dos assuntos a tratar, os seus sólidos conhecimentos técnicos foram provados, a par
com a iniciativa e a grande disponibilidade dispensada às tarefas das quais foi responsável, desde a
escrituração ao arquivo de toda a documentação, bem como a sua classificação e controlo, constituindo-se
como uma excelente colaboradora dos seus variados superiores hierárquicos.
A Assistente Técnica Especialista Ana Nunes caracteriza-se desta forma como uma funcionária
civil distinta, altamente discreta, de esclarecida inteligência e notável ponderação, colocando sempre os
interesses do serviço em primeira prioridade, constituindo-se como uma referência para todos os que com
ela tiveram o privilégio de privar, revelando sempre uma elevada competência profissional e aptidão para
bem servir nas diferentes circunstâncias, tendo contribuído de forma determinante com os seus
conhecimentos técnicos em prol das diversas atividades relacionadas com as relações públicas do Exército
e manifestando, em todas as ocasiões, relevantes qualidades pessoais, elevada competência, espírito de
sacrifício e de obediência exemplares.
Por tudo quanto foi apontado é de inteira justiça reconhecer publicamente as inexcedíveis qualidades
pessoais e técnico-profissionais, assim como as notáveis virtudes morais evidenciadas pela Assistente
Técnica Especialista Ana Nunes, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Exército, devendo por isso ser qualificados de extraordinários, relevantes,
distintos e de muito elevado mérito os serviços por si prestados, dos quais resultou indubitavelmente honra
e lustre para o Exército.
25 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Carlos António Corbal
Hernandez Jerónimo, General.
Louvo a Assistente Técnica (92117973) Anabela Fernandes Reis Viegas, pela forma
extremamente competente, eficiente e dedicada como tem vindo a desempenhar há mais de três anos as
funções de Secretária no gabinete de Sua Excelência o General Chefe do Estado-Maior do Exército.
No âmbito das atribuições que lhe foram cometidas, evidenciou sempre elevada capacidade de
trabalho e vontade de bem servir, revelando também elevada competência e extraordinário desempenho
no âmbito técnico-profissional, demonstrados pela eficiência no processamento e arquivo de toda a
documentação do meu Gabinete, bem como no atendimento telefónico, contribuindo significativamente
para a imagem e para a pronta e atempada resposta deste.
Funcionária dotada de assinalável generosidade, esmerada educação e elevado espírito de iniciativa,
sempre pautou a sua conduta pelos princípios da honestidade e lealdade, sendo de enaltecer a sua
permanente disponibilidade, sacrificando a sua vida pessoal, e contribuindo de forma assinalável para o
excelente ambiente de trabalho existente no Gabinete.
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Pela elevada competência demonstrada, lealdade, abnegação e extraordinário zelo colocado em
todos os atos de serviço, a Assistente Técnica Anabela Fernandes Reis Viegas é merecedora de ver
publicamente reconhecidos e exaltados através de público louvor, os serviços por si prestados e o seu
significativo contributo para o prestígio e cumprimento da missão do Exército Português.
29 de janeiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo a Assistente Técnica (92048373) Maria Amália Faria Oliveira Rodrigues de Martins,
pela elevada competência que revelou no âmbito técnico-profissional ao longo de mais de quarenta anos
em que serviu o Exército em diversas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos, com destaque para os últimos
dezassete anos em que serviu na Direção de Finanças.
No desempenho das suas funções de apoio administrativo e de secretariado, revelou uma conduta,
onde transparece o seu apurado espírito de missão, inexcedível zelo, e um extraordinário desempenho, que
muito contribuíram para o bom funcionamento da Direção.
A sua grande experiência e conhecimentos de secretariado permitiram-lhe desenvolver um
excelente e profícuo trabalho de organização, arquivo, controlo e rigoroso registo dos documentos, nas
ações de relações públicas e de protocolo, na organização e acompanhamento na agenda do Diretor, assim
como responder de forma sempre objetiva e dinâmica a todas as solicitações e tarefas que lhe foram
colocadas, emprestando com a sua ação um relevante contributo para o cumprimento da missão da
Direção de Finanças.
Foi patente a constante preocupação da Assistente Técnica Maria Amália Martins, em melhorar
os seus conhecimentos, nomeadamente, nas áreas das novas tecnologias de informação e comunicação,
as quais lhe permitiram um apreciável acréscimo de proficiência na utilização das respetivas potencialidades,
assim como na aplicação rigorosa e sistemática dos conhecimentos adquiridos.
Dotada de uma personalidade sóbria, com elevado sentido de ponderação, a que alia uma esmerada
educação e rigor, patenteando invulgares dotes de caráter e lealdade, bem como uma irrepreensível
conduta ética e moral, tornou-se, de forma fácil e natural, alvo da estima e da consideração de todos os
que com ela privaram.
Pelas relevantes qualidades pessoais, e profissionais patenteadas ao longo de todos estes anos e nas
mais diversas circunstâncias, das quais se destacam o espírito de bem servir e o sentido do dever e da
responsabilidade, toma-se a Assistente Técnica Maria Amália Martins, no momento em que cessa a sua
colaboração com o Exército por razões de passagem a situação de reforma, digna de que os serviços por
si prestados, sejam patentes em público louvor, e que a sua ação seja considerada, como tendo contribuído,
significativamente, para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Direção de Finanças, do
Comando da Logística e do Exército.
26 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Carlos António Corbal
Hernandez Jerónimo, General.
Louvo a Assistente Técnica (92017293) Maria Teresa Gomes da Silva Vaz, pela dedicação,
elevada competência profissional e pela forma abnegada como, em todas as circunstâncias, vem
exercendo as funções de Secretária, durante os últimos anos, no gabinete de Sua Excelência o General
Chefe do Estado-Maior do Exército.
No desempenho das suas funções em áreas tão sensíveis como o atendimento telefónico e o
processamento e arquivo de toda a documentação do Gabinete, sempre evidenciou admirável dinamismo
e sabedoria, merecendo destaque a facilidade na identificação de temas já analisados há vários anos, bem
como a destreza com que possibilita a consulta de documentação relativa a essas matérias.
Detentora de um enorme espírito de bem servir, sacrificando a sua vida pessoal, sempre executou
com extraordinário empenho as tarefas que lhe foram atribuídas, tendo pautado a sua conduta pelos
princípios da lealdade e da honestidade, sendo de enaltecer o seu contributo para fomentar o excelente
ambiente de trabalho existente no Gabinete.
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Funcionária dotada de elevado sentido humano, muito franca e direta, faz-se notar pela esmerada
educação e natural convivência, a que junta uma elevada competência no âmbito técnico-profissional,
características que lhe conferem correção e rigor na resolução de todos os assuntos, contribuindo assim,
para dignificar a imagem, o prestígio e a eficiência do Exército Português.
29 de janeiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo a Assistente Técnica (92025798) Maria de Lurdes da Silva Apolinário, pela elevada
competência e relevantes qualidades pessoais e profissionais que tem demonstrado no desempenho de
funções de apoio na Assessoria Jurídica do meu Gabinete.
Possuidora de uma excelente capacidade de organização e método, cordial na sua maneira de ser
e de estar na vida, revelou elevada competência, contribuindo significativamente para o bom funcionamento
do serviço da Assessoria Jurídica, tornando-se, por isso, uma excelente colaboradora da chefia.
Apesar das alterações ocorridas ao nível dos processos de trabalho, soube sempre, com grande
empenho e dinamismo, adaptar-se às novas circunstâncias, sendo de salientar e de enaltecer a forma como
se adaptou às novas tecnologias de informação e comunicação, no âmbito da gestão de documentos, e que,
à custa da sua persistência e vontade de aprender, conseguiu traduzir em bons resultados funcionais,
permitindo que todos esses documentos se encontrassem perfeitamente organizados, controlados e
atualizados. No âmbito da elaboração de documentos, não só confirmou todo um conjunto de qualidades
pessoais e profissionais, como desenvolveu um trabalho pleno de rigor, quer em quantidade quer em
qualidade, merecendo especial destaque o encaminhamento de processos de qualificação como deficiente
das Forças Armadas e de notificações no âmbito de processos judiciais de execução.
Leal e discreta, dotada de elevada e sólida formação moral e cívica, pautou sempre a sua atuação
por extrema correção e rigor, impondo-se, mercê das suas qualidades, ao respeito e consideração de todos
os que com ela têm privado.
Pelas qualidades evidenciadas, demonstradas e amplamente confirmadas, e pelo espírito de
sacrifício e de bem servir exemplares, que importa assinalar, é a Assistente Técnica Maria de Lurdes da
Silva Apolinário merecedora de que os serviços por si prestados sejam qualificados como tendo contribuído
muito significativamente para a eficiência, o prestígio e o cumprimento da missão do Exército.
03 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo a Assistente Técnica (92071572) Filipa Pontes Nunes Carrasqueira pela elevada
competência profissional, distinto desempenho e notáveis dotes de caráter continuamente demonstrados
ao longo da sua carreira, durante mais de 41 anos de serviço no Exército.
Iniciou a sua carreira como Assistente Administrativa, em 15 de dezembro de 1971, na Carreira de
Tiro de Alcochete, permanecendo aí colocada durante cerca de 23 anos, desempenhou funções,
inicialmente na área da logística e posteriormente na Secretaria-Geral e área de pessoal, onde veio a ser
de chefe da Secção de Pessoal Civil, revelando, em todas as tarefas realizadas, o maior zelo, desembaraço,
dedicação pelo serviço, sentido das responsabilidades e uma conduta muito correta em todas as
circunstâncias, tendo sido por variadas vezes publicamente distinguida pela qualidade dos seus serviços.
Em 1995 foi colocada no Depósito Geral de Material de Guerra, prestando serviço na Secção de
Pessoal, aqui foi promovida a Assistente Administrativa Principal no ano seguinte, patenteando uma
permanente disponibilidade, espírito de bem servir, competência e sentido das responsabilidades.
Prosseguiu a sua carreira no Estado-Maior do Exército, a partir de 1997, primeiro na Divisão de
Operações e depois na Divisão de Planeamento de Forças. Na primeira, onde foi promovida a assistente
Administrativa Especial em 2001, evidenciou, no apoio de secretariado ao Chefe de Divisão, e no registo,
classificação e arquivo da diversa e complexa documentação da Repartição de Estudos e Doutrina,
nomeadamente no âmbito da FINABEL e Estados-Maiores Peninsulares, notáveis qualidades de trabalho,
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exemplar capacidade de organização, rigor e disciplina, pautando o seu procedimento com dignidade e
lealdade assinaláveis. Destacou-se pela competência técnica, disponibilidade, solida aptidão técnico-profissional,
extrema ponderação e bom senso, um grande espirito de equipa, esmerada educação. Na Divisão de
Planeamento de Forças, desenvolveu na Repartição de Organização um trabalho muito criterioso, de qualidade,
mostrando imenso dinamismo e a sabedoria de quem domina todas as vertentes da sua ação, merecendo
destaque a facilidade na identificação de temas já analisados há vários anos, bem como a destreza com que
possibilitou a consulta de documentação relativa a essas mesmas matérias.
A constatação das excelentes qualidades pessoais e profissionais da S.ª D.ª Filipa, foi determinante
na sua nomeação, em 2007, para Secretária do Major-General Diretor Coordenador do Estado-Maior e
posteriormente do Tenente-General Adjunto para o Planeamento. No desempenho destas funções, onde
foi promovida a Assistente Técnica em 2009, tendo como responsabilidade primária, a preparação de toda
