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I — DESPACHOS 

 

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Ministro 

 

Despacho n.º 1 306/2017 

 

Nos termos do artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, delego no Chefe do Estado-Maior do Exército, Gen (10110879) Frederico José Rovisco 

Duarte, a competência para aprovação da minuta do contrato e da outorga do respetivo contrato referente 

ao procedimento 06/AC-UMC/2016 (aquisição de combustíveis rodoviários a granel). 

24 de janeiro de 2017. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo Ferreira Lopes. 

(DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev17) 
 

Defesa Nacional e Saúde 

 

Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da Saúde 

 

Despacho n.º 1 249/2017 

 

Na área do sangue, o Conselho da Europa tem vindo a recomendar, desde 1990, que os Estados 

desenvolvam mecanismos que garantam a autossuficiência em plasma, face às necessidades de utilização 

do mesmo, bem como dos medicamentos dele derivado. Como tal, entende-se que Portugal deve reunir 

progressivamente as condições para se tornar autossuficiente no fornecimento de plasma, de forma a 

aproveitar a totalidade do sangue obtido por dádiva voluntária, devendo, para tal, potenciar as diferentes 

capacidades instaladas no País nesta área. 

Por outro lado, na área do medicamento, é necessário garantir, de forma sustentada e contínua, o 

fornecimento de medicamentos inexistentes no mercado português, nomeadamente os que não se 

encontrem no mercado por desinteresse económico por parte da indústria farmacêutica, mas que continuam 

a constituir uma lacuna terapêutica. 

O Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (adiante Laboratório Militar), que tem 

a estrutura de Estabelecimento Fabril do Exército, prossegue missões com relevância direta para a Saúde. 

A cooperação entre o Laboratório Militar e os serviços do Ministério da Saúde tem décadas, tendo sido 

estabelecido em 1999 um protocolo para produção e distribuição de produtos destinados ao programa de 

substituição narcótica com metadona. Por outro lado, o Laboratório Militar produz e disponibiliza ao 

Serviço Nacional de Saúde soluções orais pediátricas e produz pequenos lotes dos comummente designados 

«medicamentos órfãos» destinados a doenças raras. 

A relevância desta cooperação entre a Saúde e a Defesa Nacional justifica uma articulação estratégica 

contínua ao nível das políticas, bem como uma coordenação entre organismos e serviços, criando sinergias 

que visam a melhor prossecução do interesse público. 

Tendo subjacente que a satisfação das atuais necessidades nas áreas do sangue e do medicamento se 

reveste de importância estratégica para o País, importa aprofundar a cooperação atualmente existente entre 

os Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde. 

Assim, cabe estudar a possibilidade de o Laboratório Militar intensificar a produção de 

medicamentos inexistentes no mercado português, nomeadamente os que não se encontrem no mercado por 

desinteresse económico por parte da indústria farmacêutica, mas que continuam a constituir uma lacuna 

terapêutica, obviando a ruturas no abastecimento de medicamentos que podem ter impacto negativo nos 

cuidados prestados aos doentes. 

Importa ainda avaliar as condições técnico-científicas e infraestruturais do Laboratório Militar, de 

forma a aferir a possibilidade de o mesmo proceder ao tratamento industrial do plasma português, em 

articulação com os serviços do Ministério da Saúde, com vista à produção de medicamentos derivados do 

plasma. 
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Esta colaboração estratégica entre a Defesa Nacional e a Saúde, com partilha de capacidades, 

permitirá proteger a soberania nacional, garantir a prossecução do interesse público e obter economias, 

através do incremento de sinergias entre o Laboratório Militar e as entidades com competência na área do 

medicamento e do sangue. 

Para o efeito, considera-se necessária a constituição de um grupo de trabalho, envolvendo organismos 

e serviços dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, com vista à apresentação de propostas concretas 

de colaboração na área do sangue e do medicamento. 

Assim, nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 

redação, os Ministros da Defesa Nacional e da Saúde determinam o seguinte: 

1 — Reforçar a colaboração estratégica entre as áreas da Defesa Nacional e da Saúde, 

aprofundando a cooperação atualmente existente. 

2 — Criar um grupo de trabalho interministerial para apresentar propostas concretas de 

colaboração nas áreas do sangue e do medicamento, com a seguinte missão: 

a) Determinar as condições técnico-científicas, infraestruturais e de rentabilidade do 

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos para o eventual tratamento industrial do plasma 

português, com vista à produção de medicamentos derivados do plasma; 

b) Identificar os medicamentos que podem ser produzidos pelo Laboratório Militar de 

Produtos Químicos e Farmacêuticos, designadamente os que deixaram de ser produzidos pela indústria 

farmacêutica pelo seu baixo custo e ou por serem utilizados em quantidades reduzidas, determinando os 

mecanismos de articulação entre o Laboratório Militar e os serviços do Ministério da Saúde; 

c) Identificar as condições necessárias para que o Laboratório Militar de Produtos Químicos 

e Farmacêuticos possa garantir a constituição e gestão de reservas estratégicas. 

3 — O grupo de trabalho tem a seguinte composição: 

a) Três representantes do Exército; 

b) Dois representantes do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos; 

c) Dois representantes do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.; 

d) Dois representantes do INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos 

de Saúde, I. P.; 

e) Um representante da Direção-Geral da Saúde; 

f) Um representante do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 

Dependências; 

g) Um representante do INSA — Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.; 

h) Um representante dos SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. 

4 — A coordenação do grupo de trabalho, no que concerne à área da Defesa Nacional, é 

assegurada pelo Exército e na área da Saúde, pelo INFARMED — Autoridade Nacional do Medicamento 

e Produtos de Saúde, I. P. 

5 — No prazo de cinco dias após a publicação do presente despacho, os organismos e serviços 

que integram o grupo de trabalho indicam aos Gabinetes dos membros do Governo que os tutelam os 

respetivos elementos. 

6 — Sempre que se mostre conveniente, podem ser convidados a colaborar com o grupo de 

trabalho outros elementos, a título individual ou como representantes dos serviços e organismos das áreas 

da Defesa Nacional e da Saúde, ou outras entidades com reconhecido mérito na matéria em causa. 

7 — Os Gabinetes dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Defesa Nacional e da 

Saúde acompanham os trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho, garantindo a orientação estratégica 

adequada. 

8 — Os serviços, organismos e estruturas dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, no 

âmbito das suas atribuições e áreas de intervenção, prestam ao grupo de trabalho a colaboração solicitada. 

9 — O grupo de trabalho apresenta aos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Defesa 

Nacional e da Saúde, sempre que solicitado, relatório com breve descrição dos trabalhados desenvolvidos 

e submete relatório final que sintetize as propostas resultantes da reflexão efetuada, no prazo máximo de 

90 dias, prorrogáveis por 30 dias, para efeitos de aprovação e posterior reforço da colaboração estratégica 

e cooperação entre os Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde. 
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10 — As entidades competentes dos Ministérios da Defesa Nacional e da Saúde, em estreita 

colaboração com o grupo de trabalho, elaboram os estudos económicos e de eficiência necessários, 

demonstrativos do impacto financeiro das medidas resultantes das tarefas elencadas no n.º 2, numa 

perspetiva de custo-benefício. 

11 — O grupo de trabalho extingue-se com a apresentação de um relatório final. 

12 — O apoio logístico às atividades do grupo de trabalho é assegurado pelo Laboratório Militar 

de Produtos Químicos e Farmacêuticos. 

13 — Os membros do grupo de trabalho, assim como os elementos nos termos do n.º 6, não 

auferem qualquer remuneração ou abono pelo exercício das suas funções 

14 — O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua publicação. 

23 de janeiro de 2017. — O Ministro da Defesa Nacional, José Alberto de Azeredo Ferreira 

Lopes. — O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. 

(DR, 2.ª Série, n.º 25, 03fev17) 
 

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

Gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

Despacho n.º 1 469/2017 

 

Delegação de competências no Chefe do Gabinete do Chefe do  

Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

1 — Nos termos disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 11.º da Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela 

Lei Orgânica n.º 6/2014, de 1 de setembro e no n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 184/2014, de 29 de 

dezembro, delego no Chefe do meu Gabinete, BGen (13020883) Eugénio Francisco Nunes Henriques, 

as competências que me estão legalmente conferidas para a prática dos seguintes atos administrativos 

relativos à gestão do pessoal do meu Gabinete: 

a) Autorizar a inscrição e participação de pessoal em reuniões, ações de formação ou outras 

missões de serviço, em território nacional e ao estrangeiro, inseridas em planos aprovados, após a respetiva 

cabimentação; 

b) Autorizar as deslocações de serviço, em território nacional, no âmbito da competência 

delegada pela alínea anterior, bem como o processamento das respetivas despesas com a deslocação e 

estada, e o abono das correspondentes ajudas de custo; 

c) Autorizar a condução dos veículos afetos ao meu Gabinete, nos termos do Regulamento de 

Uso de Viaturas na Forças Armadas e do Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, alterado pelas Leis 

n.º 3-B/2010, de 28 de abril e 55-A/2010, de 31 de dezembro; 

d) Conceder facilidades para estudos e para a prática de atividades desportivas; 

e) Autorizar a prestação de trabalho suplementar em dias úteis, nos dias de descanso semanal, 

obrigatório ou complementar, e nos feriados. 

2 — Nos termos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o 

disposto no n.º 3 do artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 5.º e no n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 184/2014, de 

29 de dezembro, delego no identificado Chefe do meu Gabinete, sem a faculdade de subdelegação, a 

competência que me é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, para autorizar a realização de despesas com a locação e aquisição de bens e serviços, inseridas em 

planos aprovados, após a respetiva cabimentação, até ao limite de € 5 000,00, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor. 

3 — Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 e no n.º 5 do Despacho n.º 966/2016, de 22 de 

dezembro de 2015, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 

20 de janeiro de 2016, subdelego no identificado Chefe do meu Gabinete, sem a faculdade de subdelegação, 

de acordo com os procedimentos estabelecidos, a competência para autorizar, os processamentos relativos 
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a deslocações em missão oficial ao estrangeiro no âmbito da competência conferida pela alínea a) do n.º 1 

do presente Despacho. 

4 — O presente Despacho produz os seus efeitos desde o dia 9 de janeiro de 2017, ficando por este 

meio ratificados todos os atos entretanto praticados pelo identificado Chefe do meu Gabinete, até à presente 

data, que se incluam no âmbito desta delegação de competências, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 

164.º do Código do Procedimento Administrativo. 

10 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 

Monteiro, General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 32, 14fev17) 
 

Comando do Exército 

 

Gabinete do Vice-Chefe do Estado Maior do Exército 

 

Direção de História e Cultura Militar 

 

Despacho s/n.º 

de 19 de abril de 2017 

 

Por despacho de S. Exa. o General CEME, de 19 de abril de 2017, é instituído o dia 03 de 

outubro como o Dia Festivo do Campo Militar de Santa Margarida (CMSM). 

 

Despacho s/n.º 

de 22 de janeiro de 2017 

 

Por despacho de S. Exa. o General CEME, de 22 de janeiro de 2017, exarado na Informação 

n.º 01/HM/17, da Direção de História e Cultura Militar, é instituída a Unidade de Apoio Geral de Material 

do Exército (UAGME) como Herdeira das Tradições e do Património Histórico do extinto Centro Militar 

Eletrónica (CME). 

 

 

 

 

O Chefe do Estado-Maior do Exército 

Frederico José Rovisco Duarte, General. 

 

Está conforme: 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

 

 

José Carlos Filipe Antunes Calçada, Tenente-General. 

 

 



  

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
2.ª SÉRIE 

N.º 02/28 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 
I — JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 

Condecorações 
 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, 
Grau Ouro, ao abrigo do disposto nos artigos 14.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 MGen 
(19073984) José Ulisses Veiga Santos Ribeiro Braga.  

(Despacho 24jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 13.º, 16.º e 

34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha Militar de Serviços 
Distintos, Grau Prata, os seguintes militares: 
 
 MGen  (17104379)  Pedro Jorge Pereira de Melo. 

(Despacho n.º 10 956/16, DR, 2.ª Série, n.º 174, 09set16) 

 
 Cor  Inf  (11794785)  Francisco José Ferreira Duarte. 

(Despacho n.º 345/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
 Cor  Inf  (02033185)  Manuel Joaquim Moreno Ratão. 

(Despacho n.º 352/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, 

Grau Prata, nos termos do disposto nos artigos 16.º, 34.º e 38.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo 
diploma legal, os seguintes militares: 
 
 BGen  (14347681)  Nuno António Martins Canas Mendes.  

(Despacho 03jan17) 
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 Cor  Tir  Inf  (03094283)  João Manuel de Sousa Meneses Ormonde Mendes; 
 Cor  Inf  (00771586)  Hilário Dionísio Peixeiro; 
 TCor  Tm  (17140391)  João Luís Cardoso Modesto Albuquerque Barroso; 
 TCor  Cav  (00669090)  João Carlos Pinto Bouça Flores Noné Santana. 

(Despacho 09jan17) 

 
 Cor  Art  (05539186)  António Jaime Gago Afonso.  

(Despacho 16jan17) 

 
 TCor  Art  (08932488)  Luís Filipe de Sousa Lopes.  

(Despacho 19dec16) 

 
 TCor  Cav  (08357090)  Nuno Lourenço Alvares Alves de Sousa. 

(Despacho 17jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, 

Grau Prata, nos termos do disposto nos na alínea a) do artigo 16.º e artigo 38.º do Regulamento da 
Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, 
de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 13.º do 
mesmo diploma legal, o TCor AdMil (10793790) Francisco José Domingos Marçal da Silva.  

(Despacho 19dec16) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Serviços Distintos, 

Grau Cobre, nos termos do disposto nos artigos 17.º, 34.º e 38.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de 
dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do mesmo 
diploma legal, o SMor Inf (00478283) Tomás Augusto Pinto Alves. 

(Despacho 28dec16) 

 
Manda do Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 1.ª Classe, 

nos termos do disposto na alínea a) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º, no artigo 34.º e no artigo 38.º do 
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares: 
 
 Cor  Inf  (05916581)  Manuel Joaquim Vieira Esperança; 
 Cor  Inf  (00316485)  Vasco Francisco de Melo Parente de Alves Pereira.  

(Despacho 09jan17) 

 
 Cor  Art  (18003185)  José Augusto Oliveira Costa dos Reis.  

(Despacho 17jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 2.ª Classe, 

por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, os seguintes militares: 
 
 TCor  Art  (00755991)  Rui Francisco da Silva Teodoro;  
 Maj  Cav  (39578693)  Luís Filipe Quinteiros Morais. 

(Despacho 16jan17) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 3.ª Classe, 
por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, o Cap TManMat (03314187) Carlos Jerónimo Martinho Moreira da Silva. 

(Despacho 16jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 3.ª Classe, 

por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do Exército, ter sido considerado ao abrigo dos 
artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 
Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, o Cap Art (12402800) Alexandre 
Manuel Roque Casinha.  

(Despacho 27abr16) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 3.ª Classe, 

nos termos do disposto, na alínea c) do artigo 22.º, do n.º 2 do artigo 23.º, no artigo 34.º e no artigo 38.º 
do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea d) do 
n.º 2 do artigo 20.º do mesmo diploma legal, o Ten Inf (10277104) Nuno Fernando Monteiro da Silva.  

(Despacho 20dec16) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 20.º, 22.º, 

23.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha de Mérito 
Militar, 4.ª Classe, o SCh Cav (19185285) António Delfim Vieira da Silva. 

(Despacho n.º 350/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 4.ª Classe, 

por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, os seguintes militares: 
 
 SCh  Mat  (05000884)  Luís Francisco Mendes de Unhão Pimentel;  
 SCh  Mat  (02712385)  Cipriano António Ferrão Gonçalves; 
 SCh  Inf  (00455186)  Vítor Manuel da Silva Gomes; 
 1Sarg  Mat  (37766693)  Rui Canas Leal Martins.  

(Despacho 16jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 

27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha Cruz de São 
Jorge, 2.ª Classe, os seguintes militares: 
 

 TCor  Cav  (17763892)  João Paulo dos Santos Faria. 

(Despacho n.º 341/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
 Maj  Inf  (27220891)  Vasco Paulo Osório Seabra Paiva. 

(Despacho n.º 354/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, nos termos dos artigos 25.º, 26.º, 

27.º e 34.º do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, condecorar com a Medalha Cruz de São 
Jorge, 4.ª Classe, os seguintes militares: 
 
 SCh  Tm  (04657186)  José Paulo Gonçalves Leitão. 

(Despacho n.º 348/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

  
 SCh  AdMil  (11981986)  Carlos Alberto da Veiga Veríssimo. 

(Despacho n.º 349/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
 SAj Inf  (15824589)  Paulino da Silva Pereirinha. 

(Despacho n.º 343/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
 SAj  Inf  (02869291)  Miguel Ângelo Almeida Moura. 

(Despacho n.º 347/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
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, os seguintes militares: 
 
 Cor  Inf  (01268983)  Jorge Ferreira de Brito; 

 Cor  Inf  (15344483)  Valdemar Correia Lima. 

(Despacho 11nov16) 

 

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 ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º 
do mesmo Decreto, os seguintes militares: 
 
 TCor  Med  (11393780)  Rui Hélder Tomás Labrusco; 
 TCor  Med  (04909983)  Américo Branco Sequeira; 
 Maj  Eng (11013094)  Mário Manuel da Fonseca Martinho; 
 Maj  Eng  (32277291)  Jorge Lopes Pereira; 
 Maj  AdMil  (16068190)  Pedro Manuel Carriço Pinheiro; 
 Maj  Tm  (29751093)  Mónica Teresa Ferreira dos Anjos; 
 Maj  Inf  (14295496)  Alexandre José Vieira Capote; 
 Maj  Eng  (03390696)  Jerónimo Saraiva dos Santos; 
 Maj  TManMat  (08559583)  Daniel Paiva Couto Abrantes;  
 Maj  AdMil  (00895897)  António José Rodrigues Monteiro. 

(Despacho 11nov16) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso 

Henriques - Mérito do Exército, 2.ª Classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do 
Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 25.º, 26.º e alínea b) do n.º 1 do 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, os seguintes militares: 
 
 Maj  Tm  (21119892)  Carlos Alberto Boggio Sequeira; 
 Maj  Inf  (10283495)  Hélder Fernando Ramos do Amaral Parcelas.  

(Despacho 03jan17) 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                                     97  

 

 

 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso 

Henriques - Mérito do Exército, 3.ª Classe, nos termos do artigo 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 militares: 

 

 Cap  TS  (06928492)  Luís Miguel Simão Pereira; 

 Cap  Med  (14164399)  Carlos Manuel Proença Antunes; 

 Cap  TPesSecr  (03988791)  David José Valente Ramos da Silva; 

 Cap  AdMil  (15873902)  Domingos Viriato Pereira de Carvalho; 

 Ten  AdMil  (15274504)  Ricardo Manuel Rosa Godinho; 

 SMor  Inf  (07814482)  Adriano Fernando Cardoso.  

(Despacho 11nov16) 

 

 Cap  TPesSecr  (02687889)  Joaquim José da Cunha Roberto. 

(Despacho 30nov16) 

 

 Cap  Cav  (16011902)  Ivo Miguel Montemor Caseiro; 

 Ten  AdMil  (13895301)  Nelson Leandro da Silva Guimarães. 

(Despacho 31jan17) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso 

Henriques - Mérito do Exército, 3.ª Classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do 

Exército, ter sido considerado ao abrigo dos artigos 25.º, 26.º e alínea c) do n.º 1 do 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, os seguintes militares: 

 

 Cap  Cav  (15746001)  Gonçalo Nuno Miranda de Carvalho Morais de Medeiros; 

 Cap  Tm  (19272502)  José Pedro Soares de Albergaria Santos e Paiva; 

 Cap  Tm  (19529002)  André Manuel Monteiro Barata; 

 Cap  Tm  (16272696)  Ana Margarida Martins da Costa; 

 Ten  Cav  (06996003)  André da Rocha Goncalves; 

 Ten  Cav  (08155301)  Daniel José Oliveira Fernandes. 

(Despacho 03jan17) 

 

 Ten  Cav  (16934304)  Ricardo Manuel Monteiro Vieira. 

(Despacho 27out16) 

 

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 seguintes militares: 

 

 SCh  Art  (11729382)  João Humberto Pereira Barrulas; 

 SCh  Art  (05391384)  José Manuel Lopes Carvalho Gomes; 

 SCh  SGE  (09552485)  Armando dos Santos Sousa; 

 SCh  Inf  (00934284)  Carlos Alberto Duarte Fontes; 

 SCh  Art (04853384)  José Cláudio Rodrigues Alves; 

 SCh  Inf  (03802786)  Daniel Alves Bento dos Reis; 

 SAj  Art  (13691988)  Fernando Jorge de Almeida Pereira; 

 SAj  Inf  (05754392)  Luís Alves Pedro; 
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 SAj  Cav  (22669992)  Nuno Miguel Monteiro da Silva; 

 SAj  Inf  (16031690)  Filipe Jorge Tavares Morais. 

(Despacho 11nov16) 

 
 SAj  Mat  (04976589)  Hélder Fernando Gomes Velez; 
 SAj  Eng  (02888989)  António Manuel Queimado Ramos; 
 SAj  Tm  (03787990)  Reinaldo Alexandre Martins Santos Pires; 
 SAj  Trans  (33745093)  David Manuel Marques da Silva; 
 1Sarg  Cav  (09297795)  Nuno David Dinis Carvalho; 
 1Sarg  Eng  (11728396)  José Albano Gonçalves Marinho; 
 1Sarg  PesSecr  (05392298)  Rui Miguel dos Reis Santos; 
 1Sarg  Eng  (03351995)  José Guilherme Pereira Gonçalves; 
 1Sarg  Eng  (09120498)  Vítor Hugo Rosa Braz; 
 1Sarg  AdMil  (03485595)  Filipe Ferreira Esteves; 
 1Sarg  AdMil  (14297898)  Jorge Manuel Gomes Esteves; 
 1Sarg  Cav (13553802)  Fábio José de Oliveira Santos; 
 1Sarg  Mat  (12447599)  Rui Filipe Pereira Alves; 
 1Sarg  Trans  (18525997)  Hélder Rodrigues de Sousa; 
 1Sarg  Eng  (02675301)  Edgar Noé Murteira Santos. 

(Despacho 30nov16) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso 

Henriques - Mérito do Exército, 4.ª Classe, por segundo parecer do Conselho Superior de Disciplina do 
Exército, terem sido considerados ao abrigo dos artigos 25.º, 26.º e alínea d) do n.º 1 do 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, os seguintes militares: 
 
 1Sarg  Tm  (05565801)  André Benedito Martins. 

(Despacho 02nov16) 

 
 1Sarg  Tm  (05798500)  Ilídio Rafael de Almeida Amaral; 
 1Sarg  Cav  (05786605)  Bruno Filipe Andrade Vilas Boas; 
 1Sarg  Cav  (08591705)  Ivo Alexandre Carneiro Portela Gomes Pereira; 
 1Sarg  AdMil  (12743203)  Dayara da Silva Santos; 
 1Sarg  AdMil  (13926404)  João Miguel Pereira Leal; 
 1Sarg  Cav  (10704303)  Filipe Pereira Ramalho.  

(Despacho 03jan17) 

 
 2Sarg  Inf  (00804099)  Lenate Miguel Cristina Inácio. 

(Despacho 27out16) 

 
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 na alínea d) do n.º 1 e alínea d) do 
n.º 2 do artigo 26.º, da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, do n.º 3 do artigo 34.º e do artigo 38.º do 
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por terem sido considerados ao abrigo do artigo 25.º do 
mesmo diploma, os seguintes militares: 
 
 SAj  SGE  (07817891)  José Oliveira de Jesus;  
 1Sarg  Inf  (04237900)  Ricardo José Simões Vieira.  

(Despacho 20dec16) 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho do 

Major-General Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da delegação de competências, da data que se 
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indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os 

seguintes militares: 

 

 Cor Art (19796487) António José Ruivo Grilo; 

 Cor Cav (07177087) Paulo Jorge Ferreira Gomes Pinto de Sousa; 

 TCor Tm (16911084) Vítor Manuel de Paiva Duarte; 

 SCh Inf (06511086) Joaquim António de Oliveira da Silva; 

 SCh Inf (01611886) João Manuel Cunha dos Reis Pires; 

 SCh Inf (10694986) António Augusto Calado Carvalho.  

(Despacho 13dec16) 

 

 SCh AdMil (11981986) Carlos Alberto da Veiga Veríssimo. 

(Despacho 25nov16) 

 
Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho do 

Brigadeiro-General Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da delegação de competências, da data que 
se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os 
seguintes militares: 
 

 Alf TS (17843585) João Carlos Mesquita Esteves Correia; 

 SCh Mat (12561385) António Luís Carrasco Cardoso; 

 SCh SGE (01578485) António do Carmo Morais Brás; 

 SCh Cor/Clar (10020986) António Júlio Costa Jacinto; 

 SCh Inf (02211985) Paulo Jorge Cruz da Costa Silva; 

 SCh Art (03555486) Rui Adão da Costa Teixeira; 

 SCh Med (07138585) Herminio Diz Ferreira Moura; 

 SAj Art (11038586) José Manuel Flores da Mata; 

 SAj Med (19218385) Luís Filipe dos Reis Santos. 

(Despacho 18jan17) 

 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho do 

Brigadeiro-General Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da delegação de competências, da data 

que se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das 

Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 

dezembro, os seguintes militares da Guarda Nacional Republicana: 
 

 TCor Inf (1910436) João Manuel dos Santos Morgado; 

 SMor Inf (1870199) Rui Manuel de Melo Rodrigues; 

 SMor Inf (1870201) Francisco de Assis Dias Baldaia; 

 SCh AdMil (1870468) Júlio Alberto de Freitas Aguiar; 

 SAj AdMil (1870422) Álvaro António Salgueiro Frutuoso; 

 SAj AdMil (1880333) Júlio José Fino Calado; 

 CbMor Inf (1870297) Carlos Alberto Rebelo Bártolo da Silva; 

 CbMor AdMil (1870343) Carlos Alberto Rodrigues Palito; 

 CbMor Inf (1880141) Joaquim Manuel Olo Nunes; 

 CbMor Inf (1880146) Luís Filipe Gonçalves Mateus; 

 CbCh Inf (1880160) Luís Carlos Rodrigues Augusto; 

 CbCh Inf (1870658) Carlos Manuel Morais Chaves; 
 CbCh Cav (1890643) Vítor Manuel Ribeiro Coelho; 
 CbCh Inf (1880426) José Francisco Geadas Parreiras; 
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 CbCh Inf (1880519) Joaquim Francisco Vieira Valido; 
 CbCh Expl (1896166) Inácio Manuel Brites; 
 CbCh Clar (1900195) Cesário Manuel Ramos Mendes; 
 Cb Inf (1880046) Manuel Alfredo Marques Fonseca; 
 Cb Inf (1880068) José Vasco dos Santos Roque; 
 Cb Inf (1880127) Lúcio Gonçalves Ribeiro; 
 Cb Inf (1880155) António Manuel Duarte Martins; 
 Cb Inf (1870374) Fernando Santos Correia de Barros; 
 Cb Inf (1870400) Carlos Manuel Martins Fernandes; 
 Cb Inf (1870417) José Fernando Teixeira Fernandes; 
 Cb Inf (1870500) António Fernando Gonçalves; 
 Cb Cav (1870523) Fernando Manuel de Carvalho César; 
 Cb Inf (1870680) António José da Costa Pinto; 
 Cb Inf (1880108) Rui José Pereira Freitas Pinheiro; 
 Cb Inf (1880318) Manuel Fernando Salgueiro Alegre; 
 Cb Cor/Clar (1900426) José Carlos Espadanal Pernas; 
 Cb Auto (1880062) Luís Manuel Aleixo da Fonte;  
 Cb Inf (1880067) Carlos Manuel Esteves Carriço; 
 Cb Inf (1880118) Alberto José Meira; 
 Cb Inf (1880144) Rafael Fernando Figueiredo; 
 Cb Inf (1880186) António José Mendes Vicente; 
 Cb Inf (1880457) Paulo Alexandre Moura Jorge; 
 Cb Auto (1880477) Carlos Alberto Pires Ramalho. 

(Despacho 23jan17) 

 
Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho do 

Brigadeiro-General Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da delegação de competências, da data 
que se indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das 
Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, os seguintes militares: 
 
 Maj Farm (03521194) José Henrique da Silva Diógenes Nogueira; 
 Cap Inf (17587800) António Pedro Lopes Monteiro; 
 Cap Art (05219599) Luís Miguel da Silva Resende Mouta; 
 Cap Art (19868199) Bruno Henrique Cruz Veríssimo; 
 1Sarg Tm (15381094) José António Castanheira Barata; 
 1Sarg Art (12322396) Vítor Manuel da Cunha Pereira; 
 1Sarg Med (07202900) Sónia Maria Simões Rodrigues; 
 1Sarg Med (00461097) Daniel Ricardo Gomes Pires Pereira Jorge; 
 1Sarg AdMil (09987400) Simão José Marques Campos; 
 1Sarg Inf (16993799) Bruno Miguel Moreira da Silva; 
 1Sarg Cav (13156298) Bruno Ricardo Ascensão Ferreira Guerreiro. 

(Despacho 18jan17) 

 
 Ten AdMil (18106300) João Carlos Baptista Ouro; 
 1Sarg Mat (13607298) Nuno Miguel Silva Coutinho 

(Despacho 27jan17) 

 
Condecorado com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho do 

Tenente-General Ajudante General do Exército, no âmbito da delegação de competências, da data que se 
indica e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 
Comemorativas das Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, o 
2Sarg Eng (11180412) Milton César Miranda dos Santos. 

(Despacho 10jan17) 
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Por despacho do General CEME de 19 de agosto 2016, foram autorizados os militares indicados a  

aceitarem as seguintes  condecorações: 

 

Medalha Rotation Forces - Lithuania 

 

 Maj Art (15876194) Fernando Jorge Marques Machado; 

 SCh Inf (13044187) Teófilo Leopoldino Madeira Vieira. 

 

Medalha Mérito Nacional Corpo de Bombeiros - Brasil 

 

 Cor Inf (06270882) Joaquim de Sousa Pereira Leitão. 

 

Medalha do Pacificador - Brasil 

 

 TCor Art (05625193) Nuno Miguel dos Santos Ferreira Lopes. 

 

Medalha The Army Achievement Medal - USA 

 

 Maj Cav (30043393) Vasco Sérgio do Vale Carriço. 

 

Joint Service Commendation Medal - USA 

 

 Maj Cav (39578693) Luís Filipe Quinteiros Morais. 

 

Service Medal of Mérit - Hungria 

 

 TCor Inf (02932989) Carlos Abílio Cavacas Macieira. 

 

Medalha Italian Joint Service Commendation 

 

 TCor Inf (04801288) José Manuel Tavares das Neves. 

 

Medalha EU 

 

 Cor Inf (05521487) Sebastião Joaquim Rebouta Macedo; 

 TCor Inf (07496887) Francisco José dos Santos Martins; 

 Maj AdMil (19061494) Hélder José Carimbo dos Reis; 

 Maj Inf (06312797) Marco Paulo Antunes Rafael Lopes; 

 Cap Eng (08590702) Jorge Manuel Batista Ferreira; 

 SCh Inf (06251383) Manuel Francisco Trindade Martins; 

 SAj Cav (04310488) Pedro Monteiro. 

 

Medalha NATO 

 

 TCor Inf (02932989) Carlos Abílio Cavacas Macieira; 

 TCor Cav (12023988) Alfredo Manuel Aparício Filipe; 

 TCor Inf (19392687) António José Marçal de Sousa; 

 TCor Inf (12255288) Paulo Alexandre das Neves Rodrigues Dias; 
 Maj Inf (04341196) António Manuel Morgado Ferreira; 
 Maj Art (18760596) Hugo Cristiano da Costa Baptista; 
 Maj SAR (12394088) Luís Manuel Morouço Almeida Ferreira; 
 Maj Inf (13193191) João Alberto Alexandre Ferreira; 
 Cap SAR (14756892) Artur Jorge Ramalho da Rocha Gonçalves; 

 Cap Inf (03374899) Pedro Gonçalo Martins Fernandes Luís; 
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 Cap Inf (10771203) José Pedro Gonçalves Venâncio; 
 Cap Cav (11947301) Hélio Pedro Cordeiro Caetano; 
 Ten Inf (08676306) Miguel Alexandre das Neves Nunes Gameiro; 
 Ten Inf (03786205) Tiago de Vilarigues Baião; 
 Ten Inf (16358404) Mauro André da Fonseca Ferreira; 
 Ten Tm (08841905) Frederic Gonçalves da Mota; 
 Ten Mat (05029403) Carlos Filipe Marques Castanheira; 
 Ten Inf (13909306) Bruno Ricardo Pereira Reis; 
 Ten Inf (10724504) Gonçalo Luís Fernando Pita de Carvalho; 
 Ten Inf (07532909) Rafael José Batista Massano; 
 Ten Med (18769905) Gonçalo Fernando Simões Cardoso; 
 SAj Mat (18305886) Paulo Lúcio Tavares Fortuna; 
 SAj Inf (09490388) Luís António Alves Ribeiro; 
 SAj Inf (06981392) Rogério Paulo Carvalho Lopes; 
 1Sarg PesSecr  (39045192) Pedro Manuel Lopes Quelhas; 
 1Sarg Inf (16296604) Carlos António Pereira Alves; 
 1Sarg Inf (08891009) Ana Raquel Sá Ramalho; 
 1Sarg Med (17643304) Marc Manuel de Carvalho Miranda; 
 1Sarg Med (11284209) André Filipe Braga da Cunha; 
 1Sarg Inf (02549110) Paulo Alexandre Dionísio Carvalho; 
 1Sarg Inf (17399606) Ruben Aguiar Viveiros; 
 1Sarg Inf (17269305) Nelson Tiago Santos de Sousa; 
 1Sarg Inf (03203003) Marisa Alexandra Louro Lemos; 
 2Sarg Tm (06338809) Denny Camacho Paixão Menezes; 
 2Sarg Inf (01249005) João Miguel Martins da Graça; 
 2Sarg Inf (04529711) Ricardo José Rocha Oliveira; 
 2Sarg Inf (03422502) Tito Filipe Dias de Almeida; 
 2Sarg Inf (09193599) Mário José Ramos da Silva. 
  

Medalha ONU 

 
 Maj Art (03928991) Carlos Miguel Cruto Roque; 
 Maj TPesSecr (13236385) António Manuel Matos Marques; 
 SAj Eng (34692793) Alípio José Rodrigues da Silva; 
 1Sarg PesSecr  (39045192) Pedro Manuel Lopes Quelhas. 
 

