
 

 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
1.ª SÉRIE 

N.º 02/29 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 
 

I – DECRETOS-LEI  

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Decreto-Lei n.º 4/2020 

Fixa os efetivos das Forças 

Armadas para o ano de 2019 ……. 17 

 

Decreto-Lei n.º 5/2020 

Aplica ao pessoal dos corpos 

especiais do Sistema de Informações 

da República Portuguesa o regime de 

aposentação aplicável às forças e 

serviços de segurança previstas na Lei 

de Segurança Interna ……………… 24 

_______________ 
 

II - DESPACHOS 

 

Defesa Nacional 

 

Gabinete do Ministro 

 

Despacho n.º 1 966 /2020 

Aprovação das áreas de formação 

que, no âmbito da Unidade 

Politécnica Militar, conferem o 

diploma de técnico superior 

profissional ……………………... 24 

Despacho n.º 2 084/2020 

Regulamento Interno da Unidade 

Politécnica Militar ...……………. 25 

Despacho n.º 2 535/2020 

Delegação de competências no 

General CEME …………………. 41 

Despacho n.º 2 536/2020 

Diretiva Ministerial de Planea-

mento de Defesa Militar — 

quadriénio 2019-2022 ………….. 42 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 

Despacho n.º 2 712/2020 

Delegação de competências no 

Brigadeiro-General SubDiretor-Geral 

de Política e Defesa Nacional ……. 42 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

Despacho n.º 1 887/2020 

Ratificação e implementação do 

STANAG 1 457 MAROPS (Edition 2) 43 

Despacho n.º 2 037/2020 

Ratificação e implementação do 

STANAG 2 542 MEDSTD (Edition 02) 44 

Despacho n.º 2 038/2020 

Ratificação e implementação do 

STANAG 2 461 MEDSTD (Edition 04)  44 

03141191
Draft



16     ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020                                                 1.ª Série 

 

 

Despacho n.º 2 039/2020 

Ratificação e implementação do 

STANAG 2 517 MEDSTD (Edition 05)  44 

Despacho n.º 2 040/2020 

Ratificação e implementação do 

STANAG 2 538 MEDSTD (Edition 03)  45 

Comando do Exército 

Gabinete do CEME 

Direção de Educação 

Despacho n.º 2 229/2020 

Subdelegação de competências no 

Coronel Diretor do IPE ...………... 45 

Comando do Pessoal 

Comando e Gabinete 

Despacho n.º 2 345/2020 

Subdelegação de competências no 

Brigadeiro-General Diretor da DSP . 46 

Despacho n.º 2 415/2020 

Subdelegação de competências no 

Major-General Diretor da DF ……... 47 

Despacho n.º 2 472/2020 

Subdelegação de competências no 

Brigadeiro-General Diretor da DS … 47 

Comando das Forças Terrestres 

Quartel-General da Brigada de Reação Rápida 

Comando e Gabinete 

Despacho n.º 2 180/2020 

Subdelegação de competências no 

Coronel Comandante do RI 10 ...... 48 

Despacho n.º 2 230/2020 

Subdelegação de competências no 

Coronel Comandante do RPara ..... 49 



1.ª Série  ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020  17 

 

I — DECRETOS-LEI  

 

Presidência do Conselho de Ministros 

 

Decreto-Lei n.º 4/2020 

de 13 de fevereiro 

 

A Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, 

de 7 de julho, na sua redação atual, determina, nos termos do artigo 5.º-A, conjugado com o n.º 1 do artigo 

44.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, 

na sua redação atual, que os efetivos das Forças Armadas, em todas as situações, são fixados, anualmente, 

por decreto-lei, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

O Decreto-Lei n.º 40/2019, de 22 de março, fixou os efetivos das Forças Armadas para o ano de 

2019, considerando as necessidades estruturais e as atividades das Forças Armadas previstas para esse ano. 

Esgotando-se a aplicação do Decreto-Lei n.º 40/2019, de 22 de março, é necessário aprovar um novo 

decreto-lei que fixe os efetivos das Forças Armadas para o ano de 2020, revogando-se aquele diploma por 

razões de certeza e segurança jurídicas. 

Na elaboração do presente decreto-lei foram mantidos os critérios de fixação dos efetivos em regime 

de voluntariado e de contrato, bem como em formação para ingresso nos Quadros Permanentes, tendo ainda 

em consideração os efeitos da transição dos militares, da categoria de sargentos para oficiais, na área da 

saúde, prevista no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual. 

O presente decreto-lei assenta numa gestão criteriosa por parte dos ramos das Forças Armadas, permitindo 

uma aproximação às necessidades estruturais e às atividades das Forças Armadas previstas para o ano de 2020, 

tendo em consideração o reforço da participação das Forças Armadas na defesa contra incêndios rurais 

estabelecida na Resolução do Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de outubro, bem como o reforço da 

capacidade de ciberdefesa, a necessidade de assegurar a guarnição para o Navio de Investigação Mar Portugal, 

no âmbito da colaboração entre a Marinha e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P., e, ainda, o 

objetivo de situar o número máximo de efetivos entre os 30 000 e os 32 000 militares. 

Foi ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior. 

Assim: 

Ao abrigo do disposto no artigo 5.º-A da Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 7 de julho, na sua atual 

redação, e nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O presente decreto-lei fixa os efetivos das Forças Armadas, em todas as situações, para o ano de 2019. 

 

Artigo 2.º 

Fixação e previsão de efetivos militares 

 

1 — Os efetivos máximos dos militares dos quadros permanentes (QP), na situação de ativo, por 

ramos e postos, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o Estado-Maior-General das Forças 

Armadas (EMGFA), e fora desta estrutura, são os fixados, respetivamente, nas tabelas 1 e 1.a do anexo I e 

no anexo II do presente decreto-lei, que dele fazem parte integrante. 

2 — Os efetivos máximos dos militares dos QP, na situação de reserva na efetividade de serviço, 

por ramos e categorias, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o EMGFA, e fora desta 

estrutura, são os fixados, respetivamente, nos anexos III e IV do presente decreto-lei, que dele fazem parte 

integrante. 