a documentação para despacho superior e o seu posterior registo, bem como o atendimento, registo e
encaminhamento de todos os contactos e a manutenção da agenda, exibiu uma irrepreensível conduta,
especial sensibilidade e discrição no tratamento de todos os assuntos relacionados com o serviço,
constituindo-se como uma colaboradora muito prestimosa.
Como corolário da brilhante carreira enquanto Funcionária Civil, foi em 2011 nomeada para a
prestigiosa função de Secretária do Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército. Nesta
função tem-se salientado pela constância da excelência do seu labor, o invulgar sentido de missão e de
responsabilidade com que desenvolve um brilhante trabalho de tratamento documental de todos os
assuntos relacionados com o Gabinete, apoiando-se agilmente na plataforma informática de gestão de
correspondência do Estado-Maior do Exército. É igualmente digno de ênfase, a afabilidade, refinada
educação e distinta postura sempre evidenciadas nos inúmeros contatos que teve de estabelecer,
nomeadamente com entidades exteriores, contribuindo com a sua atitude diligente, para a transmissão de
uma imagem destacadamente positiva do Exército. É ainda de realçar a incessante disponibilidade, mesmo
para além do horário normal de serviço, sem que daí resulte benefício material, mantendo invariavelmente
uma excelente atitude e permanente espírito de colaboração, nunca escamoteando esforços em prol do
cumprimento oportuno das tarefas atribuídas. Por este conjunto de razões deve o serviço prestado no
Gabinete ao Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército ser considerado extraordinário e
importante.
No momento em que se antevê, por opção própria, a sua passagem a situação de reforma, é justo
sublinhar o distinto traço das relevantes qualidades pessoais e profissionais que a Sr.ª D.ª Filipa
continuamente consubstanciado por uma voluntariedade contagiante, correção e rigor insuperáveis na
resolução de todos as assuntos, uma prática de elevado desempenho em todas as ocasiões, singular
vontade de aprender na busca de atualizar e enriquecer a sua sólida aptidão técnico-profissional, exemplar
pontualidade, assiduidade, sensatez, franqueza e modéstia, grande espírito de equipa, muita simpatia e
cordialidade, e enorme dimensão humana.
Impõem-se, assim, publicamente enaltecer a estima, respeito e considerarão porque é tida a Assistente
Técnica Filipa Carrasqueira, e reconhecer que os serviços por si prestados devem ser considerados como
relevantes, extraordinários e distintos, dos quais resultou honra e lustre para o Exército Português.
27 de janeiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo o Assistente Operacional (91037778) Aires da Conceição Batista pela forma dedicada,
eficiente e excecionalmente competente como ao longo dos últimos dois anos desempenhou as funções
de motorista do General Chefe do Estado-Maior do Exército.
No desempenho das tarefas inerentes à sua função sempre evidenciou elevada competência,
permanente disponibilidade e pontualidade, a par de irrepreensível aprumo, rigor e grande eficácia na
execução de todas as missões que lhe foram solicitadas, concorrendo desta forma para o normal
cumprimento da exigente agenda do General CEME, patenteando aptidão para bem servir nas diferentes
circunstâncias. É de realçar neste âmbito o elevado profissionalismo evidenciado, bem como o elevado
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espírito de missão patenteados no minucioso cuidado com a limpeza e manutenção das viaturas oficiais à
sua responsabilidade, que se traduziram num inquestionável estado de prontidão e apresentação que muito
contribuíram, quer para a segurança e confiança do seu chefe, quer para a boa imagem da instituição que
representa.
Possuidor de elevado espírito de obediência e determinação, soube sempre impor-se pela sua grande
capacidade de trabalho e elevada competência técnico-profissional, aliadas à sua grande experiência e
meticuloso planeamento nos trajetos a efetuar, assegurando assim que o comandante do Exército pudesse
cumprir com o rigoroso protocolo estabelecido, denotando saber fazer e espírito de bem servir.
Pela excecional qualidade de trabalho realizado, pelas relevantes qualidades pessoais e virtudes
enunciadas, alicerçadas numa inquestionável lealdade e numa esmerada educação, é o Assistente
Operacional Aires Batista merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados de elevado
mérito, por terem contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do
Gabinete do CEME e do Exército.
03 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo o Assistente Operacional (91033681) Valdemar Jorge Ventura, pela dedicação, lealdade
e excecional competência como ao longo dos últimos dois anos desempenhou as funções de motorista do
General Chefe do Estado-Maior do Exército.
No desempenho das tarefas inerentes às suas funções, evidenciou sempre elevado profissionalismo,
bom senso e ponderação, não regateando esforços para, oportuna e atempadamente, responder com
qualidade e rigor as inúmeras solicitações que lhe foram cometidas, muitas vezes com sacrifício do
merecido descanso, revelando os atributos e virtudes próprias de um profissional de excelência. Merece
particular realce a forma cuidadosa como mantem as viaturas oficiais à sua responsabilidade, tanto em
termos de limpeza como de operacionalidade, traduzindo-se assim num elevado estado de prontidão e
apresentação que muito contribuíram para o normal cumprimento da exigente agenda do General CEME.
A qualidade do serviço que apresentou aliada a sua discrição e prontidão, denotando sempre
manifesta vontade de bem servir e forte espírito de missão, são atributos que muito justamente levam a
reconhecer-lhe elevada competência no âmbito técnico-profissional, extraordinária dedicação e relevantes
qualidades pessoais que o creditam como excelente funcionário civil do Exército.
Pelas qualidades profissionais e pessoais apontadas de que em muitas circunstancias deu provas
durante o exercício das suas funções, das quais se evidenciam a extrema dedicação, elevada competência
técnico-profissional e elevado sentido do dever e de responsabilidade, o Assistente Operacional Valdemar
Ventura é merecedor da estima e consideração de todos que com ele privam, 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 Gabinete do CEME e do Exército.
03 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo o Chefe de Mesa (91007472) Armando Francisco Marques, pela afirmação constante de
elevados dotes de caráter e competência profissional com que tem desempenhado as funções que lhe têm sido
cometidas, ao longo dos últimos dois anos na Sala de Refeições de Oficiais Generais no Estado-Maior do Exército.
No âmbito técnico-profissional, revelou elevada competência e uma afirmação constante de
lealdade e abnegação nas funções de Chefe de Sala da Messe de Oficiais Generais, muitas vezes sob uma
elevada complexidade de trabalho e frequência de solicitações, registando uma harmoniosa e cordial
conduta no tratamento com as inúmeras entidades civis e militares, sempre com elevada correção,
ponderação e simpatia, que em muito dignificou a imagem do Exército Português, realçando a sua
formação moral, o seu fino trato e o seu humilde caráter. É de enaltecer o seu dinamismo e aptidão técnica
na organização dos diversos eventos, apresentando propostas oportunas e revelando uma imagem
profissional da Instituição Militar, particularmente do Exército, sempre com organização, método,
disponibilidade e brio profissional, a par de um comportamento afável, íntegro e generoso.
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O seu extraordinário desempenho tem sido acompanhado de um elevado espírito de missão, de um
invulgar sentido do dever e de bem servir, e de um elevado sentido da responsabilidade, que sempre soube
adaptar ao integral cumprimento das tarefas que lhe foram cometidas diariamente e aquando da receção de
entidades exteriores ao Exército, quer na Messe de Oficiais Generais quer na Residência Oficial do Chefe
do Estado-Maior do Exército, Palacete Almeida Araújo, demonstrando um elevado profissionalismo, uma
elevada capacidade de trabalho e um conhecimento profundo e atualizado das suas tarefas, granjeando o
respeito, a estima e a consideração de todos, especialmente dos Oficias Generais do Exército Português.
As relevantes qualidades pessoais evidenciadas pelo Chefe de Mesa Armando Francisco Marques
permitem-lhe ser digno de respeito e de toda a confiança, tendo os serviços por si prestados contribuído
para, o prestígio, eficiência e cumprimento da missão do Exército.
03 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
Louvo a Cozinheira (92031179) Maria Georgina Bernardo de Oliveira Henriques, pelo
extraordinário desempenho que tem revelado, no âmbito técnico-profissional, ao longo dos últimos dois
anos, em que tem vindo a exercer as funções que lhe estão atribuídas na Sala de Refeições de Oficiais
Generais no Estado-Maior do Exército.
Revelando grande modéstia, sempre disponível para o serviço, tem demostrado elevada competência
e incontestável profissionalismo, patentes em todos os atos em que participa designadamente na confeção
de refeições de excelente qualidade, não só no dia-a-dia como aquando de visitas de entidades nacionais
e estrangeiras e outros eventos oficiais, na Messe de Oficiais Generais do Estado-Maior do Exército e nas
receções e outros atos oficiais no Palacete Almeida Araújo, o que tem merecido rasgados elogios.
Importa ainda destacar o seu sentido de dever, elevada noção da responsabilidade, criatividade e
inquestionável zelo que coloca em todas tarefas que realiza, promovendo excelentes relações humanas
com aqueles que priva sendo por isso, de forma natural, um excelente elemento em trabalho de equipa,
tornando-a também uma profissional digna de toda a confiança e amizade de todos os que com ela
privaram, merecendo a consideração e admiração dos seus superiores hierárquicos.
Pelas relevantes qualidades pessoais reveladas, bem como pela afirmação constante de elevado
espírito de sacrifício e de obediência, é a Cozinheira Maria Georgina Bernardo de Oliveira Henriques
merecedora que os serviços por si prestados sejam considerados de elevado mérito contribuindo
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército.
03 de fevereiro de 2014. - O Chefe do Estado-Maior do Exército, Artur Pina Monteiro, General.
—————
II — ADMISSÕES
Nomeações
Despacho (extrato) n.º 662/2014
Francisco António Correia, Tenente-General Ajudante General do Exército, nos termos do artigo 33º,
n.º 3 e n.º 5 da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto,
na redacção conferida pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de dezembro e artigo 10.º, da Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro, nomeia a Assistente Técnica (91002508) Sandra Vera Moura Galinha, do MPCE,
para exercer funções de Secretariado no seu Gabinete, com direito a auferir o suplemento por secretariado
a que se refere o artigo 73.º da Lei nº 12-A/2008, de 27de fevereiro.
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
30 de dezembro de 2013. - O Chefe da Repartição de Pessoal Civil da DARH, Nuno Correia Neves,
Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 10, de 15jan14)
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III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Exonerações
Despacho (extrato) n.º 663/2014
Por despacho de 16 de dezembro de 2013 do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do
Exército, proferido no uso de competência delegada:
Sílvia da Silva de Sousa, (91005410) Assistente da Área Hospitalar (Medicina Interna) do Mapa
de Pessoal Civil do Exército/Pólo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas, é autorizada a cessar a
relação jurídica de emprego público, por exoneração a seu pedido, a partir de 10 de janeiro de 2014, nos
termos do nº 1, alínea b) e nº 2 do artigo 32º da Lei nº 12-A/2008 de 27 de fevereiro.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
07 de janeiro de 2014. — O Chefe da Repartição de Pessoal Civil da DARH, Nuno Correia Neves,
Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 10, de 15jan14)