Louvores 

 

Louvo o TGen (15420978) José Romão Mourato Caldeira pela forma extraordinariamente 

devotada, esclarecida e eficiente como durante mais de quarenta e dois anos serviu o Exército, com total 

afirmação das suas altas qualidades morais e militares, numa brilhante e diversificada carreira militar 

caraterizado por um insuperável aprumo profissional e um inexcedível apego à Instituição Militar e a 

Portugal. 

Possuidor de viva e esclarecida inteligência e de uma invulgar capacidade de trabalho, são-lhe 

igualmente reconhecidos elevados dotes de caráter, de que se destacam uma inquestionável lealdade, a 

frontalidade de atitudes, conduta ética irrepreensível e grande espírito de camaradagem. Este singular 

conjunto de qualidades consubstanciou a excelência dos seus serviços em toda a sua carreira, pautada em 

permanência por desempenhos de elevado pragmatismo e eficácia, tendo culminado nas elevadas funções 

de Comandante Operacional dos Açores. 
No âmbito do Comando, como oficial subalterno na Escola Prática de Cavalaria, primeiro, no 

desempenho das funções de Comandante de Pelotão do Curso de Oficiais e Sargentos Milicianos e 
posteriormente, como Comandante do Pelotão de Transmissões, Adjunto do Comandante do Esquadrão 
de Comando e Comandante do Esquadrão de Instrução do Quadro Complemento, evidenciou 
desembaraço, elevado aprumo moral e grande competência profissional. No posto de Capitão, foi 
Comandante da Companhia do Curso de Formação de Sargentos, na Escola de Sargentos do Exército e 
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Comandante de Esquadrão de Reconhecimento, na Escola Prática de Cavalaria, tendo demonstrado 
notável capacidade de comando, grande espírito de iniciativa, serenidade e capacidade de organização. 
Como oficial superior, serviu na Brigada Mista Independente (BMI), sendo de realçar o seu desempenho 
como Comandante do Grupo de Carros de Combate, onde obteve resultados altamente meritórios em 
diversas missões que lhe foram atribuídas, sendo digno de realce os diversos exercícios em que 
participou, designadamente os das séries “ARCO”, “ORION”, “LUSIADA” e “STRONG” e no apoio à 
instrução de unidades da BMI e de outros exteriores ao campo. Na Escola Prática de Cavalaria, foi-lhe 
reconhecida a forma excecionalmente competente, dedicada e dinâmica como desempenhou as difíceis e 
exigentes funções de 2.º Comandante tendo desenvolvido uma ação notável na gestão dos escassos 
recursos humanos, materiais e financeiros da Unidade, o que contribuiu para a excelente imagem da 
Unidade junto das entidades e organismos públicos e privados da sua área. No Regimento de Lanceiros 
N.º 2, do qual foi Comandante entre 2001 e 2003, desempenhou o cargo com reconhecida competência 
técnico-profissional, espírito de sacrifício, grande iniciativa e elevada capacidade de organização, tendo, 
com abnegação exemplar, dado oportuna e eficaz resposta à multiplicidade de tarefas decorrentes da 
missão do Regimento, conseguindo obter as sinergias que tornaram a Unidade admirada e respeitada no 
âmbito mais alargado da Instituição Militar e mantiveram as mais altas e valiosas tradições da Polícia 
Militar, no todo da sociedade portuguesa. No exercício das funções de 2.º Comandante da Brigada Ligeira 
de Intervenção, mais uma vez, demonstrou ser um oficial leal, sabedor e perspicaz e com aptidão para 
bem servir nas diversas circunstâncias.  

Nas funções de Chefia e Direção, na Escola Prática de Cavalaria, exerceu com reconhecida 
eficiência as funções de Chefe do Centro Cripto e de Adjunto do Oficial de Operações e Informações. 
Como Diretor do Tirocínio para Oficiais de Cavalaria (TPO) e do Curso de Promoção a Capitão (CPC), 
demonstrou as suas qualidades de capacidade de planeamento, bom senso e sentido pedagógico e como 
Adjunto da Direção de Instrução, evidenciou, mais uma vez, grande capacidade de trabalho e de 
organização. Na Academia Militar, inicialmente, como Adjunto do GIIRPAC, e posteriormente, como 
Chefe da Repartição de Planeamento e Coordenação da Direção de Ensino revelou elevado espírito de 
iniciativa, que em muito contribuíram, para o êxito alcançado na realização dos intercâmbios entre a 
Academia Militar Portuguesa e várias Academias Militares estrangeiras. Como Chefe do Gabinete da 
Arma de Cavalaria e Diretor dos Cursos de Cavalaria, desenvolveu um notável trabalho ao estabelecer um 
estreito relacionamento com os alunos, caraterizado por concelhos amigos e oportunos, e pelo exemplo 
constante em toda a vertente ético-profissional. No Comando da Instrução e Doutrina exerceu o cargo de 
Chefe de Estado-Maior, que desempenhou com muita ponderação e notório entusiasmo, destacando-se 
pela sua elevada preparação militar, demonstrando sempre uma elevada capacidade de objetivar os 
problemas e de sobre eles exercer uma ponderada análise e estudo. 

Na área da docência, na Escola Prática de Cavalaria, como instrutor dos Cursos TPO e CPC de 
Cavalaria, função que desempenhou em duas ocasiões, mercê das elevadas qualidades pedagógicas, 
contribuiu de forma muito empenhada e direta para a formação de uma vasta geração de quadros da Arma 
de Cavalaria, para quem se constituiu como uma reconhecida referência. Na Escola de Sargentos do 
Exército, como professor da cadeira de Métodos de instrução, cumpriu com a competência e a dedicação 
que sempre o caracterizou, alcançando desde logo resultados dignos de especial referência. 
Cumulativamente, desempenhou um importante papel como instrutor de equitação, em muito 
contribuindo para a formação desta modalidade não só entre os militares, mas igualmente no seio da 
comunidade civil local, muito contribuindo deste a boa imagem desta Escola. Na Academia Militar como 
Coordenador do Grupo Disciplinar de Organização, Tática e Logística e Professor da Cadeira de Tática 
de Cavalaria I e II, conjugou invulgar entusiasmo e gosto pela docência com a elevada capacidade 
intelectual, científica e pedagógica, ficado uma vez mais patenteadas a sua sólida formação moral e 
técnico-profissional, a sua dedicação, abnegação, exigência, sentido de justiça e lealdade, sendo 
reconhecido como um Cavaleiro de excecional nível e um elemento saliente da sua geração, a quem se 
antevia uma brilhante carreira militar. 

Como Oficial General, começou por desempenhar o importante cargo de 2.º Comandante da 
Academia Militar e, em acumulação de funções, de Diretor de Ensino, onde teve um papel relevante na 
implementação dos programas e transformações decorrentes da aplicação do processo de Bolonha aos 
cursos, possibilitando uma adequada transição para o novo modelo bem como presidente da Comissão de 
Recrutamento e Admissão garantiu através de uma ação de planeamento e programação meticulosa, 
objetiva e rigorosa o bom processamento de todas as fases associadas à execução do concurso de 
admissão à Academia Militar.  
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Em consequência das notáveis qualidades de comando, direção e chefia que demonstrou ao longo 

da sua carreira militar, assumiu elevadas responsabilidades na Guarda Nacional Republicana (GNR), 

inicialmente, como Major-General, no cargo de Comandante da Unidade de Segurança e Honras de 

Estado e posteriormente, como Tenente-General, nos cargos de Comandante do Comando Operacional, 

2.º Comandante-Geral e de Inspetor da Guarda. Em todos eles, a sua ação pautou-se por uma notável 

capacidade de trabalho e permanente dedicação, que aliados a uma grande competência, lhe permitiram 

obter sempre excelentes resultados, constituindo-se num prestimoso colaborador do Comandante-Geral da 

GNR, pela perfeita interiorização da importância das missões que lhe foram confiadas e pela serena 

eficácia e espírito inovador com que respondeu aos múltiplos desafios suscitados. 

Profundamente conhecedor da realidade do Exército, foi nomeado Inspetor-Geral do Exército, 

pondo no exercício deste alto cargo toda a sua forte personalidade, inteligência e objetividade, 

constituindo-se como um elemento dinamizador de reflexão e de reavaliação permanente do 

funcionamento e gestão dos meios do Exército, conjugando de forma superior a integração dos assuntos 

de natureza Logística, Tática e Doutrinária, como contributo para uma melhor racionalização dos meios 

humanos, materiais e financeiros colocados à disposição do Exército. 

Com a sua nomeação para o importante cargo de Comandante do Comando Operacional dos 

Açores, que exerceu com a elevação e competência que foram apanágio da sua vida militar, culminou 

uma carreira intensamente vivida, norteada pelo culto das virtudes militares, por uma inexcedível lealdade 

e frontalidade, e por uma inesgotável energia e capacidade de trabalho, prestigiando-se e prestigiando 

uma carreira que deve constituir grande motivo de orgulho para si e para a Instituição Militar que 

devotadamente serviu. 

De referir ainda que, em acumulação de funções, desempenhou o cargo de Diretor Honorário da 

Arma de Cavalaria, em que teve uma intervenção extraordinariamente ativa e muito marcante, 

promovendo e dinamizando ações com os oficiais e os sargentos da Arma de Cavalaria, tendo sempre 

como objetivo o reforço dos laços de camaradagem e o desenvolvimento do espírito de coesão entre as 

diferentes gerações de quadros de Cavalaria e no reforço das tradições e do espírito da Arma. Também 

nestas funções a sua capacidade de liderança, espírito de iniciativa e exemplo de camaradagem foram 

muito vincados, constituindo uma referência para todos oficiais e sargentos da Arma de Cavalaria. 

O General Chefe do Estado-Maior do Exército, no momento em o Tenente-General José Caldeira 

por imperativos legais deixa o serviço ativo, realça publicamente a sua capacidade multifacetada e as suas 

qualidades humanas e virtudes militares patenteadas no decurso da sua extensa e notável carreira, e 

enaltece o elevadíssimo apreço pelos seus serviços, que classifica como extraordinários, relevantes e 

distintíssimos, de que resultou honra e lustre para o Exército, para a Instituição Militar e para a Pátria. 

21 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 

Duarte, General. 

 

Louvo o MGen (17104379) Pedro Jorge Pereira de Melo, pela forma altamente honrosa e brilhante 

como, ao longo dos mais de três anos, desempenhou as funções de Diretor da Direção de Comunicações e 

Sistemas de Informação (DIRCSI) do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA). 

Tendo sido colocado na então DICSI, em fevereiro de 2013, o Major-General Pereira de Melo 

desempenhou de forma altamente meritória tarefas nas áreas de planeamento, na ampliação/edificação de 

novas capacidades de comunicações e sistemas de informação do EMGFA, a par da manutenção e 

garantia da operacionalidade dos sistemas já em exploração. 

Sob a sua liderança a DIRCSI respondeu de forma assertiva às novas necessidades de 

comunicações levantadas pelos Comandos Operacionais, no apoio real de comunicações, nos exercícios 

no âmbito do EMGFA, no apoio de comunicações à Força de Reação Imediata (FRI) e na definição e 

arquitetura das comunicações militares. 

As recentes alterações da orgânica do EMGFA, trouxeram um conjunto de desafios a que fazia 

falta responder de forma célere, sendo de referir a instalação do Comando Conjunto para as Operações 

Militares (CCOM) nas novas instalações no Reduto Gomes Freire, e o alargamento da rede de 

comunicações do EMGFA ao recém-criado Hospital das Forças Armadas, nomeadamente a ligação ao 

Polo do Porto, necessidades em relação às quais o Major-General Pereira de Melo mostrou sempre o 

maior empenho e dedicação, no sentido da DIRCSI dar as respostas adequadas. 
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Numa área em acentuada evolução, a execução da Lei de Programação Militar e o acompanhamento 

e direção da sua aplicação representam um papel essencial na atualização dos sistemas e dos diversos 

componentes, ação a que respondeu de forma altamente meritória e com resultados amplamente 

reconhecidos, nos quais é de referir a ampliação da rede de fibra ótica das Forças Armadas bem como o 

desenvolvimento de uma capacidade autónoma de ancoragem satélite. 

Não poderia deixar de realçar o seu contributo, na definição e acompanhamento da edificação das 

capacidades de Ciberdefesa, matéria sensível e de enorme relevo na segurança nacional, quer pela 

implementação do Centro de Ciberdefesa ou pela construção da Computer Incidente Response Capability 

do EMGFA e dos Ramos das Forças Armadas.  

Será ainda inteiramente justo reconhecer o excelente trabalho realizado em representação nacional na 

participação em reuniões no âmbito da NATO e da UE, nomeadamente no NATO CIO, no NATO C3 Board 

e no EU CIS Director’s. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 

qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Major-General Pereira de Melo como um oficial 

que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de carácter, em que se 

relevam a lealdade, o espírito de sacrifício e a abnegação, devendo por isso, os serviços por si prestados, 

serem considerados extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para as Forças 

Armadas e para Portugal. 

27 de julho de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 

Monteiro, General. 

(Louvor n.º 417/16, DR, 2.ª Série, n.º 174, 09set16) 

 

Louvo o MGen (19073984) José Ulisses Veiga Santos Ribeiro Braga pela forma extraordinariamente 

devotada, responsável, esclarecida e muito eficiente como serviu o Exército, as Forças Armadas e o País, 

durante aproximadamente trinta e sete anos de uma brilhante carreira ao serviço da Instituição Militar. 

Oficial dotado de uma invulgar capacidade de trabalho, determinação, pragmatismo e inteligência, 

viu-lhe ser reconhecidos elevados dotes de caráter, de que se destacam uma inquestionável lealdade, 

frontalidade de atitudes, conduta ética irrepreensível e grande espírito de camaradagem. O singular 

conjunto de qualidades que sempre patenteou, consubstanciou a excelência dos serviços por si prestados 

em toda a sua vida militar. 

Como Oficial Subalterno e Capitão prestou serviço na Escola Prática de Cavalaria (EPC) e no 

antigo Regimento de Cavalaria de Santa Margarida (RCSM), onde desempenhou as mais diversas 

funções, de Instrutor a Comandante de Pelotão de Instrução, de Carros de Combate e de Reconhecimento, 

Comandante de Esquadrão de Carros de Combate, de Apoio de Combate, Oficial de Operações, 

Informações e de Reabastecimento do Grupo de Carros de Combate, em todas elas revelando um 

extraordinário interesse e dedicação pelo serviço, distinguindo-se pelas suas notáveis qualidades de 

comando e chefia, pelo extraordinário sentido de humanidade, inexcedível aprumo e conduta exemplar 

que o definiram como um excelente líder.  

Como Oficial Superior e Coronel desempenhou diversas funções em que a sua dedicação, 

dinamismo e competência técnica permitiram-lhe alcançar elevados níveis de proficiência. 

Na área do Comando destacam-se os cargos de Comandante do Grupo Escolar da EPC e 2.º Comandante 

da EPC, da Zona Militar da Madeira e da Brigada Mecanizada, tendo sempre revelado uma inexcedível 

capacidade de comando e liderança, e um elevado sentido do dever, que o confirmaram como um 

Comandante de exceção. 

No respeitante a funções de Direção e Chefia, que desempenhou enquanto Diretor de Estudos e 

Instrução da EPC e Subdiretor da Direção de Doutrina do Comando de Instrução e Doutrina, evidenciou 

as suas excecionais qualificações e formação militar, vincada personalidade e excelentes qualidades de 

organização, de planeamento pró-ativo e de elaboração de estudos de grande qualidade e oportunidade. 

No que concerne a funções de Estado-Maior desempenhou os cargos de Adjunto da Repartição de 
Organização e Métodos da Divisão de Operações do Estado-Maior do Exército, com ponderação, mas 
com muito entusiasmo, destacando-se pela sua elevada preparação militar, capacidade de objetivar os 
problemas e de sobre eles apresentar ajustadas e ponderadas propostas de resolução. No plano 
internacional desempenhou os cargos de Adjunto do Diretor do Planeamento Conjunto e Combinado, 
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Oficial de Estado-Maior da Divisão de Informações e Chefe do Apoio às Operações Conjuntas do SHAPE 
na Bélgica, revelando um raciocínio cuidado e lógico na abordagem dos assuntos, um apurado espírito de 
análise e uma constante preocupação em otimizar soluções sem nunca perder de vista os objetivos a 
atingir. 

 No âmbito das funções de assessoria foi nomeado para os prestigiantes cargos de Assessor para as 
Relações Externas de Defesa do Ministério da Defesa Nacional e de Adjunto do General-Chefe do 
Estado-Maior do Exército, que exerceu com particular brilhantismo, merecendo os mais rasgados elogios 
por parte do Comandante do Exército que lhe reconheceu o profundo conhecimento da instituição, as 
notáveis qualidades militares das quais se destacam a apurada capacidade analítica e de síntese, a 
inteligência, a perspicácia e a superior capacidade de trabalho e ecletismo. 

Na área da docência, no Instituto de Altos Estudos Militares, como Professor de Estratégia, função 
que desempenhou em duas ocasiões, evidenciou extraordinária aptidão pedagógica e um invulgar poder 
de comunicação, a par de um profundo e consolidado saber nas áreas das Relações Internacionais e da 
Estratégia, contribuindo de forma muito empenhada e direta para a formação de uma vasta geração de 
quadros do Exército, para quem se constituiu como uma reconhecida referência. 

Como Oficial General, desempenhou os importantes cargos de Chefe de Gabinete do General 
Chefe de Estado-Maior do Exército e de Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos que 
exerceu com elevação e competência, que foram apanágio da sua vida militar. 

Culminou assim, por iniciativa própria, uma carreira brilhante e intensamente vivida, norteada pelo 
culto das virtudes militares, por uma inexcedível lealdade e frontalidade, e por uma inesgotável energia e 
capacidade de trabalho, prestigiando-se e prestigiando a Instituição Militar que devotadamente serviu. 

24 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 

 

Louvo o BGen (14347681) Nuno António Martins Canas Mendes pela forma altamente honrosa 
e brilhante, muito competente e distinta como exerceu, nos últimos três anos, o cargo de Adjunto do 
Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército (Vice-CEME), evidenciando relevantes 
qualidades pessoais, acentuado espírito de missão e apurado sentido das responsabilidades. 

No exercício do cargo de Adjunto do Tenente-General Vice-CEME revelou elevada competência 
no âmbito técnico-profissional, método de trabalho, elevada dedicação e empenho, atributos que o 
habilitaram a manter um acompanhamento cuidado dos diversos assuntos, designadamente os inerentes à 
Reforma do Sistema de Saúde Militar, tendo, para o efeito, sido nomeado como representante do Exército 
no designado Núcleo de Acompanhamento e Apoio à Decisão do General CEMGFA. No contexto dos 
assuntos relacionados com a Saúde Militar participou, também, desde o início de 2014, num Grupo de 
Trabalho Multidisciplinar, na dependência do EMGFA, vocacionado para a preparação e 
desenvolvimento do processo legislativo conducente à criação do Hospital das Forças Armadas (HFAR), 
tendo evidenciado extraordinário desempenho, inteligência, total disponibilidade para o serviço, 
acentuada capacidade de organização, qualidades estas que se refletiram no contexto da preparação e 
apresentação de propostas consistentes, realistas e bem fundamentadas, respeitantes à temática 
relacionada com a referida criação do HFAR. 

Associado à sua área de formação, participou com elevado brilho e competência, como 
conferencista, no Seminário subordinado ao tema “Formação e Doutrina em Saúde Operacional: linhas de 
ação a curto prazo”, realizado em março de 2014 na Escola do Serviço de Saúde Militar, em que se 
evidenciou pela forma clarividente, convicta e cativante como apresentou o seu tema, bem como as 
conclusões do referido Seminário. Participou, também, com muita dignidade e acerto, nos trabalhos 
realizados no ano de 2015, relacionados com a temática do Apoio Sanitário no Exército, evidenciando 
espírito de iniciativa, de colaboração, relevantes capacidades de diálogo, análise e organização, muito 
bom senso e rigor na abordagem e na gestão complexa e exigente da multiplicidade de fatores inerentes à 
materialização do referido Apoio Sanitário. 

Reconhecido globalmente pelos seus pares e pela generalidade dos Oficiais do Serviço de Saúde 
integrou, em 2015, na qualidade de Oficial eleito mais antigo o elenco do respetivo Conselho, em que 
fruto da sua experiência, sensatez, correção, serenidade, camaradagem, qualidades de liderança, 
competência profissional, integridade e nobreza de caráter, se cotou como um precioso e distinto 
colaborador do Presidente daquele Órgão Consultivo.  
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No âmbito da sua especialidade realizou, com particular relevância, em 2014 e 2015, um Estágio de 
Cirurgia Vítreo-Retiniana, no Centro Cirúrgico de Coimbra e prestou, com elevada distinção, provas 
públicas com vista à obtenção do grau de consultor de Oftalmologia da carreira médica hospitalar. 
Exerceu, também, em 2015 e 2016, a sua atividade na consulta e bloco operatório no HFAR e integrou, 
ainda, durante o corrente ano, os Grupos de Trabalho, ao nível do Estado-Maior do Exército, no âmbito 
do Apoio Sanitário no Exército e da Saúde Militar, com vista à elaboração do novo projeto de Apoio 
Sanitário no Exército, bem como, ao nível da Formação em Saúde, o respetivo projeto de carreiras, 
atividades nas quais revelou acentuada competência e espírito de bem servir. 

De tudo quanto precede, é naturalmente justo e muito grato ao Comandante do Exército enaltecer e 
reconhecer as suas excecionais qualidades e virtudes militares, e a forma como tem pautado a sua conduta 
por atos de esclarecido e excecional zelo, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, sentido 
de disciplina, lealdade, integridade, reconhecida coragem moral, espírito de sacrifício e de obediência, 
pelo que é o Brigadeiro-General Canas Mendes digno deste público louvor e da maior consideração, 
respeito e apreço, considerando os serviços por si prestados, como extraordinários, relevantes e distintos 
dos quais resultou honra, lustre e prestígio para o Exército e, consequentemente, para a Instituição Militar. 

03 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
 

Louvo o Cor Inf (02033185) Manuel Joaquim Moreno Ratão, do Instituto Universitário Militar 
(IUM), pelas excecionais qualidades e virtudes militares e pela forma altamente honrosa e brilhante como 
desempenhou, durante cerca de quatro anos, as variadas funções para que foi nomeado, designadamente o 
apoio às atividades de investigação, a reestruturação do Centro de Recursos do Conhecimento, o 
levantamento das novas linhas editoriais do Instituto de Estudos Superiores Militares (IESM) e 
posteriormente do IUM, o acompanhamento dos estagiários de outras instituições, a representação externa 
como Chefe do Projeto 2 de Cooperação Técnico-Militar com Angola e a participação na preparação e 
execução do Exercício Militar Lusitano 2016. 

Colocado no Instituto no início de 2013, foram-lhe inicialmente atribuídas as funções de Adjunto 
no Centro de Investigação de Segurança e Defesa do Instituto (CISDI), tendo participado ativamente e de 
forma muito eficiente na redefinição e desenvolvimento do modelo de investigação para o IESM, no 
processo de levantamento e gestão dos temas de investigação aplicada para os diversos cursos, no 
acompanhamento e gestão interna dos processos de desenvolvimento de ciclos de estudos de 
doutoramento de professores e investigadores do Instituto, bem como na coordenação dos estágios de 
alunos externos de instituições civis congéneres no âmbito de mestrado e licenciatura. 

Paralelamente, foram-lhe atribuídas, em acumulação a partir de julho de 2013, as funções de 
Diretor do Centro de Recursos do Conhecimento, tendo a seu cargo a Biblioteca do IESM e o Núcleo 
Editorial. Destas novas funções que desempenhou até agosto de 2014, altura em que foi nomeado Adjunto 
para a Investigação no CISDI, relevo a participação no processo de reordenamento e reestruturação da 
Biblioteca e em particular, o seu valioso desempenho no domínio editorial, muito significativo para o 
lançamento dos primeiros três números da revista científica do Instituto, com revisão por pares em 
sistema de duplo anonimato, bem como do conjunto de publicações decorrentes da definição superior de 
uma nova política editorial, ação que muito contribuiu para incrementar a difusão do conhecimento e dos 
resultados da investigação efetuada e consequentemente, para a divulgação das Ciências Militares nos 
universos do ensino e da investigação. 

Entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016, o Coronel Moreno Ratão desempenhou a função de 
Diretor Técnico do Projeto 2 de Cooperação Militar com a Escola Superior de Guerra de Angola, um dos 
projetos a cargo do IUM, tendo revelado nesta atividade excelentes capacidades de coordenação, especial 
sensibilidade para as atividades de cooperação com os países de língua oficial Portuguesa, bem como uma 
total dedicação ao serviço, cuja qualidade do desempenho, facilitada pela sua vasta experiência nesta área, 
em muito contribuiu para o bom desenvolvimento deste Projeto. 

Ao longo do último ano voltou a coordenar a publicação das edições da Revista de Ciências 
Militares e dos Cadernos do IUM, duas das linhas editoriais do Instituto, tendo sido determinante a sua 
ação em prol da qualidade dos conteúdos selecionados e do respeito pelos critérios de cientificidade dos 
trabalhos publicados. Neste período, assumiu ainda várias outras tarefas no contexto da atividade do 
CIDIUM, tendo demonstrado, em todas as circunstâncias, elevada competência, extraordinário 
desempenho e relevantes qualidades pessoais. 
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Adicionalmente, a partir de julho de 2016, participou na preparação e execução do Exercício 
Lusitano 16, nas funções de Chefe do SITFOR do EXCON, coordenou a ação das forças e dos elementos 
de cenário no terreno, no âmbito dos eventos e incidentes previstos para as principais audiências de treino 
e acompanhou ainda a atuação das equipas de controlo e arbitragem, tendo contribuído significativamente 
para o correto planeamento do Exercício e para a sua execução nas fases CPX e LIVEX. 

A muito meritória atuação do Coronel Moreno Ratão ao longo do período em que serviu no 
Instituto, fundada em grande competência profissional, elevados dotes de carácter, lealdade, abnegação, 
espírito de sacrifício e coragem moral, aliada à permanente iniciativa, elevada capacidade de trabalho, 
ponderação, rigor e vontade de bem servir, constituem referências dignas de serem apontadas como 
exemplo e justificam o reconhecimento público dos méritos deste oficial, cujos serviços por si prestados 
resultaram em honra e lustre para o Instituto Universitário Militar e para o Estado-Maior-General das 
Forças Armadas, devendo por isso ser considerados relevantes, extraordinários e distintos. 

19 de outubro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 
Monteiro, General. 

(Louvor n.º 46/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 

Louvo o Cor Tir Inf (03094283) João Manuel de Sousa Meneses Ormonde Mendes pelas 
excecionais qualidades e virtudes militares que patenteou no cumprimento das funções que lhe foram 
confiadas e pela forma altamente honrosa, brilhante e eficiente, com que exerceu durante mais de três 
anos o cargo de 2.º Comandante da Zona Militar da Madeira (ZMM). 

Oficial que evidencia em todos os atos de serviço uma dedicação extrema e uma completa 
disponibilidade, deixou bem vincada a sua notável preparação técnico-profissional e elevada competência 
que conciliou sempre com uma visão abrangente das suas atribuições.  

Nas ações de coordenação, acompanhamento e supervisão das atividades da ZMM merecem 
especial destaque as relacionadas com o treino operacional, nomeadamente a coordenação do 
planeamento e execução dos exercícios das séries GARAJAU, PEDRA VIVA, MORSA, GOLFINHO do 
Comando da Zona Militar, e as participações nos exercícios conjuntos ZARCO e LUSITANO. 
Desenvolveu a sua atuação de forma empenhada, sóbria, pedagógica e objetiva, resultando preceitos e 
orientações que em muito contribuíram para incrementar a capacidade operacional no cumprimento da 
missão. Os resultados refletiram-se de forma muito positiva na atividade operacional das subunidades da 
ZMM, quer quando integraram forças nacionais destacadas, quer nas missões que lhes são cometidas na 
Região. Neste âmbito, merece ainda referência o seu valioso contributo para o desenho dos novos quadros 
orgânicos, regimentais e dos elementos da componente operacional do sistema de forças, no âmbito do 
recente processo de transformação do Exército, bem como na identificação e supervisão da 
implementação de um conjunto de propostas e medidas com vista à diminuição do número de desistências 
no CFGCPE, que se revelaram num excelente e valioso contributo para a criação de condições que 
permitam um maior aproveitamento do efetivo incorporado. 

No âmbito das missões de interesse público, que nas circunstâncias específicas de insularidade, 
orografia e clima do Arquipélago da Madeira, assumem uma dimensão significativa e que frequentemente 
proporcionam ao Exército uma grande visibilidade, o Coronel Tir Ormonde Mendes revelou ser possuidor 
de uma especial sensibilidade para compreender e integrar no processo da decisão a complexidade e 
diversidade dos fatores em presença, promovendo um relacionamento fácil, franco e frontal com todas as 
entidades, sem nunca perder o foco na missão do Exército. Foi assim na ocasião dos dramáticos incêndios 
que assolaram a Região em agosto 2016, como em inúmeras outras ações que muito contribuíram para a 
satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações. Relevam-se assim 
as suas qualidades pessoais consubstanciadas na sua atitude nas relações civis-militares, em cumprimento 
com as diretivas e orientações superiores de uma forma muito peculiar, com reflexos muito positivos da 
imagem pública dos militares na sociedade civil, também bem patentes no planeamento e coordenação 
das atividades dos aniversários da ZMM, designadamente na organização dos torneios de golfe e outras 
provas desportivas, bem como na direção e execução de diversas cerimónias militares.  

Pela sua ação excecional, merece particular destaque o seu relevante contributo ao processo de 
transferência de Comando da ZMM, em março de 2016, onde através do lúcido e esclarecido apoio 
concorreu para que tivesse decorrido de forma muito positiva, constituindo-se sempre como um elemento 
essencial no apoio à decisão do Comandante da ZMM. 
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Pela atividade desenvolvida, o Coronel Tir Ormonde Mendes, corrobora, uma vez mais, as 

excelentes referências a seu respeito edificadas por todos os que consigo tiveram ensejo de se relacionar 

em serviço e fora dele, que o creditam como um oficial que sempre pautou a sua atuação pela afirmação 

constante de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e obediência, sendo 

merecedor deste público reconhecimento, pelo conjunto, diversidade e importância das atividades 

desenvolvidas, devendo os serviços por si prestados, serem considerados relevantes e muito distintos, dos 

quais resultaram honra e lustre para a Zona Militar da Madeira e para o Exército. 

09 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 

General. 

 

Louvo o Cor Inf (05916581) Manuel Joaquim Vieira Esperança pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares, elevada competência profissional e espírito de missão que evidenciou no exercício das 

funções de Comandante do Regimento de Infantaria N.º 15 (RI15). 

Oficial distinto que pratica em elevado grau a virtude da lealdade e que se impõe pela afirmação 

constante de elevados dotes de caráter e provada capacidade de liderança, exerceu o seu comando com 

inteligência e assinalável sensatez e pragmatismo, interpretando e aplicando com rigor as diretivas e 

orientações superiores que enquadram a missão atribuída ao RI15, impondo-se pelo exemplo e pela 

proximidade do comandante junto dos seus subordinados, motivando-os e incentivando-os para as 

exigências do serviço,  

No âmbito do treino operacional, destaca-se o esforço dedicado pela estrutura regimental por si 

liderada para a criação das condições administrativo-logísticas para que o 1.º Batalhão de Infantaria 

Paraquedista (1BIPara) pudesse atingir os níveis de prontidão exigidos, consentâneos com as missões que 

lhe foram sendo atribuídas e obter as prestações e resultados de excelência no cumprimento da missão de 

Força Nacional Destacada (FND) nos Teatros de Operações (TO) do Kosovo e do Iraque. 

Complementarmente, revela-se o profissionalismo e capacidade demonstrados pelo Coronel Manuel 

Esperança e pelo seu Estado-Maior, nas ações e atividades de aprontamento da 3.ª FND para o TO do 

Iraque, quando o RI15 recebeu, no início de 2016, a nobre, honrosa e exigente incumbência, de aprontar 

esta força, que, naquele território desempenhou por um período de 6 meses uma missão de treino às 

Forças Armadas Iraquianas, no enquadramento da coligação internacional para a “Operation Inherent 

Resolve”, dando corpo à relevância estratégica de Portugal no âmbito da NATO.  

Para além do já explicitado, salienta-se a sua ação de comando no contexto do vasto conjunto de 

ações desenvolvidas, merecendo especial relevo a forma como conduziu os processos administrativo-logísticos 

internos ou aqueles em que foi solicitado a intervenção e o apoio do escalão superior para que fossem 

encontradas soluções conducentes à melhoria das condições de habitabilidade, treino e de trabalho dos 

militares e dos funcionários civis do seu regimento, referindo-se a titulo de exemplo, a requalificação e 

remodelação das instalações do regimento e o emprego de meios de videovigilância para aplicação na 

melhoraria da segurança das instalações. 

Com as autoridades locais, em especial com a Câmara Municipal de Tomar, com o Convento de 

Cristo e com o Instituto Politécnico da cidade, deu corpo a um conjunto de projetos em que procurou 

preservar e reavivar o insigne historial do Regimento, através da promoção e da realização de atividades 

culturais e de interesse histórico militar, visando o fortalecimento dos laços de colaboração institucional 

com essas entidades e com o desígnio de mesclar o RI15 com as gentes locais, prestigiando e 

dignificando de forma inequívoca a Instituição Militar. 

Por todas as razões enunciadas e pelas virtudes de natureza extraordinária demonstradas nas mais 

variadas situações, das quais se destacam o invulgar espírito de sacrifício, abnegação e apurado sentido do 

dever e de obediência, é o Coronel Manuel Esperança merecedor de ver os serviços por si prestados 

serem publicamente reconhecidos e considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais 

resultou honra e lustre para o Exército e para Portugal.  

09 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 

General. 
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Louvo o Cor Inf (00316485) Vasco Francisco de Melo Parente de Alves Pereira pelo extraordinário 
desempenho, inusitada dedicação ao serviço e excecionais qualidades e virtudes militares demonstradas 
durante o período de três anos em que assumiu as funções de Comandante do Regimento de Paraquedistas 
(RParas) da Brigada de Reação Rápida (BrigRR).  

Oficial distinto, possuidor de uma notável competência, vasta cultura militar e superiores 
conhecimentos no âmbito técnico-profissional, soube interpretar e aplicar com rigor e inteligência as 
diretivas e orientações superiores que enquadraram a missão atribuída ao seu Regimento, o que lhe 
permitiu um relevante desempenho de funções, evidenciando capacidade de decisão e de liderança, 
grande visão e capacidade de iniciativa, esclarecida persistência e abnegado espírito de sacrifício, 
qualidades que permitiram que o seu Regimento se afirmasse pela excelência dos objetivos alcançados. 
Neste âmbito destaca-se o vastíssimo leque de atividades por si planeadas e superiormente materializadas, 
as quais permitiram um sólido desenvolvimento das capacidades do RParas nas áreas funcionais de 
âmbito formativo, operacional e doutrinário e nos domínios do conhecimento aeroterrestre avançado, nos 
quais esta Unidade do Exército se constitui como centro de excelência nacional.   