3 — Os efetivos militares dos QP, na situação de reserva fora da efetividade de serviço, por 

ramos e categorias, são os estimados no anexo V do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante. 
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4 — incluindo os que desempenham funções nas estruturas do EMGFA, são os fixados no anexo 

VI do presente decreto-lei, que dele faz parte integrante. 

5 — A afetação dos efetivos previstos nas tabelas 1 e 1.a do anexo I do presente decreto-lei e nas 

tabelas 1 e 1.a do anexo VI do presente decreto-lei, para as estruturas orgânicas dos ramos e do EMGFA, é 

efetuada de forma proporcional, em função dos efetivos existentes. 

 

Artigo 3.º 

Efetivos em formação 

 

1 — Para efeitos do disposto no presente decreto-lei, os efetivos em formação, fixados na tabela 

2 do anexo I do presente decreto-lei, incluem os militares em RV e RC que frequentem os respetivos ciclos 

de formação necessários para ingresso no QP, os quais não são contabilizados na tabela 1 do anexo VI do 

presente decreto-lei. 

2 — Os quantitativos constantes no anexo VI do presente decreto-lei não incluem os militares 

destinados ao RV e RC que se encontram na frequência da formação inicial, até à conclusão da instrução 

complementar. 

3 — O número de vagas para admissão aos cursos, tirocínios ou estágios para ingresso nas várias 

categorias dos QP é fixado anualmente por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 

das finanças e da defesa nacional, sob proposta do Chefe do Estado-Maior (CEM) do respetivo ramo ou 

mediante proposta do Conselho de Chefes de Estado-Maior (CCEM), conforme previsto no n.º 3 do artigo 

168.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual. 

4 — O número de militares a admitir nos regimes de RV e RC é fixado por despacho dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da defesa nacional, que aprova o plano 

de incorporações anual, visando a manutenção dos quantitativos constantes do anexo VI do presente 

decreto-lei, sob proposta do CEM do respetivo ramo. 

 

Artigo 4.º 

Afetação de efetivos 

 

Sem prejuízo dos quantitativos máximos de militares das Forças Armadas fixados no presente 

decreto-lei, os efetivos militares máximos a afetar por cada um dos ramos das Forças Armadas às estruturas 

orgânicas da Autoridade Marítima Nacional e da Autoridade Aeronáutica Nacional são fixados até 30 dias 

após a publicação do presente decreto-lei, por despacho do membro do Governo responsável pela área da 

defesa nacional, ouvido o CCEM. 

Artigo 5.º 

Normas especiais 

 

1 — Sem prejuízo da verificação cumulativa de todos os requisitos legais para a concretização de 

promoções, e até 31 de dezembro de 2020, os efetivos máximos fixados na tabela 1 do anexo I e no anexo 

II do presente decreto-lei podem ser excedidos pontualmente, num determinado posto, desde que não 

ultrapassem o efetivo máximo que resulta da soma de efetivos por postos na categoria do respetivo ramo. 

 

Artigo 6.º 

Norma revogatória 

 

É revogado o Decreto-Lei n.º 40/2019, de 22 de março, com efeitos desde 31 de dezembro de 2019. 

 
Artigo 7.º 

Entrada em vigor 

 
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de fevereiro de 2020. — António Luís Santos da 

Costa — Mário José Gomes de Freitas Centeno — João Titterington Gomes Cravinho. 

Promulgado em 07 de fevereiro de 2020. 
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Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 10 de Fevereiro de 2020. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

 

ANEXO I 

 

(a que se referem os n.os 1 e 5 do artigo 2.º, o n.º 1 do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 5.º) 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por ramos e postos, na estrutura 

orgânica das Forças Armadas, incluindo o Estado-Maior-General das Forças Armadas e formação 

para o ingresso nos Quadros Permanentes, para o ano de 2020. 

 

TABELA 1 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes na estrutura orgânica das Forças Armadas 

 

Postos Marinha Exército Força Aérea  Total 

Almirante/General 2 1 1 4 

Vice-Almirante/Tenente-General (a)…... 6 6 6 18 

Contra-Almirante/Major-General (a) …. 10 11 9 30 

Comodoro/Brigadeiro-General (a) (c) (d)  12 15 11 38 

Capitão-de-Mar-e-Guerra/Coronel (a) ... 96 170 87 353 

Capitão-de-Fragata/Tenente-Coronel ... 231 464 225 920 

Capitão-Tenente/Major ………………….. 306 478 276 1 060 

Primeiro-Tenente/Capitão .......................... 360 512 600 1 472 

Segundo-Tenente/Tenente …………….… 
443 452 267 1 162 

Guarda-Marinha/Subtenente/Alferes.…. 

Sargento-Mor …………………...……….…. 43 71 44 158 

Sargento-Chefe ………………………….…. 159 523 197 879 

Sargento-Ajudante ……………………..….. 458 1116 591 2 165 

Primeiro-Sargento ……………….…….…... 1 296 1 032 1 109 3 437 

Segundo-Sargento …………….………..….. 
204 288 267 759 

Subsargento/Furriel ……………..……..….. 

Cabo-Mor ………………………………..….. 240 0 0 240 

Cabo …………………………….…………….. 1 772 0 0 1 772 

Primeiro-Marinheiro …………….… 1 063 0 0 1 063 

Totais ………..… 6 701 5 139 3 690 15 530 

 

(a) O efetivo autorizado em cada ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na estrutura 

do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA), sem alteração do efetivo total. 

(b) Durante o ano de 2020, o Exército ocupa, adicionalmente ao valor apresentado, o cargo de Chefe do Estado-Maior do Comando 

Conjunto para as Operações Militares do EMGFA, provido em regime de rotatividade com os restantes ramos. O novo cargo não afeta o efetivo 

total do posto, no somatório dos três ramos. 
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(c) Durante o ano de 2020, a Marinha ocupa, adicionalmente ao valor apresentado, o cargo de Comandante Operacional da Madeira do 

EMGFA e o Exército ocupa, adicionalmente ao valor apresentado, o cargo de Diretor de Saúde Militar do EMGFA, provido em regime de 

rotatividade com os restantes ramos. Os novos cargos não afetam o efetivo total do posto, no somatório dos três ramos. 

(d) Durante o ano de 2020, o Exército provê o cargo de Comandante da Zona Militar da Madeira, nos termos do n.º 6 do artigo 26.º do 

Decreto-Lei n.º 186/2014, de 29 de dezembro, na sua redação atual, cargo desempenhado até ao presente momento em acumulação com o 

Comandante Operacional  da Madeira. 