Rescisões
Despacho (extrato) n.º 4419/2014
Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de
fevereiro e alterações subsequentes, torna-se pública a Cessação do Contrato de Trabalho em
Funções Públicas, ao abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo regulamentado pela
Portaria n.º 221-A/2013 de 8 de junho, dos trabalhadores do Mapa de Pessoal Civil de Exército a seguir
mencionados, e respetiva data de rescisão, que a cada um se indica:
Nome

Carreira

Maria José Rosa Chamico Apolinário
Maria Clotilde Correia Madeira de B. Sabino
Inês Calvêt de Magalhães Gomes Ricardo
Franklina de Castro Moreira Macedo
Paulo Jorge Nunes Pinto
Maria da Glória Gonçalves Pinto
Fernanda Maria Ribeiro Ramos de Andrade
Ana Regina Moreira Barreiros
Ana Maria Ferreira Galguinho de Almeida Gomes
Fernando Domingues Freire
Maria de Lurdes Vicente Veiga
Maria do Sameiro da Silva Ferreira Bastos
Ester Maria Pereira da Silva Afonso
Ana Paula Pessanha Lança Rodrigues
Maria Fernanda Georgete Jesus Antunes Barata Jerónimo
José Carlos Ramos Folgado
Isaura dos Anjos Saraiva Torres Machado
Clarinda Fernandes Rodrigues Santos

Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Assistente Operacional

Data de rescisão
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-01-2014
31-01-2014
31-01-2014
31-01-2014
28-02-2014
31-12-2013
31-12-2013
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Maria Helena Rosa Isidoro
Helena Maria dos Reis Perdigão Simões
Maria de Fátima de Jesus Cunha
Marília João Póvoas Duarte
Maria de Deus Lemos Santos
Maria José Silva Fortes Coutinho Rodrigues Pereira
Maria Leonor de Freitas Gonçalves
José Luís Santos Ruivo
Maria Jorge Lemos Fernandes Parada Silva
Fernando António Pinto Azevedo Gomes
Henrique José Charrua Galado
Carla Susana Ferreira da Silva Moreira
Maria Teresa Arôcha do Nascimento
Patrícia Maria do Carmo Fernandes
Ana Paula Nogueira dos Santos Guedes
Paulo Alexandre Batista Rosado
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Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-12-2013
31-01-2014

12 de março de 2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 60, de 26mar14)

Ingresso no Quadro
Despacho (extrato) n.º 1 969/2014
Por despacho de 17 de janeiro de 2014 do Exmo Tenente General Campos Gil, no exercício de
poderes no âmbito das atribuições do Comando de Pessoal.
João Paulo Rodrigues Fernandes, (91001907) Assistente Técnico, foi autorizado a consolidação
da mobilidade interna na categoria, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, nos termos do disposto no
artigo 64.º da Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64-B/2011,
de 30 de dezembro, e 66-B/2012 de 31 de dezembro, mantendo a posição remuneratória entre a 9.ª e a
10.ª posição, com produção de efeitos à data do despacho.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
23 de janeiro de 2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 27, de 07fev14)

—————
IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento do disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto
da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados que, a partir
dos meses, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da respectiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de fevereiro de 2014
Nome
Alexandrina Conceição Lopes Guerra
António Alberto Castro Santos
António José Duarte Barroso