Com efeito, considera-se ser de referenciar o significativo volume de instrução ministrada sob sua 
responsabilidade na vertente da formação geral comum e da formação aeroterrestre de quadros e tropas e 
no amplo e exigente leque de qualificações de âmbito aeroterrestre avançado de quadros, conseguindo dar 
resposta às necessidades de formação neste domínio colocadas pela BrigRR e pelo Exército, impondo um 
ritmo de atividade dentro dos mais elevados padrões de qualidade e de segurança que são apanágio do 
Regimento de Paraquedistas.  

Complementarmente, releva-se o profissionalismo e capacidade demonstrados no aprontamento 
dos Destacamentos do RParas que participaram na missão no Teatro de Operações do MALI 
(MINUSMA); a dinâmica implementada ao nível do incremento das cooperações aeroterrestres de caráter 
internacional; o notável empenhamento para a publicação de manuais técnicos e doutrinários; o sucesso 
da cooperação com a Direção de Forças Especiais e com a Brigada de Forças Especiais de Angola ao 
nível da formação em paraquedismo militar e o contributo de excelência para a edificação do Centro de 
Simulação Aeroterrestre. Em todo este conjunto diversificado de atividades que se caraterizam pela sua 
complexidade e exigência, soube o Coronel Vasco Pereira atingir notáveis níveis de eficiência e eficácia, 
superando todas as dificuldades conjunturais com que se deparou com grande determinação, competência, 
sentido de responsabilidade e muito bom senso, demonstrando um esclarecido e excecional zelo, 
exemplar sentido do dever e da disciplina e afirmando com constância os elevados dotes de caráter e a sua 
inquestionável lealdade.  

Para além do já explicitado, salienta-se a sua ação de liderança no contexto das comemorações 
relativas ao 60.º aniversário da criação das Tropas Paraquedistas em Portugal, das quais se evidenciam as 
significativas melhorias realizadas na Unidade, bem como na grande dignidade, originalidade e 
modernidade das iniciativas materializadas no “23 de maio”, Dia da Unidade, bem como na organização e 
participação no importante evento internacional Challenge Inter-Écoles de Parachutisme 2016, no qual a 
equipa do RParas se sagrou vencedora. Complementarmente, apoiou com grande dignidade o Congresso 
Anual da União Europeia de Paraquedistas (UEP) e alicerçou as propostas de criação de um grupo de 
trabalho para a incrementar e preservar o extraordinário espólio documental da história das Tropas 
Paraquedistas. 

Todo este vasto conjunto de projetos, consubstanciam a sua permanentemente e inequívoca 
disponibilidade para aceitar novos e exigentes desafios, atitude pró-ativa para a materialização de novas 
abordagens e assinalável capacidade de gestão e liderança, caraterísticas que fundamentam a segurança e 
elevada eficácia com que exerceu as suas importantes e exigentes funções de comando e que o qualificam 
como um oficial de exceção, merecedor da maior consideração, apreço e total confiança do comando da 
Brigada e das demais entidades com quem se relacionou.  

Por todas as razões enunciadas, bem como pela manifestação inequívoca de qualidades e virtudes 
de natureza extraordinária demonstradas nas mais variadas circunstâncias, das quais se destacam invulgar 
competência profissional, abnegação e apurado sentido do dever e de obediência, é o Coronel Vasco 
Pereira digno de vir a assumir postos de maior responsabilidade e risco e merecedor de ver os serviços 
por si prestados serem publicamente reconhecidos e considerados como extraordinários, dos quais 
resultou honra e lustre para as Tropas Paraquedistas, para o Exército e para Portugal. 

09 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
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Louvo o Cor Art (18003185) José Augusto Oliveira Costa dos Reis pelo excecional zelo como, 
durante cerca de dois anos, exerceu as funções de Comandante do Regimento de Artilharia Antiaérea N.º 1 
(RAAA1), demonstrando elevada competência profissional e inexcedível dedicação ao serviço. 

Oficial dotado de sólida formação militar, técnica e humana, com a sua esclarecida ação de 
comando e notável capacidade de trabalho, contribuiu para a criação de um espírito de missão e de 
cooperação assinaláveis no seio do Regimento, a par de assegurar uma resposta oportuna, eficaz e 
extremamente eficiente às múltiplas solicitações que lhe foram apresentadas, manifestando sempre 
elevada disponibilidade e espírito de sacrifício.  

Colocando em prática as suas distintas capacidades de organização, gestão e rigor, patenteou 
elevada lealdade e obediência para, em sintonia com as orientações superiores, conseguir sempre obter 
excelentes resultados nas atividades que conduziu e acompanhou, destacando-se, no âmbito operacional, a 
participação do Grupo de Artilharia Antiaérea em exercícios nacionais de diferentes níveis, de que se 
realçam os exercícios de fogos reais das séries “RELÂMPAGO” e “NEPTUNO” e a participação no 
exercício de alta visibilidade da NATO “TRIDENT JUNCTURE 2015”, merecendo também especial 
enfase a atuação do Regimento na execução de salvas de Artilharia a Altas Entidades, nacionais e 
estrangeiras, atividades estas que granjearam os maiores encómios ao RAAA1.  

É igualmente digna de realce a abnegação evidenciada e a forma altamente empenhada como 
coordenou todos os apoios prestados às várias Entidades e Instituições com quem o Regimento 
estabeleceu contatos, parcerias, estreitas colaborações e relações de amizade, de que se releva: a 
celebração de protocolo com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Sintra, visando a 
conservação das “minas da serra” e o apoio técnico e operacional para a redução de perdas de água; a 
celebração de protocolos com o Belas Rugby Clube e a Juventude Operária de Monte Abraão, no domínio 
da cedência temporária de instalações para a prática desportiva; e o apoio com meios às Juntas de 
Freguesia de Queluz, Belas, Massamá e Monte Abraão. Destaque-se, ainda, o seu empenhamento na 
promoção e elaboração do protocolo a celebrar com a Câmara Municipal de Sintra, para a vigilância da 
Serra de Sintra, no contexto do combate aos incêndios florestais.  

Fruto de uma eficaz e rigorosa gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros à sua 
disposição, o Coronel Reis levou a cabo um conjunto multifacetado de atividades, que marcaram o seu 
comando, sendo bem patente o seu contributo para a constante melhoria das condições de habitabilidade, 
ambientais e de segurança da sua Unidade, materializado na realização de um conjunto significativo de 
obras, de que são exemplo a requalificação das messes de Oficiais e de Sargentos, do refeitório geral e do 
edifício da cozinha regimental e as obras de beneficiação nos alojamentos de Graduados e Praças, entre 
muitas outras infraestruturas que foram objeto da sua atenção e intervenção.  

Destaca-se ainda as realizações das 12.ª e 13.ª edições do Dia da Defesa Nacional, tendo o 
Regimento recebido um total de 10 000 jovens durante o ano de 2016, bem como o lançamento do livro 
“A Artilharia Antiaérea em Portugal”, que preserva a memória institucional dos 85 anos da Artilharia 
Antiaérea Portuguesa.  

Pela relevante atividade desenvolvida, que contribuiu para a consolidação da excelente imagem do 
RAAA1, pelas excecionais qualidades e virtudes militares demonstradas, consubstanciadas na afirmação 
constante de elevados dotes de caráter, o Coronel José Augusto Oliveira Costa dos Reis norteou a sua 
insigne ação de comando para alcançar a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Regimento de 
Artilharia Antiaérea N.º 1 e, consequentemente, da Brigada de Intervenção, do Comando das Forças 
Terrestres e do Exército, devendo os serviços por si prestados serem considerados de elevado mérito, 
tornando-se, assim, inteiramente merecedor deste público reconhecimento. 

17 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
 

Louvo o Cor Inf (00771586) Hilário Dionísio Peixeiro pela extraordinária competência 
profissional e excecionais qualidades e virtudes militares que demonstrou no exercício das funções de 
Chefe do Estado-Maior da Brigada de Reação Rápida (BrigRR), ao longo dos últimos três anos. 

Possuidor de vasta experiência profissional, detentor de notável capacidade de planeamento, 
organização, direção e controlo, iniciou em 2013 a difícil, mas simultaneamente aliciante, missão de 
chefiar o Estado-Maior de uma das três Grandes Unidades que constituem a expressão operacional do 
Exército Português. A superior chefia do seu Estado-Maior foi evidente num conjunto de ações de 
planeamento e coordenação que exerceu com inteligência, assinalável sensatez e serenidade, realçando-se 
o conjunto de atividades desenvolvidas no sentido da melhoria da padronização de procedimentos e 
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funcionamento interno das Unidades da BrigRR, com repercussões ao nível do cumprimento da missão da 
BrigRR e da prossecução dos objetivos superiormente determinados. No âmbito dos compromissos 
internacionais assumidos pelo Estado Português, designadamente com a NATO, União Europeia e Nações 
Unidas, merecem destaque, as orientações definidas para aprontamento e projeção de Forças no quadro 
das NATO Response Forces (NRF) para a Kosovo Force (KFOR), das Assurance Measures (AM) para a 
Lituânia, da Operation Inherent Resolve (OIR) para o Iraque, das missões para os Teatros de Operações 
da Somália, Mali e República Centro-Africana, tendo o prestígio e credibilidade destas Forças estado 
indubitavelmente associado à notável preparação que resultou da ação exercida pelo Estado-Maior da 
BrigRR.  

Também a sua natural aptidão para conduzir homens, o levou a desenvolver propostas tendentes à 
melhoria das condições de trabalho dos seus subordinados que reconhecidamente o constituíram como 
exemplo a seguir. A forma rigorosa como materializou as diretivas do Comandante da BrigRR ficaram 
bem evidentes, por exemplo, nos estudos e propostas efetuados sob sua coordenação que permitiram a 
completa revisão e aprovação, pelo Comando do Exército, dos Quadros Orgânicos das Unidades que 
constituem a atual Estrutura Operacional da BrigRR, com ênfase para os Batalhões de Infantaria 
Paraquedista, Batalhão de Comandos e Força de Operações Especiais. De igual forma, no âmbito do 
treino operacional da Brigada, o desempenho das suas unidades em exercícios conjuntos e combinados 
como foram, nos últimos três anos os da série ORION, FELINO, APOLO, REAL THAW, SWIFT 
RESPONSE, ARCADE FUSION e TRIDENT JUNCTURE, com ênfase para este último, em 2015, a par 
das múltiplas atividades de treino cruzado aeroterrestre com a Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Espanha e EUA, demonstram o seu excecional desempenho, tanto ao nível técnico-profissional, como na 
gestão dos recursos disponíveis, o que sempre fez com rigor, dedicação, espírito de missão, total 
transparência e pragmatismo. Profundo conhecedor do seu Estado-Maior, demonstrou, em todas as 
circunstâncias, que pratica em elevado grau a virtude da lealdade e que se impõe, naturalmente, pelo 
exemplo e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, constituindo-se como um determinante 
elemento na concretização da ação de Comando do Comandante da Brigada. 

Perseverante e leal, revelando elevado sentido de camaradagem e espírito de corpo e permanente 
disponibilidade para o serviço, soube cativar, de forma inequívoca, o respeito e admiração dos seus pares, 
de inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração pública graças à permanente 
demonstração das suas sublimes qualidades militares e humanas. Oficial, possuidor de um elevado 
sentido do dever e de obediência, dinamismo e frontalidade, pautou sempre a sua atuação pela coerência e 
inquebrantável determinação, evidenciando uma permanente equidade no relacionamento com as 
Unidades que compõem a estrutura orgânica da BrigRR.  

Pelo anteriormente exposto, bem como pela manifestação inequívoca de qualidades e virtudes de 
natureza extraordinária demonstradas nas mais variadas circunstâncias, das quais se destacam invulgar 
abnegação e espírito de sacrifício, é o Coronel Hilário Peixeiro digno de ser referenciado como um oficial 
de elevada estirpe, tendo a sua excecional ação de Comando e Chefia resultado em honra e lustre para a 
Brigada de Reação Rápida e para o Exército Português, pelo que é de inteira justiça que os serviços por si 
prestados sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos. 

09 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
 

Louvo o Cor Art (05539186) António Jaime Gago Afonso pelas relevantes qualidades pessoais e 
militares, excecional profissionalismo, inquestionável dedicação e pela forma altamente honrosa e 
brilhante como desempenhou as funções que lhe foram cometidas ao longo dos trinta e dois anos de 
serviço no ativo. 

Ao longo da sua carreira de Oficial de Artilharia, o Coronel Gago Afonso revelou-se como um 
oficial de altíssimo gabarito, com uma sólida formação ética e moral, sendo possuidor de uma esmerada 
educação, distinto e perspicaz, tendo pautado o desempenho da sua função por uma atitude de rigor e 
elevado sentido do dever, mostrando possuir uma excelente capacidade de análise, conceção e realização, 
nas mais diversas situações, colocando o superior interesse e projeção da Instituição como objetivo 
fundamental da sua irrepreensível conduta e numa afirmação inequívoca dos seus elevados dotes de 
caráter, levou-o a constituir-se como uma referência para aqueles que com ele privaram e um exemplo de 
firmeza na persecução dos objetivos, quer os determinados superiormente no decurso das suas funções, 
quer aqueles por si mesmo identificados. 
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Oficial dinâmico e empreendedor, de grande espírito de iniciativa e extraordinária capacidade de 

adaptação a novas circunstâncias, sempre pautou a sua conduta pelos ditames da honra e do dever, 

objetivamente reconhecido nos diversos louvores e condecorações patenteadas na sua folha de serviços. 

No desempenho das suas funções de Subalterno, como Comandante de Pelotão e Instrutor das 

especialidades de campanha Ligeira/Média Operações e PCT dos diversos Cursos de Formação de 

Oficiais, bem como a sua colaboração na Direção de Instrução, na elaboração de Fichas de Instrução 

Individual para o CFP, CFOM e CFSM, sempre revelou elevada competência técnico-profissional, 

excelentes qualidades de instrutor e inexcedível dedicação e zelo aplicadas na preparação e exposição das 

matérias. 

Como Capitão, demonstrou possuir um vasto conjunto de qualidades profissionais e pessoais que 

evidenciaram a sua especial vocação para o exercício do comando de tropas. No desempenho das funções 

de Diretor de Curso e como instrutor, por diversas ocasiões, nas áreas da contra vigilância, da aquisição 

de objetivos e sobretudo da topografia, a vários cursos, caracterizou essa sua ação, por uma elevada 

objetividade, esclarecido sentido didático e muito rigor técnico, denotando em permanência, excelentes 

dotes para a docência e muitos bons conhecimentos técnicos dos assuntos da sua Arma. 

Já como Oficial Superior, e habilitado com licenciatura em Eng.ª Geográfica, destacou-se 

inequivocamente pela forma particularmente notória e exemplar como desempenhou as múltiplas e, por 

vezes, muito complexas tarefas que lhe foram cometidas ao longo dos anos no Centro de Informação 

Geoespacial do Exército (CIGeoE).  

Oficial de uma lealdade inquestionável e de inteira confiança do seu Diretor, manifestou sempre 

uma visão integrada do funcionamento dos Centros do CIGeoE, propondo medidas e metodologias de 

trabalho, de forma a promover o aumento da produtividade, qualidade e diversidade da informação 

geográfica obtida, elevando os níveis de desempenho de todas as áreas funcionais, através da sua 

excelente capacidade de coordenação e dignificando a imagem de excelência da Instituição Militar. 

Tendo, por diversas vezes, sido solicitada a sua cooperação em representações e missões de caráter 

técnico-militar, mercê da sua formação como Engenheiro Geógrafo, e manifestada pelos vastos e 

consolidados conhecimentos técnico-científicos e pelo rigor e preciosismo da sua ação, nomeadamente 

pela sua integração em comissões cientificas, sempre se empenhou ativamente na projeção da imagem e 

na consolidação das capacidades e valências do CIGeoE, incluindo além-fronteiras, sendo-lhe sempre 

confirmada, na execução destes trabalhos técnicos de reconhecida importância militar e civil, a elevada 

competência e uma postura prestigiante e colaborativa ao serviço do Exército. 

Merecem igualmente destaque os estudos e tarefas de elevada complexidade que por diversas vezes 

lhe foram acometidas, tendo efetivamente demonstrado provas de elevada competência, conhecimento, 

dedicação e capacidade para desempenhar funções da mais elevada exigência e responsabilidade. Ainda 

de avultar a sua conduta em momentos de importância vital e estratégica para o Centro, onde soube 

sempre evidenciar e promover as suas capacidades e valências ao serviço do Exército, no cumprimento 

rigoroso das orientações superiormente definidas. Respondeu sempre com extrema eficácia, celeridade e 

de forma assertiva a todas as solicitações, internas e externas, frequentemente com prejuízo dos seus 

interesses particulares, numa afirmação de elevado espirito de sacrifício, de obediência e de abnegação, 

constituindo-se como um extraordinário e prestimoso assessor do seu Diretor e dando um contributo 

extremamente decisivo e relevante, para o cumprimento da missão do CIGeoE. 

Colocado na Inspeção Geral do Exército (IGE), pautou a sua atividade por uma exigência de rigor 

em todos os atos, imprimindo um dinamismo visível na execução das tarefas atribuídas, qualidades que, 

associadas à sua viva inteligência, visão e bom senso, em muito contribuíram para os resultados obtidos 

pela IGE. Realça-se, em particular, o seu extraordinário desempenho e qualidade dos estudos, relatórios e 

trabalhos desenvolvidos nomeadamente no âmbito das Inspeções de Processos, Programas e Sistemas que 

se constituíram como uma referência para os outros Inspetores, designadamente aquela referente ao 

Stress. Oficial muito meticuloso, atento ao pormenor sem perder a visão do conjunto, ofereceu sempre 

opiniões sinceras, muito lúcidas e realistas com elevado sentido de oportunidade, confirmando a utilidade 

e justeza nas suas apreciações. O Coronel Gago Afonso soube aliar à sua perspicácia e acutilância das 

suas observações um sentido de humor e otimismo contagiante, proporcionando um bom ambiente de 

trabalho em equipa e demonstrando a sua elevada capacidade de liderança e congregação de vontades 

para o cumprimento da missão. 
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Já no Gabinete do Comandante da Logística desenvolveu um estudo que visa implementar um novo 
conceito de Movimentos e Transporte, baseado em Unidades de Apoio de Área, onde o racional de 
referência terá a sua incidência no trinómio Necessidade-Meio-Capacidade Logística, pondo ênfase não 
somente no cumprimento da missão primordial, mas também com a preocupação de não descurar o apoio 
à família militar e desta forma obter ganhos significativos quer em eficiência e eficácia. 

Por tudo quanto precede e no momento em que vai transitar para a situação de Reserva, é de 
inegável justiça realçar publicamente as excecionais qualidades e virtudes militares, evidenciadas pelo 
Coronel Gago Afonso e que os serviços de caráter militar por si prestados sejam considerados relevantes 
e extraordinários, distintíssimos e competentes, tendo resultado honra e lustre para o Exército, para as 
Forças Armadas Portuguesas e para Portugal. 

16 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
 

Louvo o TCor Cav (17763892) João Paulo dos Santos Faria, pela elevada competência 
técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no 
cumprimento das funções de Chefe da 4.ª Célula de Informações Militares no Kosovo (CIM-K), 
destacada do Centro de Informações e Segurança Militares (CISMIL), do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas (EMGFA), no período de 28 de setembro de 2015 a 08 de abril de 2016. 

No desempenho das suas importantes e exigentes funções, foi evidente a sua dedicação e eficiência 
nas diversas atividades, de que se destacam os relatórios da sua responsabilidade e os contributos para a 
segurança da Força Nacional Destacada presente naquele Teatro de Operações (TO), garantindo sempre 
um elevado espírito de missão e aptidão para bem servir nas mais difíceis circunstâncias. 

A elevada capacidade de trabalho, competência, objetividade e permanente disponibilidade para o 
serviço, são características inerentes ao Tenente-Coronel Santos Faria, que respondeu sempre com 
eficiência e rigor às inúmeras solicitações e desafios que se lhe colocaram. De enaltecer a sua excelente 
capacidade de trabalho e o seu conhecimento profundo das informações militares, sendo evidenciado nas 
atividades desenvolvidas no Teatro de Operações, constituindo uma constante contribuição fundamental 
para o processo de decisão militar do CEMGFA. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 
qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Tenente-Coronel Santos Faria como sendo um 
oficial que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, em que se 
relevam a lealdade, o espírito de sacrifício e a abnegação, devendo os serviços por si prestados, serem 
considerados como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da 
missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

22 de setembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 
Monteiro, General. 

(Louvor n.º 36/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
Louvo o TCor Art (08932488) Luís Filipe de Sousa Lopes pela forma extraordinariamente 

competente, dedicada e altamente prestigiante, como tem vindo a exercer, ao longo dos últimos três anos, 
o cargo de Chefe do Gabinete de Apoio, da Direção de Administração de Recursos Humanos (DARH), do 
Comando do Pessoal do Exército, evidenciando, em permanência, elevados dotes de caráter, lealdade, 
espírito de sacrifício e inexcedível dedicação ao serviço. 

Oficial detentor de um valioso conjunto de qualidades pessoais e profissionais, das quais se destaca a 
sua elevada competência profissional, alicerçada numa sólida e diversificada preparação técnica e numa 
constante vontade em melhorar os seus conhecimentos, tem desempenhado as suas funções de forma muito 
eficaz e determinada, com notável proficiência, respondendo sempre de forma pronta, ajustada e entusiasta 
às múltiplas solicitações, constituindo-se assim num prestimoso colaborador da Direção da DARH. 

Militar que se distingue pelo inexcedível espírito de missão e entrega ao serviço, forte sentido 
construtivo e permanente busca de soluções inovadoras, sem descurar o equilíbrio, que associados à sua 
objetividade, se refletem em respostas atempadas e rigorosas, determinantes no apoio à decisão, em 
assuntos de grande sensibilidade e especial relevância, de que se destaca a elaboração do novo Portal da 
DARH na Intranet, a colaboração com a Secretaria Geral do MDN, como representante da DARH, no 
desenvolvimento do Projeto SIGDN-RHV (Recursos Humanos e Vencimentos), a preparação da página 
“Militares Fora da Efetividade de Serviço” do novo portal do Exército na Internet, bem como a 
participação em diversos grupos de trabalho, onde sempre evidenciou excelente capacidade de análise, 
natural frontalidade e superior honestidade intelectual. 
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Como Chefe do Gabinete de Apoio levou a cabo uma judiciosa e eficaz gestão dos recursos à sua 
disposição, alicerçada na sua esmerada educação, vincado sentido de responsabilidade e espírito de 
iniciativa, respondendo aos diferentes pedidos com sentido do dever e de disciplina, colocando sempre os 
interesses do serviço em primeira prioridade, numa afirmação constante de reconhecida coragem moral e 
abnegação, que lhe permitiram obter excelentes resultados na assessoria que presta à Direção, no 
acompanhamento dos diversos assuntos transversais às Repartições da DARH, na preparação de estudos, 
brífingues e apresentações, entre outras atividades, denotando uma excelente preparação concetual e uma 
invulgar cultura militar, revelando em todas as situações inovação, bom senso e ponderação, que muito 
contribuíram para a eficiência, prestígio e transparência dos atos praticados pela DARH e 
consequentemente pelo Comando do Pessoal.  

Pelas excecionais qualidades pessoais e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam a 
firmeza de caráter e o elevado sentido de dever, demonstrou o Tenente-Coronel Sousa Lopes ser um 
distinto oficial, digno de ocupar postos de maior responsabilidade e risco, pelo que é merecedor que os 
serviços por si prestados, materializados em atos de esclarecido e excecional zelo, no cumprimento das 
missões que lhe foram cometidas, de que resultou prestigio, honra e lustre para a Instituição Militar, 
sejam considerados extraordinários, relevantes e distintos. 

19 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 
Duarte, General. 
 

Louvo o TCor Tm (17140391) João Luís Cardoso Modesto Albuquerque Barroso pela 
extraordinária competência, espírito de missão e inexcedível zelo com que desempenhou as funções que 
lhe foram cometidas, enquanto representante do Exército na Cooperação Técnico-Militar (CTM) com 
Angola e na Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, confirmando todas as qualidades 
pessoais e profissionais que lhe são reconhecidas. 

Oficial distinto, possuidor de sólida formação militar, dotado de vastos e profundos conhecimentos 
técnicos e de uma notável capacidade de organização e de trabalho, associadas às relevantes qualidades 
pessoais, conduzindo sempre a sua ação de forma ativa e dinâmica, constituiu-se como um inestimável 
colaborador da DCSI. 

A sua postura sóbria e ponderada, aliada a uma forma de estar lúcida, equilibrada e isenta, 
contribuíram para uma assinalável qualidade dos estudos e trabalhos realizados, creditando-o claramente 
para o desempenho de funções de maior responsabilidade, no âmbito do Exército. 

Integrando a Cooperação Técnico-Militar (CTM) com Angola, nos períodos de junho a novembro 
de 2013, e posteriormente de junho a outubro de 2014, foi o representante do Exército, tendo sido 
nomeado assessor para a área de Informática do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas 
(FAA), em apoio à Estrutura Superior de Comando das FAA, salientando-se o seu inestimável 
empenhamento em diversos trabalhos e atividades de que se destacam a elaboração do respetivo Plano 
Diretor de Comunicações e Sistemas de Informação e a Diretiva Sectorial da Informática 2013, em 
colaboração com os demais assessores. Os intensos trabalhos levados a cabo pelo Tenente-Coronel 
Barroso, abrangeram diversas áreas do saber, revelando elevada competência, espírito de sacrifício e de 
obediência de que está imbuído. Desenvolveu ainda, entre outros trabalhos, os projetos de remodelação de 
rede e reinstalação da estrutura de base dos servidores do Estado-Maior General e unidades adjacentes, a 
análise de propostas e projetos de implementação de redes de telecomunicações e Centros de Dados para 
o MDN e MJUST (Ministério da Justiça e Direitos do Homem), levantamentos no terreno e visitas de 
assistência técnica a diversas Unidades das FAA. Igualmente, implementou uma rede WI-FI no NAT 
(Núcleo de Assistência Técnica) da Cooperação Militar Portuguesa e remodelou a rede local do núcleo da 
CTM, da Força Aérea Portuguesa, na Base Aérea da Catumbela, no Lobito, sendo também de realçar os 
diversos cursos de redes de computadores e de Windows Server 2008 ministrados, entre outras palestras a 
especialistas informáticos, com incidências extremamente positivas, que muito credibilizam a Cooperação 
Militar Portuguesa e o Exército Português. 

A sua lealdade, dedicação ao serviço, espírito de corpo e de cooperação, bem como a atitude 
permanente de ponderação mas também de frontalidade, marcaram as suas inegáveis qualidades de 
liderança que permitiram, em acumulação de funções, na Academia Militar (AM), no período de janeiro a 
junho de 2014, desenvolver com o seu experimentado saber, elevada abnegação e extraordinário 
desempenho, um excelente trabalho como júri de concursos e nas consequentes ações de implementação 
de vários projetos, dos quais se destacam o projeto da rede WI-FI, o projeto da renovação da Rede de 
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Dados, o projeto do sistema de telefonia IP, o projeto de remodelação do Sistema de Videoconferência, 
todos eles para os aquartelamentos da Sede e Destacamento da Amadora, e o projeto da infraestrutura de 
apoio de CSI ao “Exercício de Decisão Estratégica” no âmbito do “I Curso de Cibersegurança e Gestão de 
Crises no Ciberespaço”, do Instituto de Defesa Nacional. 

Como Chefe do Departamento de Operações de Comunicações e Sistemas de Informação 

(DOCSI), do Centro de Transmissões do Exército da DCSI, sendo responsável pela execução de todos os 

trabalhos de instalação, monitorização e manutenção da Rede de Dados do Exército (RDE) e dos 

Sistemas de Informação em produtivo no Exército, o Tenente-Coronel Barroso, numa conjuntura como a 

presente, em que a volatilidade das situações e dos desafios enfrentados pela DCSI requerem uma atenção 

cuidada, fruto das alterações à orgânica estrutural do Exército e dos parcos recursos existentes, soube com 

elevada mestria gerir as suas equipas e socorrer os sistemas CSI, de acordo com os requisitos 

operacionais, alcançando níveis de serviço altamente fiáveis. Simultaneamente, participou ativamente nos 

contributos do Exército, no plano técnico-militar, para a manutenção da Rede do SICOM, da 

responsabilidade do EMGFA. Destacam-se igualmente, os extraordinários apoios das Equipas de Som do 

DOCSI, em eventos de elevada visibilidade para o Exército, que conferiram uma excelente imagem de 

profissionalismo que prevalece nos militares da DCSI. 

Sendo o representante da DCSI no Grupo de Trabalho do Exército para o Exercício Trident 

Juncture 2015 da NATO, que se realizou numa vasta área, envolvendo Forças Participantes de vários 

países, onde se distinguiu pela elaboração do Plano de Apoio CSI, na estrutura levantada para o Host 

Nation Support (HNS), e do projeto da rede Wi-Fi do Exercício, para além do planeamento, coordenação 

e acompanhamento da implementação dos trabalhos inerentes, num período temporal deveras restrito, 

constituiu-se, ainda, num elemento facilitador e absolutamente decisivo para desbloquear situações 

críticas, revelando-se fundamental para o cumprimento dos objetivos do Exército para este Exercício.  

Mandatado para coordenar a componente técnica do projeto da nova página da Internet do 

Exército, que envolveram entidades militares e a empresa responsável pelo seu desenvolvimento, soube 

uma vez mais cravar o seu cunho pessoal e atingir plenamente os objetivos superiormente definidos, fruto 

da sua experiência e maturidade no conhecimento das várias especificidades das componentes integrantes 

do Exército. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 

qualidades e virtudes militares e pessoais, que creditam o Tenente-Coronel João Barroso, como sendo um 

oficial que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, em que 

relevam a lealdade e o espírito de sacrifício e competência profissional, devendo os serviços por si 

prestados serem considerados extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o 

Exército e para Portugal. 

09 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 

General. 

 

Louvo o TCor Cav (00669090) João Carlos Pinto Bouça Flores Noné Santana pelas excecionais 

qualidades e virtudes militares e extraordinária competência profissional demonstradas durante os últimos 

três anos em que exerceu funções no Agrupamento Sanitário, cujo comando assumiu em 25 março de 

2016. 

Tendo sido o primeiro responsável pelo levantamento do Núcleo de Implementação do 

Agrupamento Sanitário e pela complexa operação de transferência dos equipamentos, do Quartel da 

Pontinha, em Lisboa, para o Aeródromo Militar de Tancos (AMT), formalmente executada durante o ano 

2014, o Tenente-Coronel Noné Santana mostrou-se sempre um oficial extraordinariamente dedicado e 

permanentemente disponível, cumprindo as funções confiadas com elevados padrões de eficiência e 

eficácia, atuando com lealdade e revelando dotes de abnegação e de obediência conjugados com elevada 

coragem moral. Fruto do seu enorme esforço e do trabalho realizado pelos militares superiormente 

liderados por si, a instalação das diversas valências do Agrupamento Sanitário em áreas distintas do 

aquartelamento do AMT, desenvolveu-se com excelência, merecendo destaque o resultado conseguido 

nas infraestruturas para acolher o comando do agrupamento e armazenar a maior parte do equipamento 

sanitário, bem como o acondicionamento dos espaços cobertos destinados à arrumação de contentores e 

material complementar. 
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Dando continuidade às tarefas de Gestor de Projeto do Agrupamento Sanitário, o seu contributo foi 
decisivo para o levantamento desta capacidade, fruto de inequívoca capacidade de organização e 
liderança, exemplar determinação e de grande vontade para aumentar os seus elevados conhecimentos 
técnicos, de que é exemplo a frequência do Curso de Técnicas de Emergência Médica para Profissões de 
Alto Risco (TEMPAR), em novembro de 2015 e que terminou com classificação próxima de 20 valores. 
Além do seu empenhamento para garantir os recursos humanos especializados, o Tenente-Coronel Noné 
Santana colocou a tónica da sua conduta na operacionalização dos módulos sanitários garantindo uma 
exemplar receção de equipamento de farmácia e cirúrgico de topo, de contentores e múltiplos 
componentes sanitários altamente sofisticados. O reconhecido potencial técnico, a sofisticação e 
credibilidade dos equipamentos que integram o Agrupamento Sanitário, associados à sua capacidade de 
iniciativa, de trabalho e de organização, conduziram à efetivação de um protocolo de cooperação entre o 
Exército e o Instituto Português de Oncologia, permitindo colocar, temporariamente, à disposição desta 
Instituição uma parte significativa do seu equipamento sanitário contentorizado. 

O seu exemplar espírito de sacrifício e de missão, a elevada preparação técnico-profissional e a 
constante preocupação com o detalhe, muito contribuíram para a participação dos módulos de apoio 
sanitário nos exercícios “Dragão” 14 e 15, da Brigada de Intervenção ou nos Exercícios Conjuntos do 
Estado-Maior General das Forças Armadas, como o “Lusitano” 14 e 15, ou como Unidade Sanitária de 
Apoio a Eventos no quadro da Proteção Civil, como foram as peregrinações a Fátima ou no âmbito da 
demonstração de capacidades do Exército nas comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, na cidade da Guarda, em junho de 2014, ou do Dia do Exército em Elvas, em 
outubro de 2016, colocando algumas valências à disposição da sociedade civil local, com grande sucesso.  

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente o excelente trabalho 
desenvolvido pelo Tenente-Coronel Cavalaria Noné Santana, que o creditam como sendo um oficial 
brilhante, que pautou a sua ação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, devendo, por isso, 
os serviços por si prestados ser considerados extraordinários, relevantes e distintos, tendo a sua 
excecional ação de Comando resultado em honra e lustre para o Exército Português e para Portugal. 

09 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
 

Louvo o TCor Cav (08357090) Nuno Lourenço Alvares Alves de Sousa pela sua elevada 
dedicação e excecional desempenho, ao longo dos vinte e seis meses em que comandou o Grupo de 
Polícia do Exército do Regimento de Lanceiros N.º 2. 

Oficial dotado de excelentes conhecimentos técnico-profissionais, que pratica em elevado grau a 
virtude da lealdade e que se impõe pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, profundamente 
conhecedor do emprego da Polícia do Exército, nos mais diversificados ambientes operacionais, soube 
potenciar a sua reconhecida capacidade de decisão em prol do cabal cumprimento de todas as missões que 
lhe foram atribuídas, elevando o desempenho do Grupo de Polícia do Exército a um patamar de 
excelência, reconhecido por todos os que com ele interagiram. 