 

TABELA 1.a 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes a desempenhar funções  

nas estruturas do Estado-Maior-General das Forças Armadas 

 

  

Postos Marinha Exército Força Aérea  Total 

Almirante/General 1 0 0 1 

Vice-Almirante/Tenente-General (a)……. 2 1 2 5 

Contra-Almirante/Major-General (a) …… 3 3 2 8 

Comodoro/Brigadeiro-General (a) (c)(d) .. 4 3 3 10 

Capitão-de-Mar-e-Guerra/Coronel (a) ….. 26 41 

 

19 86 

Capitão-de-Fragata/Tenente-Coronel …. 80 168 65 313 

Capitão-Tenente/Major ………………........ 80 

 

164 62 306 

Primeiro-Tenente/Capitão ………………... 34 64 23 121 

Segundo-Tenente/Tenente ………………... 
60 78 12 150 

Guarda-Marinha/Subtenente/Alferes…… 

Sargento-Mor …………………...…………… 6 12 5 23 

Sargento-Chefe ……………………………… 71 178 66 315 

Sargento-Ajudante …………………………. 45 97 36 178 

Primeiro-Sargento ……………….…………. 10 33 21 64 

Segundo-Sargento …………….……………. 
0 0 1 1 

Subsargento/Furriel ……………..…………. 

Cabo-Mor …………………………………….. 13 0 0 13 

Cabo …………………………….……………... 93 0 0 93 

Primeiro-Marinheiro …………….…………. 34 0 0 34 

Totais ………..… 562 842 317 1 721 

(a) O efetivo autorizado em cada Ramo é ajustado em função do critério de rotatividade definido para provimento de cargos na 

estrutura do EMGFA, sem alteração do efetivo total.  
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TABELA 2 

 

Militares e alunos militares em formação para ingresso nos Quadros Permanentes 

 

 

 Marinha Exército Força Aérea  Total 

  Efetivos em Formação ……………….. 247 567 327 1 141 

 

ANEXO II 

 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º) 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de ativo, por ramos e postos,  

fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2020. 

 

Postos Marinha Exército Força Aérea  Total 

Almirante/General 0 0 0 0 

Vice-Almirante/Tenente-General ….. 1 4 0 5 

Contra-Almirante/Major-General …... 2 7 0 9 

Comodoro/Brigadeiro-General …….... 2 3 0 5 

Capitão-de-Mar-e-Guerra/Coronel …. 26 28 14 68 

Capitão-de-Fragata/Tenente-Coronel  62 47 30 139 

Capitão-Tenente/Major ……………. 27 45 17 89 

Primeiro-Tenente/Capitão …………… 27 14 17 58 

Segundo-Tenente/Tenente …………… 
4 5 4 13 

Guarda-Marinha/Subtenente/Alferes. 

Sargento-Mor …………………...………. 22 16 20 58 

Sargento-Chefe …………………………. 39 35 28 102 

Sargento-Ajudante ……………………... 33 22 34 89 

Primeiro-Sargento ……………….……... 44 12 12 68 

Segundo-Sargento …………….………... 
3 2 0 5 

Subsargento/Furriel ……………..……... 

Cabo-Mor ……………………………….... 35 0 0 35 

Cabo …………………………….…………. 97 0 0 97 

Primeiro-Marinheiro …………..…….… 13 0 0 13 

Totais ………..… 437 240 176 853 
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ANEXO III 

 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º) 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço, 

 por ramos e categorias, na estrutura orgânica das Forças Armadas, incluindo o  

Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2020. 

 

TABELA 1 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade  

de serviço, na estrutura orgânica das Forças Armadas 

 

Categorias Marinha Exército Força Aérea  Total 

Oficiais ……………...…………………….. 55 110 55 220 

Sargentos………...…….………………….. 16 138 45 199 

Praças ……………..…………………….. 21 0 0 21 

Totais ………..… 92 248 100 440 

 

TABELA 1.a 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,  

a desempenhar funções nas estruturas do Estado-Maior General das Forças Armadas 

 

Categorias Marinha Exército Força Aérea  Total 

Oficiais ……………...…………………….. 2 15 15 32 

Sargentos ……...…..….………………….. 0 13 10 23 

Praças ……………..……………………..... 0 0 0 0 

Totais ………..… 2 28 25 55 

 

ANEXO IV 

 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 2.º) 

 

Efetivos militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva na efetividade de serviço,  

por ramos e categorias, fora da estrutura orgânica das Forças Armadas, para o ano de 2020. 

 

Categorias Marinha Exército Força Aérea  Total 

Oficiais ……………...…………………….. 26 71 16 113 

Sargentos………...…….………………….. 5 138 10 153 

Praças ……………..……………………..... 3 0 0 3 

Totais ………..… 34 209 26 269 
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ANEXO V 

 

(a que se refere o n.º 3 do artigo 2.º) 

 

Efetivos estimados de militares dos Quadros Permanentes, na situação de reserva  

fora da efetividade de serviço, por ramos e categorias, para o ano de 2020. 

 

Categorias Marinha Exército Força Aérea  Total 

Oficiais ……………...…………………….. 122 416 190 728 

Sargentos………...…….………………….. 363 661 310 1 334 

Praças ……………..……………………..... 414 0 0 414 

Totais ………..… 899 1 077 500 

 

2 476 

 

ANEXO VI 

(a que se referem o n.os 4 do artigo 2.º e os n.os 1, 2 e 4 do artigo 3.º) 

 

Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato, incluindo em regime de 

contrato especial, por ramos e categoria, incluindo os que desempenham funções nas estruturas do 

Estado-Maior-General das Forças Armadas, para o ano de 2020 

 

TABELA 1 

Efetivos de militares em regime de voluntariado e em regime de contrato 

 

Categorias Marinha Exército Força Aérea  Total 

Oficiais ……………...…………………….. 186 436 369 991 

Sargentos………...…….………………….. 0 720 290 1 010 

Praças ……………..……………………..... 902 9 079 1 463 11 444 

Totais ………..… 1 088 10 235 2 001 13 445 

 

TABELA 1.a 

 