Função
Assistente Técnica
Contramestre
Serralheiro Civil

U/E/O
DFin
OGMEng
OGFE

Pensão
€ 844,26
€ 537,66
€ 574,48
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Arménio Ingres Silva
Bélchior Moreno Guiomar
Carlos Alberto Lisboa
Carlos Eduardo Afonso
Dulcineia Cotovio Rodrigues Garcia Simões
Elisabete Conceição C. P. Madeira Costa
Eugénia Maria Caçador Neves
Filipe Pedro Silva Machado Almeida
Francisco Valério Cardoso Assistente
Januário Pereira Antunes
João Cândido Teixeira
José Lúcio Morais Baptista Galinha
Lúcia Pitrez Santos Pereira Faria
Manuel Lopes Rosa Gameiro
Manuel Santos Pinto
Maria Emília Pinto Marinho Silva Sá Martins
Maria Georgete Ferreira Silva Almeida
Maria Jesus Ribeiro Freitas Lopes
Maria Luísa Faria
Maria Luísa Felgueiras Diniz
Maria Lurdes Ferreira Jorge
Maria Manuela Cunha Pires Medeiros
Mário Manuel Nunes Fonte
Natália Maria Fernandes Santos
Odelete Conceição Silva Santos Dinis
Vítor João Vilaça Rocha Moreira
Vítor Manuel Ferreira Oliveira

Técnico Equiparado
Mestre
Especialista de Informática
Assistente Técnico
Assistente Técnica
Empregada Administrativa
Empregada de Messe
Assistente Técnico
Operacional
Técnico Equiparado
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Enfermeira-Chefe
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Técnica de Informática
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Costureira
Chefe de Secção
Telefonista
Assistente Operacional
Emp. Admin. Principal
Professor Assistente
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OGFE
OGMEng
OGFE
DFin
DFin
OGFE
MM
DFin
DFin
LMPQF
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
OGFE
OGMEng
MM
DFin
OGFE
DFin

€ 956,86
€ 670,28
€ 2 285,91
€ 1 086,22
€ 618,08
€ 672,16
€ 513,05
€ 848,91
€ 955,24
€ 1 153,47
€ 703,16
€ 841,08
€ 419,03
€ 691,55
€ 800,82
€ 2 345,21
€ 695,70
€ 912,43
€ 1 095,96
€ 1 026,31
€ 791,04
€ 522,08
€ 756,26
€ 603,69
€ 454,84
€ 497,06
€ 1 562,76

(Aviso n.º 443/14, DR, 2.ª série, n.º 07, de 10jan14)

01 de março de 2014
Nome
Aníbal Henriques Feliciano
Balbina Calisto Vicente
Branca Amélia Sousa Vieira
Carlos Marques Almeida
Francisco José Silva Gomes
Hortência Jesus Vicente Ramos
Irene Santos Pereira Freire
João Luís Gramacho
José Lopes Silva
José Rodrigues Santos
Leonor Ornelas Medeiros Tavares
Marciano Guerra Ferreira
Maria Emília Tomé Garcia
Maria José Ribeiro Costa
Salvador Luís Pereira Gomes

Função

U/E/O

Empregado de Armazém
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Condutor Auto
Técnico Licenciado
Enfermeira Graduada
Assistente Técnica
Empregado de Armazém
Encarregado de Armazém
Professor Auxiliar Convidado
Professora
Cozinheiro
Costureira
Empregada de Messe
Chefe de Bar

MM
DFin
DFin
MM
MM
DFin
DFin
MM
MM
DFin
DFin
DFin
OGFE
MM
MM

Pensão
€ 597,27
€ 483,10
€ 986,40
€ 698,51
€ 1 103,23
€ 1 932,32
€ 1 218,65
€ 790,04
€ 659,00
€ 1 371,56
€ 883,33
€ 713,30
€ 518,31
€ 499,21
€ 669,06

(Aviso n.º 1 829/14, DR, 2.ª série, n.º 27, de 07fev14)
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01 de abril de 2014
Nome

Função

Amélia Gonçalves Almeida Pereira
Anastácio Manuel Santos Caseirito
António Francisco Perú Efe
Corália Piedade Jesus
Elisa Maria Santos Mercenário Lourenço
Francisco Gomes Lopes
Francisco José Silva Santos
Idalina Domingues Freire Lascas
Isabel Ascensão Cerqueira Azeredo Costa
José António Fernandes Caetano
Ludovico Augusto Lousa Dias Branco
Maria Adelaide Jesus Santos Ramos
Maria Alice Cardoso Melo Ferreira Peixoto
Maria Alice Correia Pequeno
Maria Alice Vieira Aguiar Branco Parente
Maria Antónia Ferraz Costa Pinto Pereira Silva
Maria Conceição Sardinha Vicente
Maria Cristina Rainha Antunes
Maria Fernandes Lopes Conceição
Maria Helena Marques Santos
Maria Helena São Pedro Rosa Azevedo Almeida
Maria Isabel Santos Boavida
Maria Lisete Ruas
Maria Pereira José
Nelson Silva Lisboa
Olinda Conceição Costa Amaral

Assistente Operacional
Empregado Administrativo
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Cozinheira
Encarregado Principal Armazém
Encarregado de Armazém
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Encarregado de Armazém
Encarregado Geral Operacional
Assistente Operacional
Operária 1.º Escalão
Técnica Equiparada
Empregada Administrativa
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Empregada Administrativa
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Rececionista

U/E/O
DFin
MM
DFin
DFin
MM
MM
OGFE
DFin
DFin
MM
DFin
DFin
MM
LMPQF
MM
DFin
DFin
OGFE
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
MM

Pensão
€ 623,12
€ 694,23
€ 885,59
€ 744,29
€ 379,04
€ 749,71
€ 775,94
€ 714,95
€ 1 037,40
€ 672,67
€ 485,92
€ 696,17
€ 514,68
€ 810,86
€ 760,29
€ 1 037,65
€ 945,86
€ 559,10
€ 877,54
€ 688,85
€ 949,70
€ 692,48
€ 828,58
€ 409,72
€ 837,06
€ 530,57

(Aviso n.º 3 349/14, DR, 2.ª série, n.º 47, de 07mar14)

01 de maio de 2014
Nome
Ana Paula Pedro Horta Mateus Cardoso
António Joaquim Pereira Ramos
António Manuel Rosa Faustino
Armando Luís Florindo Parracho
Artur Pedro Antunes
Cândida Jesus Ferreira Chaves Santos
Carlos Alberto Azinheira Sousa
Elvira Correia Brito Antunes
Gilda Maria Soares Almeida
João Maria Batalha Jacinto
José Carreiro Folgado
José Luís Gonçalves Correia Mata
Luís António Pina Peixoto

Função
Assistente
Analista de Sistemas
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Mecânico Auto
Assistente Operacional
Contramestre
Assistente Operacional
Cozinheira
Condutor Auto
Técnico de Informática
Professor Associado com Agregação
Empregado de Armazém

U/E/O
DFin
MM
DFin
DFin
MM
DFin
MM
DFin
MM
MM
OGFE
DFin
MM

Pensão
€ 1 830,03
€ 1 113,89
€ 707,94
€ 726,39
€ 652,21
€ 618,27
€ 650,31
€ 747,41
€ 475,49
€ 627,53
€ 1 552,22
€ 3 614,75
€ 649,15

4.ª Série

ORDEM DO EXÉRCITO N.º 1/2014

Luís Bento
Luís Maria Ramos
Luís Santos Cruz Ventura
Maria Amália Faria Oliveira Rodrigues
Maria Anjos Dias Mendes Cunha
Maria Dores Moreira Miguel
Maria Fátima Pires Sarmento Videira
Gonçalves Ferreira
Maria Glória Matos Viegas
Maria Graça Castro Cabral Melo Borges
Maria Isabel Dias Fernandes Correia
Maria Jesus Cachado Pessanha Oliveira
Caimoto Duarte
Maria Luísa Ângelo Pereira
Maria Luísa Oliveira Costa Santos
Maria Luísa Saramago Rosado
Maria Manuel Calado Carrasco
Maria Teresa Amaral Pereira Gouveia
Palmira Henriques Simões Garcia
Vitorino Faustino Neto Gonçalves
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Preparador de Trabalho
Encarregado de Manutenção
Mestre
Assistente Técnica
Empregada Administrativa
Contínua
Assistente Técnica

OGFE
MM
OGMEng
DFin
MM
MM
DFin

€ 630,53
€ 603,31
€ 613,31
€ 941,52
€ 688,18
€ 577,95
€ 1 079,08

Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Professora

DFin
DFin
DFin
DFin

€ 667,92
€ 957,74
€ 1 022,31
€ 2 671,78

Assistente Técnica
Assistente Operacional
Técnica 1.ª Classe
Empregada Administrativa
Principal
Técnica Superior
Costureira
Mestre

DFin
DFin
DFin
MM

€ 995,14
€ 601,39
€ 1 265,46
€ 719,99

DFin
OGFE
OGFE

€ 1 061,29
€ 543,39
€ 759,14

(Aviso n.º 4 666/14, DR, 2.ª série, n.º 68, de 07abr14)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo, General.