As suas singulares qualidades de comando e disponibilidade para o serviço, associadas à sua 
permanente capacidade de liderar pelo exemplo, foram determinantes para o desempenho irrepreensível 
do Grupo de Polícia do Exército em eventos de grande visibilidade nacional, como foram as cerimónias 
comemorativas do Dia do Exército e do Dia de Portugal. 

Merece especial referência, no âmbito internacional, o seu extraordinário empenho no 
aprontamento de forças multinacionais para a missão da KFOR, para o Teatro do Kosovo, com destaque 
para o treino de forças oriundas do Exército dos Estados Unidos. A excecional disponibilidade, 
abnegação e coragem moral, demonstradas na execução desta tarefa, associadas a um profundo 
conhecimento das matérias de ordem pública, contribuíram decisivamente para que o Exército Português 
fosse chamado, com caráter de permanência, a apoiar o treino de aprontamento das forças NATO, em 
matéria de controlo de tumultos, que constitui um requisito operacional para aquele teatro. 

No âmbito do exercício multinacional TRIDENT JUNCTURE 2015, onde participou como 
comandante da força de Polícia do Exército, conseguiu que a sua unidade se tornasse um parceiro 
indispensável à condução das operações de apoio real em matéria de segurança, não deixando também de, 
em simultâneo, participar como audiência de treino, tendo obtido excecionais resultados em termos de 
reconhecimento externo e interno.  
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A nível nacional orientou e dirigiu diversos cursos e estágios de Controlo de Tumultos, de 
importância vital para a certificação das Forças Nacionais Destacadas, tendo demonstrado profusamente 
as suas qualidades ímpares como instrutor, aliados a um entusiasmo contagiante, patente no ensino das 
matérias, tendo desta forma granjeado o reconhecimento dos instruendos e dos seus pares pelo seu 
elevado espirito de sacrifício e extraordinário contributo para o sucesso da instrução. 

Ainda em contexto operacional, merece especial referência o seu empenho no treino e na manutenção 
de capacidades da MP COY/NRF 2013, contribuindo significativamente para que esta unidade se tenha 
constituído como uma força de elevado nível de prontidão e padrões de execução de excelência. 

No desempenho das funções de Comandante de uma unidade de escalão Grupo, que cumpre 
diariamente missões reais de segurança no exterior do aquartelamento, a sua elevada competência 
profissional, espírito de sacrifício e de obediência, contribuíram para um desempenho tranquilo, 
garantindo a confiança dos seus superiores prestigiando sempre o seu Regimento e o Exército. 

Por tudo o que foi anteriormente exposto, pela constante afirmação da sua competência 
profissional, bem como pelas suas excecionais qualidades e virtudes militares, que o dignificam e tornam 
merecedor de ocupar postos de maior risco e responsabilidade, é o Tenente-Coronel Alves de Sousa 
merecedor deste reconhecimento público e de que os serviços por si prestados sejam considerados 
extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército e para a Instituição 
Militar. 

17 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
 

Louvo o Maj Inf (27220891) Vasco Paulo Osório Seabra Paiva, pela elevada competência 
técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no 
desempenho das funções de CHIEF LOG OPS (KV SPT 107), no Quartel-General da Kosovo Force 
(QG/KFOR), entre 16 de fevereiro e 23 de agosto de 2016. 

Demonstrou uma elevada competência profissional, tendo dinamizado uma relação de confiança e 
espírito de cooperação entre os diversos intervenientes na logística da KFOR, pautando a sua atuação por 
uma constante intervenção e esclarecimento dos responsáveis logísticos das forças, principalmente junto 
dos S4 das Unidades e dos National Support Elements (NSE) com o objetivo de dinamizar e agilizar os 
processos e o sistema de Relatórios Logísticos entre as diferentes Unidades/Forças/NSE, Joint Logistic 
Support Group (JLSG), o Quartel-General da KFOR e o Joint Forces Command Naples (JFCNP). 

O Major Seabra Paiva revelou-se preponderante no funcionamento da logística da KFOR, 
empenhando-se na revisão das Normas de Execução Permanente de carácter logístico, assim como nos 
contributos para os anexos logísticos dos planos e ordens estruturantes da KFOR, demonstrando desta 
forma relevantes qualidades técnicas e pessoais. Evidenciou sólida formação militar e humana, com 
especial facilidade para trabalhar em ambiente multinacional de que é exemplo a condução dos trabalhos 
de revisão da rede viária de reabastecimento, Main Supply Routes (MSR) e Suplementary Supply Routes 
(SSR) da KFOR, que foi assim atualizada ao fim de 16 anos. 

Perante a ausência do Oficial de Ligação da KFOR em SKOPJE entre junho e agosto, foi escolhido 
para assumir aquelas funções, onde marcou presença em diversas reuniões no QG/KFOR, no Host Nation 
Support Coordination Center (HNSCC), em SKOPJE, e esporadicamente em alguns ministérios da 
Macedónia, demonstrando em todas as situações competência, desembaraço, elevados dotes de abnegação 
e espírito de sacrifício. Conforme se foi tornando mais experiente e mais conhecedor, foi chamado para 
proceder à alteração das trimestrais KFOR Logistic Conference para as bissemanais Logistic 
Synchronization Meetings, que trouxeram à KFOR uma maior eficiência na gestão do conhecimento da 
situação logística. 

Em estreita colaboração com o JFCNP, a NATO Communications and Informations Systems School 
(NCISS) e as Unidades/Forças/NSE da KFOR, planeou e organizou a formação e o treino das aplicações 
informáticas LOGFAS, por forma a providenciar a todos os elementos da KFOR, com funções logísticas 
as necessárias competências para a utilização desta ferramenta imprescindível na monitorização da 
situação de pessoal, equipamento e abastecimentos, bem como no planeamento, execução e sustentação 
logística das operações da KFOR. Foi selecionado no J4 Branch, para uma importante tarefa, desta feita 
para migrar os dados logísticos para o Document Handling System (DHS), bem como para adaptar os 
processos ao novo sistema de gestão de tarefas Tasker Tracker, que se revelou essencial para manutenção 
da eficiência da função logística da KFOR. 
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Oficial dotado de uma excelente capacidade técnica, muito competente, organizado e com elevado 

espírito de bem servir, soube evidenciar as excelentes qualidades que possui, o que lhe permitiu exercer 

com elevados níveis de eficiência as funções que lhe foram cometidas durante a sua missão. Igualmente 

digno de registo, é a forma como num ambiente multinacional, soube estabelecer relações de 

camaradagem e grande cordialidade com os militares e civis das diferentes nacionalidades que constituem 

a KFOR, que com ele privaram sendo por todos muito admirado e respeitado. 

Pela elevada competência profissional, consubstanciada na defesa constante e persistente dos 

interesses da missão da KFOR e das Forças Armadas Portuguesas no Kosovo, é o Major Seabra Paiva 

merecidamente credor de ser reconhecido publicamente com o presente louvor, constituindo um exemplo 

de excelência, por ter contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

21 de outubro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 

Monteiro, General. 

(Louvor n.º 47/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 

Louvo o Ten Inf (10277104) Nuno Fernando Monteiro da Silva pelo seu extraordinário desempenho 

e pela forma dedicada como, ao longo dos últimos três anos, serviu no 2.º Batalhão de Infantaria Paraquedista 

(2BIPara) da Brigada de Reação Rápida, tanto em Território Nacional (TN) como no Teatro de Operações 

(TO) do Kosovo. 

Militar possuidor de um elevado espírito de obediência e aptidão para bem servir nas diferentes 

circunstâncias, o Tenente Nuno Silva revelou qualidades exemplares de abnegação e espírito de sacrifício, 

mostrando-se digno de ocupar postos de maior risco e responsabilidade, pela afirmação constante de 

elevados dotes de caráter e de reconhecida coragem moral.  

Como 2.º Comandante de Companhia de Paraquedistas 21 (CParas21), foi um eficaz conselheiro do 

Comandante de Companhia, tendo contribuído decisivamente para a estabilidade e funcionamento dos 

aspetos administrativo-logísticos em equilíbrio com o empenhamento da Companhia na vertente 

operacional. Ficou patente a forma meritória, competente e dedicada que evidenciou no desempenho das 

suas funções durante os exercícios das séries “ARES”, “LUSITANO”, “FELINO”, “HOT BLADE” e 

“EATT”, nos anos de 2013 a 2015.  

Nomeado 2.º Comandante da Bravo Company (BCOY), do 2BIPara enquanto Kosovo Force 

Tactical Reserve Manoeuvre Battalion (KTM), a partir de outubro de 2015, demonstrou na fase da 

preparação e aprontamento da Força uma capacidade particularmente notável na organização, preparação 

e coordenação da instrução, assim como na supervisão permanente de todo o trabalho logístico em apoio 

aos exercícios realizados, não se poupando a esforços para que todos os militares da companhia 

adquirissem o máximo de conhecimentos com vista ao desempenho da missão.  

Durante a fase de projeção da Força, em especial na fase de rendição, destacou-se pelo excelente 

planeamento, execução e supervisão de todas as tarefas quer de âmbito logístico quer ao nível 

operacional, revelando ser possuidor de elevada competência profissional e de desenvolver de forma 

bastante eficaz a cooperação e as boas relações com todos os que com ele trabalham. Durante toda a 

missão e em todos os momentos assumiu-se como o principal apoio do Comandante de Companhia, 

auxiliando no treino operacional e praticando em elevado grau a virtude da lealdade.  

Perfeito conhecedor de todos os aspetos inerentes à sua função, revelou sempre uma extraordinária 

capacidade de delineação e organização em todas as tarefas que desenvolveu, nomeadamente durante a 

execução de fogos reais no exercício “IRON EAGLE II” onde assumiu o Comando da Companhia. Em 

toda a missão supervisionou todos os aspetos logísticos no apoio às missões efetuadas, contribuindo 

significativamente para o planeamento e sucesso das mesmas, sendo de realçar a operação “GOLDEN 

EYE” e os exercícios no âmbito da Kosovo Force (KFOR), “PRISTINA 161”, “SILVER SABER 16”, 

“FOX II” e “FOX III”. 

Militar muito criativo e possuidor de uma elevada capacidade de adaptabilidade, agiu com 

espontaneidade e eficácia mesmo nas situações mais complexas e difíceis, organizou e incentivou os 

militares na realização de eventos e atividades lúdicas contribuindo para a manutenção em elevado grau 

do moral e bem-estar dos militares da Companhia e do Batalhão. 
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Pelas excecionais qualidades e virtudes militares atrás referidas, é o Tenente Nuno Silva digno de 

ser apontado como um exemplo a seguir e os serviços por si prestados serem considerados relevantes e de 

reconhecido mérito, prestigiando a sua categoria e contribuindo significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão das Tropas Paraquedistas e do Exército Português. 

20 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 

Duarte, General. 

 

Louvo o SMor Tm (00685184) Júlio César Gaspar Marçalo, pelo elevado espírito de sacrifício, 

dedicação e eficácia como vem desempenhando as suas funções, no Centro de Comunicações da 

Presidência da República, desde 10 de fevereiro de 2009. 

Militar distinto, inteligente, de muito bom senso, caráter íntegro, muito leal e frontal, dotado de 

uma sólida formação técnica e profissional, um forte espírito de iniciativa, bastante metódico, eficiente e 

determinado, demonstrou uma capacidade permanente de adaptação às diferentes mudanças nas suas 

funções o que permitiu sempre o expressivo sucesso de todas as missões em que participou. 

No desempenho das inúmeras missões para que foi designado, quer em território nacional ou no 

estrangeiro e como Chefe do Setor de Manutenção, sempre revelou um grande entusiasmo e uma 

acentuada capacidade de decisão tendo conseguido, dessa forma, ultrapassar eficazmente as mais variadas 

adversidades com que foi confrontado na execução das suas tarefas. 

Pela sua permanente disponibilidade, esmerada educação e total entrega ao serviço, aliadas às 

singulares qualidades e virtudes militares e humanas, o Sargento-Mor Júlio Marçalo granjeou a admiração 

e a amizade de todos aqueles que, na Presidência da República, consigo contactaram, contribuindo com a 

sua conduta para a dignificação das Forças Armadas e, em particular, do Exército a que pertence, devendo 

os serviços por si prestados ser considerados extraordinários, relevantes e distintos. 

06 de dezembro de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 

(Louvor n.º 64/17, DR, 2.ª Série, n.º 07, 10jan17) 

 

Louvo o SMor Inf (00478283) Tomás Augusto Pinto Alves pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares patenteadas ao longo da sua carreira militar e pela forma extraordinariamente 

competente, relevante e distinta como serviu o Exército Português e as Forças Armadas ao longo de trinta 

e dois anos e meio de serviço efetivo. 

Ingressou no Quadro Permanente no posto de Segundo-Sargento, em agosto de 1987 após ter 

concluído a sua formação na Escola de Sargentos do Exército, na Arma de Infantaria, tendo sido colocado 

no 1.º Batalhão de Infantaria Motorizado da Brigada Mista Independente, onde desempenhou várias 

funções, nomeadamente de Sargento de Pelotão, Sargento de Transmissões, instrutor de um Curso de 

Formação de Praças e Comandante de Secção de Morteiros Médios, distinguindo-se, desde logo, pelo 

rigor que colocou na execução das várias tarefas que lhe foram atribuídas e pela elevada competência 

profissional e dedicação ao serviço demonstradas. 

Em setembro de 1991 é transferido para o Distrito de Recrutamento e Mobilização (DRM) de Vila 

Real, onde desempenhou a função de amanuense da Secção de Recrutamento, durante este período 

evidenciou-se pela grande capacidade de trabalho e profundo conhecimento de toda a legislação no 

âmbito do recrutamento militar, o que lhe permitiu, atempadamente acionar os diversificados assentos 

nesta área. À complexidade das matérias tratadas, no âmbito do recrutamento, correspondeu com uma 

gestão rigorosa das mesmas, que associada a uma grande flexibilidade de procedimentos e uma 

permanente disponibilidade para servir muito contribuíram para os elevados níveis de eficácia deste 

DRM. 

Colocado no 2.º Batalhão de Infantaria Mecanizado da Brigada Mecanizada Independente, entre 

julho de 1997 e julho de 1999, desempenhou o cargo de Adjunto do Comandante da Companhia de 

Comando e Serviços, demonstrando sempre um extraordinário empenho na resolução de situações no 

âmbito da sua função, o que, associado ao seu elevado espírito de obediência, fizeram que se constituísse 

num excelente colaborador do Comandante de Companhia na concretização de todas as missões 

atribuídas. 
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Regressado à sua Guarnição de Residência e colocado no Regimento de Infantaria N.º 13 (RI13), 
em julho de 1999, desempenhou o cargo de Adjunto do Comando da Companhia de Atiradores 
Mecanizada do Agrupamento Charlie. Durante o aprontamento desta Força Nacional Destacada (FND) e 
durante a missão no Teatro de Operações do Kosovo, destacou-se pelas relevantes qualidades pessoais, 
pela extraordinária capacidade de trabalho e pela aptidão para bem servir nas mais diversas 
circunstâncias. 

Ainda no RI13, desempenhou várias funções, nomeadamente Adjunto do Comando da Companhia 
de Comando e Serviços, Sargento de Justiça, Sargento de Pessoal, Sargento de Informações e Adjunto do 
Comando da Companhia de Apoio de Combate do 1.º Batalhão de Infantaria da Brigada de Intervenção 
(1BI/BrigInt), onde se destacou pela forma ajustada como cumpriu as tarefas que lhe foram confiadas, 
mostrando um exemplar espírito de sacrifício e abnegação, excecional zelo e sentido de responsabilidade.  

De destacar o seu desempenho na função de Tesoureiro, que cumpriu nas missões, do 
1BI/BrigInt/EUFOR no Teatro de Operações da Bósnia e Herzegovina e do 1BI/BrigInt/KFOR no Teatro 
de Operações do Kosovo. No desempenho desta função, pelo período de cerca de um ano em cada Força 
Nacional Destacada (FND), a sua atitude pautou-se sempre por uma total entrega ao serviço, nunca 
regateando esforços para o adequado e atempado processamento e encaminhamento do expediente, 
demonstrando ser um exímio executante das suas atribuições funcionais. 

Após a promoção ao posto de Sargento-Chefe, foi nomeado Chefe da Secretaria de Comando do 
RI13, comprovando uma vez mais, inequívoco rigor de procedimentos, permanente disponibilidade e 
invulgar empenho, apresentando sempre propostas úteis e oportunas, numa demonstração clara do seu 
dinamismo, iniciativa, espírito de sacrifício e obediência, assentes no pleno conhecimento das suas 
responsabilidades, capacidades e competência profissional, constituindo-se numa mais-valia para um 
correto aconselhamento do Comando do Regimento.  

Ainda como Sargento-Chefe foi nomeado Sargento de Pessoal do RI13, onde uma vez mais, 
resultante do seu assinalável espírito de missão, respondeu às mais diversificadas solicitações que lhe foram 
colocadas na área da Administração dos Recursos Humanos, com grande profissionalismo, bom senso e 
abnegação, postura que ficou bem evidenciada na metodologia e qualidade do trabalho por si produzido. 

Colocado no Centro de Recrutamento de Vila Nova de Gaia (CRVNG), em setembro de 2015, 
passou a desempenhar o cargo de Adjunto do Chefe do CRVNG. As elevadas competências de que é 
possuidor, no âmbito do recrutamento, constituíram-se como potenciadoras no seu apoio em todo o 
processo de tomada de decisão, constituindo-se assim como um excelente colaborador do Chefe do CR. 
Durante todo este período, afirmando-se pelo exemplo, cultivando em permanência a camaradagem, 
pautando a sua conduta por um exímio relacionamento humano e institucional, assente na mais primorosa 
educação e modéstia. 

 Militar distinto, entusiasta, frontal, disciplinado e disciplinador, primou sempre pela dignificação 
da categoria dos Sargentos, de uma forma exemplar e pedagógica, numa afirmação constante de elevados 
dotes de caráter e de um nível de excecional integridade, coragem moral, lealdade, abnegação e exigência 
pessoal, creditando-se sempre como um digno representante desta categoria de militares, perante os seus 
pares, superiores e inferiores hierárquicos. 

Pela conduta ética e profissionalismo irrepreensíveis patenteados pelo Sargento-Mor Alves, que 
representam o traço do que foi a sua carreira militar, no momento em que voluntariamente transita para a 
situação de reserva, é de inteira justiça reconhecer publicamente os notáveis e importantes serviços por si 
prestados, materializados em atos de esclarecido e excecional zelo, no cumprimento das missões a que 
esteve afeto, de que resultou honra e lustre para a Arma de Infantaria, para o Exército e para o País, 
devendo os mesmos serem considerados relevantes, extraordinários e distintos. 

28 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 
Duarte, General. 
 

Louvo o SCh Tm (14503987) António Manuel Teixeira Pacheco, pela extraordinária dedicação e 
competência que pôs, desde 6 de julho de 2009, no cumprimento das suas funções, no Centro de 
Comunicações da Presidência da República. 

Dotado de uma sólida formação técnico-profissional, um forte espírito de iniciativa, metódico, 
eficiente, determinado e de caráter íntegro e frontal, tem demonstrado uma capacidade permanente de 
adaptação às diferentes mudanças das novas tecnologias, contribuindo inequívoca e decisivamente para o 
êxito do serviço. 
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O acompanhamento diário dos principais canais noticiosos portugueses de televisão, rádio e 

agências de notícias foi uma das suas missões e mercê do seu excecional desempenho, exemplar desvelo e 

perspicaz organização, logrou a inteira satisfação de todos os órgãos e serviços da Presidência da 

República. 

O Sargento-Chefe António Pacheco evidencia excecionais qualidades humanas, elevados dotes de 

caráter e virtudes militares de onde se destacam a lealdade, a abnegação, a disciplina e o espírito de 

sacrifício. Da sua conduta militar resultou lustre e honra para a Instituição Militar e, em particular, para o 

Exército a que pertence, pelo que é digno de ser publicamente distinguido, devendo os serviços por si 

prestados ser considerados extraordinários, relevantes e distintos. 

27 de dezembro de 2016. — O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 

(Louvor n.º 65/17, DR, 2.ª Série, n.º 07, 10jan17) 

 

Louvo o SCh Cav (19185285) António Delfim Vieira da Silva, pela elevada competência 

técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no 

cumprimento das funções de Staff Assistant no Branch Logistics Deployment and Sustainability (CD&S), no 

Quartel-General NATO — Supreme Allied Command Transformation (NATO — ACT), nos últimos três anos. 

Desempenhou várias funções na sua Divisão nomeadamente, as tarefas administrativas para o 

LD&S Branch, preparação e rastreio de toda a correspondência formal e informal, responsável por 

assegurar o correto manuseamento de todo o material classificado assim como o controlo de todo o 

material NATO SECRETO e de todo o material Informático distribuído no seu Branch. Como Authorized 

Purchase Requestor para o LD&S e Medical Branch, foi responsável pelas PR (Purchase requisitions) 

relativas a projetos, deslocações de contractors, estabelecendo contato com o C2DS Fund Manager/Budfin. 

No seu Branch, foi nomeado responsável pela verificação, formatação de todos os documentos a expedir 

garantindo a utilização dos modelos oficialmente aprovados no HQ. O Sargento-Chefe Vieira da Silva 

desenvolveu também a página oficial do seu Branch em Share-Point, página que se constitui como uma 

referência no ACT. 

Durante a sua comissão foi chamado a colaborar na preparação de diversas reuniões, conferências, 

e seminários da responsabilidade do Branch, nomeadamente no controlo de todos os Joining report, 

preparação das listas dos participantes, access cards, acesso à Base e HQ, alojamentos, transportes, coffee 

breaks, ice breaks e jantares. Atenta à sua versatilidade e dedicação, durante um ano foi chamado a 

prestar apoio na C2DS Division a mais de 150 Staff Officers, substituindo por variadíssimas vezes o 

Personal ACOS C2DS Admin. 

Nas cerimónias oficiais realizadas no ACT, foi chamado para a representação nacional, tendo sido o 

Porta-Bandeira da bandeira de Portugal. O seu desempenho caracterizou-se por uma elevada dedicação ao 

serviço, que aliado ao seu aprumo, discrição, retidão e versatilidade fizeram-no uma pessoa altamente 

respeitada no ACT, o que muito honrou a comunidade militar portuguesa em comissão neste Quartel-Geral 

da NATO. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 

qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Sargento-Chefe Vieira da Silva como sendo um 

sargento que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, em que 

se relevam a lealdade, o espírito de sacrifício, abnegação e elevada disponibilidade, devendo por isso os 

serviços por si prestados, serem considerados como muito relevantes e de elevado mérito, de que resultou 

honra e lustre para as Forças Armadas e para Portugal. 

10 de outubro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 

Monteiro, General. 

(Louvor n.º 45/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 
 

Louvo o SCh Tm (04657186) José Paulo Gonçalves Leitão, pela elevada competência 

técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no 

cumprimento das funções de Staff Assistant (Administration), no Coordination Office, da Logistic 

Division do Headquarters Allied Land Command (LANDCOM), entre 6 de agosto de 2013 e 5 de agosto 

de 2016. 
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Militar muito competente e possuidor de elevada capacidade de trabalho, pragmatismo e bom 

senso, demonstrou ser um imprescindível colaborador do Chefe de Divisão pela forma como conseguiu 

cumprir as diferentes tarefas inerentes ao seu cargo. Destaca-se a forma notável como geriu a atividade 

administrativa diária do gabinete, o cuidado colocado nos procedimentos de controlo, registo e 

monitorização de todos os documentos classificados, bem como a forma responsável como geriu e 

controlou a carga da Logistic Division nas áreas do mobiliário, material e equipamento de escritório e 

todo o equipamento de Comunicação e Sistemas de Informação. Neste domínio, dados os seus 

conhecimentos e competências, tornou-se o responsável por esta área, tendo representado a Logistic 

Division em diversos Grupos de Trabalho, tais como Gestão de Informação, Gestão do Portal do 

LANDCOM e Ciberterrorismo. 

Nos diversos Exercícios em que o LANDCOM participou, nomeadamente o Loyal Lance 14, 

Trident Lance 14, Trident Juncture 15 e Anaconda 16, foi notória a influência da sua sólida formação 

militar, consolidada na exigência e na competência para a administração dos recursos de que era 

responsável, bem como na sua invulgar aptidão para lidar com o stress e a fadiga acumulada, 

desenvolvendo ainda uma constante ação em prol do reforço da camaradagem e espírito de corpo, facto 

que concorreu significativamente para o desempenho global da Logistic Division. 

Em virtude do seu superior desempenho e relevantes qualidades pessoais, foi distinguido, em 

outubro de 2014, pelo General Comandante do LANDCOM, com o Sergeant Yahya Recognition Award, 

distinção que premeia aqueles que demonstram relevantes qualidades e virtudes militares, tais como 

sentido do dever, originalidade, capacidade de liderança, entusiasmo, trabalho em prol do grupo e 

excelência no desempenho, vendo assim reconhecido o seu mérito e sendo apontado como exemplo a 

seguir pelos seus pares, tornando-se desta forma um excelente embaixador das Forças Armadas 

Portuguesas neste Quartel-General. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 

qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Sargento-Chefe Gonçalves Leitão como sendo um 

Sargento com elevados dotes de caráter, que materializados na excelência do seu desempenho, permitem 

considerar os serviços por si prestados como muito relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das 

Forças Armadas. 

06 de outubro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 

Monteiro, General. 

(Louvor n.º 42/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 

Louvo o SCh AdMil (11981986) Carlos Alberto da Veiga Veríssimo, pela elevada competência 

técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no 

cumprimento das funções de Staff Assistant (Administration), no Deputy Commander Office do 

Headquarters Allied Land Command (LANDCOM), entre 6 de agosto de 2013 e 5 de agosto de 2016. 

Militar detentor de uma sólida formação e vasta experiência profissional em ambiente 

internacional, dotado de relevantes qualidades e virtudes militares, pautou sempre a sua atuação pela 

afirmação constante de elevados dotes de caráter, apurado sentido do dever e da disciplina, lealdade e 

espírito de sacrifício e abnegação. Distinguiu-se ainda pela forma metódica e objetiva como desempenhou 

as suas tarefas, tendo a sua ação merecido repetidos e rasgados elogios e obtido evidente prestígio no seio 

deste Quartel-General. 

Sendo a sua principal tarefa garantir o eficiente funcionamento do Gabinete, o que cumpriu com 

notável êxito, é de realçar ainda a forma exemplar como organizou diariamente a agenda oficial e 

particular do General Deputy Commander, bem como o cuidado que colocou no planeamento e 

preparação das viagens de todos os membros do Gabinete, a receção de todas as frequentes visitas, tarefas 

estas que lhe exigiram uma grande capacidade de planeamento, organização e atenção aos mais ínfimos 

detalhes. A sua versatilidade ficou bem patente na forma como desempenhou ainda diferentes tarefas em 

áreas distintas, tais como o apoio no planeamento e coordenação de reuniões de trabalho, convites, 

protocolo e coordenação de cerimónias, passando pela manutenção do Master Calendar, distribuição e 

encaminhamento de mensagens e documentação de acordo com o Battle Rhythm. 
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Para além da reconhecida competência e excelente desempenho com que cumpriu a sua função, o 
Sargento-Chefe Veiga Veríssimo evidenciou-se ainda pela sua afabilidade e natural simpatia, criando e 
mantendo um excelente relacionamento com todos quantos com ele privaram. Militar com uma 
habilidade natural para estabelecer pontes de diálogo e criar saudáveis relacionamentos, constituiu-se 
naturalmente como um elemento fundamental para as excelentes relações existentes com os outros 
Gabinetes do LANDCOM, bem como com os gabinetes equivalentes de outros Quartéis-Generais da 
OTAN, contribuindo, decisivamente, para a forte reputação, interna e externa do Deputy Commander 
Office transmitindo deste modo uma excelente imagem das Forças Armadas Portuguesas. 

Pela forma altamente profissional e excecional zelo com que desempenhou as suas funções, é de 
inteira justiça reconhecer publicamente as qualidades e virtudes militares e pessoais reveladas pelo 
Sargento-Chefe Veiga Veríssimo, que aliadas à excelência do seu desempenho permitem considerar os 
serviços por si prestados como relevantes e de elevado mérito, tendo contribuído significativamente para 
a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

06 de outubro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, Artur Pina 
Monteiro, General. 

(Louvor n.º 43/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
Louvo o SAj Inf (15824589) Paulino da Silva Pereirinha, pela elevada competência técnico-profissional, 

extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções 
de Analista de Informações da 4.ª Célula de Informações Militares no Kosovo (CIM-K), destacada do 
Centro de Informações e Segurança Militares (CISMIL), do Estado-Maior-General das Forças Armadas 
(EMGFA), no período de 28 de setembro de 2015 a 8 de abril de 2016. 

Possuidor de uma sólida formação militar e técnica é de salientar o rigor, espírito de cooperação e 
sentido de disciplina com que exerceu as suas tarefas de Analista de Informações e especialista HUMINT. 
Nesta função, fruto do seu conhecimento profundo na área de informações, identificou, estudou e 
compreendeu o potencial das ameaças e riscos que podiam resultar na situação de segurança que se vive 
nos Balcãs, onde permanece um Contingente Nacional. Acompanhou ainda em permanência a evolução 
da situação de segurança, especificamente na área atribuída ao Batalhão Português em Mitrovica Norte, 
região onde os focos de tensão e as operações militares foram uma constante. 

Como elemento constituinte da Célula de Informações na área “HUMINT”, importa referir a 
especial e apurada aptidão demonstrada para lidar com assuntos tão sensíveis que esta área comporta. 
Confirmou esta sua valência, o explícito reconhecimento de outros serviços congéneres, no trabalho 
desenvolvido e partilhado nesta área e que foi alvo de referência elogiosa, tendo revelado excecionais 
qualidades e virtudes militares, através de uma inexcedível dedicação, contribuindo assim para uma 
excelente imagem da 4CIM-K. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais qualidades 
e virtudes militares e pessoais que creditam o Sargento-Ajudante Silva Pereirinha como sendo um sargento 
que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, em que se relevam a 
lealdade, o espírito de sacrifício e a abnegação, tendo os serviços por si prestados contribuído 
significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das 
Forças Armadas. 

22 de setembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 
Monteiro, General. 

(Louvor n.º 37/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
Louvo o SAj Inf (02869291) Miguel Ângelo Almeida Moura, pela elevada competência 

técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais demonstradas no 
cumprimento das funções de Analista da Repartição de Segurança e Contrainformação, do Centro de 
Informações e Segurança Militares (CISMIL), entre 1 de julho de 2013 e 30 de setembro de 2016. 

Executou sempre de forma extraordinária todas as atividades inerentes às suas tarefas, onde se 
destaca o acompanhamento permanente no que concerne à pesquisa e análise das informações necessárias 
para o cabal cumprimento da missão da Repartição de Segurança e Contrainformação (REP S) do 
CISMIL e do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), contribuindo assim com elevação, 
para a Segurança das Forças Armadas. 
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Militar possuidor de grande capacidade de trabalho, elevado sentido do dever e relevantes 
qualidades pessoais, pauta a sua ação pela discrição, sobriedade, integridade e profissionalismo Militar. 
Tem praticado em elevado grau as virtudes militares e a sã camaradagem, sabendo criar com sobriedade e 
descrição, um ótimo ambiente de trabalho e de relacionamento com os seus pares e superiores 
hierárquicos, prestigiando a classe de Sargentos a que pertence pela sua afirmação constante de 
reconhecida coragem moral. 

O Sargento-Ajudante Almeida Moura mantém sempre no seu horizonte a disciplina, a lealdade e a 
honestidade, pautando sempre a sua conduta pelo bom senso no cumprimento das suas funções. Evidencia-se 
ainda pela forma sóbria e detalhada como analisa e interpreta as situações e a ameaça, a que dedica de forma 
abnegada, toda a sua atenção e conhecimento técnico. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 
qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Sargento-Ajudante Almeida Moura como sendo 
um Sargento que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, em 
que se relevam a lealdade, o espírito de sacrifício, a abnegação, obediência e competência profissional, 
sendo digno de que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, 
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do CISMIL e do 
Estado-Maior-General das Forças Armadas. 

30 de setembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Artur Pina 
Monteiro, General. 

(Louvor n.º 41/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 

Louvo o SAj Cav (16378590) Joaquim José Lopes Ferreira pelo sentido de missão e empenho 
que demonstrou, ao longo dos últimos dois anos, nas funções de Sargento Adjunto da Secção de Apoio e 
Administração da Repartição de Assuntos Gerais do meu Gabinete. 

Militar possuidor de sólida formação moral, grande espírito de iniciativa e obediência, revelou 
elevado aprumo, sentido de disciplina e permanente disponibilidade, privilegiando sempre a lealdade e a 
clareza de atitudes no relacionamento com os seus superiores e subordinados. 

Tendo como principal responsabilidade a área da logística do GabCEME, é de realçar a elevada 
capacidade de trabalho, a inexcedível dedicação e espírito de sacrifício, bem patentes na forma como foi 
capaz de antecipar e resolver, com a maior prontidão e eficácia, as mais diversificadas situações surgidas 
ao nível do apoio logístico, quer ao Estado-Maior Pessoal do General CEME, quer em apoio às diversas 
cerimónias militares que ocorreram.  

De salientar ainda a elevada competência técnico-profissional, extraordinário desempenho e relevantes 
qualidades pessoais, sabendo sempre planear e organizar com realismo as soluções adequadas para cada 
situação, destacando-se a gestão dos materiais à carga do GabCEME, a execução dos procedimentos 
preconizados no sistema de gestão da alimentação para os militares do Gabinete, incluindo a Messe de 
Oficiais Generais, evidenciando-se, desta forma, como um colaborador responsável, rigoroso e eficiente. 

Pelas qualidades pessoais e virtudes militares referidas, alicerçadas numa grande humildade e numa 
exemplar vontade de bem servir, a par de uma esmerada educação e consciente noção das suas 
responsabilidades, é de inteira justiça reconhecer que o Sargento-Ajudante Joaquim Ferreira é digno de 
ser apontado à consideração dos demais camaradas e que os serviços por si prestados sejam considerados 
como muito relevantes e de elevado mérito, por terem contribuído significativamente para a eficiência, 
prestígio e cumprimento da missão do meu Gabinete e do Exército. 

13 de janeiro de 2017. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco Duarte, 
General. 
 

Louvo o SAj SGE (07817891) José Oliveira de Jesus pela elevada competência no âmbito 
técnico-profissional demonstrada, nas funções de Comandante da Secção de Alimentação do Pelotão de 
Reabastecimentos e Serviços da ALFA COY do 2BIPara/FND/KFOR. 