Efetivos militares em regime de voluntariado e em regime de contrato a desempenhar funções nas 

estruturas do Estado-Maior General das Forças Armadas 

 

Categorias Marinha Exército Força Aérea  Total 

 Oficiais ……………...…………………….. 2 12 5 19 

Sargentos………...…….………………….. 0 0 3 5 

Praças ……………..……………………..... 6 327 70 403 

Totais ………..… 8 339 80 427 

(DR, 1.ª Série, n.º 31, 13fev20) 
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Decreto-Lei n.º 5/2020 
de 14 de fevereiro 

 
O presente decreto-lei aplica ao pessoal dos corpos especiais do Sistema de Informações da 

República Portuguesa o regime de aposentação aplicável às forças e serviços de segurança previstas na Lei 
de Segurança Interna, procedendo à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2006, de 15 de março, alterado 
pelos Decretos-Leis n.os 4/2017, de 6 de janeiro, 87/2019, de 2 de julho, e 143/2019, de 20 de setembro, e 
a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 4/2017, de 6 de janeiro. 
 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de janeiro de 2020. — António Luís Santos da 

Costa — Mário José Gomes de Freitas Centeno — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. 

Promulgado em 5 de fevereiro de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

Referendado em 7 de fevereiro de 2020. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

(DR, 1.ª Série, n.º 32, 14fev20) 

________________ 
 

II — DESPACHOS 
 

Defesa Nacional 
 

Gabinete do Ministro 
 

Despacho n.º 1 966/2020 
 

Por força do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro, as áreas de formação em que o 
IUM, através da UPM, confere o diploma de técnico superior profissional (DTSP) são aprovadas por 
despacho do membro do Governo responsável pela área da defesa nacional, sob proposta do Chefe do 
Estado-Maior-General das Forças Armadas, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior e o 
Comandante-Geral da GNR, nos casos relativos a ciclos de estudos da GNR, precedida de pareceres dos 
órgãos científicos e pedagógicos competentes da UPM. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro, determino o 
seguinte: 

1 —  Aprovo as seguintes áreas de formação da Classificação Nacional das Áreas de Educação e 
Formação, aprovadas pela Portaria n.º 256/2005, de 16 de março: 

861 — Proteção de Pessoas e Bens; 
863 — Segurança Militar. 

2 — As áreas de formação referidas no número anterior visam conferir o diploma de técnico 
superior profissional (DTSP) do âmbito das: 

Tecnologias Militares Navais; 
Tecnologias Militares Terrestres; 
Tecnologias Militares Aeronáuticas; 
Tecnologias Militares de Segurança. 

3 — O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura. 

24 de janeiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

 (DR, 2.ª Série, n.º 29, 11Fev20) 
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Despacho n.º 2 084/2020 

 

A Unidade Politécnica Militar (UPM) é uma unidade autónoma do Instituto Universitário Militar 

(IUM), vocacionada para o ensino superior politécnico militar, com a finalidade essencial de formar os 

Sargentos dos quadros permanentes das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana (GNR), que 

veio a ser regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro. 

Por sua vez, a Portaria n.º 288/2019, de 3 de setembro, procedeu à criação e regulamentação do ciclo 

de estudos que habilita ao ingresso na categoria de Sargentos dos quadros permanentes das Forças Armadas 

e para o ingresso na categoria de Sargentos da GNR.  

Importa, pois, homologar o Regulamento Interno da UPM, aprovado pelo Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior e o Comandante-Geral da GNR. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro, 

determino o seguinte: 

1 — Homologo o Regulamento Interno da Unidade Politécnica Militar, cujo texto integral se 

publica em anexo. 

 

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

23 de janeiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho.    

 

ANEXO 

(a que se refere o n.º 1) 

 

Regulamento Interno da Unidade Politécnica Militar 

 

CAPÍTULO I 

 

Disposições gerais 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

O Regulamento Interno da Unidade Politécnica Militar estabelece as normas para o seu 

funcionamento e a sua organização, desenvolvendo e especificando, nomeadamente, as matérias previstas 

no n.º 4 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 janeiro. 

 

Artigo 2.º 

Natureza 

 

A Unidade Politécnica Militar (UPM) é uma unidade orgânica autónoma do Instituto Universitário 

Militar (IUM), vocacionada para o ensino superior politécnico militar, dependente hierarquicamente do 

Comandante do IUM. 

Artigo 3.º 

Missão 

 

A UPM tem por missão promover o desenvolvimento de atividades de ensino e investigação baseada 

na prática, com a finalidade essencial de formar os Sargentos dos quadros permanentes das Forças Armadas 

e da Guarda Nacional Republicana (GNR), habilitando-os ao exercício das funções que estatutariamente 

lhes são cometidas. 
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Artigo 4.º 

Especificidades, atribuições e autonomia 

 

A UPM encontra-se inserida no sistema de ensino superior politécnico, com as adaptações 

necessárias à satisfação das necessidades das Forças Armadas e da GNR, tendo as especificidades, 

atribuições e autonomias previstas no Decreto-Lei n.º 249/2015, de 28 de outubro, e no Decreto-Lei 

n.º 17/2019, de 22 de janeiro. 

 

CAPÍTULO II 

Organização da Unidade Politécnica Militar 

 

Artigo 5.º 

Estrutura orgânica 

 

1 — A UPM compreende os seguintes órgãos: 

a) O diretor; 

b) Os órgãos de conselho: 

i) Conselho técnico-científico; 

ii) Conselho pedagógico. 

2 — A UPM é ainda constituída pelos seguintes departamentos politécnicos: 

a) O departamento politécnico da Marinha; 

b) O departamento politécnico do Exército; 

c) O departamento politécnico da Força Aérea; 

d) O departamento politécnico da GNR. 

3 — No âmbito da UPM, os procedimentos associados à avaliação da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem, bem como a preparação e difusão da correspondente informação, são assegurados 

pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade do IUM (GAQIUM), em articulação com os departamentos 

politécnicos. 

4 — A UPM compreende ainda serviços de coordenação e apoio. 