Está conforme:

O Vice-CEME
no exercício de poderes no âmbito das
atribuíções do Comando do Pessoal

António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
4.ª SÉRIE
N.º 02/31 DE AGOSTO DE 2014
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 1.ª Classe, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo Decreto, o Técnico Superior (91003286) Rui Manuel da Silva Coelho Picado.
(Despacho de 12mai14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea b) do
n.º 2 do artigo 26.º, do n.º 2 do artigo 27.º, n.º 3 do artigo 34.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 artigo 25.º do mesmo diploma
legal, o Professor Doutor do MPCE (91048176) José Luís Gonçalves Correia da Mata.
(Despacho de 27mar14)

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 27.º e n,º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º
do mesmo Decreto, os seguintes civis:
Assistente Técnica MPCE
Assistente Técnica MPCE

(92086371) Maria Helena Pimenta Gonçalves Semedo Ferreira;
(92033477) Maria Júlia Lourenço das Neves.
(Despacho de 16abr14)

Técnica Informática Adjunta
Assistente Técnico QPCE
Assistente Operacional MPCE

(92010587) Maria Francisca Dias Calhau Nunes;
(91006385) Luís Filipe Amendoeira Valentim;
(92002987) Maria Luísa Drago Costa Rodrigues.
(Despacho de 12mai14)
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Assistente Operacional MPCE
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(92011574) Alexandrina da Conceição Lopes Guerra;
(91002497) Luís Manuel Silvestre Marques.
(Despacho de 19mai14)

Assistente Técnica MPCE
Assistente Operacional MPCE

(92025476) Maria Manuela Segurado Correia Lopes da Silva;
(91003585) Armando Carlos Moreira.
(Despacho de 03jun14)

Assistente Técnica MPCE

(92101973) Antónia Maria Pires Manteigas Telha.
(Despacho de 20jun14)

Louvores
Louvo o Professor Doutor do MPCE (91048176) José Luís Gonçalves Correia da Mata, pela
forma extremamente competente e devotada como ao longo dos últimos trinta e oito anos
desempenhou as suas funções docentes e não docentes na Academia Militar.
Como docente no Departamento de Ciências e Tecnologias da Engenharia da Academia Militar,
coordenador do Grupo Disciplinar do Curso de Engenharia Eletrotécnica da Arma de Transmissões há
mais de quinze anos, e ainda como responsável do Laboratório de Eletricidade, o Professor Correia da
Mata evidenciou, no âmbito técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades
pessoais, humanas, profissionais e éticas, tendo pautado o seu desempenho por uma genuína
transparência e frontalidade, por uma inexcedível dedicação, pela integridade de caráter e pela
irrepreensível conduta moral.
Em todas as funções que desempenhou na Academia Militar, demonstrou a rara craveira
intelectual, a elevada competência e capacidade de trabalho, sentido pedagógico, total disponibilidade,
determinação e reconhecida aptidão, o que contribuiu significativamente, através da sua valorização
académica pessoal, para a qualificação científica e prestígio do quadro docente da Academia Militar.
No âmbito do serviço docente que prestou a Academia Militar, merece ainda referência especial
a forma como desde sempre acompanhou os desafios que lhe foram propostos, ao lecionar várias
unidades curriculares, mantendo-as sempre atualizadas, com a sua capacidade analítica, visão
sistémica, espírito de iniciativa e sentido simultaneamente crítico e prospetivo.
Neste âmbito, acompanhou com elevado sentido de serviço os alunos dos Cursos de
Transmissões do Exército e da Guarda Nacional Republicana bem como do Curso de Serviço de
Material - Eletrónica e Mecânica, nomeadamente nos últimos anos como coorientador de diversas
teses de mestrado no IST onde prestou apoio considerável aos alunos, que se traduziu em resultados
muito positivos para os alunos e para a Academia Militar no âmbito do Ensino Superior Publico
Universitário.
Pela forma extremamente nobilitante como desempenhou as funções que lhe foram cometidas
na Academia Militar ao longo de uma vida e de uma carreira reconhecida pelos seus pares e pelo
conjunto de qualidades pessoais e profissionais evidenciadas, de que se destacam os elevados dotes de
caráter, a abnegação, a lealdade, a coragem moral, a metodologia pró-ativa, e a capacidade prospetiva,
e justo reconhecer que os serviços prestados pelo Professor Correia da mata contribuíram inequívoca e
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão da Academia Militar e do
Exército Português, pelo que estes devem ser considerados como extraordinários, relevantes e de
elevado mérito.
27 de março de 2014 – O Chefe do Estado-Maior do Exército, Carlos António Corbal
Hernandez Jerónimo, General.
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II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Exonerações
Despacho (extrato) n.º 7 020/2014
Por despacho de 16 de maio de 2014 do Exmo. TGen Campos Gil, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando do Pessoal:
Pedro Manuel Guedes Macedo Girão, Assistente Graduado (Anestesiologia) do Mapa de
Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar Regional n.º 1, é autorizado a cessar a relação jurídica de
emprego público, por exoneração a seu pedido, a partir de 1 de junho de 2014, nos termos do n.º 1,
alínea b) e n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
20 de maio de 2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 103, de 29mai14)

Despacho (extrato) n.º 8 684/2014
Por despacho de 11 de junho de 2014 de S. Ex.ª o Gen Chefe do Estado-Maior do Exército:
Maria do Rosário Grego Ramos Rasteiro Vilela, Assistente Hospitalar (Cardiologia) do
Mapa de Pessoal Civil do Exército/Hospital Militar das Forças Armadas — Polo de Lisboa, é
autorizada a cessar a relação jurídica de emprego público, por exoneração a seu pedido, a partir de 14
de julho de 2014, nos termos do n.º 1, alínea b) e n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de
fevereiro.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
25 de junho de 2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves,Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 127, de 04jul14)

Rescisões
Aviso (extrato) n.º 5 890/2014
Nos termos do artigo 33.º, n.º 2, e artigo 37.º, alínea d) do n.º 1, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, torna-se público que João António Horta Gato, professor dos ensinos básico e secundário
do Mapa de Pessoal Civil do Exército/Academia Militar, cessou o Contrato de Trabalho em Funções
Públicas por Tempo Indeterminado, por caducidade, de acordo com a alínea b) do artigo 251.º, do
Anexo I — Regime, do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com efeitos a 1 de
abril de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
16/04/2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 90, de 12mai14)

Ingresso no Quadro
Despacho (extrato) n.º 9 060/2014
Por despacho de 26 de junho de 2014 do Exmo. TGen VCEME, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal:
Carla Cristina Pereira Rodrigues, Técnica Superior, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, nos termos do
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disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas
pelas Leis n.os 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, mantendo o
posicionamento remuneratório entre a 3.ª e 4.ª posição e nível remuneratório entre o 19 e 23 nível,
da tabela remuneratória única, com produção de efeitos à data 1 de junho de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
03de julho de 2014. — O Chefe da Repartição, em substituição de funções, Fernando Artur
Ferreira Teixeira, TCor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 134, de 15jul14)

Aviso (extrato) n.º 8 444/2014
Nos termos do n.º 6 e 7, do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, com as
alterações introduzidas pelas Leis n.os 64-B/2011 de 30 de dezembro, e 66-B/2012 de 31 de dezembro
e, nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se público que foi
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade, na figura de cedência de interesse público, na
carreira, Técnica de Diagnóstico e Terapêutica, área funcional de cardiopneumologia, a trabalhadora
Cândida de Sousa Correia Belejo, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, mantendo a posição
remuneratória correspondente ao 1.º escalão, índice 175, da tabela remuneratória única, com efeitos
reportados a 01 de janeiro de 2013.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
14 de julho de 2014. — O Chefe da Repartição (em regime de substituição), Fernando Artur
Ferreira Teixeira, TCor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 139, de 22jul14)

Despacho (extrato) n.º 6 118/2014
Por despacho de 27 de março de 2014 do Exmo. TGen Campos Gil, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal:
Henriqueta Lourenço Santos, na Categoria de Técnica de Informática Grau 2, Nível 2, Área
Funcional de Informática, da Carreira de Técnico de Informática, do Mapa de Pessoal do Instituto
Português do Desporto e Juventude, I. P., foi autorizada a consolidação de mobilidade interna na
categoria, para o Mapa de Pessoal Civil do Exército (MPCE), a partir de 1 de março de 2014, nos
termos do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, mantendo a posição remuneratória,
escalão 2 e índice 550.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
24 de abril de 2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 90, de 12mai14)