Durante o período de aprontamento da força, conseguiu rapidamente integrar-se no 2BIPara e 
granjear o respeito de todos, demonstrando enorme flexibilidade e capacidade de adaptação. Com vista à 
projeção para o Teatro de Operações (TO) do Kosovo, obteve um extraordinário desempenho, pautando o 
seu comportamento com elevado sentido de missão e de abnegação, conseguindo responder a todas as 
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solicitações efetuadas e ainda organizar de forma muito profissional os eventos festivos que antecederam 
a partida do Batalhão para o TO do Kosovo, destacando-se o excecional contributo aquando do Exercício 
“PRISTINA 161”. 

Já no TO, no desempenho das funções de Comandante da Secção de Alimentação confirmou a 
elevada aptidão profissional, bem como a extraordinária capacidade de trabalho e determinação. Estas 
qualidades ficaram bem patentes na forma competente e extremamente dedicada com que coordenou a 
preparação, confeção e distribuição da alimentação. Da sua gestão, planeamento e supervisão, sobressaiu 
um ótimo controlo e aproveitamento dos géneros disponíveis para a confeção de variadíssimas ementas. 
Fruto do seu cometimento e ação de Comando, a excelente qualidade do serviço de alimentação foi 
largamente reconhecida por todos aqueles que dela usufruíram.  

Apresentando constantemente relevantes qualidades pessoais, conseguiu ultrapassar as barreiras 
linguísticas e culturais entre os militares Portugueses e Húngaros que serviram na Secção, promovendo 
entre estes um cordial relacionamento e inegável motivação, necessária ao cumprimento da missão. 
Militar altruísta e com elevado espírito de sacrifício e obediência constituiu-se como um estímulo para 
sua Secção e um auxiliar precioso do seu Comandante de Pelotão aquando da tomada de decisões. A 
constante preocupação e atenção pelo pormenor que o caracterizam, em muito contribuíram para o nível 
de excelência alcançado pela Secção aquando da realização das atividades festivas organizadas pelo 
Batalhão. O nível elevado que incutiu no planeamento, coordenação, organização de espaços e trabalho 
de equipa, fez com que todos os eventos de destaque no âmbito de dias comemorativos, celebrações 
religiosas e refeições para Altas Entidades fossem amplamente elogiados.  

A sua capacidade de liderança e gestão de equipas teve como auge as sinergias obtidas pelo 
entrosamento e relacionamento profissional com todos os funcionários civis que diariamente exercem 
funções em apoio à sua Secção. O seu profissionalismo foi amplamente demonstrado pela forma como, 
instruiu e conduziu uma equipa de alimentação maioritariamente inexperiente, a obter resultados dignos 
de referência ao confecionar e distribuir aproximadamente mil refeições diárias. 

Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e abnegação, é o Sargento-Ajudante José 
Jesus merecedor de que os serviços por si prestados sejam reconhecidos de forma inequívoca como tendo 
contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército. 

20 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 
Duarte, General. 
 

Louvo o 1Sarg Inf (04237900) Ricardo José Simões Vieira pelo extraordinário desempenho e 
relevantes qualidades pessoais demonstradas no cumprimento das funções de Adjunto do Sargento de 
Operações do 2BIPara/FND/KFOR, entre 5 de outubro de 2015 e 25 de outubro de 2016, no 2.º Batalhão 
de Infantaria Paraquedista (2BIPara) da Brigada de Reação Rápida, tanto em Território Nacional (TN) 
como no Teatro de Operações (TO) do Kosovo no Kosovo Force Tactical Reserve Manoeuvre Battalion 
(KTM). 

Colocado no 2BIPara em 30 de outubro de 2014, desde cedo evidenciou uma excecional adaptação 
às novas funções inicialmente como Sargento de Pelotão do 1.º Pelotão Paraquedista da Companhia de 
Paraquedistas 23 e posteriormente na Secção de Operações do 2BIPara, demonstrando elevada 
competência no âmbito técnico-profissional e no cumprimento das diversas tarefas que lhe foram 
designadas. A sua ação foi publicamente e frequentemente elogiada, demonstrando assim excecionais 
conhecimentos militares, espírito de sacrifício e obediência, tendo tal ficado especialmente patente nos 
períodos de maior atividade operacional do 2BIPara, nomeadamente nos exercícios “TRIDENTE 
JUNCTURE”, “ARES 152” e “PRISTINA 161”, realizados na fase do aprontamento do 2BIPara como 
KTM. 

No TO do Kosovo, o Primeiro-Sargento Ricardo Vieira destacou-se pelo acompanhamento da 
situação geral do TO, a partir do Posto de Comando Tático, e pela gestão de toda a área administrativa e 
logística da Secção de Operações, criando um excelente ambiente de trabalho em seu redor, reunindo boa 
disposição e sobriedade, que conjugou com uma grande lealdade, capacidade de aprendizagem e uma 
postura diligente, atributos que lhe permitiram afirmar-se como uma mais-valia no Estado-Maior da KTM. 

Na condução da “OPERAÇÃO GOLDEN EYE”, manteve uma estreita ligação com as companhias 
de manobra, conseguindo com a sua elevada abnegação, manter atualizada toda a informação pertinente 
acerca do TO do Kosovo, decorrente das inúmeras operações de reconhecimentos efetuadas no Kosovo, 
tendo neste sentido, afirmando-se como um elemento valioso no apoio ao processo de tomada de decisão 
do seu Comandante. 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                                     127  

 

 

 

 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as excecionais 

qualidades e virtudes militares que creditam o Primeiro-Sargento Ricardo Vieira como sendo um militar 

de elevada craveira, que pautou sempre a sua atuação pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, 

em que se revelam a lealdade, o espírito de sacrifício, a abnegação e a coragem física e moral, devendo, por 

isso, os serviços por si prestados, serem considerados extraordinários, relevantes e distintíssimos, 

contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército. 

20 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 

Duarte, General. 

 

 

 

II  MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingressos no Quadro 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 

ingressar nos Quadros Permanentes da Arma de Engenharia no posto de Tenente, nos termos dos artigos 

169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto  NIM  Nome  Classificação 

 

 Ten  Al  (07973211)  Ricardo Miguel Rodrigues Pereira  15,06 

 Ten  Al  (18430211)  Hugo Alberto Correia Soares  14,86 

 Ten  Al  (05881811)  João Filipe Melro da Conceição  14,54 

 Ten  Al  (13286911)  César Batista Pestana  14,42 

 Ten  Al  (09429011)  Nuno André Ventura Alves  14,28 

 Ten  Al  (05694910)  Catarina da Glória Magalhães Correia  13,82 

 Ten  Al  (10367706)  Bruno João Fernandes Poça  13,54 
 Ten  Al  (18344211)  Miriana Gonçalves  13,44 

2 — Contam a antiguidade no posto de Alferes desde 1 de outubro de 2014. 
3 — Contam a antiguidade no posto de Tenente desde 1 de outubro de 2015. 
4 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016, mantendo 

a atual situação remuneratória. 
5 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 

no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 504/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes da Arma de Transmissões no posto de Tenente, nos termos dos 
artigos 169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se 
indica: 
 

 Posto  NIM  Nome  Classificação 

 
 Ten  Al  (18931911)  André Alves Silva  14,58 
 Ten  Al  (05329511)  David Manuel Gonçalves de Campos  14,40 
 Ten  Al  (01019311)  Jonathan de Campos Guimarães  14,26 
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 Posto  NIM  Nome  Classificação 

 
 Ten  Al  (01999711)  Joel Augusto Joanaz D`Assunção Dias  14,00 
 Ten  Al  (17983811)  Jorge Leitão Pimenta  13,34 
 Ten  Al  (01562811)  Nádia Alexandra Ferreira Bento  13,15 

2 — Contam a antiguidade no posto de Alferes desde 1 de outubro de 2014. 
3 — Contam a antiguidade no posto de Tenente desde 1 de outubro de 2015. 

4 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016, mantendo 
a atual situação remuneratória. 

5 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 
no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 503/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 

ingressar nos Quadros Permanentes do Serviço de Medicina no posto de Tenente, nos termos dos artigos 
169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se indica: 
 

 Posto  NIM  Nome  Classificação 

 

 Ten  Al  (10707511)  Ana Rita dos Reis Santos  15,10 
 Ten  Al  (05535010)  João Miguel Oliveira Leite  14,91 
 Ten  Al  (08482010)  Stefano Dias Pinto  14,84 
 Ten  Al  (13434811)  Pedro Alexandre Pires Branco  14,67 
 Ten  Al  (15714206)  Maria Helena Araújo Abreu Fidalgo de Oliveira  14,49 

2 — Contam a antiguidade no posto de Alferes desde 1 de outubro de 2014. 

3 — Contam a antiguidade no posto de Tenente desde 1 de outubro de 2015. 
4 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016, mantendo 

a atual situação remuneratória. 
5 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 

no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 500/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes do Serviço de Medicina Dentária no posto de Tenente, nos termos 
dos artigos 169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, a Ten Al (07735210) Vanessa Salomé Talhão Antunes, com a 
classificação de 14,26 valores. 

2 — Conta a antiguidade no posto de Alferes desde 1 de outubro de 2014. 

3 — Conta a antiguidade no posto de Tenente desde 1 de outubro de 2015. 
4 — A referida oficial ingressa nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016, mantendo a 

atual situação remuneratória. 
5 — Fica inscrita na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto no 

artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, António Alcino da Silva 

Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 496/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                                     129  

 

 

 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes do Serviço de Material no posto de Tenente, nos termos dos artigos 
169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se indica: 
 
 Posto  NIM  Nome  Classificação 
 
 Ten  Al  (09007811)  André Batista Pestana  13,57 
 Ten  Al  (09710411)  José Carlos Cachola Mestre  13,34 
 Ten  Al  (04854211)  Ana Marta Sales Frade  13,28 
 Ten  Al  (09143711)  Ana Carolina Apolinário dos Santos Mesquita  12,98 

2 — Contam a antiguidade no posto de Alferes desde 1 de outubro de 2014. 
3 — Contam a antiguidade no posto de Tenente desde 1 de outubro de 2015. 
4 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016, mantendo 

a atual situação remuneratória. 
5 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 

no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 501/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes da Arma de Infantaria no posto de Alferes, nos termos dos artigos 
169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, o Ten Grad (16910609) Uriel Rodrigo Repas de Oliveira, com a 
classificação de 13,71 valores. 

2 — O referido oficial ingressa nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016 e conta a 
antiguidade no posto de Alferes, desde 1 de outubro de 2016, mantendo a atual situação remuneratória. 

3 — Fica inscrito na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto no 
artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, António Alcino da Silva 
Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 493/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes da Arma de Artilharia no posto de Alferes, nos termos dos artigos 
169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, o Ten Grad (11758006) João Miguel Ferro Constantino, com a 
classificação de 13,99 valores. 

2 — O referido oficial ingressa nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016 e conta a 
antiguidade no posto de Alferes, desde 1 de outubro de 2016, mantendo a atual situação remuneratória.  

3 — Fica inscrito na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto no 
artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, António Alcino da Silva 
Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 494/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes da Arma de Infantaria no posto de Alferes, nos termos dos artigos 
169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se indica: 
 
 Posto  NIM  Nome  Classificação 
 
 Asp  Al  (07661713)  Yuri Correia Lourenço  14,92 
 Asp  Al  (03335712)  Tiago André Ferreira Gaspar  14,61 



   

130    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                             2.ª Série 

 
 

 

 

 Posto  NIM  Nome  Classificação 
 
 Asp  Al  (12778510)  Dzmitry Uladziluvovich Reuniutsau  14,26 
 Asp  Al  (10286105)  Jorge Miguel Carvalho Mota  14,07 
 Asp  Al  (04527012)  André Fernandes Ortega  13,88 
 Asp  Al  (12643406)  Bruno Filipe Piçarra Martins  13,81 
 Asp  Al  (06729411)  Pedro Gonçalo Pinto Pires Santos  13,66 
 Asp  Al  (06850113)  Gustavo Emanuel Marques Francisco  13,64 
 Asp  Al  (18833213)  João Carlos Luís Pinto  13,53 
 Asp  Al  (03247011)  Ezequiel Martins  13,46 
 Asp  Al  (08097806)  Paulo Jorge Rufino Fernandes Pinheiro  13,30 
 Asp  Al  (05611012)  Carlos Válter Fernandes dos Santos  13,26 
 Asp  Al  (15330510)  Rui Pedro Esteves Torres  13,23 
 Asp  Al  (09722613)  Manuel de Sousa Moreira  13,22 
 Asp  Al  (16865013)  Rafael Oliveira Amador  13,18 
 Asp  Al  (15786011)  Fábio António Pinto Teles  13,11 
 Asp  Al  (01416911)  João Henrique de Sousa Ferreira  13,10 
 Asp  Al  (14015311)  Ricardo Jorge Alves Teixeira  13,02 
 Asp  Al  (15028812)  Cyril Manuel Colejo Lagoa  12,92 
 Asp  Al  (15036211)  Jorge Manuel de Jesus Amaral  12,80 
 Asp  Al  (01687413)  José Eduardo Correia Sequeira dos Santos  12,77 
 Asp  Al  (15792910)  Ricardo Fernando Montes Pinho  12,76 
 Asp  Al  (12571310)  Tiago Américo Pinto Camacho  12,71 

2 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016 e contam a 
antiguidade no posto de Alferes, desde 1 de outubro de 2016, data a partir da qual têm direito ao 
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de 
Alferes, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 
no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 507/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes da Arma de Artilharia no posto de Alferes, nos termos dos artigos 
169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se indica: 
 
 Posto  NIM  Nome  Classificação 
 
 Asp  Al  (10505113)  Artur Jorge Abreu Varanda  15,73 
 Asp  Al  (13754113)  Miguel Filipe Machado Mendes Vilhena  14,22 
 Asp  Al  (03957512)  Rodrigo Emanuel dos Santos Couceiro  13,96 
 Asp  Al  (06419412)  Luís Filipe Monforte Sequeira  13,76 
 Asp  Al  (01274111)  Felisberto Soares Dias  13,60 
 Asp  Al  (06739412)  Gustavo Filipe Paulino Mendes  13,48 
 Asp  Al  (17185211)  Carlos Miguel Maçães da Silva  12,94 
 Asp  Al  (03167712)  Daniel Filipe dos Santos Pereira  12,84 

2 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016 e contam a 
antiguidade no posto de Alferes, desde 1 de outubro de 2016, data a partir da qual têm direito ao 
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de 
Alferes, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 
no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 505/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                                     131  

 

 

 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes da Arma de Cavalaria no posto de Alferes, nos termos dos artigos 
169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se indica: 
 
 Posto  NIM  Nome  Classificação 
 
 Asp  Al  (09069806)  Fábio André Jesus da Silva  14,48 
 Asp  Al  (19484912)  Bruno Robalinho Lopes  13,77 
 Asp  Al  (02991609)  Hugo Emanuel Rodrigues Oliveira  13,52 
 Asp  Al  (06786812)  Daniel Gonçalves Valério  13,48 
 Asp  Al  (05672211)  Tiago Miguel Castro Maciel  13,43 
 Asp  Al  (13217613)  João Gonçalo Vieira Neves  13,36 
 Asp  Al  (13225912)  Júlio Emanuel Marques Oliveira  13,23 
 Asp  Al  (11134106)  Hélder João Fernandes Leite  13,03 
 Asp  Al  (10273811)  Francisco Maria Guimarães Dias Amaral Teixeira  12,59 

2 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016 e contam a 
antiguidade no posto de Alferes, desde 1 de outubro de 2016, data a partir da qual têm direito ao 
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de 
Alferes, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 
no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 502/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar nos Quadros Permanentes do Serviço de Administração Militar no posto de Alferes, nos termos 
dos artigos 169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes militares com a classificação que a cada um se 
indica: 
 
 Posto  NIM  Nome  Classificação 
 
 Asp  Al  (02623813)  João Rafael Dantas Arnaut  14,97 
 Asp  Al  (07344511)  Susana Rita Ferreira dos Santos  14,48 
 Asp  Al  (01099706)  José Emanuel Marques  14,33 
 Asp  Al  (07291711)  Rui Miguel Nunes da Conceição  14,14 
 Asp  Al  (11767213)  Loic Carvalho Lopes  13,84 
 Asp  Al  (11356413)  Daniel Filipe Caiado Durão  13,79 
 Asp  Al  (07110711)  Rafael Alexandre Dias Neto  13,69 

2 — Os referidos oficiais ingressam nos Quadros Permanentes em 1 de outubro de 2016 e contam a 
antiguidade no posto de Alferes, desde 1 de outubro de 2016, data a partir da qual têm direito ao 
vencimento do novo posto, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do posto de 
Alferes, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Ficam inscritos na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto 
no artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 506/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 3 de outubro de 2016, 
ingressar na categoria de Oficiais, no Quadro Especial de Chefes de Bandas de Música, com o posto de 
Alferes, nos termos dos artigos 169.º, 196.º e 215.º, do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 
(EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Asp Al (15233198) Hélio Filipe 
Machado Soares, com a classificação de 15,92 valores. 
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2 — O referido oficial ingressa na categoria de Oficiais em 1 de outubro de 2016 e conta a 

antiguidade no posto de Alferes, desde 1 de outubro de 2016, mantendo a atual situação remuneratória. 

3 — Fica inscrito na lista geral de antiguidades do seu Quadro Especial nos termos do disposto no 

artigo 178.º do EMFAR. 

11 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, António Alcino da Silva 

Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 495/16, DR, 2.ª Série, n.º 200, 18out16) 

 

Adidos, Quadro e Supranumerários 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de 

ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, para a situação administrativa que para cada um se 

indica, na correspondente data: 

  

 Posto  A/S NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde 

    Anterior  Atual  

 

 Cor  Art  (16800382)  Luís Filipe Costa Adido alínea a)  Supranumerário  30dec16 

 Figueiredo n.º 2 do art.º 174.º alínea d) n.º 2 do  

 art.º 175.º 

  

 Cor  Tm (01266881)  Rui Manuel Pimenta Quadro art.º 173.º  Adido alínea a)  27dec16 

 Couto n.º 2 do art.º 174.º  

 

 Ten  AdMil  (10273406)  Pedro Filipe Rosa Quadro art.º 173.º  Adido alínea a)  30dec16 

 Pires  n.º 2 do art.º 174.º  

(Despacho 30dec16) 

  

 1Sarg  Art  (10106697)  Válter de Carvalho Supranumerário  Quadro art.º 173.º  30dec16 

 Cláudio alínea d) n.º 2 do  

 art.º 175.º 

  

 1Sarg  Cav  (02889901)  Lígia Cristina Penas  Supranumerário  Quadro art.º 173.º  30dec16 

 alínea d) n.º 2 do  

 art.º 175.º 

 

 1Sarg  Mat  (12881502)  Frederico Tiago da Supranumerário  Quadro art.º 173.º  31dec16  

 Fonseca Milhinhos  alínea d) n.º 2 do  

 art.º 175.º 

(Despacho 13fev17) 

 

Passagem à situação de Reserva 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o MGen (09859176) Henrique Augusto Fernandes 

de Melo Gomes, transite para a situação de reserva nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 154.º do 

EMFAR, conjugado com a alínea d) do n.º 2 do artigo 83.º da Lei n.º 83-C/2013, devendo ser considerado 

nesta situação desde 12 de maio de 2014. 

(Portaria n.º 608/14, 08jul14, DR, 2.ª Série, n.º 140, 23jul14) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o Cor AdMil (11881779) José Manuel Lopes 

Afonso, transite para a situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerado nesta situação desde 14 

de outubro de 2015. 

(Portaria n.º 855/15, 21out15, DR, 2.ª Série, n.º 227, 19nov15) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os oficiais abaixo mencionados, transitem para a 

situação de reserva nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR conjugado com o n.º 3 do 

artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação 

na data que a cada um se indica: 

 

 Posto  NIM  Nome  Data Reserva 

 

 MGen  (12862380)  Luís Filipe Tavares Nunes  31-05-16. 

(Despacho n.º 13/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 01, 02jan17) 

 

 TCor  TExpTm (00576178)  Agostinho de Aguiar Pinto Janeiro  13-08-16 

 TCor  SGE  (16286781)  Manuel Joaquim Botelho Cordeiro  31-10-16 

 TCor  SGE  (13306582)  Sérgio da Costa Guimarães  31-10-16 

 TCor  SGE  (07087780)  Manuel Lourenço Carrasco Costa  01-11-16 

(Despacho n.º 363/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os oficiais abaixo mencionados, transitem para a 

situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR conjugado com o artigo 12.º 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta situação na data 

que a cada um se indica: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reserva 

 

 Cor  Inf  (04180880)  Jorge Manuel Fernandes Alves de Oliveira  02-07-16 

(Despacho n.º 112/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 02, 03jan17) 

 

 TCor  Art  (11877881)  Vítor Manuel Simões de Oliveira  08-07-16. 

(Despacho n.º 14/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 01, 02jan17) 

 

 TCor  Mat  (06951781)  António José dos Santos Martins  08-09-16 

 TCor  AdMil  (00453481)  Rui Manuel Albuquerque Tavares Salvado  08-09-16 

 TCor  Inf  (06402081)  António Manuel Gomes da Silva  08-09-16 

(Despacho n.º 16/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 01, 02jan17) 

 

 MGen  (07276678)  João Manuel de Castro Jorge Ramalhete  21-09-16 

(Despacho n.º 362/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

  

 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reserva 

 

 Maj  SGE  (05379979)  Marcelo Hernâni de Teves Borges  24-09-16 

(Despacho n.º 111/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 02, 03jan17) 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reserva 

 
 Maj  SGE  (16454879)  Rui Fernando Eusébio de Matos Dias  25-10-16. 

(Portaria n.º 289/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 04, 05jan17) 
 

 TCor  SGE  (13105778)  José da Silva Pinto  05-11-16 
 TCor  SGE  (14016178)  Manuel de Jesus Jorge Buco  07-11-16 
 TCor  TExpTm  (12280778)  Manuel José Silva Bastos  14-11-16 

(Despacho n.º 18/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 01, 02jan17) 
 
 Cor  Mat  (06571080)  António José Rodrigues Bastos  19-11-16 

(Despacho n.º 361/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 
 

 Cor  Inf  (14891580)  José Pedro Simões Contente Fernandes  24-11-16 

(Despacho n.º 360/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o SMor Inf (10474881) Carlos José Fazendas 

Quaresma, transite para a situação de reserva nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 153.º do 
EMFAR, devendo ser considerado nesta situação desde 2 de junho de 2016. 

(Despacho n.º 17/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 01, 02jan17) 
 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os sargentos abaixo mencionados, transitem para 
a situação de reserva nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 153.º do EMFAR conjugado com o n.º 3 
do artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerados nesta 
situação na data que a cada um se indica: 
 
 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reserva 

 
 SMor Mat  (12663282)  Paulo Alexandre de Sousa Rodrigues Emídio  30-06-16 
 SMor  Art  (08060782)  Vítor Manuel Lourenço Duarte  01-10-16 

(Despacho n.º 15/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 01, 02jan17) 
 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o 1Sarg Aman (00652580) Alfredo George 
Morais Freitas, transite para a situação de reserva nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 153.º do 
EMFAR conjugado com o artigo 12.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser 
considerado nesta situação a 2 de julho de 2016. 

(Despacho n.º 110/17, 13dec16, DR, 2.ª Série, n.º 02, 03jan17) 

 

 

 
III  PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Promoções 

 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 14 de outubro de 2016, 

promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo 198.º e 
alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, 
estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o TCor Inf (13247083) 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                                     135  

 

 

 

 

Paulo Júlio Lopes Pipa de Amorim. A promoção obedece ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei 
n.º 241/2015 de 15 de outubro, resulta da necessidade imprescindível para ocupar cargos na estrutura 
orgânica ou exercer funções estatutárias conforme a alínea a) do n.º 2 do artigo 217.º do Decreto-Lei 
n.º 90/2015, de 29 de maio, inexistindo outra forma de os assegurar. 

2 — O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 7 de outubro de 2016, nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 
remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de 
outubro. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 
despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 

4 — Fica na situação de quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR. 
5 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cor Inf 

(00208586) Manuel da Cruz Pereira Lopes. 
6 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da 
Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da autorização 
concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro das 
Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016. 

17 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 756/16, DR, 2.ª Série, n.º 204, 24out16) 

 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por portaria de 28 de maio de 2015, 

promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 216.º 
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer as 
condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º 
do referido Estatuto, o Maj Mat (15110491) Paulo José Freitas Macário Calvão Silva. 

2 — O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de janeiro de 2015, nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 175.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da 
estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação da presente 
portaria no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015). 

4 — Fica na situação de quadro, ao abrigo do artigo 172.º do EMFAR. 
5 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor 

Mat (01405085) Manuel Fortunato Mendes Marques. 
6 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015) e na sequência da autorização concedida pelo 
despacho n.º 5 505-B/2015, de 22 de maio, de Suas Excelências o Ministro da Defesa Nacional e o 
Secretário de Estado da Administração Pública, publicado no DR, 2.ª série, n.º 100, de 25 de maio de 2015. 

01 de junho de 2015. — O Chefe da Repartição, Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares, Cor Inf. 

(Portaria n.º 379/15, DR, 2.ª Série, n.º 110, 08jun15) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por portaria de 28 de maio de 2015, 

promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e da alínea b) do artigo 216.º 

do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de 

junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197-A/2003, de 30 de agosto, por satisfazer as 

condições gerais e especiais de promoção estabelecidas nos artigos 56.º, alínea d) do n.º 1 do 217.º e 241.º 

do referido estatuto, o Maj Mat (15752285) José Fernandes Dias. 
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2 — O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de janeiro de 2015, nos termos do 

disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 175.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 

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

outubro. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação da presente 

portaria no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2015). 

4 — Mantém a situação de Adido ao Quadro nos termos do artigo 191.º do EMFAR, pelo que nos 

termos do n.º 3 do artigo 173.º do EMFAR não encerra vaga. 

5 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor 

Mat (15110491) Paulo José Freitas Macário Calvão Silva. 

6 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015) e na sequência da autorização concedida pelo 

despacho n.º 5 505-B/2015, de 22 de maio, de Suas Excelências o Ministro da Defesa Nacional e o 

Secretário de Estado da Administração Pública, publicado no DR, 2.ª série, n.º 100, de 25 de maio de 2015. 

01 de junho de 2015. — O Chefe da Repartição, Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares, Cor Inf. 

(Portaria n.º 385/15, DR, 2.ª Série, n.º 110, 08jun15) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 2 de novembro de 

2016, promover ao posto de Tenente-Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea b) 

do artigo 198.º e alínea d) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

(EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazerem as condições gerais 

e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de 

maio, os seguintes oficiais, com antiguidade que a cada um se indica, nos termos do disposto na alínea 

b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. As promoções obedecem ao efetivo autorizado constante no 

Decreto-Lei n.º 241/2015 de 15 de outubro, resultam da necessidade imprescindível para ocupar cargos 

na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias conforme a alínea b) do n.º 2 do artigo 217.º do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, inexistindo outra forma de os assegurar: 

 

Quadro Especial de Infantaria 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação 

 relativa ao Quadro 

 

 Maj  (05647486)  Luís Agostinho Guimarães Dias  24-03-16  Quadro 

 Maj  (32666192)  Pedro Miguel Macedo Pinto Garcia Lopes  15-04-16  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do TCor Inf (03197893) Manuel António Paulo Lourenço, na situação relativa ao Quadro, nos 

termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 

Quadro Especial de Artilharia 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação 

 relativa ao Quadro 

  

 Maj  (08454388)  António Eduardo Paulo Pires 04-04-16 Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Art 

(04009092) João Miguel Louro Dias Ferreira Belo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 

disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 
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Quadro Especial de Engenharia 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação 

 relativa ao Quadro 

 

 Maj  (25639692)  José Miguel Almeida Ramalho  14-04-16  Quadro 

 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do TCor Eng 

(08479589) Miguel Pires Rodrigues, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 

172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Transmissões 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação 

 relativa ao Quadro 

  

 Maj  (26475393)  Gustavo Alexandre Rodrigues Ferreira Gapo  18-04-2016  Quadro 

 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor Tm 

(08204589) João Manuel Fernandes Correia, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 

artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial do Serviço Geral do Exército 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 

 

 Maj  (10848580)  Fernando Duarte Rodrigues  09-03-16 Quadro 

 Maj  (04081382)  António José Bessa Fernandes  20-04-16  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do TCor SGE (19729379) António Fernando Correia Tabosa, na situação relativa ao Quadro, 

nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 

Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Transmissões 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 

 

 Maj  (16970680)  Joaquim José Arteiro do Couto  19-02-16  Quadro 

 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial à esquerda do TCor TManTm 

(07562779) Fernando de Freitas Lúcio, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 

artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 

despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 
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4 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei  

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do 

artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da 

autorização concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro das 

Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016. 

03 de novembro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 13 451/16, DR, 2.ª Série, n.º 216, 10nov16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 14 de outubro de 

2016, promover ao posto de Major, nos termos do n.º 2 do artigo 68.º, conjugado com o disposto no n.º 1 

do artigo 183.º e alínea c) do artigo 198.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e da alínea c) do 

artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, por remissão do artigo 14.º de preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, 

estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Cap Med (00606298) 

Jorge Miguel da Veiga Martinho, que se encontra na situação de preterido na promoção ao posto 

imediato, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 68.º do mesmo Estatuto. A promoção 

obedece ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015, de 15 de outubro, resulta da 

necessidade imprescindível para ocupar cargos na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias 

conforme a alínea c) do n.º 2 do artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, inexistindo outra 

forma de os assegurar. 

2 — O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 28 de julho de 2016, nos termos do 

disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 

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

outubro. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 

despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 

4 — Fica na situação de quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR. 

5 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda da Maj Med 

(13966297) Ângela Sofia Gairifo Manuel Dias Pedro. 

6 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da autorização concedida 

pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro das Finanças e o 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016. 

17 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 757/16, DR, 2.ª Série, n.º 204, 24out16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 14 de outubro de 

2016, promover ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e alínea c) do artigo 198.º do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e da alínea c) do artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de 

junho, por remissão do artigo 14.º de preâmbulo do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por 

satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes oficiais, com antiguidade que a cada um se indica, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 176.º do EMFAR. As promoções obedecem ao efetivo 

autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015, de 15 de outubro, resultam da necessidade 
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imprescindível para ocupar cargos na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias conforme a alínea c) 

do n.º 2 do artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, inexistindo outra forma de os assegurar: 

 

Quadro Especial de Infantaria 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 

 

 Cap  (10467799)  Carlos Miguel Clemente Narciso  01-10-16  Quadro 

 Cap  (16756498)  Nuno Gonçalo Jacinto Marçal  01-10-16  Quadro 

 Cap  (19697899)  Jorge Emanuel Ferreira Louro  01-10-16  Quadro 

 Cap  (12818099)  João Carlos Lopes Polho  01-10-16  Quadro 

 Cap  (08119398)  Paulo Alexandre Martins Cardoso Soares  01-10-16  Quadro 

 Cap  (18577999)  Pedro Álvaro Flores da Silva  01-10-16  Quadro 

 Cap  (13842099)  Ricardo Jorge Parcelas Araújo e Silva  01-10-16  Quadro 

 Cap  (09060699)  Amílcar Dias Fernandes  01-10-16  Quadro 

 Cap  (15834099)  Adolfo Henrique de Assis Ferreira dos Reis  01-10-16  Quadro 

 Cap  (12229400)  João Miguel Nunes Lobão Dias Afonso  01-10-16  Quadro 

 Cap  (08033099)  Eduardo Jorge Mirandela da Costa Vieira  01-10-16  Quadro 

 Cap  (07030796)  Nuno Miguel Rosário de Almeida  01-10-16  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Maj Inf (09076297) João Pedro Braga Teixeira, na situação relativa ao Quadro, nos termos 

do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 

Quadro Especial de Artilharia 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 

 

 Cap  (14205299)  Pedro Miguel Russo de Carvalho Dias  01-10-16  Quadro 

 Cap  (19434299)  Sónia Liliana Mancilha Valente Baldaia  01-10-16  Quadro 

 Cap  (07763098)  Emanuel Alves de Sousa  01-10-16  Quadro 

 Cap  (16976299)  Ricardo Filipe Almendra Lopes  01-10-16  Quadro 

 Cap  (17815499)  Nuno Miguel Lopes da Silva  01-10-16  Quadro 

 Cap  (14661499)  Carlos Fernando da Costa Bica Lopes de Almeida  01-10-16  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Maj Art (01335396) Joaquim Maria Madruga Pisco, na situação relativa ao Quadro, nos 

termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 

Quadro Especial de Cavalaria 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 

 

 Cap  (16691199)  Rui Jorge Neves Moura  01-10-16  Quadro 

 Cap  (18706097)  Antero de Aguiar Marques Teixeira  01-10-16  Quadro 

 Cap  (01573997)  Alberto Joel Santos de Carvalho Pinto  01-10-16  Quadro 

 Cap  (18966596)  José Manuel Costa da Silva Barradas  01-10-16  Quadro 
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Maj Cav (07507897) Luís Miguel Alves Choças, na situação relativa ao Quadro, nos termos 

do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Engenharia 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Cap  (11788299)  João Pedro Coixão dos Reis Bento  01-10-16  Quadro 

 Cap  (18164499)  Ricardo João Neto Pereira  01-10-16  Quadro 

 Cap  (03383999)  Milton Jacinto Pais  01-10-16  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Maj Eng (01462097) Telmo Alexandre de Oliveira Sentieiro, na situação relativa ao Quadro, 

nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Transmissões 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Cap  (10424798)  Pedro Miguel Martins Grifo  01-10-16  Quadro 

 Cap  (18650899)  Jorge Miguel de Almeida Nobre Marques  01-10-16  Quadro 

 Cap  (09189699)  Paulo Jorge de Matos Maia Margarido  01-10-16  Quadro 

 Cap  (07374699)  Pedro Manuel Monteiro Fernandes  01-10-16  Quadro 

 Cap  (08228697)  João Daniel Gaioso Fernandes  01-10-16  Quadro 
 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Maj Tm (05255596) Cláudio da Silva Alves, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 

disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 
 

Quadro Especial de Administração Militar 

 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Cap  (07685399)  Carlos Alberto Pires Ferreira de Souto e Castro  01-10-16  Quadro 

 Cap  (04279198)  Pedro José da Silva Pereira de Pinho  01-10-16  Adido ao Quadro 

 Cap  (05918597)  Hugo Ricardo Miranda Leitão  01-10-16  Quadro 

 Cap  (08570197)  Raquel Sofia Moreira Tomé  01-10-16  Quadro 

 
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Maj AdMil (00382698) Carlos Manuel de Almeida, na situação relativa ao Quadro, nos 
termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 
 

Quadro Especial de Material 
 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Cap  (13088397)  Marco Paulo Moreira dos Santos  01-10-16  Quadro 

 
Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Maj Mat 

(05406596) António Adalberto de Almeida Valente, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 
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2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 
despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 

4 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do 
artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da 
autorização concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro das 
Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016. 