 

Artigo 6.º 

Níveis de autoridade 

 

A UPM articula -se com os ramos das Forças Armadas e com a GNR, dispondo dos seguintes níveis 

de autoridade: 

a) Autoridade funcional para superintender processos no âmbito do ensino superior politécnico 

militar, nos termos da legislação em vigor; 

b) Autoridade técnica para fixar e difundir normas de natureza especializada no que se refere aos 

requisitos conducentes à certificação, no âmbito do ensino superior politécnico militar, nos termos da 

legislação em vigor; 

c) Autoridade de coordenação para consultar ou coordenar diretamente com os ramos das Forças 

Armadas e a GNR as ações no âmbito do desenvolvimento do ensino superior politécnico militar. 

 

SECÇÃO I 

Diretor e órgãos de conselho 

 

Artigo 7.º 

Diretor 

 

O diretor é um comodoro ou brigadeiro-general, na direta dependência do Comandante do IUM, 

designado por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa nacional e da 

administração interna, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), 
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1 — ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior e o Comandante-Geral da GNR, rotativamente 

entre a Marinha, o Exército, a Força Aérea e a GNR, para um mandato com a duração de três anos. 

2 — O diretor dirige as atividades da UPM e responde pelo cumprimento da respetiva missão, 

estando as suas competências previstas no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro.  

3 — O diretor é o órgão de representação externa da UPM, nomeadamente nos organismos com 

atribuições no âmbito do ensino superior politécnico. 

4 — O diretor é substituído, nas suas ausências e impedimentos, pelo chefe de departamento 

politécnico mais antigo. 

 

Artigo 8.º 

Conselho técnico-científico 

 

1 — A natureza, a composição e as competências do conselho técnico-científico constam dos artigos 

22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro. 

2 — O conselho técnico-científico reúne ordinariamente uma vez por semestre e, extraordinariamente, 

por determinação do diretor da UPM ou por solicitação dos chefes dos departamentos politécnicos. 

3 — De cada reunião do conselho técnico-científico é lavrada ata nos termos previstos no Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), a qual, depois de devidamente assinada, é depositada em arquivo 

próprio para o efeito existente no Gabinete de Serviços Académicos. 

4 — Compete ainda ao conselho técnico-científico a elaboração do respetivo regimento, a aprovar 

pelo Comandante do IUM, sob proposta do diretor da UPM. 

 

Artigo 9.º 

Conselho pedagógico 

 

1 — A natureza, a composição e as competências do conselho pedagógico constam dos artigos 24.º 

e 25.º do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro. 

2 — O conselho pedagógico reúne ordinariamente uma vez por semestre e, extraordinariamente, por 

determinação do diretor da UPM ou por solicitação dos chefes dos departamentos politécnicos. 

3 — De cada reunião do conselho pedagógico é lavrada ata nos termos previstos no CPA, a qual, 

depois de devidamente assinada, é depositada em arquivo próprio para o efeito existente no Gabinete de 

Serviços Académicos. 

4 — Compete ainda ao conselho pedagógico a elaboração do respetivo regimento, a aprovar pelo 

Comandante do IUM, sob proposta do diretor da UPM. 

 

SECÇÃO II 

Departamentos politécnicos 

 

Artigo 10.º 

Competências 

 

1 —  As competências dos departamentos politécnicos constam do artigo 27.º do Decreto-Lei 

n.º 17/2019, de 22 de janeiro.  

2 — O ensino é ministrado nos departamentos politécnicos e, através destes, nas unidades, 

estabelecimentos ou órgãos (UEO) dos respetivos ramos das Forças Armadas e da GNR, sem prejuízo de 

quaisquer convénios ou acordos de colaboração que venham a ser celebrados com outras entidades neste 

âmbito. 

3 — Os departamentos politécnicos articulam -se, na sua atuação, com o respetivo ramo das Forças 

Armadas e com a GNR, designadamente com as UEO definidas por despacho do Chefe do Estado-Maior 

do ramo e pelo Comandante-Geral da GNR. 
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Artigo 11.º 

Autonomia e autoridade 

 

1 — Sem prejuízo das competências do diretor da UPM, os departamentos politécnicos dispõem de 

autonomia científica, cultural, pedagógica e disciplinar nas suas áreas específicas de intervenção e no 

âmbito dos ciclos de estudos, nos termos do Decreto-Lei n.º 17/2019, de 22 de janeiro, do presente 

Regulamento e dos demais regulamentos no âmbito da UPM. 

2 — Os departamentos politécnicos dispõem de autoridade de coordenação, nas suas áreas 

específicas de intervenção, consultando e coordenando as ações diretamente com as UEO definidas por 

despacho do Chefe do Estado-Maior do ramo e pelo Comandante-Geral da GNR. 

 

Artigo 12.º 

Estrutura 

 

1 — Os departamentos politécnicos compreendem: 

a) O chefe de departamento; 

b) Os diretores de curso; 

c) Os gabinetes de ensino; 

d) O gabinete politécnico de planeamento e programação (GPPP); 

e) Os conselhos de cursos politécnicos (CCURP). 

2 — Os departamentos politécnicos integrados na UPM desenvolvem as suas atividades de forma 

descentralizada, em articulação com os ramos das Forças Armadas e a GNR, tendo em conta as 

necessidades específicas da formação. 

3 — Os departamentos politécnicos podem ficar localizados integralmente no respetivo ramo das 

Forças Armadas e na GNR. 

 

Artigo 13.º 

Chefes de departamento 

 

1 —  Os chefes dos departamentos politécnicos são oficiais superiores, com o posto de Capitão-

de-Mar-e-Guerra ou Coronel do respetivo ramo das Forças Armadas e da GNR, habilitados, 

preferencialmente, com o grau de doutor ou qualificado como especialista de reconhecida competência 

ou mérito profissional. 

2 —  Os chefes dos departamentos politécnicos são indigitados pelos ramos das Forças Armadas ou 

pela GNR e nomeados pelo Comandante do IUM. 

3 —  Os chefes dos departamentos politécnicos asseguram a prossecução das competências do seu 

departamento e coadjuvam o diretor da UPM. 

 

Artigo 14.º 

Diretores de curso 

 

1 — Os diretores de curso constituem o principal elo de ligação do departamento politécnico com os 

discentes, no domínio do aproveitamento escolar e nos aspetos relacionados com a eficácia do ensino, sendo 

responsáveis pela coordenação dos aspetos de caráter operacional, escolar e administrativo do respetivo 

curso. 