Despacho (extrato) n.º 7 907/2014
Por despacho de 16 de maio de 2014 do Exmo. TGen Campos Gil, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal:
Joaquim de Jesus Cascalheira, Assistente Técnico, foi autorizado a consolidação definitiva da
mobilidade interna na categoria, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, nos termos do disposto no artigo
64.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 64-B/2011 de
30 de dezembro, e 66-B/2012 de 31 de dezembro, mantendo o posicionamento remuneratório entre a 1.ª
e 2.ª posição e nível remuneratório entre o 5.º e 7.º nível, da tabela remuneratória única, com produção de
efeitos à data 1 de março de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
29 de maio de 2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 115, de 18jun14)
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Despacho (extrato) n.º 8 021/2014
Por despacho de 16 de maio de 2014 do Exmo. TGen Campos Gil, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal:
Maria Alice Ferreira de Almeida, Assistente Técnica, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, nos termos do
disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas
Leis n.os 64-B/2011 de 30 de dezembro, e 66-B/2012 de 31 de dezembro, mantendo o
posicionamento remuneratório entre a 4.ª e 5.ª posição e nível remuneratório entre o 9.º e 10.º nível,
da tabela remuneratória única, com produção de efeitos à data do despacho.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
29 de maio de 2014. — O Chefe da Repartição, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 116, de 19jun14)

Despacho (extrato) n.º 9 061/2014
Por despacho de 26 de junho de 2014 do Exmo. TGen VCEME, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal.
Paulo Jorge Nestor Valado, Assistente Técnico, foi autorizado a consolidação definitiva
da mobilidade interna na categoria, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, nos termos do disposto
no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis
n.os 64-B/2011 de 30 de dezembro, e 66-B/2012 de 31 de dezembro, mantendo a 1.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 5, da tabela remuneratória única, com produção de efeitos à
data 3 de junho de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
03 de julho de 2014. — O Chefe da Repartição, em substituição de funções, Fernando Artur
Ferreira Teixeira, TCor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 134, de 15jul14)

Despacho (extrato) n.º 9 059/2014
Por despacho de 26 de junho de 2014 do Exmo. TGen VCEME, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal.
Luís Miguel Cordeiro Páscoa, Assistente Operacional, foi autorizado a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, nos termos do
disposto no artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas
Leis n.os 64-B/2011 de 30 de dezembro, e 66-B/2012 de 31 de dezembro, mantendo o
posicionamento remuneratório entre a 3.ª e 4.ª posição e nível remuneratório entre o 3 e 4 nível, da
tabela remuneratória única, com produção de efeitos à data 1 de maio de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do TC)
03 de julho de 2014. — O Chefe da Repartição, em substituição de funções, Fernando Artur
Ferreira Teixeira, TCor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 134, de 15jul14)
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III — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro de 1999 (Regime
de Acidentes em Serviço e Doenças Profissionais), torna-se público o nome do pensionista, a seguir
identificado, que é abonado da respetiva pensão/remissão pela Caixa Geral de Aposentações:
Posto

BI

Sold GE DFA (30337629)

Nome

Pensão/Remissão

Data

José Vontade

€ 1 264,41

01-03-2014

Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir do próximo mês de junho, ou desde as datas que se indicam, passam a ser abonados da
respetiva pensão pela Caixa Geral de Aposentações:
01 de junho de 2014
Nome
Américo Fernando Marques
Pimenta
Ana Conceição Jesus Moreira
Henriques Nunes
Antónia Fátima Anjos Lameiras
Conceição Tavares
Arminda Assunção Pequeno
Cacilda Vitória Silva Ribeiro
Carlos Alberto Guerra Machado
Irmina Pires Oliveira
Leonilde Correia Campos Grade
Leopoldina Rosa Silva Xavier
Maria Amélia Nunes Graça Matias
Ralas
Maria Arlete Teixeira Costa Pereira
Maria Cândida Monteiro Madureira
Martins
Maria Fátima Carvalho Oliveira
Costa
Maria Fátima Conceição Alvarinho
Maria Fátima Oliveira Vilela
Azevedo
Maria Helena Pimenta Gonçalves
Semedo Ferreira
Maria Idalina Almeida Carvalho
Maria Inocência Neves Andrade
Correia
Maria Prazeres Jesus Gaio
Maria Susana Ferreira Brito
Maria Teresa Caneira Antunes Feio
Babo

Função

U/E/O

Pensão

Assistente Operacional

DFin

€

619,48

Assistente Técnica

DFin

€ 1 227,14

Assistente Técnica

DFin

€ 1 002,85

Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Professora
Assistente Técnica

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€ 1 077,98
€ 916,79
€ 679,91
€ 766,16
€ 615,17
€ 2 742,83
€ 657,97

Assistente Operacional
Assistente Técnica

DFin
DFin

€
€

587,28
858,30

Assistente Técnica

DFin

€

754,59

Técnica Principal
Assistente Técnica

DFin
DFin

€ 1 140,24
€ 918,42

Assistente Técnica

DFin

€ 1 015,04

Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin

€
€

Técnica de Informática
Grau 1
Assistente Técnica
Chefe de Serviço

DFin

€ 1 065,24

DFin
DFin

€ 829,13
€ 2 375,27

680,32
661,74

(Aviso n.º 5 768/14, DR, 2.ª série, n.º 88, de 08mai14)
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01 de julho de 2014
Nome
Ana Natália Pedras Pinguicha
Elsa Alcina Grangeon Cavaleiro
Isabel Maria Pereira Silva
Correia
José Manuel Álvares Soares
Moura
José Reis Alfaiate
Luísa Maria Castanheira Martins
Dias Santos
Maria Céu Barros Jesus
Maria Edite Simões Soares
Santos Aveleira
Maria Fátima Ramos Pantaleão
Sousa Lopes
Maria Fátima Silva Gonçalves
Maria Teresa Pinto Santos Cardoso
Ferreira Cruz

Função

U/E/O

Pensão

Enfermeira Graduada
Assistente Técnica
Assistente Técnica

DFin
DFin
DFin

€ 2 035,94
€ 936,78
€ 800,45

Assistente Técnico

DFin

€

Assistente Operacional
Assistente Técnica

DFin
DFin

€ 737,25
€ 1 052,89

Assistente Operacional
Assistente Técnica

DFin
DFin

€
€

537,05
556,28

Assistente Técnica

DFin

€

871,82

Assistente Operacional
Assistente Técnica

DFin
DFin

€
€

499,91
900,50

952,47

(Aviso n.º 6 872/14, DR, 2.ª série, n.º 109, de 06jun14)

01 de agosto de 2014
Nome
Alzira Rocha Tigeleiro
Ana Maria Garcia Mendes
Antónia Maria Barradas Pires Silva
Antónia Maria Pires Manteigas Telha
António Dionísio Rosário
Armando Jorge Rodrigues Graça Melo
Filipa Pontes Nunes Carrasqueira
Francisco José Silva Gomes Alho
Jacinta Maria Jesus Ferreira Jorge
Gémio
João Cândido Ramos
José Fernando Paulo Neves
Luís Manuel Silvestre Marques
Manuel David Caciano Pereira Franco
Margarida Maria Teixeira Poço
Maria Benilde Ferreira Vinagreiro
Maria Filomena Conceição Alves
Costa Magno
Maria Graça Chouco Ferreira Cunha
Henriques
Maria João Pereira Dias Moita
Maria Livramento Barbosa Vieira
Maria Lurdes Bártolo Plácido
Carrasco
Maria Olídia Farias Vieira
Maria Teresa Marques Pissarreira
Nuno Manuel Nunes Pinto
Olívia Lurdes Fernandes Santos
Virgílio Alves Correia

Função

U/E/O

Pensão

Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Técnico Principal
Assistente Técnica

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€ 624,42
€ 720,70
€ 1 042,48
€ 904,25
€ 816,40
€ 539,43
€ 1 005,24
€ 1 466,31
€ 819,46

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnico
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnica

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€
€
€
€
€
€
€

887,57
856,91
685,20
911,41
549,57
514,25
967,55

Assistente Técnica

DFin

€

828,04

Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica

DFin
DFin
DFin

€ 746,56
€ 1 038,40
€ 940,00

Assistente Operacional
Técnica Superior
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€ 344,00
€ 1 456,83
€ 1 038,50
€ 606,16
€ 676,06

(Aviso n.º 7 789/14, DR, 2.ª série, n.º 128, de 07jul14)
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01 de setembro de 2014
Nome