19 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 879/16, DR, 2.ª Série, n.º 206, 26out16) 

 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 7 de novembro de 

2016, promover ao posto de Major, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º e alínea c) do artigo 198.º do 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e da alínea c) do artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de 
junho, por remissão do artigo 14.º de preâmbulo do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por 
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do 
Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os seguintes oficiais, com antiguidade que a cada um se indica, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 176.º do EMFAR. As promoções obedecem ao efetivo 
autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015, de 15 de outubro, resultam da necessidade 
imprescindível para ocupar cargos na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias conforme a alínea c) 
do n.º 2 do artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, inexistindo outra forma de os assegurar: 
 

Quadro Especial de Medicina 
  

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 

 

 Cap  (04577499)  Tiago Filipe Gabriel Capela Loureiro  01-10-16  Quadro 

 Cap  (17440999)  Hélder Alexandre Correia Dores  01-10-16  Quadro 

 Cap  (12211099)  José Miguel Quaresma Nolasco  01-10-16  Quadro 

 Cap  (18503898)  Ana Rita dos Reis Herculano  01-10-16  Quadro 

 Cap  (08188899)  Patrícia Isabel Cardoso Alves da Silva Goulart  01-10-16  Quadro 

 Cap  (15740999)  Sérgio Agostinho Dias Janeiro  01-10-16  Quadro 

 Cap  (11259099)  Ricardo Miguel Mimoso Ferreira  01-10-16  Quadro 

 Cap  (06159998)  Mário André dos Santos Mateus  01-10-16  Quadro 

 Cap  (08166900)  Ana Catarina Valente dos Santos Pinho  01-10-16  Quadro 

 Cap  (12204597)  António João Sant’Anna Gandra Leite D’Almeida  01-10-16  Quadro 

 Cap  (14164399)  Carlos Manuel Proença Antunes  01-10-16  Quadro 

 
Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da Maj Med 

(00606298) Jorge Miguel da Veiga Martinho, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 
 

Quadro Especial de Medicina Veterinária 
 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Cap  (00028299)  Ricardo Manuel Martins de Matos  01-10-16  Quadro 

 Cap  (08015895)  Francisco Miguel Miranda de Carvalho Morais  01-10-16  Quadro 

 de Medeiros 

 Cap  (02171099)  Pedro Miguel Tomás Silva  01-10-16  Quadro 

 Cap  (05349297)  André Filipe Ferreira Dias Pereira da Fonseca  01-10-16  Quadro 



   

142    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                             2.ª Série 

 
 

 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Maj Vet 
(15353494) António Pedro Borges Oliveira Coimbra, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 
 

Quadro Especial de Medicina Dentária 
 
 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Cap  (28412292)  Pedro Fernando Moura Ramos  01-10-16  Quadro 

 Cap  (12257697)  Gil Rua da Silva Leitão Borges  01-10-16  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Maj Dent 
(01711396) Tiago Rafael de Almeida Russo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 
 

Quadro Especial de Farmácia 
 

 Posto  NIM  Nome   Antiguidade Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Cap  (01187499)  Inês Milheiro Nunes Martins  01-10-16  Quadro 

 Cap  (11144996)  Ana Catarina de Pinho Oliveira  01-10-16  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do Maj Farm 
(03521194) José Henrique da Silva Diógenes Nogueira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 
despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 

4 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 
do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da 
autorização concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro 
das Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 
2016. 

08 de novembro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 13 605/16, DR, 2.ª Série, n.º 218, 14nov16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 7 de novembro de 

2016, promover ao posto de Major, nos termos do n.º 3 do artigo 67.º, conjugado com o disposto no n.º 1 

do artigo 183.º e alínea c) do artigo 198.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e da alínea c) do 

artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de junho, por remissão do artigo 14.º de preâmbulo do 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, 

estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, o Cap AdMil (10291699) 

Tiago Miguel Marques Vilela da Costa, que se encontra na situação de demorado na promoção ao posto 

imediato, nos termos do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 67.º do mesmo Estatuto. A promoção 

obedece ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 de 15 de outubro, resulta da 

necessidade imprescindível para ocupar cargos na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias 

conforme a alínea c) do n.º 2 do artigo 217.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, inexistindo outra 

forma de os assegurar. 
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2 — O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 1 de outubro de 2016, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 

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

de outubro. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 

despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 

4 — Fica na situação de quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR. 

5 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj 

AdMil (07685399) Carlos Alberto Pires Ferreira de Souto e Castro. 

6 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da 

Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da autorização 

concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro das 

Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016. 

08 de novembro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 13 603/16, DR, 2.ª Série, n.º 218, 14nov16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 7 de novembro de 

2016, que os Majores a seguir indicados fiquem posicionados, tal como vão ordenados, na lista geral de 

antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Maj AdMil (10291699) Tiago Miguel Marques Vilela 

da Costa, por este ter sido promovido ao posto de Major nos termos do n.º 3 do artigo 67.º do EMFAR, 

ocupando na escala de antiguidade do seu quadro especial, a mesma posição que teria se a promoção 

ocorresse sem demora: 

 Maj  AdMil  (04279198)  Pedro José da Silva Pereira de Pinho; 

 Maj  AdMil  (05918597)  Hugo Ricardo Miranda Leitão; 

 Maj  AdMil  (08570197)  Raquel Sofia Moreira Tomé. 

2 — Mantêm a data de antiguidade de 1 de outubro de 2016. 

08 de novembro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

 (Despacho n.º 13 602/16, DR, 2.ª Série, n.º 218, 14nov16) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 24 de outubro de 2016, 

promover ao posto de Capitão, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º, alínea d) do artigo 198.º e alínea b) do 

artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas 

nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes oficiais, com antiguidade referida a 1 de outubro de 2016, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 176.º do EMFAR. As promoções obedecem ao efetivo 

autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 de 15 de outubro, resultam da necessidade imprescindível 

para ocupar cargos na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias conforme a alínea d) do n.º 2 do 

artigo 217.º do EMFAR, inexistindo outra forma de os assegurar: 

 
Quadro Especial de Infantaria 

  

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (07078499)  Nelson José Borges Paulo  Quadro 

 Ten  (19833605)  Adriano Manuel da Costa Afonso  Quadro 

 Ten  (18748902)  Gabriel Ingue Pestana Santos  Quadro 

 Ten  (15795704)  Hugo Filipe Garrido Machado  Quadro 
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 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Ten  (13613005)  Hugo Daniel da Silva Gouveia  Quadro 

 Ten  (14390203)  Luís Miguel Semedo Duarte  Quadro 

 Ten  (11633503)  Nuno Manuel Vivas Pereira  Quadro 

 Ten  (03573805)  Guilherme Ramalho Gomes de Sousa Neto  Quadro 

 Ten  (08859104)  Pedro Miguel Dinis Rebelo  Quadro 

 Ten  (17386602)  Humberto Nuno Araújo Barbosa Teixeira  Quadro 

 Ten  (04686404)  Filipe dos Santos Morais de Pina  Quadro 

 Ten  (01453204)  Diogo Seabra de Matos Matias  Quadro 

 Ten  (00396903)  Remi Peralez da Silva Peres  Quadro 

 Ten  (19497203)  Dino Alexandre Alves Bento  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Cap Inf (13610503) Bruno Alexandre do Nascimento Vieira Alves Santana, na situação 

relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Artilharia 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (16586004)  Fábio Manuel de Jesus Felizardo  Quadro 

 Ten  (09921402)  João Miguel Pinto Ferreira  Quadro 

 Ten  (19767303)  Bruno Miguel Gonçalves Martinho  Quadro 

 Ten  (06749602)  Diogo Manuel Rosa da Silva  Quadro 

 Ten  (13190203)  Luís Miguel de Melo Batista Nunes  Quadro 

 Ten  (05372402)  Bruno Cristiano Guedes Ferreira  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Cap Art (08217300) Manuel Albano Afonso Gomes da Silva Paula, na situação relativa ao 

Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Cavalaria 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (05282299)  Sérgio Godinho Brandão Nunes  Quadro 

 Ten (00486605)  André Lucas de Albuquerque  Quadro 

 Ten  (08090902)  Ana Isabel Carvalho Leonardo  Quadro 

 Ten  (08491403)  Sérgio Filipe Correia Duarte  Quadro 

 Ten  (11358103)  Luís Gonzaga Botelho Fernandes  Quadro 

 Ten  (09305902)  Augusto Jorge Cabecinha Quaresma Furtado de Almeida  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Cap Cav (10540304) Pedro Miguel Gonçalves da Silva, na situação relativa ao Quadro, nos 

termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Engenharia 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten (13308705)  António Pedro Amaral Campos Gil  Quadro 
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 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 
 

 Ten (15533904)  André Miguel das Neves Silva  Quadro 

 Ten  (08560504)  Válter António Martins Henriques  Quadro 

 Ten  (09455902) Ricardo Abreu Figueiredo  Quadro 

 Ten  (03885303)  João Miguel Dinis Borges  Quadro 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Cap Eng (14425103) Tiago Miguel Albano Flambó, na situação relativa ao Quadro, nos 

termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Transmissões 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (17616502)  Tiago Argentino Matos dos Santos  Quadro 

 Ten  (09194305)  João Carlos Ferreira Monteiro  Quadro 

 Ten  (17970505)  Humberto Nélson Ribeiro da Costa  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Cap Tm (08875604) André Vicente Calvinho, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 

disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Administração Militar 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (12684804)  Paulo Jorge Pires Fernandes  Quadro 

 Ten  (04047605)  Fredy Luís Monteiro Henriques  Quadro 

 Ten  (16650303)  Luís Filipe Silva Antunes  Adido ao Quadro 

 Ten  (14190205)  Ana Isabel Andrade Costa  Quadro 

 Ten  (19512405)  Alexandre Cabrito Trindade  Quadro 

 Ten  (03848605)  Carla Sofia Henriques Gonçalves  Quadro 

 Ten  (15274504)  Ricardo Manuel Rosa Godinho  Quadro 

 Ten  (08914704)  Miguel Carlos do Vale Santos  Quadro 

 Ten  (16209904)  Ismael Filipe Gonçalves dos Santos  Quadro 

 Ten  (18755305)  Catarina Gonçalves Cabral  Quadro 

 Ten  (17485304)  Hugo Jorge Amaral Monteiro  Quadro 

 Ten  (11177405)  João Francisco Mesquita Folgado Vicente Lopes  Adido ao Quadro 

 Ten  (09092305)  André Filipe Pereira Marques  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do Cap AdMil (07799004) Flávio José Rodrigues Fernandes, na situação relativa ao Quadro, 

nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Material 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (07258504)  André Miguel da Costa Graça  Quadro 

 Ten  (10269103)  Alexandre Manuel Gomes Guerreiro  Quadro 
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 
esquerda do Cap Mat (12376401) Jaime Miguel Bento Coelho, na situação relativa ao Quadro, nos termos 
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 

Quadro Especial de Medicina 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 

 Ten (01688205)  Pedro António Santana Ferreira Simões  Quadro 

 Ten (07372505)  José Lito dos Santos Mónico  Quadro 

 Ten  (04374305)  Teófilo Situ Antunes Yan  Quadro 

 Ten  (09330405)  Sofia Alexandra Marques Frade  Quadro 

 Ten  (15759505)  Bruno Jorge Félix Domingues  Quadro 

 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 
esquerda do Cap Med (09473304) João Pedro Tomé Aniceto, na situação relativa ao Quadro, nos termos 
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 
 

Quadro Especial de Veterinária 

 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (07037105)  David Manuel Oliveira Figueiredo de La Cueva Couto  Quadro 

 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 
esquerda do Cap Vet (13292704) João Pedro Dias Rapazote Geraldes Machado, na situação relativa ao 
Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 
 

Quadro Especial de Farmácia 
 

 Posto  NIM  Nome   Situação  

 relativa ao Quadro 

 
 Ten  (19672605)  Paula Alexandra Fernandes Lopes  Quadro 

 
Fica posicionada na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda da Cap Farm (08976303) Pedro Miguel Carias Neto, na situação relativa ao Quadro, nos termos 
do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

2 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 
despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 

4 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 
do artigo 18.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da 
autorização concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro das 
Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016. 

25 de outubro de 2016. — O Chefe da RPM, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 13 107/16, DR, 2.ª Série, n.º 210, 02nov16) 
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 24 de outubro de 2016, 

promover ao posto de Capitão, nos termos do n.º 1 do artigo 183.º, alínea d) do artigo 198.º e alínea b) do 

artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 90/2015, de 29 de maio, por satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas 

nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, o Ten Inf (19519505) João André Moio Pereira. A promoção 

obedece ao efetivo autorizado constante no Decreto-Lei n.º 241/2015 de 15 de outubro, resulta da 

necessidade imprescindível para ocupar cargos na estrutura orgânica ou exercer funções estatutárias 

conforme a alínea d) do n.º 2 do artigo 217.º do EMFAR, inexistindo outra forma de os assegurar. 

2 — O referido oficial conta a antiguidade do novo posto desde 3 de outubro de 2016, nos termos 

do disposto no n.º 2 do artigo 176.º do EMFAR, ficando integrado na primeira posição da estrutura 

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

de outubro. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 

despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da Lei 

n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016). 

4 — Fica na situação de quadro, ao abrigo do artigo 173.º do EMFAR. 

5 — Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do Cap Inf 

(19497203) Dino Alexandre Alves Bento. 

6 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do disposto no n.º 1 do artigo 18.º da 

Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento do Estado para 2016) e na sequência da autorização 

concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro das 

Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 2016. 

25 de outubro de 2016. — O Chefe da RPM, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 13 106/16, DR, 2.ª Série, n.º 210, 02nov16) 

 
Graduações 

 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 14 de outubro de 

2016, graduar no posto de Alferes, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º do Estatuto dos 

Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, em 

conjugação com o disposto no n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 379/2015, de 22 de outubro, do Ministro 

da Defesa Nacional, os militares a seguir indicados: 

 

 Posto  NIM  Nome 

 

 SMor  (16189984)  Carlos Alberto Duarte Rodrigues; 

 SAj  (00893385)  Amílcar do Espírito Santo Mondim; 

 SAj  (15477391)  Luís Manuel dos Santos Castanho; 

 SAj  (29897893)  António Inácio Camponês Crispim; 

 SAj  (31384691)  Fernando Borges Cardoso; 

 SAj  (26973892)  Hermínio dos Santos Francisco; 

 SAj  (39634892)  Dinis Manuel Pereira Costa; 

 SAj  (37606091)  Elisabete Macieira Barreira; 

 SAj  (03993994)  Ana Isabel Serrano Batista; 

 SAj  (38355693)  David César Pereira do Nascimento; 

 1Sarg  (01992094)  Cristina Maria Resende Teixeira Valentim; 

 1Sarg  (14615995)  Vítor da Conceição Tomaz Lopes; 

 1Sarg  (14566096)  Ismael Augusto Santos da Costa; 

 1Sarg  (18959995)  Eduardo Miguel Robalo Pires; 

 1Sarg  (05210794)  Carlos Andrade Pereira Gonçalves; 

 1Sarg  (06137894)  Sérgio Miguel Duarte Alves; 
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 Posto  NIM  Nome 

 

 1Sarg  (11587296)  Luís Miguel Rodrigues Bento; 

 1Sarg  (30200793)  José Pedro da Silva Oliveira; 

 1Sarg  (16889798)  Fernanda da Conceição Maia Ferreira Certal; 

 1Sarg  (05900599)  Tânia Sofia Andrade Beja; 

 1Sarg  (12837794)  Vítor Hugo Pereira da Costa Pisoeiro; 

 1Sarg  (08236500)  Nuna Rafaela Neto da Torre Lopes; 

 1Sarg  (01775096)  Ana Cristina Martins Neto Baptista; 

 1Sarg  (03924796)  Filipe Miguel da Silva; 

 1Sarg  (00874599)  Filipa José de Jesus Gonçalves; 

 1Sarg  (16003001)  Paulo Alexandre Casais Oliveira; 

 1Sarg  (14703596)  Filipe Rodrigues da Fonseca; 

 1Sarg  (16590297)  Liliana Marisa Dias Ferreira; 

 1Sarg  (19166798)  Daniel Ferreira Perucho; 

 1Sarg  (06687594)  Carla Susana Dias Monteiro Areias; 

 1Sarg  (16557695)  Diogo Gonçalves Ramos Maia Ventura. 

2 — As graduações destinam-se à frequência da ação de formação, que constitui habilitação 

especial para ingresso na categoria de Oficiais, no âmbito da transição de categoria prevista no artigo 5.º 

do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 90/2015. 

3 — As graduações produzem efeitos desde 3 de outubro de 2016, dia do início da frequência da 

referida ação de formação, mantendo os militares a atual posição remuneratória. 

17 de outubro de 2016. — O Chefe da Repartição, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 12 752/16, DR, 2.ª Série, n.º 204, 24out16) 

 

 

 

IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 

 

Colocações 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que nos termos das NNCMQP, os militares das UEO 

abaixo designadas, sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas UEO respetivas e nas datas 

que para cada um se indica: 
 

 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 
 Cor Art (18801584) Pedro Miguel Calado Gomes da AM GabVCEME 21-06-16 

    Silva 

 Cor Tir Mat (14312080) João António da Fonseca Salvado IGE EMGFA/CCOM 20-06-16 

    Alves 

 Cor Tir Cav (04422384) Carlos Manuel de Matos Alves AM QG ZMA/Cmd 01-08-16 

 Cor Tir Inf (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira AM EME 21-06-16 

    Ribeiro 

 Cor Tir Inf (11689185) João Carlos de Almeida Loureiro EME/UnAp AM 01-08-16 

    Magalhães   

 Cor Tm (08929484) António Melchior Pereira de Melo DCSI IASFA/CAS Porto 05-09-16 

 Cor Inf (17527085) Francisco José Fonseca Rijo RI14 AM 11-07-16 

 Cor Inf (14651184) António Alcino da Silva Regadas CTOE DARH 23-08-16 

 Cor Inf (16198181) Armando dos Santos Ramos RI19 IGE 27-07-16 

 Cor Art (12469086) Carlos Manuel Mendes Dias RA4 AM 08-09-16 

 Cor Inf (05070684) Luís Filipe Gomes Salgado DARH IASFA/CAS Braga 05-09-16 

 Cor Eng (00907086) João Paulo de Almeida EA RE1 21-07-16 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 

 Cor Inf (15344483) Valdemar Correia Lima Cmd Pess/UnAp CTOE 23-08-16 

 Cor Inf (09156086) Lino Loureiro Gonçalves EME ESE 18-07-16 

 Cor Inf (16370385) João Carlos Carvalho e Cunha EMGFA/DIPLAEM RI19 28-07-16 

    Godinho 

 Cor Inf (03878381) Jorge Luís Leão da Costa Campos EME IDN 27-06-16 

 Cor Art (05539186) António Jaime Gago Afonso IGE Cmd Log/Gab 30-08-16 

 Cor Cav (09407383) António Nuno Reis Carrapatoso IGE JE 06-06-16 

    Marcos de Andrade 

 TCor Inf (17199386) Paulo Jorge Varela Curro CFT EMGFA/DIPLAEM 22-07-16 

 TCor Art (01001885) Rui Manuel Costa Ribeiro DARH Cmd Pess/UnAp 23-08-16 

 TCor Inf (09091485) Paulo Jorge da Ponte Figueiredo EMGFA/CARGO QG ZMM/Cmd 14-06-16 

 TCor Inf (00598788) Paulo Alexandre Simões Marques BrigInt/Cmd EMGFA/CARGO 25-07-16 

 TCor Inf (08893286) Mário Alexandre de Menezes ESE EMGFA/CARGO 06-09-16 

    Patrício Alvares 

 TCor Art (19796487) António José Ruivo Grilo CM EME 15-07-16 

 TCor Art (04149087) Fernando Joaquim da Luz Costa BrigRR/UnAp DGRDN/MDN 06-06-16 

 TCor Tm (03179286) Francisco António Veiga EME DGRDN/MDN 01-06-16 

 TCor Inf (16551887) Paulo Domingos Bicho Raminhas EME EMGFA/CCOM 06-09-16 

 TCor Inf (12827188) José Manuel Tavares Magro EMGFA/DIPLAEM IPE 31-08-16 

 TCor Inf (18544188) José Manuel dos Santos Sá RI13 DARH 22-08-16 

 TCor Art (04314990) José Carlos Vicente Pereira RA4 GabCEME 31-05-16 

 TCor Inf (08184588) Joaquim António Sousa Lima QG ZMM/UnAp COM/EMGFA 05-07-16 

    Marques da Silva 

 TCor Art (17234789) João Afonso Góis Pires GABCEME QG ZMM/UnAp 29-06-16 

 TCor Cav (00349293) Rui Miguel de Sousa Ribeiro EA CM 01-09-16 

    Rebordões de Brito 

 TCor AdMil (13399691) Nuno Miguel Lopo dos Reis CM AM 01-09-16 

    Monteiro Grillo 

 TCor Mat (15752285) José Fernandes Dias GNR DGRDN/MDN 31-08-16 

 Maj SGE (07343382) Vítor Manuel Branco do Nascimento QG ZMM/UnAp RG3 27-04-16 

 Maj Art (04009092) João Miguel Louro Dias Ferreira Belo RAAA1 EMGFA/DIPLAEM 29-08-16 

 Maj Tm (36287892) Paulo Sérgio Madaleno Soares EMGFA/CARGO EMGFA/DIRCSI 29-08-16 

 Maj Cav (20825991) Nuno Miguel Gonçalves Alves AM GCSel Amadora 14-09-16 

 Maj Med (01723384) Manuel Nogueira da Mota HFAR PP DS/UnSaT II VNGaia 11-08-16 

 Maj AdMil (19061494) Hélder José Carimbo dos Reis EME EMGFA-CARGO 05-08-16 

 Maj Art (15130094) Rui Jorge de Matos Alvarinho AM EME 05-09-16 

 Maj Eng (11632695) Fernando Jorge Dias Malta Brig/Mec EME 08-08-16 

     CEngComPes 

 Maj AdMil (14402095) Margarida Alexandra da Costa Albano QG ZMA/UnAp EMGFA/COA 01-09-16 

 Maj AdMil (07353395) Joaquim Luís Marques Filipe DA DSP 29-08-16 

 Maj Inf (13163696) Fausto Ferreira de Campos BrigMec/BIMec BrigMec/BApSvc 22-03-16 

 Maj Inf (01102495) João Nuno Saraiva Mota de EME/UnAp EME 29-07-16 

    Albuquerque 

 Maj Inf (34184793) Hugo José Duarte Ferreira RI14 EME 08-08-16 

 Maj Inf (06405694) Ricardo Manuel dos Santos Camilo EA EME 09-08-16 

 Maj Tm (17491694) Pedro Miguel Ramires Gil dos Santos AM EME 05-09-16 

 Maj Art (17158895) José Miguel Sequeira Maldonado BrigMec/BtrAAA EME 09-08-16 

 Maj AdMil (05630394) José António Lourenço Campos CFT BrigInt/GabCmdt 22-08-16 

    Ramos 

 Maj Tm (07807095) Luís Alves Batista DCSI IUM 05-09-16 

 Maj AdMil (11406897) Margarida Maria Rodrigues dos EME/UnAp CFT 01-08-16 

    Santos 

 Maj Inf (11758996) Nuno Miguel Flores da Silva BrigRR/Gab RPara 20-04-16 

 Maj Art (19407997) Nuno Pedro Leite Gonçalves RA5 Cmd Pess/DF 08-08-16 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 

 Maj AdMil (10799397) Nuno Salvador Vicente Pedro EA EME 06-09-16 

 Maj AdMil (09503796) Vânia Dalila da Silva Santos MM E.P.E CM 12-08-16 

 Maj Inf (09076297) João Pedro Braga Teixeira DARH DSP 15-09-16 

 Maj Eng (01462097) Telmo Alexandre de Oliveira Sentieiro RE1 RE3 15-09-16 

 Cap Inf (08033099) Eduardo Jorge Mirandela da Costa RI14 EA 06-09-16 

    Vieira 

 Cap Cav (16691199) Rui Jorge Neves Moura RC6 DARH 17-08-16 

 Cap Med (12204597) António João Sant'Anna Gandra Leite Cmd Pess/UnAp CS Tancos 08-08-16 

    D'Almeida  Sta. Margarida 

 Cap Inf (16725400) Nuno Miguel Martins Ribeiro AM EA 08-08-16 

 Cap Inf (12615800) António Xavier Mendes Rocha Cmd Pess/UnAp DF 29-07-16 

    Pereira Coutinho CCS Évora 

 Cap Inf (19144498) Hélio Gonçalves da Silva UAGME RCmds 01-09-16 

 Cap Inf (01369400) Pedro Miguel da Cunha Arede QG ZMM/UnAp EMGFA/CISMIL 06-09-16 

    Vasconcelos 

 Cap Inf (19363200) Carlos Jorge Oliveira Antunes QG ZMA/UnAp RG2 29-07-16 

 Cap Inf (04093397) João Martins Faria Dias Pereira ESSM IPE 23-08-16 

 Cap Cav (19771900) Samuel de Freitas Gomes BrigInt/GabCmdt RC6 08-08-16 

 Cap Art (03292596) Luís Miguel Rebola Mataloto EME/UnAp EMGFA/Gab 08-08-16 

 Cap Art (08875600) Hugo José Bação Serrudo BrigMec/GabCmdt BrigMec/BtrAAA 12-09-16 

 Cap AdMil (15761500) Fernando José Cruz Caetano Pires EME/UnAp DMT 08-08-16 

 Cap Med (07494999) Paula Neto Janeira Cmd Pess/UnAp HFAR PP 09-08-16 

 Cap Cav (01385996) Flávio de Jesus da Graça Lima EME/UnAp BrigMec/GCC 24-05-16 

 Cap Med (14077099) Catarina Alexandra Valente Leitão Cmd Log/UnAp DS/UnSaT II Évora 10-08-16 

 Cap Inf (17587800) António Pedro Lopes Monteiro BrigMec/BIMec EME/UnAp 16-06-16 

 Cap AdMil (02030802) Ana Sofia das Neves Azevedo AM RTransp 12-09-16 

 Cap Inf (17745102) Hugo Miguel Mansinho Barrote CTOE CM 29-08-16 

    Rodrigues 

 Cap Inf (01171804) Jorge António Veloso Bessa RCmds CM 01-09-16 

 Cap Inf (13610503) Bruno Alexandre do Nascimento CM AM 29-07-16 

    Vieira Alves Santana 

 Cap Med (13966297) Ângela Sofia Gairifo Manuel Dias DS EA 06-09-16 

    Pedro 

 Ten Inf (04686404) Filipe dos Santos Morais de Pina RI14 ESE 29-08-16 

 Ten Inf (00396903) Remi Peralez da Silva Peres RG3 QG ZMM/UnAp 17-08-16 

 Ten Inf (19519505) João André Moio Pereira RCmds ESE 01-09-16 

 Ten Art (09921402) João Miguel Pinto Ferreira CIGeoE AM 05-09-16 

 Ten Cav (08090902) Ana Isabel Carvalho Leonardo RC6 BrigMec/GCC 04-07-16 

 Ten Eng (13308705) António Pedro do Amaral Campos Gil RE1 EA 01-09-16 

 Ten AdMil (17485304) Hugo Jorge Amaral Monteiro IPE DA 21-07-16 

 Ten Inf (12984805) Cláudio Daniel Torres da Cruz RI15 RPara 28-06-16 

 Ten Cav (13663305) Diogo José Silva Carrilho RC3 RC6 07-07-16 

 Ten Inf (18540110) Henrique Manuel Rodrigues Bastos RG2 RI13 02-08-16 

 Ten Cav (10800609) Bernardo Queda Soares RC3 EA 06-07-16 

 Ten Inf (08418502) José Miguel Pereira Covelo RPara RI15 01-06-16 

 Ten Inf (10151304) José Carlos Vieira Carujo RPara RI15 01-06-16 

(Despacho 21set16) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que nos termos das NNCMQP, os militares das UEO 

abaixo designadas, sejam colocados nas UEO indicadas, a prestar serviço nas UEO respetivas e nas datas 

que para cada um se indica: 

  

 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 

 Cor Inf (06979783) Carlos Manuel Alves Batalha EMGFA/CCOM EMGFA/CARGO 27-09-16 

    da Silva 

 Cor Tir Cav (07408482) Vítor Manuel Meireles dos CFT IGE 21-09-16 

    Santos 

 Cor Inf (05916581) Manuel Joaquim Vieira RI15 EMGFA/CCOM 04-10-16 

    Esperança 

 Cor  Cav (12002185) Carlos Nuno Gomes e Simões IDN EMGFA/CARGO 13-09-16 

    de Melo 

 Cor Inf (13360886) Manuel Nunes Maio Rosa AM EMGFA/CARGO 21-09-16 

 Cor Inf (11794785) Francisco José Ferreira Duarte EMGFA/CARGO RI15 04-10-16 

 Cor Mat (08578183) Manuel Duarte Amorim Ribeiro DMT UAGME 03-10-16 

 Cor Eng (18264085) Avelino João Carvalho Dantas RE3 EA 06-10-16 

 TCor Art (02000786) José Alberto Dias Martins RAAA1 GabCEME 06-10-16 

 TCor Inf (13384988) Luís Miguel Correia Cardoso EME EA 10-10-16 

 TCor Tm (18941587) José António da Silva Vieira RTm EMGFA/CARGO 02-09-16 

 TCor Art (01234286) Paulo Jorge Henriques de EME/UnAp EMGFA/CARGO 16-09-16 

    Sousa 

 TCor Inf (16064986) Paulo José da Conceição EMGFA/CARGO CFT 19-08-16 

    Antunes 

 TCor Inf (16064986) Paulo José da Conceição CFT RI1 12-09-16 

    Antunes 

 TCor Inf (17671388) Luís Filipe Almeida Costa RG1 DARH 03-10-16 

 TCor Cav (01794787) José António dos Santos Torcato ESE BrigMec/GabCmdt 19-09-16 

 TCor AdMil (16220986) Fernando Jorge Fialho Barnabé DFin IASFA 26-09-16 

 TCor Inf (02932989) Carlos Abílio Cavacas Macieira BrigMec/BIMecLag EME 30-09-16 

 TCor Cav (01451789) Luís Henrique Ribeiro Crispim RC3 CIGeoE 19-09-16 

 TCor Inf (05609888) Joaquim Manuel de Mira RI1 GabCEME 12-09-16 

    Branquinho 

 TCor Art (05422188) António Alves Flambó AM RAAA1 19-09-16 

 TCor AdMil (06235085) Carlos Manuel Pato Fernandes ES DSP 26-09-16 

    Claro 

 TCor Inf (13067087) Mário Jorge Batista Duarte BrigMec/BApSvc EME 13-09-16 

    Pereira 

 TCor TExpTm (16468287) Vítor Joaquim Bicheiro Sanches MDN/DGPDN RTransp 03-10-16 

 TCor Art (16645789) Eduardo Jorge Martins Nunes DCSI AM 30-09-16 

    da Silva 

 TCor Cav (08357090) Nuno Lourenço Alvares Alves RL2 EME 30-09-16 

    de Sousa 

 TCor AdMil (17404689) Bruno Miguel Abrantes ES DSP 26-09-16 

    da Silva Neves 

 TCor Cav (17561491) Celso Jorge Pereira Freilão Bráz AM BrigMec/GabCmdt 19-09-16 

 TCor Cav (00387391) Lourenço Manuel Simões RC6 GabCEME 26-09-16 

    de Azevedo 

 TCor Cav (00912889) João Carlos Marçal Verdugo CFT RC3 30-09-16 

 TCor Cav (09299790) Luís Manuel da Palma Franco CFT RC3 22-09-16 

 TCor Tm (17579089) José Jaime Soares Pereira BrigMec/GabCmdt AM 30-09-16 

 TCor Inf (22592291) Alexandre Manuel Ribeiro IUM RCmds 19-09-16 

    Duarte Varino 

 TCor Inf (11481992) António Manuel Vale CTA QG BrigRR/UnAp 03-10-16 

    Fantasia Domingues 

 TCor Inf (18358690) Luís Miguel Pessoa Vieira RPara RI10 12-09-16 

 Maj Mat (08775688) José Costa Leandro DMT EA 15-09-16 

 Maj SGE (03627883) José Vítor Lopes Camões IASFA EMGFA/COM 29-09-16 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 

 Maj SGE (03597481) Carlos Martins Alves RG2 EMGFA/UnAp 28-09-16 

 Maj Inf (27220891) Vasco Paulo Osório Cmd Pess/UnAp Cmd Pess/GabCmdt 03-10-16 

    Seabra Paiva 

 Maj Inf (36280093) Carlos Filipe Nunes Lobão IUM BrigMec/GabCmdt 16-09-16 

    Dias Afonso 

 Maj Art (04107090) João Pedro Fernandes Almeida EPM RAME/AgrSan 30-09-16 

    Machás 

 Maj Cav (02306090) Fernando Luís Ferreira da Silva BrigMec/GabCmdt EPM 29-09-16 

 Maj Cav (39578693) Luís Filipe Quinteiros Morais EME IUM 10-10-16 

 Maj Eng (22788192) Adalberto José Guerreiro da IUM EA 04-10-16 

    Silva Centenico 

 Maj AdMil (16797293) Paulo Jorge Rainha IUM Cmd Pess/GabCmdt 16-09-16 

 Maj Inf (20569992) Pedro António Marques da RI14 IUM 19-09-16 

    Costa 

 Maj Inf (37931193) João Miguel Chaves dos Santos BrigInt/GabCmdt RI14 12-09-16 

    Pais 

 Maj Inf (18256796) Bruno Alexandre Gonçalves CFT ZMA/Cmd 01-09-16 

    Esteves 

 Maj Inf (18256796) Bruno Alexandre Gonçalves ZMA/Cmd RG2 16-09-16 

    Esteves 

 Maj Tm (07807095) Luís Alves Batista DCSI IUM 05-09-16 

 Maj AdMil (18089896) António Marco Sá Machado DSP Cmd Pess/GabCmdt 18-09-16 

 Maj AdMil (14093195) Nuno Miguel Cardoso Dias ES Cmd Pess/UnAp 30-09-16 

 Maj Mat (00970396) Tiago José Moura da Costa UAGME - Paço Arcos IUM 05-09-16 

 Maj TTrans (06479885) Rui Manuel Fonseca Seixas CIGeoE DSP 29-09-16 

 Maj Inf (05446797) Bruno Miguel dos Santos RI15 CFT 19-09-16 

    Ribeiro 

 Maj Inf (07617996) Rui Miguel Braz Eusébio RTransp CPAE 21-09-16 

 Maj Cav (07156996) João Carlos Gomes Lopes EA EMGFA/CCOM 12-09-16 

    Matias 

 Maj Tm (01066798) Susana Margarida Gomes Pinto EA EMGFA/CCOM 12-09-16 

 Maj Med (03438998) Ana Carina Brandão Amaral Cmd Pess/UnAp HFAR-PP 02-09-16 

 Maj Med (04276697) Hugo Rafael Francisco EA HFAR-PL 12-09-16 

    Rodrigues 

 Cap Inf (16756498) Nuno Gonçalo Jacinto Marçal EA EMGFA/DIRSAM 15-09-16 

 Cap Inf (12229400) João Miguel Nunes Lobão Dias RL2 CIGeoE 30-09-16 

    Afonso 

 Cap Art (14661499) Carlos Fernando da Costa Bica RAAA1 CR Lisboa 04-10-16 

    Lopes de Almeida 

 Cap Med (14164399) Carlos Manuel Proença Antunes DS HFAR-PL 12-09-16 

 Cap AdMil (07685399) Carlos Alberto Pires Ferreira de ES Cmd Pess/GabCmdt 19-09-16 