2 — Aos diretores de curso compete em especial: 

a) Acompanhar, orientar, apoiar e controlar a atividade dos discentes dos respetivos cursos; 

b) Analisar os dados relativos à avaliação interna dos cursos e elaborar os respetivos relatórios finais; 

c) Acompanhar e apoiar a programação anual das atividades curriculares. 

3 — Os diretores de curso são nomeados pelo diretor da UPM, preferencialmente de entre os 

docentes militares, mediante proposta dos chefes de departamento politécnico. 
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Artigo 15.º 

Gabinetes de ensino 

 

1 — Os gabinetes de ensino asseguram o ensino das unidades curriculares compreendidas nas 

diversas áreas de formação, preparando e ministrando os cursos no âmbito dos ciclos de estudos aprovados 

e os cursos de formação complementar, de promoção, de especialização, de atualização e de tirocínios e 

estágios. 

2 — Aos gabinetes de ensino compete em especial: 

a) Propor ao chefe do departamento politécnico a celebração de convénios e acordos de 

colaboração com outros estabelecimentos de ensino superior; 

b) Participar no estabelecimento dos objetivos técnico-científicos e pedagógicos e na gestão dos 

recursos humanos e materiais disponíveis; 

c) Promover a avaliação da formação e a realização de estudos de natureza técnico-pedagógica, 

nas respetivas áreas de formação; 

d) Promover atividades de investigação baseada na prática nos domínios do saber em que se 

organiza a UPM, em coordenação com o Centro de Investigação e Desenvolvimento do IUM (CIDIUM) e, 

consoante o caso, com o Centro de Investigação Naval da Escola Naval, com o Centro de Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar e com o Centro de Investigação da Academia da Força 

Aérea; 

e) Promover a realização de conferências, colóquios e seminários, nomeadamente sobre temas 

relativos a áreas relevantes para a segurança e defesa nacional. 

3 — Os chefes dos gabinetes de ensino são oficiais superiores, preferencialmente docentes da UPM, 

nomeados pelo diretor da UPM, mediante proposta do chefe de departamento politécnico. 

 

Artigo 16.º 

Gabinetes politécnicos de planeamento e programação 

 

1 — Os GPPP asseguram o planeamento e a programação dos ciclos de estudos, cursos, estágios e 

tirocínios ministrados pelo respetivo departamento politécnico. 

2 — Aos GPPP compete em especial: 

a) Promover a elaboração do calendário anual das atividades escolares do departamento 

politécnico; 

b) Promover e orientar a aplicação dos programas de curso do departamento politécnico, através 

dos horários mensais, controlando-os e divulgando-os; 

c) Garantir a atualização dos registos dos docentes e discentes do departamento politécnico, 

incluindo a atualização no sistema de gestão do ensino politécnico; 

d) Organizar e manter atualizado o registo e o arquivo das atividades escolares e da atividade 

docente; 

e) Promover a elaboração dos diplomas, certificados de aproveitamento escolar e currículos; 

f) Prestar o apoio de secretariado necessário ao desenvolvimento das atividades do departamento 

politécnico; 

g) Coligir os dados relativos aos cursos. 

3 — Os GPPP são chefiados por oficiais superiores, nomeados pelo diretor da UPM, sob proposta do 

respetivo chefe do departamento politécnico. 

 

Artigo 17.º 

Conselhos de cursos politécnicos 

 

1 — Os CCURP, sem prejuízo das competências dos conselhos técnico-científicos e pedagógico, são 

os órgãos competentes para dar parecer quando estejam em causa assuntos específicos de cada curso no 

âmbito das atividades escolares, entre os quais os de natureza disciplinar, reunindo ordinariamente no final 

de cada curso e, extraordinariamente, por convocação dos chefes dos departamentos politécnicos. 
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2 — Os CCURP integram: 

a) O chefe de departamento politécnico, que preside; 

b) O diretor do respetivo curso; 

c) Os docentes do respetivo curso abrangidos pelas matérias em apreciação. 

3 — Integram ainda os CCURP outros docentes ou individualidades, em função do assunto ou do 

conhecimento específico das matérias agendadas. 

 

Artigo 18.º 

Autoavaliação dos departamentos politécnicos 

 

1 — Os departamentos politécnicos promovem e dinamizam o processo de autoavaliação e 

participam na avaliação externa e na elaboração dos relatórios de qualidade, em colaboração com o 

GAQIUM. 

2 — O processo de autoavaliação dos departamentos politécnicos é fixado pelo diretor da UPM, em 

consonância com as normas, os planos e os procedimentos definidos no âmbito do ensino superior 

politécnico militar, e pelo GAQIUM. 

 

SECÇÃO III 

Serviços de coordenação e apoio 

 

Artigo 19.º 

Serviços 

 

A UPM compreende os seguintes serviços de coordenação e apoio: 

a) Gabinete de apoio ao diretor (GAD); 

b) Gabinete de serviços académicos (GSA); 

c) Gabinete de estudos politécnicos (GEP). 

 

Artigo 20.º 

Gabinete de apoio ao diretor 

 

1 — Ao GAD compete assessorar o diretor da UPM no exercício das suas funções e em especial: 

a) Estabelecer a articulação entre os diversos órgãos e serviços da UPM; 

b) Assegurar a elaboração, divulgação e rigor da documentação, de acordo com as orientações 

fixadas pelo diretor; 

c) Planear, executar e controlar as atividades de comunicação interna, de comunicação externa e 

de relações públicas da UPM, em articulação com o IUM; 

d) Planear, coordenar e controlar todas as atividades cerimoniais e protocolares da UPM; 

e) Planear, gerir e controlar as atividades relativas aos sistemas de comunicações e de informação 

e à gestão da informação e do conhecimento, em particular do sistema de gestão do ensino superior 

politécnico militar; 

f) Assegurar o apoio ao diretor nos assuntos relativos à cooperação e ao intercâmbio cultural, 

científico e técnico com instituições nacionais e estrangeiras; 

g) Efetuar a gestão do pessoal não docente, de acordo com as orientações fixadas pelo diretor. 

2 —  O chefe do GAD é um oficial superior, com o posto de Capitão-de-Fragata ou Tenente-Coronel, 

indigitado pelos ramos das Forças Armadas ou pela GNR e nomeado pelo Comandante do IUM, em regime 

de rotatividade. 