Função

Ana Bela Jesus Santa Bárbara
Sousa Daniel
Arnaldo João Barraco Piçarra
Catarina Ascensão Bajança Sardinha
Correia
Eduardo Manuel Fernandes Mata
Felício Teixeira
Fernanda Alves Silva Gonçalves
Francelina Virgínia Silva Rêgo
Gameiro Casaca
Francisco José Antunes Soares
Jaime José Oliveira Silva
José Luís Silva Figueiredo Lopes
Maria Cecília Soares Lopes Pereira
Maria Conceição Jacinto Pereira
Maria Helena Duarte Figueiredo
Maria Helena Oliveira Batista Durães
Maria Isabel Vieira Xufre Pacheco
Santos
Maria João Olívia Sequeira Marcelino
Azevedo Maia
Maria Manuela Carvalho Alegria
Maria Margarida Graça Mateus
Machado
Miraldina Conceição Catarino
Cadete Santos
Rui José Fernandes Dias

U/E/O

Pensão

Assistente Técnica

DFin

€ 1 037,46

Assistente Operacional
Escriturária Datilógrafa

DFin
DFin

€
€

Assistente Graduado
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnica

DFin
DFin
DFin
DFin

€ 2 127,41
€ 1 125,96
€ 404,44
€ 890,99

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Técnica

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€ 863,68
€ 501,96
€ 626,02
€ 1 054,79
€ 404,44
€ 982,12
€ 637,35
€ 1 013,49

Técnica de Informática
Grau 2
Assistente Técnica
Assistente Técnica

DFin

€ 1 438,30

DFin
DFin

€
€

Enfermeira Graduada

DFin

€ 1 906,20

Datilógrafo

DFin

€ 1 115,05

717,41
764,00

718,69
899,60

(Aviso n.º 9 063/14, DR, 2.ª série, n.º 151, de 07ago14)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo, General.

Está conforme:
O Vice-CEME
no exercício de poderes no âmbito das
atribuíções do Comando do Pessoal

António Carlos de Sá Campos Gil, Tenente-General.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

ORDEM DO EXÉRCITO
4.ª SÉRIE
N.º 03/31 DE DEZEMBRO DE 2014
Publica-se ao Exército o seguinte:

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA

Condecorações

Considerando que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Estremoz, Sr. Luís Filipe Pereira
Mourinha, tem mantido e incentivado durante os seus mandatos políticos, ao longo de 16 anos,
excelente relacionamento institucional entre o Município de Estremoz e o Exército Português, em
particular com o Regimento de Cavalaria 3.
De salientar a total disponibilidade e excecional empenho pessoal do Presidente Luís Mourinha
na concretização dos múltiplos e variados apoios prestados ao Regimento e ao Exército, destacando a
cedência de infraestruturas desportivas municipais que tem possibilitado aos militares uma prática
contínua de desportos e educação física, bem como as ações de partilha de recursos e equipamentos
com benefícios mútuos.
Todos estes apoios e ações conjuntas só foram possíveis devido a personalidade carismática do
Líder do Município, Presidente Luís Mourinha, tendo demonstrado nas suas palavras e ações,
qualidades e virtudes assentes em sólidas convicções de prestação de serviço público, promovendo
uma profícua parceria no plano histórico - socio cultural que determinou a afirmação do Regimento e
do Exército na comunidade estremocense, em particular e na sociedade Portuguesa em geral.
Pautando sempre a sua conduta pelos nobres princípios da ética, lealdade, abnegação e espírito
de missão, é o Presidente Luís Mourinha reconhecido pelos militares do Regimento como um
inestimável cooperador e amigo do RC3 - Dragões de Olivença - e digno de ser apontado ao respeito e
à consideração pública, contribuindo de forma significativa e inequívoca para a eficiência, prestígio e
cumprimento da missão do Regimento de Cavalaria 3 e do Exército.
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 no artigo 26.º, no n.º 2 do artigo 27.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 artigo 25.º do diploma legal, o Sr. Luís Filipe Pereira Mourinha.
(Despacho de 09set14)

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 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do
mesmo Decreto, os seguintes Civis:
Professora MPCE

(92023698)

Maria Virgínia Cortez de Miranda;
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João Manuel Boavida de Brito.
(Despacho de 31out14)

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 27.º e n.º 3 do artigo 34.º, do
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º do
mesmo Decreto, os seguintes Civis:
Tecn
Ass
Ass
Ass
Ass
Ass
Ass

Inf GR2
Tecn
Tecn
Tecn
Tecn
Tecn
Tecn

MPCE
MPCE
MPCE
MPCE
MPCE
MPCE
MPCE

(92001774)
(92013581)
(91000282)
(92000389)
(92006687)
(92005893)
(92038374)

Maria João Oliveira Sequeira Marcelino Azevedo Maia;
Ana Paula Marques Moreira da Graça;
Fernando António Rosário Luís Pimenta;
Maria Dulcinea de Matos Soares Dias;
Maria do Sameiro da Silva Ferreira Bastos;
Maria Fernanda Bernardo Rocha Luz;
Maria do Céu Baptista Morgado.
(Despacho de 08set14)

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha D. Afonso
Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, nos termos do disposto no artigo 26.º e n.º 2 do artigo 27.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, os seguintes Civis:
Ass Op MPCE (92021878) Maria Georgete Ferreira Silva Almeida;
Ass Op MPCE (91016981) Fernando Pinto de Castro;
Ass Op MPCE (92016888) Maria Clara Miranda de Freitas Figueiredo.
(Despacho de 08set14)

Louvores
Louvo o Ass Op (91016981) Fernando Pinto de Castro pela elevada competência, extraordinário
desempenho e relevantes qualidades pessoais e profissionais reveladas, ao longo dos últimos três anos, no
exercício das funções de condutor do Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército.
Com notável espírito de bem servir evidenciou uma permanente disponibilidade e prontidão
para o serviço, revelando alta competência técnico-profissional, grande capacidade de trabalho e
espírito de missão, na execução de todas as tarefas que lhe foram solicitadas, com particular destaque
no âmbito do cumprimento da exigente agenda do Tenente-general VCEME. Mercê o seu elevado
profissionalismo e sentido de responsabilidade, assegurou à viatura de serviço que lhe foi atribuída um
extremoso cuidado na sua limpeza e apresentação, bem como rigoroso cumprimento dos critérios de
operacionalidade, incluindo a meticulosa observância de todos os requisitos estabelecidos para a sua
manutenção e conservação.
O seu espírito de colaboração e vontade de bem servir ficaram bem patentes na particular
atenção que sempre dedicou ao planeamento e preparação de todas as deslocações de serviço,
aplicando em todas as situações as regras e boas práticas de segurança rodoviária, pelo que granjeou a
confiança do seu chefe e contribuiu para a boa imagem da Instituição que serve.
Pelas virtudes cívicas e elevada competência técnico-profissional assinaladas, o Assistente
Operacional Fernando Castro prestou serviços muito meritórios e demonstrou saber fazer e atingir os
objetivos que lhe foram fixados, não regateando esforços, mesmo com prejuízo do seu tempo de
descanso, tendo evidenciado elevados dotes de caracter e aptidão para bem servir em todas as
circunstâncias, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão
do Exército.
08 de setembro de 2014 – O Chefe do Estado-Maior do Exército, Carlos António Corbal
Hernandez Jerónimo, General.

4.ª Série
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II — ADMISSÕES
Nomeações e Contratos
Despacho (extrato) n.º 11 054/2014
Por despacho de 28 de julho de 2014 do Exmo. TGen VCEME, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal:
É autorizada a celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo
Certo, a tempo parcial de 60 %, no mapa de pessoal civil do Exército, para o exercício de funções na
Academia Militar, do professor auxiliar convidado, António Carlos Rainha Perry da Câmara, com
efeitos a 1 de setembro de 2014, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 8/2010,
de 13 de maio, sendo remunerado a 60 % do 4.º escalão, índice 245, da categoria de professor auxiliar,
em regime de tempo integral, da carreira docente universitária. (Isento de fiscalização prévia do TC).
22 de agosto de 2014. — O Chefe da RPC, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 167, 01set14)

Despacho (extrato) n.º 11 145/2014
Por despacho de 27 de agosto de 2014 do Exmo. TGen VCEME, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal:
É autorizada a passagem a Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado, em regime de tenure, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, após período
experimental de 5 anos, da professora coordenadora do Ensino Superior Politécnico (92058593)
Isabel Maria Baltazar Simões de Carvalho da Fonseca, do Instituto dos Pupilos do Exército, com
efeitos a 1 de setembro de 2014, nos termos da conjugação do n.º 3, do artigo 10.º e do n.º 1, do
artigo 10.º-A, do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, na sua
redação atual, sendo remunerada pelo 3.º escalão, índice 250, da categoria de professor coordenador,
em regime de dedicação exclusiva.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
27 de agosto de 2014. — O Chefe da RPC, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 169, 03set14)