    Souto e Castro 

 Cap Inf (12730400) Jorge Manuel Martins Magalhães EA EMGFA/CCOM 06-09-16 

 Cap TExpTm (12986491) Paulo Jorge Martins da Silva RI10 DARH 03-10-16 

 Cap TPesSecr (16575992) Jorge Manuel da Silva Ferreira DARH HFAR-PP 12-09-16 

 Cap TPesSecr  (03988791) David José Valente Ramos EPM BrigRR/CmdGab 19-09-16 

     da Silva 

 Cap TTrans (02384490) Firmino António Gomes Vital EPM BrigMec/BApSvc 19-09-16 

 Cap Med (11436200) Ágata Pimentel Areias Cmd Pess/UnAp HFAR-PP 02-09-16 

 Cap Med (06612401) Telmo Vitorino dos Santos Cmd Pess/UnAp HFAR-PP 02-09-16 

    Coelho 

 Cap Inf (01182499) Paulo Jorge Rocha Miranda RI15 RI10 03-10-16 

 Cap Tm (19272502) José Pedro Soares de Albergaria DCSI EA 12-09-16 

    Santos e Paiva 



 

2.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                                     153  

 

 

 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 

 Cap TPesSecr  (08119093) Luís Manuel Domingues Graça RI10 BrigInt/UnAp 03-10-16 

 Cap Inf (06718201) Isidro Miguel Mendes Lopes RPara RI15 03-10-16 

 Cap Inf (16675702) Leonel Carvalho Batista RI10 DARH 03-10-16 

    Nogueira 

 Cap Tm (16567296) Manuel Vítor Martingo Coelho RTm ZMA/Cmd 15-09-16 

 Cap AdMil (06542102) Mário Sérgio Oliveira Miguel DFin CTOE 26-09-16 

 Cap Art (13088102) Renato Filipe Rodrigues Ramos BrigMec/CMSM DARH 07-10-16 

 Cap Art (03145103) Ricardo Jorge Gonçalves Rocha BrigMec/CMSM DARH 07-10-16 

 Cap TPesSecr (08348095) Jorge Manuel Coito Nunes RI15 EPM 30-09-16 

 Ten Art (05372402) Bruno Cristiano Guedes Ferreira Cmd Pess/UnAp HFAR-PP 02-09-16 

 Ten Cav (11358103) Luís Filipe Gonzaga Fernandes BrigMec/GCC IPE 26-09-16 

 Ten AdMil (15274504) Ricardo Manuel Rosa Godinho RPara CMSM 12-09-16 

 Ten Inf (14559210) João Pedro de Almeida Lopes RG1 RI14 03-10-16 

 Ten Art (02869210) Hélder Diogo Madureira Osório BrigMec/GAC 15.5 AP RA4 26-09-16 

    Matias dos Santos 

 Ten Art (03223005) Marco Alexandre Dias Janeiro BrigMec/BtrAAA EA 16-09-16 

 Ten Art (19049610) Rita Damásio Silva BrigMec/GAC 15.5 AP CM 12-09-16 

 Ten Cav (09071799) Miguel Renato Azambujo BrigMec/BApSvc EA 15-09-16 

    Fernandes 

 Ten Art (00098211) Tiago David Henriques Silva RAAA1 AM 03-10-16 

 Ten Art (01480711) João Nuno Rocado Cardoso Pina BrigMec/BtrAAA EA 19-09-16 

 Ten Art (04850411) Fábio Miguel Gonçalves RA5 BrigMec/BtrAAA 30-09-16 

    Figueiras Nunes 

 Ten AdMil (15800511) Fernando Heitor da Silva Borda ES DFin 26-09-16 

    D'Água 

 Ten AdMil (05102511) André Corga Morais Coutinho ES DMT 19-09-16 

 (Despacho 13out16) 

 

Manda S. Exa. o Chefe do Estado-Maior do Exército que, nos termos das NNCMQP, os militares 

das U/E/O abaixo designadas sejam colocados (as) nas U/E/O e nas datas que para cada um se indicam: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 

SMor  Inf  (07814482)  Adriano Fernando Cardoso  CmdPess  CTOE  20-12-16 

SMor  Tm  (00577085)  Manuel Gonçalves Estrada de DARH  CmdPess  20-12-16 

 Sousa 

SMor  Cav  (00911886)  Carlos Manuel Nabais Gonçalves  CR Lisboa  CM  08-11-16 

SCh  Cav  (10376088)  Jorge Agostinho Brás Cunha  GCC/BrigMec  CMSM  02-11-16 

SAj  Mat  (11048090)  José Manuel Carvalho Brites  RA4  BApSvc/BrigMec  12-12-16 

 Rodrigues 

SAj  Inf  (06521191)  Luís Artur da Conceição Gonçalves  RI10  RI15  15-12-16 

SAj  Mus  (19828389)  António Maria Saldanha Busca  BE  DSP  11-11-16 

 Mourato 

SAj  AdMil  (12672393)  Gorete Silvestre Cerdeira  ES  CM  28-11-16 

SAj  Cav  (07390891)  Jorge Manuel Pedroso Ferreira  JALLC  AgrSan  20-12-16 

SAj  Cav  (11681391)  José Carlos da Costa Pestana  RAME  GCC/BrigMec  05-12-16 

SAj  Art  (03639493)  Rui Miguel Lages Fernandes  RA4  GAC 15.5 AP/BrigMec  06-12-16 

SAj  Tm  (09737093)  António Alexandre da Silva Veloso  RA4  DCSI  12-12-16 

SAj  Eng  (31446792)  Luís Manuel Dinis Santos  RPara  QG BrigRR  07-11-16 

SAj  Tm  (00753991)  Teresa Maria Silvestre Lamas  QG BrigInt  DCSI  05-12-16 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

     Anterior  Atual  Colocação 

 

SAj  Eng (12161495)  Jorge Miguel Caetano Correia  RI10  AM  13-12-16 

SAj  Tm  (06014094)  Paulo Alexandre Pinto Nogueira  RI10  DCSI  21-11-16 

SAj  Mat  (15628995)  Luís Filipe Costa Ferreira  RA4  BApSvc/BrigMec  12-12-16 

1Sarg  PesSecr  (31027793)  Mário Jorge Pinto Ferreira  RI14  RTransp  29-11-16 

1Sarg  Eng  (19669896)  Ricardo Luís Teixeira Isidoro  RE3  CmdBrigInt  02-11-16 

 Carvalho da Costa 

1Sarg  Tm  (13572698)  Márcio Maximino Andrade Gomes DCSI  RI10  28-11-16 

 Serrado 

1Sarg  Mus  (02041797)  Rui Miguel Serangonha Sampaio  OLE  BE  03-11-16 

1Sarg  Med  (04361495)  Abel de Jesus Valente  RPara  RI15  02-11-16 

1Sarg  Mat  (15467099)  Fernando Ricardo Lopes Ferreira  RPara  EPM  07-11-16 

1Sarg  Trans  (14209202)  Bruno Filipe dos Santos Pereira  CmdPess  ES  12-12-16 

1Sarg  Inf  (05991201)  Bruno Miguel Macedo Rodrigues  RI15  RCmds  28-11-16 

1Sarg  Art  (08879194)  José Duarte Nóbrega Mendes  RG3  QG ZMM  12-12-16 

1Sarg  Art  (01610002)  Marta Isabel Mocho Guerra da  RAAA1  RA4  29-12-16 

 Silva 

1Sarg  Mat  (06138403)  Bruno Lamas de Carvalho  RMan  RTm  14-11-16 

1Sarg  Mat  (09626402)  Joaquim Manuel Bastos Pinto  RMan  RAAA1  14-11-16 

1Sarg  Cav  (02889901)  Lígia Cristina Penas  DGRDN  RC6  18-11-16 

1Sarg  Mat  (12881502)  Frederico Tiago da Fonseca  DGRDN  RA4  18-11-16 

 Milhinhos 

1Sarg  AdMil  (05623711)  Marcelo Gonçalves da Costa  AM  ES  28-11-16 

1Sarg  Trans  (03394204)  Filipe Daniel Pinto Vieira de Pinho  ES  CmdPess  28-11-16 

1Sarg  Inf  (19323903)  Nuno Joel Reis Alves  RPara  RI10  08-11-16 

2Sarg  AdMil  (01555911)  Diogo Edgar dos Santos Silva  ES  AM  21-11-16 

 Moreira Fernandes 

(Despacho 13fev17) 

 
Manda S. Exa. o Chefe do Estado-Maior do Exército que, nos termos das NNCMQP, os militares 

das U/E/O abaixo designadas sejam colocados na UnAp/EME, a prestar serviço nas U/E/O e nas datas 
que para cada um se indicam: 
 
 Posto  A/S  NIM  Nome  U/E/O  Data  

    Anterior  Atual  Colocação 

 
 SCh  Tm  (14367187)  Vítor Manuel Estevão Cavaco  CmdLog  DIRCSI  07-11-16 

 SAj  Mat  (18631592)  Roberto Carlos Santos Jorge Branco  UAGME  JALLC  24-11-16 

 1Sarg  Eng  (27329692)  Bruno Miguel do Carmo Nobre Santos  EA  UnApCSM  03-11-16 

 1Sarg  Art  (06756998)  Carlos Miguel Coelho Figueiredo Pais  RAAA1  DGRDN  18-11-16 

 1Sarg  Art  (08436904)  Hugo Ricardo da Silva Gomes Cardoso  RAAA1   DGRDN  18-11-16 

 de Gouveia 

(Despacho 13fev17) 

 

Nomeações 
 

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 133.º alínea p) da Constituição e dos n.os 1 
e 2 do artigo 23.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, alterada e republicada pela Lei Orgânica 
n.º 6/2014, de 1 de setembro, o seguinte: 

Sob proposta do Governo, é prorrogado o mandato, com efeitos a partir de 6 de fevereiro de 2017, 
do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Gen (05984173) Artur Neves Pina Monteiro. 
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Assinado em 2 de fevereiro de 2017. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 02 de fevereiro de 2017. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

(Decreto PR n.º 09-A/17, DR, 1.ª Série, n.º 25, 1.º Supl, 03fev17) 

 

O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de 

junho, aprovou a lei orgânica do IASFA, I. P., definindo a sua missão e atribuições. Posteriormente, a 

Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio, aprovou os Estatutos do IASFA, I. P., definindo a sua organização 

interna e as atribuições e competência das unidades orgânicas. 

Tendo em consideração as competências atribuídas à Divisão de Infraestruturas e considerando que 

o cargo de Chefe da Divisão de Infraestruturas dessa Divisão se encontrava formalmente vago, tornou-se 

necessário proceder à nomeação do seu titular por forma a garantir o seu normal funcionamento e a cabal 

prossecução das competências que lhe são cometidas. 

Por deliberação do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação conferida pela Lei 

n.º 128/2015, de 3 de setembro, foi designado, em regime de substituição, para exercer o cargo de Chefe 

da Divisão de Infraestruturas, o Cor Eng (16880981) Manuel Augusto Pires em 1 de junho de 2013, 

tendo cessado as funções como Chefe da Divisão de Infraestruturas em 31 de dezembro de 2016. 

19 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Manuel Xavier Fernandes 

Matias, Tenente-General. — A Vogal do Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão 

Coelho, Licenciada. 

(Portaria (extrato) n.º 1 419/17, DR, 2.ª Série, n.º 31, 13fev17) 

 

Exonerações 

 

O Decreto-Lei n.º 193/2012, de 23 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 35/2016, de 29 de 

junho, aprovou a lei orgânica do IASFA, I. P., definindo a sua missão e atribuições. Posteriormente, a 

Portaria n.º 189/2013, de 22 de maio, aprovou os Estatutos do IASFA, I. P., definindo a sua organização 

interna e as atribuições e competência das unidades orgânicas. 

Tendo em consideração as competências atribuídas à Divisão de Infraestruturas e considerando que 

o cargo de Chefe da Divisão de Infraestruturas dessa Divisão se encontrava formalmente vago, tornou-se 

necessário proceder à nomeação do seu titular por forma a garantir o seu normal funcionamento e a cabal 

prossecução das competências que lhe são cometidas. 

Por deliberação do Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I. P., nos termos do disposto nos n.os 1 e 2, do artigo 27.º, da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 

alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, com a última redação conferida pela Lei 

n.º 128/2015, de 3 de setembro, foi designado, em regime de substituição, para exercer o cargo de Chefe 

da Divisão de Infraestruturas, o Cor Eng (16880981) Manuel Augusto Pires em 1 de junho de 2013, 

tendo cessado as funções como Chefe da Divisão de Infraestruturas em 31 de dezembro de 2016. 

19 de janeiro de 2017. — O Presidente do Conselho Diretivo, Rui Manuel Xavier Fernandes 

Matias, Tenente-General. — A Vogal do Conselho Diretivo, Rita Alexandra Leitão Lages Cristóvão 

Coelho, Licenciada. 

(Portaria (extrato) n.º 1 419/17, DR, 2.ª Série, n.º 31, 13fev17) 
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V — DECLARAÇÕES 

 
Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva 

 
Início de funções 

 
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O 

e datas que a cada um se indica: 
 

 Posto  A/S  NIM  Nome  UEO   Data 
 

 SCh Mat (17673483) Manuel Agostinho Borges Machado ANPC 05-08-16 

 SCh Tm (02380586) Luís Veiga Maria Loureiro IASFA 17-10-16 

 SCh Tm (08487482) Carlos Manuel Jerónimo Ferreira IASFA 30-06-16 

 SCh Inf (01606585) Luís Alberto Amaral Xavier Pendilhe CVP 01-08-16 

 SAj Art (17172784) Carlos Manuel de Jesus Ferreira Neto ArqGEx 01-12-16 

 
Fim de funções 

 
Os militares abaixo indicados, deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas 

U/E/O e datas que a cada um se indica: 
 

 Posto  A/S  NIM  Nome  UEO   Data 
 
 SMor Tm (00755479) João Manuel Santos da Ponte Franco GNS 01-06-16 

 SMor Inf (12901678) António Aurélio Henrique MusMilPorto 22-10-16 

 SCh Art (13567983) João Carlos Barreira Pires LC 01-10-16 

 SCh Med (04163084) José Joaquim Aveiro de Ornelas IASFA 02-12-16 

 SCh Vet (02072886) José Carlos do Nascimento Monteiro UMMV 30-12-16 

 SCh Cav (09876279) Luz Manuel Vicente Vergara Peres ESE 30-12-16 

 SCh Tm (13311382) Luís Manuel Lobo IASFA 30-12-16 

 SAj Mat (02470386) Francisco José Barreira Reigada IASFA 30-12-16 

 1Sarg Aman (01593577) Benjamim Taveira Simão MM EPE 19-08-16 

 1Sarg Aman (07710587) João Carlos Silveira dos Santos HFAR/PL 31-08-16 

 1Sarg Aman (02250774) Carlos Alberto Marques Martins GNS 23-11-16 

 

 

 
VI — RETIFICAÇÕES 

 

Retifica-se o publicado na OE n.º 11, 2.ª Série de 2016, página n.º 455, relativamente ao Despacho 
de promoção ao posto de Primeiro-Sargento (Despacho n.º 12 810/16, DR, 2.ª Série, n.º 205, 25out16) e 
no que concerne ao Quadro Especial de Infantaria e referente aos militares abaixo mencionados: 

 
Onde se lê “2Sarg (04272809) João Belarmino Machado, deve ler-se “2Sarg (04272809) João 

Belarmino Machado Pires”. 

Onde se lê “2Sarg (04887104) João Carlos Martins, deve ler-se “2Sarg (04887104) João Carlos 
Martins Fernandes”. 

 
Ainda, na OE n.º 11, 2.ª Série de 2016, página n.º 455, relativamente ao Despacho de promoção ao 

posto de Primeiro-Sargento (Despacho n.º 12 810/16, DR, 2.ª Série, n.º 205, 25out16) e no que concerne 
ao Quadro Especial de Infantaria, por lapso, não foi mencionado o militar que abaixo se indica e que fica 
posicionado na lista do Quadro Especial de Infantaria entre o 2Sarg (04272809) João Belarmino Machado 
Pires e o 2Sarg (07231505) Pedro Miguel Correia Monteiro: 

 
- “2Sarg (07496911) José Carlos dos Santos Silva - Quadro.” 
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Retifica-se o publicado na OE n.º 11, 2.ª Série de 2016, página n.º 456, relativamente ao Despacho 
de promoção ao posto de Primeiro-Sargento (Despacho n.º 12 810/16, DR, 2.ª Série, n.º 205, 25out16) e 
no que concerne ao Quadro Especial de Cavalaria e referente ao militar abaixo mencionado: 

Onde se lê “2Sarg (14654503) João Narciso de Azevedo Antunes, deve ler-se “2Sarg (14654503) 
João Narciso de Azevedo Antunes Gonçalves”. 
 

 

 
VII  OBITUÁRIO 

 
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES: 

 
2016 

  
 novembro  30  SAj  Art  (51111511) Hilário de Carvalho; 
 dezembro  04  1Sarg  Art  (52381111) Auricélio António Machado de Matos. 
 

2017 
 
 janeiro  08  Cap  SGE (51126711) Ramiro Martins de Carvalho; 
 fevereiro  02  Cor  Tm (50243811) João António Duarte Pina da Silva Ramos; 
 fevereiro  03  Cap  AdMil (51297311) Carlos Tomás Calheiros Valenga Leitão; 
 fevereiro  03  SAj  SGE (50093811) José Domingues de Sousa Franco; 
 fevereiro  03  SAj  Mus (50518911) José Inocêncio Santana Raposo; 
 fevereiro  03  SAj  Farm (03059087) João Paulo Teles Pisco; 
 fevereiro  05  1Sarg  Inf (51692511) Adelino da Costa Martins; 
 fevereiro  06  SAj  SGE (50217911) Luís Carlos Fernandes; 
 fevereiro  07  Cap  SGE (52284111) Tomaz Augusto da Costa Ferreira; 
 fevereiro  07  SMor  Vet (45265362) Martinho Moreira de Andrade; 
 fevereiro  07  SCh  Mat (51304811) João Alexandre dos Santos; 
 fevereiro  09  Cor  Art (51463211) Alberto Marques da Silva; 
 fevereiro  11 Cor  AdMil (51474311) Carlos Miguel Castiço Monteiro; 
 fevereiro  12  Cor  Art  (34234257) Luís Mário Ventura França Galvão;  
 fevereiro  12  SMor  Tm (50251211) Aparício Lopes dos Santos; 
 fevereiro  15  SAj  Cav (43222854) Joaquim Teixeira;  
 fevereiro  16  TCor  Inf (00583465) Francisco Cardoso Afonso; 
 fevereiro  17  1Sarg  Corn/Clar (50789811) José Ventura Luz; 
 fevereiro  18  Maj  QTS (61486167) José António Ferreira da Costa Laranjo; 
 fevereiro  20  Cap  Mat (51668011) Joaquim Custódio Prisca; 
 fevereiro  20  SAj  SGE (50014311) Samuel Martins da Cruz; 
 fevereiro  21  Cap  SGE (51349011) João Batista Clementino; 
 fevereiro  24  SAj  Eng (50422711) João Soares Rodrigues; 
 fevereiro  25  SAj  SPM (51537411) Domingos Inácio Geraldes; 
 fevereiro  27  Cap  SGE (50570211) Álvaro Pereira. 
   
    

O Chefe do Estado-Maior do Exército 
 

Frederico José Rovisco Duarte, General. 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 
 
 
 

José Carlos Filipe Antunes Calçada, Tenente-General. 



  

 

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
3.ª SÉRIE 

N.º 02/28 DE FEVEREIRO DE 2017 
 

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, 3.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 militares em regime de contrato: 

 

 Ten  (11146601)  Fausto André Ferreira da Costa;  

 Ten  (08975701)  Tiago Manuel Rodrigues Martins.  

(Despacho 11nov16) 

 

 Ten  (00207700)  Lara Andreia da Silva Ribeiro. 

(Despacho 30nov16) 

 

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 na alínea d) do n.º 1 e alínea c) 

do n.º 2 do artigo 26.º, da alínea c) do n.º 1 do artigo 27.º, do n.º 3 do artigo 34.º e do artigo 38.º do 

Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º 

do mesmo diploma, a Ten (04378003) Sílvia Cristina Pinto Almeida. 

(Despacho 14dec16) 

 

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 na alínea d) do n.º 1 e alínea d) 

do n.º 2 do artigo 26.º, da alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, do n.º 3 do artigo 34.º e do artigo 38.º do 

Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º  

do mesmo diploma, o CbAdj (15866411) Vítor Renato Peixoto Ferreira. 

(Despacho 20dec16) 

00634988
Ordem Exército
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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 militares em regime de contrato: 

 

 1Cb  (14889310)  André Luís Borges Estevão; 

 1Cb  (01205809) Madalena Alexandra Verdades Nunes; 

 1Cb  (18912606)  Joni Leonel Martins da Silva; 

 Sold  (03170611)  Filipe André Pacheco Monteiro; 

 Sold  (08865409)  Bruno Ricardo Gamboa Madeira; 

 Sold  (00289210)  Cíntia Joana Salé dos Santos. 

(Despacho 30nov16) 

 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data 

que se indica, do TGen AGE, no âmbito da delegação de competências e em conformidade com as 

disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, 

promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares em regime de 

contrato: 

 

 Sold (10950512) Marco Lopes Nunes; 

 Sold (19374110) Fernanda Natália Martins Ferreira; 

 Sold (01170006) Albertino Altino Mendes Conduz; 

 Sold (02512311) Joaquim Marcelino Coelho Araújo. 

(Despacho 10jan17) 

 

Por despacho do General CEME, de 19 de agosto 2016, foram autorizados os militares  indicados a  

aceitarem as seguintes  condecorações: 

 

Medalha NATO 

 

 2Sarg (17287105) Ricardo João Sequeira Bernardo; 

 Furr (09258010) Vítor Manuel Nogueira Marques; 

 Furr (01559509) Nilton César Duarte Lopes; 

 CbAdj (08449210) Bruno André Freitas Martins; 

 CbAdj (00985210) Christofer Gomes dos Santos; 

 CbAdj (11210410) André Cristiano da Silva Malicia; 

 CbAdj (14085109) Ricardo Jorge Brejo Varela; 

 CbAdj (07039905) Tiago David Nunes Domingues; 

 1Cb (12195712) Odair da Silva Moreira; 

 1Cb (10082505) João David Canelas Costa; 

 1Cb (05712411) Pedro Adolfo Monteiro de Sousa; 

 1Cb (19381005) Sara Filipa Sousa Pulguinhas; 

 1Cb (15062304) Tomé Morence Rosas; 

 1Cb (04369011) João Vítor Pacheco Ponte; 

 1Cb (00878206) João Dinis Silva Rego; 

 1Cb (07876911) Flávio Miguel Azevedo Silva; 

 1Cb (07336811) Patrick Raposo; 

 1Cb (17700903) Gil Manuel Sousa Gonçalves; 

 1Cb (06992611) Mário Luís Pavão Sá; 

 1Cb (06962411) Rui Miguel Arez Sebastião; 

 1Cb (19220712) João Paulo dos Santos Marques; 
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 1Cb (13008013) José Diogo de Oliveira Ferreira; 

 1Cb (03495510) Tiago Filipe Rodrigues Andrade Ferreira; 

 1Cb (05219112) Luís Filipe Duarte Correia; 

 1Cb (02347706) Marcelo Alexandre Esteves Silva; 

 1Cb (15845812) Eduardo Vítor Roda Ferreira; 

 1Cb (07997810) André Filipe do Rosário Mendes; 

 1Cb (15295711) Jeel Sousa Pontes de Jesus; 

 1Cb (16068810) Alexandre André Baptista Felício; 

 1Cb (04949306) Bárbara Angelina Dias Ferreira; 

 1Cb (03457412) Bruno Filipe Machado Pereirinha; 

 1Cb (05497413) Ricardo Francisco Guerra Freixial; 

 1Cb (15393013) Cristiano Miguel Mendes Nunes; 

 1Cb (10363309) Pedro Alexandre Rocha Heitor; 

 Sold (17214512) Maria da Luz Pereira Ramos; 

 Sold (03893110) Joana Filipa Guerra Freixial; 

 Sold (09349311) Pedro Rafael Teixeira Lalim; 

 Sold (08713612) Jorge Serafim Nogueira Amorim; 

 Sold (14471410) Fábio Miguel Conceição Évora; 

 Sold (18285509) Márcio Alberto Fonseca da Cunha; 

 Sold (04148109) Carlos Manuel Montenegro da Cunha; 

 Sold (06888113) Nuno Alberto de Sousa Ferras de Queirós; 

 Sold (14780911) Nádia da Cunha Arraiolos; 

 Sold (13882911) Marco André Raleira Santos; 

 Sold (05965205) Filipe Miguel Brandão Ribeiro Catarino Rocha; 

 Sold (02695311) João Miguel Martins Soares; 

 Sold (10218213) Rui Pedro Pestana Lopes; 

 Sold (12861412) João Miguel Pestana Alves; 

 Sold (04274310) Sérgio Miguel Romão da Silva; 

 Sold (12467613) Paulo Jorge Loureiro da Silva; 

 Sold (19811912) Hélder Filipe da Costa Silveira; 

 Sold (10999406) André Nunes Graça; 

 Sold (10302209) Glória Mafalda Camilo Sousa de Carvalho; 

 Sold (12668706) David Gonçalo Sousa Tomaz; 

 Sold (03850711) Ricardo Alexandre de Almeida Amado; 

 Sold (08954913) Bruno Filipe Gonçalves Carvalho; 

 Sold (12795913) Carla Filipa Ferreira Faria Fonseca; 

 Sold (18410309) Rui Miguel Calouro Cordeiro; 

 Sold (05166609) César Miguel Bernardo Sousa; 

 Sold (04774211) Laudalino Melo Silva; 

 Sold (07697915) Válter Rodrigo Catalão Domingos; 

 Sold (01462612) José João Esteves Almeida; 

 Sold (18861210) Fábio Miguel dos Santos Gaspar; 

 Sold (11469911) Ana Luísa Nunes; 

 Sold (17455712) André Alexandre Nunes; 

 Sold (13643112) Bruno Gonçalves Melo; 

 Sold (00978911) Filipe Alves Rodrigues; 

 Sold (04078409) Joel Pestana Morgado; 

 Sold (18610513) João Carlos Vieira Duarte; 

 Sold (08412510) Pedro Miguel Salvador Garrido; 

 Sold (12866613) Bruno Miguel Sapalo; 

 Sold (03035812) David Filipe Carvalho Silva; 

 Sold (05471109) Érico Filipe Neves Freitas Oliveira Silva; 

 Sold (07300309) Fernando José de Sousa Lemos; 
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 Sold (01260815) Rui Luís Fonseca Gouveia; 

 Sold (00857914) André Castro da Silva; 

 Sold (06697611) Paulo José de Jesus Pinto; 

 Sold (12277712) Rui Filipe Gil Robalo; 

 Sold (14031711) Yan Kolotilin; 

 Sold (13447909) André Rodrigues dos Santos Gonçalves; 

 Sold (07068612) Rafael Santiago Henriques; 

 Sold (17078813) André Miguel Fernandes Domingues; 

 Sold (19233713) Diogo Filipe Vaz Simões; 

 Sold (08880309) Fábio Santos Martins Vila; 

 Sold (18524310) Emanuel André Barreiros Faia Marques; 

 Sold (17210412) Hélio Tiago Morgado dos Santos; 

 Sold (07901612) Fábio Rodrigues Neves; 

 Sold (18833413) Rafael Borrego Batista; 

 Sold (04785912) Pedro Miguel Barreto Candeias; 

 Sold (19941613) Gustavo Alexandre Lopes da Costa; 

 Sold (16336611) Ruben Daniel Caetano Felizardo; 

 Sold (14582713) João Pedro Machorro Gama; 

 Sold (13580713) Paulo Daniel Correia Bargado; 

 Sold (17096813) Ana Catarina Oliveira da Costa; 

 Sold (06143012) Bruno Miguel Amorim Martins; 

 Sold (16247012) Nuno Manuel Barbosa Pereira; 

 Sold (08388109) Ruben Filipe Gaia Serafim; 

 Sold (05669412) João Pedro Pimenta Abrantes; 

 Sold (10629613) Micael Orlando Ribeiro dos Santos; 

 Sold (10046012) João David de Sá Morais Furtado Barreira; 

 Sold (16687214) Kevin Fonseca Abreu Mira; 

 Sold (09952014) Ismael Afonso Galo Costa; 

 Sold (18016605) Alexandre Marques Balbi; 

 Sold (16638009) Duarte José Magalhães Cruz; 

 Sold (13036412) Cristiano Moreira das Neves; 

 Sold (19203010) Renato Ramires da Silva; 

 Sold (18794012) André Saavedra da Silva; 

 Sold (09297913) Daniel Filipe Simões Dias; 

 Sold (15765913) Rui Pedro da Silva Ribeiro; 

 Sold (06499314) João Pedro Teixeira Fernandes; 

 Sold (10148805) Vítor José Castro Manteigas; 

 Sold (19420413) Dário Rafael Teixeira Pinto; 

 Sold (12738311) Tiago Miguel Paixão Vieira; 

 Sold (16214513) José António Moreira Vilar Faria; 

 Sold (06771712) Ricardo Jorge Vieira Figueiredo; 

 Sold (11703313) Tiago Filipe Gonçalves Correia. 

  

Louvores 

 

Louvo a Ten (04378003) Sílvia Cristina Pinto Almeida da Repartição de Comunicação, Relações 

Públicas e Protocolo (RCRPP) do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército (GabCEME), pela 

forma extremamente dedicada, responsável e eficiente como ao longo de mais de  cinco anos 

desempenhou as suas funções. 

Como Adjunta da Secção de Protocolo, contribuiu significativamente para o bom funcionamento da 

mesma, fruto do seu zelo, capacidade de trabalho e elevada competência no âmbito técnico-profissional. 
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Os seus detalhados conhecimentos de protocolo, a sua aptidão para bem servir nas diferentes 

circunstâncias e as suas relevantes qualidades pessoais, revestiram-se de grande utilidade no apoio 

protocolar aos principais eventos do Exército como sejam as cerimónias comemorativas do Dia do 

Exército, os Torneios de Golfe do Exército e o apoio à participação do Exército nas Cerimónias Militares 

do Dia de Portugal. 

O seu extraordinário desempenho, organização e dedicação, permitiram-lhe realizar um trabalho de 

reconhecida qualidade na atualização da base de dados do protocolo, listagens protocolares e relação de 

ofertas protocolares institucionais, permitindo assim à RCRPP responder com celeridade e objetividade 

nas diferentes visitas de Altas Entidades Nacionais e Estrangeiras. 

De salientar ainda o elevado sentido de responsabilidade, a educação e a simpatia evidenciadas pela 

Tenente Sílvia Almeida na preparação e acompanhamento dos diversos “Programas das Esposas” que 

organizou e conduziu, contribuindo assim para a boa imagem do Exército e grajeando o respeito e a 

consideração de todos que com ela privaram. 

Pela sua camaradagem e dotes de carácter, é a Tenente Sílvia Almeida merecedora deste público 

louvor e de ver os serviços por si prestados considerados de muito mérito, contribuíndo significativamente 

para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército Português. 

14 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 

Duarte, General. 

 

Louvo o CbAdj (15866411) Vítor Renato Peixoto Ferreira pela elevada competência no âmbito 

técnico profissional, demonstrado no desempenho das funções que lhe foram atribuídas nos últimos 3 

anos no 2.º Batalhão de Infantaria Paraquedista (2BIPara) da Brigada de Reação Rápida, tanto em 

Território Nacional (TN) como no Teatro de Operações (TO) do Kosovo. 

Inicialmente colocado nos Pelotões de Atiradores da Companhia de Paraquedistas 23, destacou-se 

pelo excecional zelo e entusiasmo nas funções que lhe foram incumbidas, demonstrando sempre grande 

vontade e disponibilidade para o serviço. O seu extraordinário desempenho fez com que fosse nomeado 

para desempenhar funções de destaque nos Pelotões de Atiradores das Companhias de Paraquedistas do 

2BIPara. No âmbito das suas tarefas, pautou sempre a sua conduta por uma excecional dedicação, um 

exemplar espírito de missão, revelando total entrega na consecução dos objetivos definidos, com grande 

potencial como militar, com excecional iniciativa e empenho.  

Participou nas mais diversas atividades, quer relacionadas com o dia-a-dia da unidade, quer 

relacionadas com o treino operacional, ajudando as subunidades a que pertencia a alcançar excelentes 

resultados durante os exercícios das séries “ARES”, “MOLIÇO”, “PEGASO”, “LUSITANO”, “FELINO”, 

“HOT BLADE”, “EATT” e “PRISTINA”, nos anos de 2012 a 2014. 

No âmbito do aprontamento do 2BIPara como Força Nacional Destacada (FND) no Kosovo, foi 

nomeado para desempenhar as funções de Atirador/Municiador da Secção de Comando do 2.º Pelotão da 

Bravo Coy. Nestas funções e imbuído do acentuado espírito de missão que tanto o caracteriza, assumiu-se 

como um elemento fundamental para o Pelotão.  

Militar muito educado e respeitado, importa particularizar o seu desempenho enquanto colaborador 

direto do Sargento de Pelotão, onde mais uma vez colocou toda a sua vontade e valor na execução das 

tarefas relacionadas com os materiais do Pelotão. A sua aptidão para bem servir e profissionalismo 

marcaram indelevelmente as tarefas que lhe foram acometidas, acorrendo a todas as solicitações sem nunca 

esmorecer, sobretudo nos exercícios “PRISTINA 161”, “SILVER SABER 16”, “FOX II” e “FOX III”.  