 

Artigo 21.º 

Gabinete de serviços académicos 

 

1 — Ao GSA compete assegurar o apoio à UPM nas funções de secretariado, administração, registo 

e arquivo dos assuntos de caráter administrativo e académico e, em especial: 
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a) Assegurar a coordenação do planeamento das atividades da vertente académica, em articulação 

com os departamentos politécnicos; 

b) Assegurar a coordenação da distribuição do serviço docente, em articulação com os 

departamentos politécnicos; 

c) Assegurar o acompanhamento integrado dos programas de curso dos departamentos 

politécnicos e o cumprimento dos planos superiormente aprovados; 

d) Acompanhar e coligir informação dos processos de admissão do corpo discente; 

e) Acompanhar os processos relativos à celebração de convénios e protocolos com 

estabelecimentos de ensino superior politécnico, nacionais e estrangeiros; 

f) Coordenar os assuntos da sua competência com os estabelecimentos de ensino superior, 

nomeadamente com os que forem celebrados convénios, protocolos, acordos de associação e cooperação; 

g) Processar a correspondência; 

h) Elaborar diplomas, certificados, certidões e cartas de curso, bem como suplementos aos 

diplomas; 

i) Manter a documentação da UPM nos termos da lei, nomeadamente os registos académicos dos 

discentes, os documentos relativos aos cursos ministrados, os registos relativos ao pessoal docente, os livros 

de atas dos órgãos de conselho, as certidões, os diplomas e as cartas de curso emitidas e não entregues, os 

livros de termos e os registos informáticos; 

j) Compilar dados e responder aos pedidos de prestação de informação de âmbito politécnico, 

solicitados por entidades exteriores à UPM, nos termos da lei; 

k) Emitir a documentação que tenha sido solicitada por discentes ou ex-discentes e que for 

autorizada superiormente; 

l) Manter atualizado o arquivo relativo aos processos de celebração de convénios e protocolos 

com os diversos estabelecimentos de ensino superior. 

2 — O chefe do GSA é um oficial superior, com o posto de Capitão-de-Fragata ou Tenente-Coronel, 

indigitado pelos ramos das Forças Armadas ou pela GNR e nomeado pelo Comandante do IUM, em 

regime de rotatividade. 

 

Artigo 22.º 

Gabinete de estudos politécnicos 

 

1 — Ao GEP compete assegurar a realização de estudos no âmbito do ensino politécnico, com vista 

à harmonização e adequabilidade das matérias ministradas, das metodologias utilizadas, na evolução do 

normativo e dos conteúdos, e em especial: 

a) Realizar estudos sobre propostas de reestruturação dos ciclos de estudos, dos cursos, da 

formação e dos programas; 

b) Realizar os estudos necessários para a elaboração e atualização das normas orientadoras das 

atividades complementares de formação; 

c) Elaborar a análise estatística do aproveitamento escolar do ensino superior politécnico militar; 

d) Colaborar na atualização da documentação relativa ao conteúdo dos planos de estudo, dos 

regimes de avaliação e de outra relacionada com os cursos; 

e) Coordenar a elaboração dos normativos internos relativos ao planeamento, à programação, à 

execução e ao controlo das atividades académicas da UPM; 

f) Acompanhar a evolução das leis e regulamentos respeitantes ao ensino superior politécnico e 

propor as alterações adequadas; 

g) Preparar os processos de creditação de formação nos domínios do ensino politécnico, para 

efeitos de apreciação em sede do conselho técnico-científico da UPM. 

2 — O GEP integra os coordenadores de ciclo de estudos e mais um elemento de cada departamento 

politécnico em regime de acumulação, podendo agregar, temporariamente e quando necessário, outros 

elementos. 
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3 — O chefe do GEP é um oficial superior, com o posto de Capitão-de-Fragata ou Tenente-Coronel, 

docente da UPM, e indigitado pelos ramos das Forças Armadas ou pela GNR, em regime de rotatividade, 

ou um docente do mapa de pessoal civil da UPM, nomeado pelo Comandante do IUM. 

 

CAPÍTULO III 

Organização e orientação do ensino 

 

SECÇÃO I 

Princípios gerais 

 

Artigo 23.º 

Organização do ensino 

 

1 — O ensino superior politécnico militar organiza-se de forma a garantir uma formação orientada 

para a criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, através da articulação 

do estudo, do ensino, da investigação orientada e do desenvolvimento experimental. 

2 — A UPM desenvolve as necessárias atividades de ensino e de investigação que permitam a 

aquisição pelos alunos das competências essenciais à preparação dos Sargentos nos domínios do saber, 

tendo em vista desenvolver qualidades de comando, chefia e chefia técnica de natureza executiva de caráter 

técnico-administrativo, logístico e de formação. 

3 — O ensino ministrado na UPM é organizado em conformidade com a legislação geral aplicável 

ao ensino superior politécnico, salvaguardadas as necessidades, especificidades e interesses das Forças 

Armadas e da GNR. 

 

Artigo 24.º 

Orientação do ensino 

 

1 — O ensino superior politécnico militar orienta-se no sentido da afirmação, do desenvolvimento e 

da salvaguarda das especificidades da formação militar. 

2 — A natureza e o desenvolvimento das matérias que compõem os planos dos cursos da UPM 

devem refletir um adequado equilíbrio entre a formação científica de base e a formação de índole técnica e 

tecnológica, comportamental e militar comuns à carreira de todos os Sargentos, visando a preparação 

específica requerida para o desempenho dos cargos e para o exercício das funções cometidos aos Sargentos 

das diferentes classes, armas, serviços e especialidades dos ramos das Forças Armadas e na GNR. 

3 — As atividades de ensino na UPM desenvolvem-se de acordo com os métodos pedagógicos 

adequados às especificidades da condição militar e aos objetivos dos cursos em causa.  

4 — Os trabalhos de aplicação e investigação dos alunos devem ser baseados na prática inerente aos 

domínios do saber em que se organiza a UPM, em direta coordenação com o CIDIUM. 

5 — O ensino ministrado, tendo em vista a formação global dos alunos, pode compreender atividades 

extracurriculares complementares, ministradas por docentes civis ou militares tecnicamente qualificados. 