Despacho (extrato) n.º 11146/2014
Por despacho de 27 de agosto de 2014 do Exmo. TGen VCEME, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal:
É autorizada a manutenção do Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado, no mapa de pessoal civil do Exército, para o exercício de funções na Academia
Militar, após período experimental, do professor auxiliar Fernando José Gautier Luso Soares, com
efeitos a partir de 16 de outubro de 2014, nos termos do n.º 1 do artigo 25.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 8/2010, de 13
de maio.
Vence pelo escalão 2, índice 210, em regime de dedicação exclusiva, da categoria de professor
auxiliar, da carreira docente universitária.
(Isento de fiscalização prévia do TC).
27 de agosto de 2014. — O Chefe da RPC, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 169, 03set14)
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Despacho (extrato) n.º 11 909/2014
Por despacho de 27 de julho de 2014 do Exmo. General Chefe do Estado-Maior do Exército:
É autorizada a celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo
Certo, a tempo parcial de 60 %, no mapa de pessoal civil do Exército, para o exercício de funções na
Academia Militar, com o professor auxiliar convidado, Jorge Armando Pinheiro Simão, com efeitos
a 1 de setembro de 2014, nos termos dos artigos 15.º e 31.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de agosto e pela Lei n.º 8/2010,
de 13 de maio, sendo remunerado a 60 % do 2.º escalão, índice 210, da categoria de professor auxiliar,
em regime de tempo integral, da carreira docente universitária.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
17 de setembro de 2014. — O Chefe da RPC, Álvaro Manuel Claro Guedes Seixas Rosas, Cor Cav.
(DR, 2.ª série, n.º 185, 25set14)


III — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO
Rescisões
Despacho (extrato) n.º 11 514/2014
Em cumprimento do estabelecido na alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de
junho, torna -se público que, António Pedro Rodrigues Mata, técnico superior do Mapa de Pessoal
Civil do Exército, cessou o Contrato de Trabalho em Funções Públicas em 31 de julho de 2014, ao
abrigo do Programa de Rescisões por Mútuo Acordo regulado pela Portaria n.º 8-A/2014, de 15 de
janeiro.
03 de setembro de 2014. — O Chefe da RPC, Nuno Correia Neves, Cor Inf.
(DR, 2.ª série, n.º 177, 15set14)

Ingresso no Quadro
Despacho (extrato) n.º 10 814/2014
Por despacho de 6 de agosto de 2014 do Exmo. TGen VCEME, no exercício de poderes no
âmbito das atribuições do Comando de Pessoal.
Patrícia Alexandra da Palma Ferreira, Técnica Superior, foi autorizada a consolidação
definitiva da mobilidade interna na categoria, no Mapa de Pessoal Civil do Exército, nos termos do
disposto no artigo 99.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, mantendo o posicionamento remuneratório
entre a 3.ª e 4.ª posição e nível remuneratório entre o 19 e 23 nível, da tabela remuneratória única, com
produção de efeitos à data 17 de julho de 2014.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
14 de agosto de 2014. — O Chefe da RPC, em substituição de funções, Donato Hélder da Costa
Tenente, TCor Cav.
(DR, 2.ª série, n.º 161, 22ago14)

Aviso (extrato) n.º 13225/2014
Nos termos do n.º 6 e 7, do artigo 64.º da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, com as
alterações introduzidas pelas Leis n.os 64-B/2011, de 30 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de
dezembro, e nos termos do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de fevereiro, torna-se
público que foi autorizada a consolidação definitiva da mobilidade, na figura de cedência de interesse
público, a trabalhadora Maria Inês Rocha Alves da Cruz Saavedra Ruvina, no Mapa de Pessoal
Civil do Exército, com efeitos reportados a 1 de abril de 2014.

4.ª Série
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Vence pelo escalão 1, índice 175, em regime de tempo completo de 35 horas semanais, na
carreira Especial Médica, área funcional de Medicina Física e de Reabilitação, da categoria de
Assistente Graduada Sénior.
(Isento de fiscalização prévia do TC.)
17 de novembro de 2014. — O Chefe da RPC, Álvaro Manuel Claro Guedes Seixas Rosas, Cor Cav.
(DR, 2.ª série, n.º 231, 28nov14)


IV — PENSÕES E APOSENTAÇÕES
Em cumprimento no disposto no artigo 100.º do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro
(Estatuto da Aposentação), torna-se pública a lista dos aposentados e reformados a seguir identificados
que, a partir dos meses que abaixo se indicam, passam a ser abonados da respetiva pensão pela Caixa
Geral de Aposentações:
01 de outubro de 2014
Nome
Ana Maria Garcia Saragoça Horta
António Manuel Figueiredo Condeço
António Manuel Leite Carneiro
Francisco António Mimoso Almanso
Gabriela Ponte Amaral Rego
Jesuína Baleza Eufrázio Ribeiro
Luís António Gonçalves Saldanha
Maria Conceição Carvalho Fernandes Chaves
Maria Esmeralda Santos
Maria Fátima Abreu Eiras
Maria Fátima Pinto Sousa Lopes
Maria Filomena Silva Martins
Maria Lurdes Valente Costa Ramalhinho
Maria Rosário Madeira Carrasco
Maria Teresa Oliveira Parracho
Odete Maria Abreu Vieira Cruz Gomes

Função
Assistente Operacional
Assistente Técnico
Assistente Graduado Sénior
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Professor
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Técnica Principal Fisioterapia
Assistente Operacional
Assistente Técnica

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 585,90
€ 668,04
€ 4 571,33
€ 515,16
€ 834,78
€ 457,65
€ 2 351,22
€ 676,66
€ 1 000,34
€ 627,15
€ 808,03
€ 557,69
€ 738,49
€ 1 143,35
€ 454,23
€ 1 002,04

(Aviso n.º 10 016/14, DR, 2.ª série, n.º 172, 08set14)

01 de novembro de 2014
Nome
Anabela Costa Raimundo Santos
Armando Manuel Monteiro Francisco
Elisabete Santos Figueiredo
Estrela Maria Pinto Sousa Soto Maior Santos Morais
Guilhermina Jesus Pereira
Hélder Henrique Pereira Palma
Helena Gulamhussen Vissanji
João António Gameiro Brites
Jorge Rosa Capitolino
José Manuel Gomes Castro
José Pedro Gonçalves Almeida Jorge
Leonilde Silva Santos Ferreira
Maria Fernanda Bernardo Rocha Luz

Função
Assistente Técnica
Professor
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnico
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Graduado
Assistente Graduado
Assistente Graduada
Assistente Técnica

U/E/O

Pensão

DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

€ 1 050,68
€ 2 795,64
€ 984,85
€ 700,13
€ 1 109,75
€ 976,28
€ 637,33
€ 617,45
€ 790,99
€ 2 793,30
€ 2 447,49
€ 2 682,42
€ 929,73
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Maria Júlia Jesus Vieira
Maria Liseta Fonseca Carneiro
Maria Rosa Silva Nunes
Maria Virgínia Cortez Miranda

Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Operacional
Professora
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DFin
DFin
DFin
DFin

€ 294,44
€ 642,37
€ 657,63
€ 3 000,11

(Aviso n.º 11 147/14, DR, 2.ª série, n.º 193, 07out14)

01 de dezembro de 2014
Nome

Função

Albertina Celeste Teixeira Queimado
João Carlos Louro Santos
Joaquim Tobias Cardoso Gonçalves
Maria Céu Baptista Morgado
Maria Graça Luz Fonseca Tomaz
Maria Manuela Tibério Bento

Assistente Técnica
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Técnica
Assistente Técnica

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 959,80
€ 940,28
€ 759,58
€ 928,13
€ 793,14
€ 745,95

(Aviso n.º 12 417/14, DR, 2.ª série, n.º 216, 07nov14)

01 de janeiro de 2015
Nome

Função

Aníbal Gomes Pólvora
Armando Gonçalo Silva Oliveira
João Silva Rosa
Joaquim Romão Barraco Piçarra
José Manuel Cardoso Campos
José Rosa Simões Barroso
Maria Glória Brito Silva Pedreira
Maria Manuela Jesus Silva Teixeira

Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Operacional
Assistente Técnica
Assistente Operacional

U/E/O
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin
DFin

Pensão
€ 686,70
€ 831,84
€ 462,38
€ 704,43
€ 647,19
€ 360,92
€ 614,26
€ 425,85

(Aviso n.º 13 628/14, DR, 2.ª série, n.º 236, 05dec14)

O Chefe do Estado-Maior do Exército
Carlos António Corbal Hernandez Jerónimo, General.
Está conforme:
O Ajudante-General do Exército

José Carlos Filipe Antunes Calçada, Tenente-General.