No relacionamento quotidiano em aquartelamento ou em operações, as suas relevantes qualidades 

pessoais, o seu apurado espírito de sacrifício e de obediência nas mais diversas circunstâncias, causaram 

viva impressão na generalidade dos seus pares e superiores hierárquicos, granjeando-lhe, com toda a 

naturalidade, o seu respeito e admiração. 
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Dada a sua irreprimível conduta, o CbAdj Vítor Ferreira, fez jus ao público louvor com que agora é 

distinguido, em reconhecimento pelos serviços por si prestados e que são qualificados de importantes e 

meritórios, tendo contribuindo significativamente para a eficiência, prestigio e cumprimento da missão 

das Tropas Paraquedistas, da Brigada de Reação Rápida e do Exército Português. 

20 de dezembro de 2016. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, Frederico José Rovisco 

Duarte, General. 

 

 

 

II — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Promoções 

 

1 — Por despacho de 3 de janeiro de 2017 do Chefe da RPM/DARH, ao abrigo dos poderes que lhe 

foram subdelegados pelo MGen DARH, após subdelegação do Exmo. Tenente-General Ajudante-General 

do Exército, neste delegados pelo despacho n.º 8 546/16, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do 

Exército, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 125, de 1 de julho, são promovidos ao 

posto de Segundo-Cabo, na modalidade de diuturnidade, nos termos do n.º 5 do artigo 270.º do Estatuto 

Militar das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, desde 

início da frequência do 2.º Curso de Promoção a Cabo 2016, os Soldados em regime de contrato a seguir 

mencionados: 

 

 Posto  NIM  Nome  

 

 2Cb  Grad  (05023214)  Fábio Gil Cabral Machado; 

 2Cb  Grad  (12522012)  Dércio Barcelos Rocha; 

 2Cb  Grad  (14622315)  José Alexandre Gonçalves Ferreira; 

 2Cb  Grad  (13339216)  Emanuel Davide Henriques Pereira; 

 2Cb  Grad  (12628215)  Nuno Miguel de Sousa Lima; 

 2Cb  Grad  (16661110)  Luís Miguel dos Santos Ataíde; 

 2Cb  Grad  (10364511)  Clávio António Cardoso dos Reis; 

 2Cb  Grad  (05103813)  Nuno Miguel Barbosa Oliveira; 

 2Cb  Grad  (01543614)  Bruno Alexandre Bernardo Rosa; 

 2Cb  Grad  (07780916)  César Machado de Sousa; 

 2Cb  Grad  (19474212)  Tiago Daniel Aguiar Ventura; 

 2Cb  Grad  (13913310)  Tony José Angel Silva Horta; 

 2Cb  Grad  (04422513)  João Filipe do Vale Sá; 

 2Cb  Grad  (13867413)  Pedro Miguel Ramos Marques; 

 2Cb  Grad  (14284412)  Leonardo Mendonça Melo; 

 2Cb  Grad  (01260815)  Rui Luís Fonseca Gouveia; 

 2Cb  Grad  (07179213)  Pedro Alexandre de Sousa Marques; 

 2Cb  Grad  (01081310)  Bruno Daniel Lapa Gomes Morais; 

 2Cb  Grad  (12846912)  Diogo Marcelo Gomes Santos; 

 2Cb  Grad  (19982113)  Adriano Xavier Dória Pestana de Andrade; 

 2Cb  Grad  (03251314)  Francisco Pinto Freitas Abreu; 

 2Cb  Grad  (16941811)  Bruno Miguel Lopes Marques; 

 2Cb  Grad  (04870210)  Adriana Pereira Barbosa; 

 2Cb  Grad  (16475305)  João Luís Marques Quaresma Araújo Couto; 

 2Cb  Grad  (04303114)  Carlos Miguel Pimentel da Silva; 

 2Cb  Grad  (17087214)  Vítor Hugo de Jesus Rodrigues; 



 

3.ª Série   ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2017                                                                     27  

 

 

 

 

 Posto  NIM  Nome  

 

 2Cb  Grad  (17867316)  João Pedro Caetano Brasil; 

 2Cb  Grad  (05299811)  Hugo Miguel Tavares Dias; 

 2Cb  Grad  (07942915)  Tiago Alexandre Paulino Barros; 

 2Cb  Grad  (06197614)  Igor Marcelo Santos da Luz Rocha; 

 2Cb  Grad  (05236314)  Rui Jorge Rodrigues Menor; 

 2Cb  Grad  (04615310)  Robert Andrade da Costa Stein; 

 2Cb  Grad  (03136713)  Jorge Daniel Soares dos Santos; 

 2Cb  Grad  (17882714)  Pedro Rafael da Silva Freitas; 

 2Cb  Grad  (03891114)  Marco Augusto de Jesus Bastos; 

 2Cb  Grad  (19315710)  Danny Manuel Fonseca Gouveia; 

 2Cb  Grad  (09389811)  Jorge Alexandre Rodrigues; 

 2Cb  Grad  (17569914)  Luís Filipe Silva Carvalho; 

 2Cb  Grad  (18789614)  Eduardo Manuel Fagundes Roque; 

 2Cb  Grad  (12990312)  Yuriy Tkachov; 

 2Cb  Grad  (01673614)  André Filipe Macide Saraiva; 

 2Cb  Grad  (17011112)  Ivo César Valada Pereira; 

 2Cb  Grad  (00804615)  Hugo Daniel Dias Nunes; 

 2Cb  Grad  (02541511)  Heliodoro Miguel Rebelo Cláudio; 

 2Cb  Grad  (03239315)  Davide Miguel Fernandes da Cunha; 

 2Cb  Grad  (04198305)  André da Fonseca Mendes; 

 2Cb  Grad  (03447915)  Luís Filipe Sousa Braga; 

 2Cb  Grad  (08164415)  Ricardo Maurílio Gonçalves Silva; 

 2Cb  Grad  (00526213)  Augusto Vaz Mendes; 

 2Cb  Grad  (09675213)  Nicolas Alexandre Costa; 

 2Cb  Grad  (08135914)  Paulo Roberto Câmara Ferreira; 

 2Cb  Grad  (14265112)  Davide Falcão Martins; 

 2Cb  Grad  (12325014)  José Pedro da Silva Matias; 

 2Cb  Grad  (15123114)  João Paulo da Silva Oliveira; 

 2Cb  Grad  (14237811)  Pedro Manuel Gomes Triães; 

 2Cb  Grad  (19715512)  Carlos Bruno Pinto Ferreira;  

 2Cb  Grad  (12911816)  Paulo Henrique Costa Micael; 

 2Cb  Grad  (16192815)  José Clife Jesus da Silva; 

 2Cb  Grad  (14185416)  Gonçalo Tibério Faria; 

 2Cb  Grad  (18010010)  Jorge Gualdino Moura Pinto de Albuquerque Emiliano; 

 2Cb  Grad  (12685110)  Pedro Miguel da Costa Ferreira; 

 2Cb  Grad  (18662014)  Pedro Miguel da Silva Rodrigues; 

 2Cb  Grad  (10647913)  Ricardo Magalhães Gomes; 

 2Cb  Grad  (17909514)  Carlos Alexandre Pereira Amaral; 

 2Cb  Grad  (16062210)  Rúben Joel da Conceição Gama Vaz Moreira; 

 2Cb  Grad  (05605111)  Rafael Jardim da Silva; 

 2Cb  Grad  (14210410)  José Lisandro Castro Carreira; 

 2Cb  Grad  (01088915)  Fernando Miguel Fernandes Guimarães; 

 2Cb  Grad  (11098913)  Paulo Daniel da Silva Lopes; 

 2Cb  Grad  (00288816)  Carlos Alexandre Borges Moniz; 

 2Cb  Grad  (16529816)  Nelson Diamantino Pereira da Mota; 

 2Cb  Grad  (08713612)  Jorge Serafim Nogueira Amorim; 

 2Cb  Grad  (00012711)  Vítor Manuel Vieira Grilo; 

 2Cb  Grad  (16117714)  Hugo Micael Leite Cunha ; 

 2Cb  Grad  (13275913)  João Vítor Costa Medeiros; 
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 2Cb  Grad  (03784313)  Rafael Barbosa Raposo; 

 2Cb  Grad  (16344313)  Volodymyr Muzychak; 

 2Cb  Grad  (06481215)  Davide António Gonçalves Ramos; 

 2Cb  Grad  (14340213)  Eduarda Cristina Fernandez Ferreira; 

 2Cb  Grad  (16403211)  Paulo Francisco Terceira Silva; 

 2Cb  Grad  (03541809)  Carlos Filipe Fernandes da Silva Ramos; 

 2Cb  Grad  (16526314)  Pedro Miguel Gomes Oliva; 

 2Cb Grad  (00212313) Miguel Filipe da Silva Dias; 

 2Cb  Grad  (11738316)  António Filipe da Silva Morais; 

 2Cb  Grad  (05757515)  Hugo Miguel Caseiro Mendes; 

 2Cb  Grad  (13994013)  Marco António Andrade Costa; 

 2Cb  Grad  (12210012)  Tiago Filipe Antunes Franco; 

 2Cb  Grad  (02217515)  Fábio David Monteiro Nunes; 

 2Cb  Grad  (13546211)  Paulo Ricardo da Cruz Mendes; 

 2Cb  Grad  (13418114)  João Filipe Lima Lages; 

 2Cb  Grad  (06021512)  Paulo Rafael Costa da Silva; 

 2Cb  Grad  (15928516)  Verónica Carolina Mendes Pinto; 

 2Cb  Grad  (13383811)  Guilherme Filipe Cunha Abreu; 

 2Cb  Grad  (00232512)  Diogo Marcelo Pereira Monte; 

 2Cb  Grad  (15155215)  Nuno Miguel Couto Pinto; 

 2Cb  Grad  (10200716)  Rúben Filipe Oliveira Rodrigues; 

 2Cb  Grad  (15323010)  Octávio Raimundo Cacilhas; 

 2Cb  Grad  (08975814)  Bruno Alexandre Simões; 

 2Cb  Grad  (11881912)  Carlos Joel Magalhães Machado da Costa; 

 2Cb  Grad  (06854313)  Rita Rodrigues Lopes; 

 2Cb  Grad  (13227311)  Rafael dos Anjos Guicho Pereira; 

 2Cb  Grad  (12738311)  Tiago Miguel Paixão Vieira; 

 2Cb  Grad  (15218415)  Nelson Mateus Medeiros Ferreira; 

 2Cb  Grad  (03783713)  Carlos Miguel Ramos da Costa; 

 2Cb  Grad  (06038213)  Marco António Pereira Bilro; 

 2Cb  Grad  (08955411)  Diogo Sérgio Conde Ribeiro Fernandes; 

 2Cb  Grad  (17291013)  Leandro Miguel Soares Pinheiro; 

 2Cb  Grad  (16004913)  Oleg Ceban; 

 2Cb  Grad  (11738512)  Rui Filipe Moreira Teixeira; 

 2Cb  Grad  (08780614)  Carlos Ramos Henriques Dias; 

 2Cb  Grad  (17244616)  José Maria Cardoso Neto; 

 2Cb  Grad  (13788214)  José Fábio de Jesus Vieira; 

 2Cb  Grad  (06770515)  Bruno José de Sousa Ferreira; 

 2Cb  Grad  (16417214)  Miguel Teixeira Carvalho; 

 2Cb  Grad  (15004215)  Ângelo Manuel Martins Ribeiro; 

 2Cb  Grad  (16737314)  Dionísio Manuel Pereira Melo; 

 2Cb  Grad  (02965214)  Patrick Costa Dias; 

 2Cb  Grad  (12432814)  Ricardo de Sousa Pereira da Silva; 

 2Cb  Grad  (03709610)  Liliana Patrícia Silva Bettencourt; 

 2Cb  Grad  (14365515)  Ruben Severino Silva Fontes; 

 2Cb  Grad  (04149312)  Tiago Emanuel Diogo Pereira; 

 2Cb  Grad  (11380211)  Hugo Miguel Simões Alves; 

 2Cb  Grad  (11711014)  Ruben Miguel Viveiros Martins; 

 2Cb  Grad  (03568212)  Nuno Miguel Oliveira Freitas; 
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 2Cb  Grad  (19638311)  Joel António Cardoso Pinto; 

 2Cb  Grad  (07991609)  Eduardo Guimarães Vieira Tavares Correia; 

 2Cb  Grad  (04028010)  Fábio André dos Santos Silva; 

 2Cb  Grad  (19988316)  Pedro António Simão Peres; 

 2Cb  Grad  (14056214)  Filipe Miguel Rego Ganhadeiro; 

 2Cb  Grad  (06156516)  Rosalino Gama Pereira; 

 2Cb  Grad  (01672313)  Pedro Garcia Lima; 

 2Cb  Grad  (10998912)  Ivo Miguel Sirgado Fonseca; 

 2Cb  Grad  (12181312)  Nuno Miguel Ladeira Aragonez Palmeiro Gil; 

 2Cb  Grad  (19803312)  Cristian António Gabriel Teixeira Gomes; 

 2Cb  Grad  (00439812)  Fábio Luís Dias Coelho; 

 2Cb  Grad  (06092610)  Hugo Miguel Gonçalves Couto; 

 2Cb  Grad  (13774613)  Vítor Emanuel da Silva Coimbra; 

 2Cb  Grad  (11572915)  Paulo Basílio Silva Martins; 

 2Cb  Grad  (19550512)  Rúben Alexandre Ferreira Lima de Carvalho; 

 2Cb  Grad  (06882106)  Tiago Miguel Carvalho Oliveira; 

 2Cb  Grad  (01143609)  Francisco José de Lima Pereira; 

 2Cb  Grad  (19405714)  Marco Rodrigues Lopes; 

 2Cb  Grad  (13968815)  Diogo Martins Feliz Coelho; 

 2Cb  Grad  (10543811)  Hugo Filipe Caseiro de Almeida; 

 2Cb  Grad  (15089310)  Sérgio Miguel Peixoto da Silva; 

 2Cb  Grad  (11656112)  Henrique Manuel Pratas Jerónimo; 

 2Cb  Grad  (08643614)  Fábio José Cardoso Fernandes; 

 2Cb  Grad  (16133112)  Tiago Manuel Oliveira da Silva; 

 2Cb  Grad  (19544711)  Fábio Miguel da Silva Santiago; 

 2Cb  Grad  (07637714)  Carlos Manuel Gonçalves Alves; 

 2Cb  Grad  (11478612)  José Pedro Ferreira Monteiro; 

 2Cb  Grad  (12076612)  Ana Sofia Pereira Ferreira; 

 2Cb  Grad  (03278213)  Luís Filipe Botelho Viveiros; 

 2Cb  Grad  (14029414)  Rafael Couto Ferreira; 

 2Cb  Grad  (01795714)  Alexandre Filipe Costa Fonseca; 

 2Cb  Grad  (12717011)  David José Picaro Jones; 

 2Cb  Grad  (14981112)  João Carlos Pereira da Silva; 

 2Cb  Grad  (05727410)  Joaquim Diogo Alves; 

 2Cb  Grad  (19553815)  Paulo Jorge Monteiro Ferreira; 

 2Cb  Grad  (04483412)  Rafael do Monte Rocha; 

 2Cb  Grad  (14138914)  José Leandro Pinto Centeio; 

 2Cb  Grad  (15493412)  Sandro Filipe dos Santos Silva; 

 2Cb  Grad  (03644013)  Ion Ráileanu;  

 2Cb  Grad  (16406916)  Fernando Miguel Anacleto Pereira; 

 2Cb  Grad  (11854415)  Miguel Fernandes Ribeiro; 

 2Cb  Grad  (19531511)  Fábio André Alves Caetano; 

 2Cb  Grad  (17557915)  João Pedro Fiadeiro Cardoso; 

 2Cb  Grad  (07502110)  João António Gonçalves Fernandes; 

 2Cb  Grad  (06530010)  André João Gomes Duarte; 

 2Cb  Grad  (01692516)  José Pedro de Sousa Cabral; 

 2Cb  Grad  (12827515)  Daniel Lopes dos Santos; 

 2Cb  Grad  (02259911)  Miguel Ângelo Mendonça Ferreira; 

 2Cb  Grad  (16694515)  Magda Cristina Monteiro da Silva; 
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 2Cb  Grad  (02207412)  André Filipe Pereira Rodrigues; 

 2Cb  Grad  (14262112)  João José Batista Arruda; 

 2Cb  Grad  (06934014)  Ronaldo Izidoro Júnior; 

 2Cb  Grad  (02844415)  Lisandro Rafael Pereira Cabral; 

 2Cb  Grad  (18213012)  Gonçalo Manuel Cabaço Franco; 

 2Cb  Grad  (12803710)  Miguel Fernando Matias dos Santos; 

 2Cb  Grad  (14931714)  Miguel Ângelo Silva Almeida Gonçalves; 

 2Cb  Grad  (18298615)  Diogo Silva Rosa; 

 2Cb  Grad  (04134513)  Nelson de Jesus dos Santos Frederico; 

 2Cb  Grad  (19526411)  Diogo Borges Soares; 

 2Cb  Grad  (11742214)  Rogério Alexandre Sequeira Fernandes; 

 2Cb  Grad  (10197113)  Carlos Correia Rego Gonçalves Teixeira; 

 2Cb  Grad  (09796113)  Bruno Miguel Vieira Magalhães; 

 2Cb  Grad  (00479514)  Rui Rafael Neves Castro Moreira; 

 2Cb  Grad  (02504213)  Marco António Correia Moniz; 

 2Cb  Grad  (19378014)  Pedro Gimenez de Jesus Moreira; 

 2Cb  Grad  (10569815)  Sócrates Pamplona Medeiros da Costa Varão; 

 2Cb  Grad  (05291010)  Jorge Miguel Santos Carvalho; 

 2Cb  Grad  (08621111)  Tiago Manuel Peixoto Coelho; 

 2Cb  Grad  (02308115)  Carlos Alberto Martins Costa; 

 2Cb  Grad  (10121213)  Sérgio Cordeiro Figueiredo; 

 2Cb  Grad  (01137114)  Daniel Pacheco Costa; 

 2Cb  Grad  (05326914)  João Pedro Costa Araújo; 

 2Cb  Grad  (10912812)  Carlos Patrício Givelho; 

 2Cb  Grad  (10125816)  André José Matias Cabral;  

 2Cb  Grad  (00079414)  Nuno Miguel Santos Gomes; 

 2Cb  Grad  (11095214)  Ricardo Albano Barbosa Ferreira; 

 2Cb  Grad  (00121113)  Pedro Manuel da Silva Santos; 

 2Cb  Grad  (19024612)  Daniel Filipe dos Santos Mendes; 

 2Cb  Grad  (13132512)  Leandro José Fernandes da Silva; 

 2Cb  Grad  (06463109)  André Filipe Amador Courela;  

 2Cb  Grad  (12964312)  Daniel Filipe Dias Fernandes; 

 2Cb  Grad  (19024112)  Jorge Rafael Figueiredo dos Santos; 

 2Cb  Grad  (01398912)  Miguel Cardoso Lopes; 

 2Cb  Grad  (07479515)  Érico Pereira da Costa; 

 2Cb  Grad  (12668706)  David Gonçalo Sousa Tomaz; 

 2Cb  Grad  (16144413)  André Marcelo Perdigão Beato; 

 2Cb  Grad  (18774405)  Eudulay Quaresma Loureiro; 

 2Cb  Grad  (05684316)  Telmo Filipe Cardoso de Paiva; 

 2Cb  Grad  (04230513)  Bruno Manuel Carvalho de Sousa; 

 2Cb  Grad  (10043012)  Ana Margarida Guedes da Silva Cardoso; 

 2Cb  Grad  (09249514)  Ricardo Filipe Nogueira Vieira; 

 2Cb  Grad  (05405212)  Francisco Manuel Pinto Rocha; 

 2Cb  Grad  (01956711)  Tiago Manuel Gomes Fernandes; 

 2Cb  Grad  (02591610)  Tiago Barrela Gonçalves Pereira; 

 2Cb  Grad  (03844015)  José Filipe Marques Pacheco; 

 2Cb  Grad  (08880312)  Maria de Fátima Teixeira Trindade; 

 2Cb  Grad  (18830912)  Hugo André Ferreira Leal; 

 2Cb  Grad  (19717114)  António Carlos Marques Borralho; 
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 2Cb  Grad  (00199216)  Ruben Luís Amaral Martins; 

 2Cb  Grad  (12837509)  Fábio André Caeiro Ribeiro; 

 2Cb  Grad  (15837815)  Hugo Miguel Ferreira Gonçalves; 

 2Cb  Grad  (11262411)  Nuno Miguel Santos Gonçalves; 

 2Cb  Grad  (07934912)  Paulo Pereira Cardoso; 

 2Cb  Grad  (02185713)  Daniel Filipe Gomes Moreira; 

 2Cb  Grad  (10174710)  Henrique Luís Pereira da Silva; 

 2Cb  Grad  (18543013)  Tiago Filipe Braga Esteves; 

 2Cb  Grad  (05933116)  Bruno Meirim Ferreira Adrião; 

 2Cb  Grad  (03960614)  Emanuel Almeida Raposo; 

 2Cb  Grad  (10339011)  João Carlos Coutinho Moura; 

 2Cb  Grad  (16469412)  António Cristiano Branco Lourenço Sequeira; 

 2Cb  Grad  (04101613)  Iuri Carlos Meque Ratibo; 

 2Cb  Grad  (02505413)  Daniel Cláudio Ferreira Lourenço; 

 2Cb  Grad  (17120314)  Pedro de Sousa Pereira da Silva; 

 2Cb  Grad  (09514906)  André Filipe da Conceição Ramires; 

 2Cb  Grad  (02620012)  Diogo Rafael Cardoso Soares; 

 2Cb  Grad  (03343513)  Pavel Ghervas; 

 2Cb  Grad  (19024913)  Cláudia Sofia Sousa Oliveira; 

 2Cb  Grad  (18792016)  Ricardo Jorge Pereira Nunes; 

 2Cb  Grad  (08899810)  Fábio Manuel Rosas Silva; 

 2Cb  Grad  (04196613)  Júlio Daniel Martins da Silva; 

 2Cb  Grad  (09296716)  Edgar Jorge Sousa Castro Mota; 

 2Cb  Grad  (08350813)  Dinarte José Oliveira Baptista Reis; 

 2Cb  Grad  (16700413)  Rúben Miguel Pereira Oliveira; 

 2Cb  Grad  (04388813)  José Danilo Garcia Varela; 

 2Cb  Grad  (04650615)  Pedro Nuno Morais Cardoso Alves Ferraz; 

 2Cb  Grad  (01759709)  Ernesto João Mimoso Rebelo Fernandes da Rocha; 

 2Cb  Grad  (19201413)  Paula Cristina Gaspar Pereira; 

 2Cb  Grad  (18420614)  José Maria da Veiga Tavares; 

 2Cb  Grad  (10666311)  Hélder José Borges Guedes; 

 2Cb  Grad  (02117512)  João Ricardo Paiva de Sousa; 

 2Cb  Grad  (03340211)  Duarte Dias de Lima Laranjeira Lopes; 

 2Cb  Grad  (19790615)  Bruno Manuel de Jesus Rafael; 

 2Cb  Grad  (02285412)  David Fernando dos Santos Pereira; 

 2Cb  Grad  (11003114)  Carlos Manuel Cortes da Rocha; 

 2Cb  Grad  (01871710)  Celso Filipe Raposo Fernandes; 

 2Cb  Grad  (15392812)  Jerson Alberto Varela Lopes Fortes; 

 2Cb  Grad  (06112714)  André Filipe Lopes dos Santos; 

 2Cb  Grad  (06953516)  Rafael Viana Figueiredo; 

 2Cb  Grad  (18375216)  Carlos Tiago Correia Batista; 

 2Cb  Grad  (15521413)  António Esteves Gonçalves; 

 2Cb  Grad  (06158214)  Rúben Gonçalo Neves Diogo; 

 2Cb  Grad  (19015013)  Cláudio Miguel Andrade Delgado; 

 2Cb  Grad  (02550109)  Melina Maria Pereira Araújo; 

 2Cb  Grad  (19308310)  Simon Nepomuceno Nascimento; 

 2Cb  Grad  (17631414)  Filipe Alexandre Nascimento Câmara; 

 2Cb  Grad  (11033714)  Cláudio Miguel Ferreira Cordeiro; 

 2Cb  Grad  (10977013)  Paulo Cristiano Andrade Fernandes; 
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 Posto  NIM  Nome  

  

 2Cb  Grad  (06267211)  Daniel Pina dos Santos Barradas; 

 2Cb  Grad  (01271913)  Tiago José Rodrigues Guimarães; 

 2Cb  Grad  (09790114)  Hugo Miguel Cabral Figueiredo; 

 2Cb  Grad  (05545410)  Rosa Maria Ferreira Gonçalves; 

 2Cb  Grad  (13540214)  Carlos Abel Ferreira Brioso; 

 2Cb  Grad  (18803609)  João Paulo Monteiro Lopes; 

 2Cb  Grad  (00928514)  Paulo Alexandre Tavares Batista;  

 2Cb  Grad  (18023913)  Fábio Abreu Trindade; 

 2Cb  Grad  (05157315)  Pedro Ismael Alves Teixeira; 

 2Cb  Grad  (05619014)  Mário Rui Pires de Oliveira; 

 2Cb  Grad  (10856211)  André Bilé Carvalho; 

 2Cb  Grad  (05204313)  Hugo Luís Nóbrega Jesus; 

 2Cb  Grad  (00304714)  Adelino José Araújo Moreira; 

 2Cb  Grad  (03024112)  Ruben Duarte Vicente Marques; 

 2Cb  Grad  (07395306)  Joaquim Cristiano Vieira Coutinho; 

 2Cb  Grad  (10891816)  Patrício Alexandre Ramos; 

 2Cb  Grad  (14568910)  David Manuel da Conceição Silva; 

 2Cb  Grad  (05876906)  Jeanete de Fátima Maques Saraiva Alves; 

 2Cb  Grad  (06027312)  Cecília Marlene Tiago Garcia; 

 2Cb  Grad  (02904715)  Nelson Tiago Cachão Valventos Esteves; 

 2Cb  Grad  (00441613)  João Luís Silva Ferraz; 

 2Cb  Grad  (18319615)  André Reis Almeida; 

 2Cb  Grad  (09683314)  João Pedro Ferreira Campos; 

 2Cb  Grad  (01202215)  David Manuel Pereira Tavares; 

 2Cb  Grad  (03908312)  Luís Filipe Jesus Rodrigues dos Santos; 

 2Cb  Grad  (00616813)  Fábio Adriano Alves Silva; 

 2Cb  Grad  (15398615)  André Filipe Rosa Moniz; 

 2Cb  Grad  (19458713)  João Cristiano Coelho Nunes; 

 2Cb  Grad  (03689012)  José Manuel Esteves Rolo Miranda; 

 2Cb  Grad  (04629014)  João Octávio Sousa Velosa; 

 2Cb  Grad  (01367413)  Rodrigo David dos Santos Tibério; 

 2Cb  Grad  (19374212)  Rafael Silva Pinto; 

 2Cb  Grad  (02559914)  Hélder Lopes Simões; 

 2Cb  Grad  (09860410)  Roberto José Belo Freitas; 

 2Cb  Grad  (04450914)  Ricardo Jorge Ferreira Santos. 

 

2 — Nos termos do despacho do número anterior, é cessada a graduação dos militares que não 

concluíram com aproveitamento o 2.º Curso de Promoção a Cabo 2015, nas datas que a cada um se 

indica: 

 

 Posto  NIM  Nome  Data 

 de desgraduação 

 

 2Cb  Grad  (03992315)  Tiago Branco Paiva  04-11-16 

 2Cb  Grad  (09260509)  Álvaro Pereira de Jesus  04-11-16 

 2Cb  Grad  (11531315)  José António Gouveia Sena  04-11-16 

 2Cb  Grad  (06777309)  Carlos Magno Chulata Gomes da Silva  07-11-16 

 2Cb  Grad  (00982116)  Carlos Alberto Ribeiro Ramos  07-11-16 

 2Cb  Grad  (02350615)  José Pedro Gonçalves Oliveira  08-11-16 
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 Posto  NIM  Nome  Data 

 de desgraduação 

 

 2Cb  Grad  (19691516)  José Ricardo Silva Pontes  08-11-16 

 2Cb  Grad  (16402813)  Rogério André Rodrigues Freitas  08-11-16 

 2Cb  Grad  (09917514)  Edinson Jesus Andrade da Mata  08-11-16 

 2Cb  Grad  (13209413)  José Francisco Leal Vieira  09-11-16 

 2Cb  Grad  (14730214)  Rui Duarte Silva Ornelas  09-11-16 

 2Cb  Grad  (19760712)  Igor Danilo Abreu Pereira  15-11-16 

 2Cb  Grad  (11045510)  Marco João Xavier Rodrigues  16-11-16 

 2Cb  Grad  (01354215)  Cesário Ferreira Gomes  17-11-16 

 2Cb  Grad  (03775814)  Leandro Gomes Corte  17-11-16 

 2Cb  Grad  (04629313)  André Faria Baptista  28-11-16 

 2Cb  Grad  (17463116)  Vítor Constantino da Silva Alves Peixoto  07-12-16 

 2Cb  Grad  (16198813)  Cristian Iorga  12-12-16 

 

3 — Estes militares contam a antiguidade do novo posto desde 2 de novembro de 2016, nos 

termos do disposto no n.º 5 do artigo 270.º do EMFAR, ficando integrados na primeira posição da 

estrutura remuneratória do posto de Segundo-Cabo, conforme previsto no n.º 1 do artigo 8.º do 

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

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde o dia seguinte ao da publicação do presente 

despacho no Diário da República (DR), nos termos do n.º 8 do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (Orçamento do Estado para 2015), por remissão do artigo n.º 18 da Lei n.º 7-A/2016 

(Orçamento do Estado para 2016); 

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 9 do artigo 38.º da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por remissão do artigo n.º 18 da Lei n.º 7-A/2016, e na sequência da 

autorização concedida pelo despacho n.º 10 803-A/2016, de 31 de agosto, de Suas Excelências o Ministro 

das Finanças e o Ministro da Defesa Nacional, publicado no DR, 2.ª série, n.º 168, de 1 de setembro de 

2016. 

03 de janeiro de 2017. — O Chefe da RPM, António Alcino da Silva Regadas, Cor Inf. 

(Despacho n.º 949/17, DR, 2.ª Série, n.º 16, 23jan17) 

 

 

 

III — COLOCAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS 

 

Pensões 

 

Em conformidade com o artigo n.º 100 do Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro (Estatuto de 

Aposentação), publica-se a pensão mensal de reforma por invalidez que, a partir da data indicada passa a 

ser paga pela Caixa Geral de Aposentações, aos militares a seguir mencionados: 

 
1 de fevereiro de 2017 

 

 Posto  NIM  Nome  Pensão 

 

 1Cb  DFA  (09999571)  Agostinho Correia Lima  € 1 283,60  

 1Cb  PPI  (61094560)  António Freitas Castro  €    237,38  
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 Posto  NIM  Nome  Pensão 

 

 1Cb  PPI  (07842264)  António Pedro Alves Vicente  €    404,44  

 1Cb  PPI  (03793270)  José Sousa Monteiro  €    404,44  

 1Cb  PPI  (18586672)  Manuel José Silva Soares  €    230,24  

 Sold  DFA  (00472962)  Victor Manuel Alexandre Marques € 1 161,93  

 Sold  DFA  (03247765)  Francisco Guedes  € 1 227,85  

 Sold  DFA  (01217768)  Hilário Dias Silva Guardão  € 1 227,85  

 Sold  DFA  (09594868)  José Teixeira Marques  € 1 227,85  

 Sold  DFA  (11319071)  Manuel Teixeira  € 1 265,58  

 Sold  DFA  (61238472)  António Adérito Rezende  € 1 227,85  

 Sold  PPI  (05045365)  Feliciano José Calhamonas Godinho  €    237,38  

 Sold  PPI  (71027365)  Arnaldo Silva Assunção  €    237,38  

 Sold  PPI  (07366866)  António Farinho Baião  €    220,99  

(Aviso n.º 226/17, DR, 2.ª Série, n.º 05, 06jan17) 

 
1 de março de 2017 

 

 Posto  NIM  Nome  Pensão 

  

 Furr  DFA  (82109771)  António Bambá  € 1 566,08   

 Furr  PPI  (02441664)  José Augusto Taveira  €    247,43   

 1Cb  GDFA  (61240569)  Emídio Teixeira Faria  €    743,12  

 1Cb  DFA  (07662565)  Alberto Gomes Valente  € 1 170,98  

 1Cb  PPI  (16436469)  Francisco Mendes António  €    239,99  

 1Cb  PPI  (16977669)  Osvaldo Silva Rodrigues  €    247,43  

 1Cb  PPI  (05135170)  José Joaquim Farinha Soares  €    210,55  

 1Cb  PPI  (08523070)  Manuel Serafim Oliveira Santos  €    237,38  

 Sold  DFA  (08856663)  João Augusto Morais Pereira Pinto  € 1 358,24  

 Sold  DFA  (15287571)  Abílio Silva Correia  € 1 311,05  

 Sold  PPI  (04363665)  Joaquim Costa Gonçalves  €    247,43  

 Sold  PPI  (05036965)  Manuel Jesus Dias  €    404,44  

 Sold  PPI  (03005266)  António Maria Leal Gonçalves  €    237,38  

 Sold  PPI  (06342867)  Francisco Cipriano Ramos  €    388,19  

 Sold  PPI  (04800169)  Fernando Pereira Mendes  €    224,95  

 Sold  PPI  (18205671)  José Francisco Ribeiro Rainho €    404,44  

 Sold  PPI  (10241478)  Albino Fernando Silva Couto Coelho  €    239,99  

(Aviso n.º 1 403/17, DR, 2.ª Série, n.º 26, 06fev17) 

 

 

 

IV  OBITUÁRIO 
 

Faleceram os militares abaixo mencionado da SecMat/RPFES: 

 

2016 

 

 outubro  07  Sold  DFA (09933568) António Francisco Soares; 

 novembro  29  Furr  DFA (37129962) Luís de Jesus da Fonseca; 

 dezembro  22  Sold  DFA (10310568) António Carvalho Gueiral. 
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2017 

 

 janeiro  11  1Cb  DFA (06852069) Manuel Augusto Alves Tavares; 

 janeiro  14  Sold  DFA (02853865) António Luís Granadeiro Marcos; 

 fevereiro  01  Sold  DFA (02864667) António Joaquim Soares Freitas; 

 fevereiro  17  Sold  DFA (01277472) Domingos Vilas Boas Barros; 

 fevereiro  18  1Cb  DFA (08342063) Joaquim da Silva Tavares. 

 

 

 
O Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

Frederico José Rovisco Duarte, General. 

 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

 

José Carlos Filipe Antunes Calçada, Tenente-General. 
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