 

Artigo 25.º 

Avaliação e acreditação 

 

1 — A UPM encontra-se abrangida pelo sistema geral de avaliação e acreditação do ensino superior. 

2 — A UPM desenvolve apenas os ciclos de estudos e cursos necessários à prossecução das missões 

cometidas às Forças Armadas e GNR. 

 

Artigo 26.º 

Fiscalização e inspeção 

 

1 — A UPM encontra-se sujeita aos poderes de fiscalização do Estado e às visitas de inspeção dos 

serviços competentes, do ministério responsável pela área do ensino superior que, para o efeito, podem 

fazer -se acompanhar de especialistas nas áreas relevantes. 
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2 — Por razões de segurança militar, a fiscalização e as visitas de inspeção estão condicionadas a 

aviso e autorização prévia dos órgãos competentes das Forças Armadas e da GNR, no caso do respetivo 

departamento politécnico. 

 

Artigo 27.º 

Informação 

 

1 — A UPM presta informação pública acerca da sua organização e funcionamento, designadamente 

a relativa às instalações, ao corpo docente, aos ciclos e planos de estudos. 

2 — São objeto de divulgação pública os resultados do processo de avaliação e acreditação da UPM. 

3 — A informação classificada não é abrangida pelo disposto nos números anteriores. 

 

Artigo 28.º 

Atividades de ensino e formação 

 

1 — As atividades de ensino e formação desenvolvem -se através de aulas teóricas, teórico-práticas, 

práticas e de laboratório, de seminários, complementados por conferências, nacionais e internacionais, bem 

como trabalhos de aplicação, exercícios de campo, estágios, visitas e missões de estudo e atividades 

complementares de formação, de acordo com a pedagogia mais aconselhável ao processo de ensino, à 

aprendizagem e à aquisição de competências nas matérias das áreas curriculares que integram os diferentes 

planos de estudos. 

2 — As atividades referidas no número anterior estão organizadas segundo a tipologia de tempo de 

trabalho do aluno, classificado em horas de contacto e horas de não contacto.  

3 — Os processos, as atividades, as modalidades e as metodologias de ensino-aprendizagem são 

definidos em normativo próprio da UPM. 

 

Artigo 29.º 

Atividades de investigação 

 

1 — No domínio das áreas de interesse fundamentais que integram os planos dos cursos, a UPM 

promove atividades de investigação baseada na prática que visem a produção científica, a formação 

metodológica dos seus alunos, a qualificação do corpo docente, a procura de novas soluções pedagógicas, 

a melhoria do ensino em geral e o desenvolvimento do conhecimento em áreas de especial interesse para a 

segurança e defesa nacional, em coordenação com as atividades de investigação. 

2 — Mediante a celebração de protocolos com outras instituições de ensino superior ou de 

investigação, pode ainda a UPM colaborar na realização ou coordenação de projetos de investigação nas 

áreas da segurança e defesa nacional. 

3 — De acordo com plano a aprovar pelo diretor, a UPM promove a divulgação das atividades 

desenvolvidas pelos departamentos politécnicos, com o objetivo de se afirmar enquanto comunidade 

politécnica, de valorizar a qualidade do trabalho desenvolvido e de atrair potenciais investigadores e 

discentes, militares e civis, provenientes de áreas politécnicas com particular relevância para a instituição 

militar. 

 

Artigo 30.º 

Associação e cooperação entre instituições 

 

1 — A UPM pode desenvolver formas de cooperação com instituições de ensino superior ou de 

investigação, nacionais ou estrangeiras, designadamente no âmbito da União Europeia, da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte, Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa ou da International 

Association of Gendarmeries and Police Forces with Military Status. 

2 — Compete ao comandante do IUM, sob proposta do diretor da UPM, ouvido o conselho diretivo 

do IUM (CDIUM), outorgar ou celebrar os convénios e protocolos relativos às formas de colaboração 

referidas no número anterior. 

 



34  ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020 1.ª Série 

 

 

Artigo 31.º 

Formação dos alunos 

1 — A formação militar, ética e cívica dos alunos é baseada no respeito pelos valores patrióticos, 

humanistas e cívicos e pelas tradições militares, de forma a contribuir para a sua preparação global e 

integrada. 

2 — Ao longo da sua permanência na UPM, e de maneira gradual, é incentivado nos alunos o sentido 

da responsabilidade que o exercício de autoridade envolve, a nobreza e a disciplina militar, laço ético que 

liga entre si todos os militares. 

 

Artigo 32.º 

Organização dos cursos 

 

1 — A estrutura curricular e o plano de estudos dos cursos ministrados na UPM cumprem a legislação 

e a regulamentação aplicáveis aos estabelecimentos de ensino superior politécnico, salvaguardadas as 

especificidades do ensino superior militar. 

2 — Os planos de estudos ministrados na UPM englobam um conjunto diversificado de unidades 

curriculares no âmbito das áreas de formação que conferem o diploma de técnico superior profissional 

(DTSP) e os graus académicos de licenciado e mestre, bem como atividades complementares de ensino e 

formação ao longo da carreira, cuja natureza e duração variam de acordo com o curso e períodos letivos a 

que respeitam. 

3 — As unidades curriculares agrupam -se segundo áreas de ensino e formação, consoante a sua 

natureza e as finalidades específicas dos ramos das Forças Armadas e da GNR. 

4 — Os planos de estudos são revistos periodicamente, de acordo com as necessidades de 

atualização. 

 

Artigo 33.º 

Coordenador de ciclo de estudos 

 

1 — Os coordenadores de ciclos de estudos conferentes de grau académico são os responsáveis, 

perante o diretor da UPM, pela atividade académica, científica e de investigação do respetivo ciclo de 

estudos. 

2 — Aos coordenadores dos ciclos de estudos compete em especial: 

a) Recolher informação, elaborar e submeter o plano de melhoria da qualidade do ciclo de estudos 

ao diretor da UPM; 

b) Participar com o CIDIUM e, consoante o caso, com o Centro de Investigação Naval da Escola 

Naval, com o Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da Academia Militar e com o Centro 

de Investigação da Academia da Força Aérea na seleção de projetos científicos a desenvolver pelos alunos 

do ciclo de estudos; 

c) Assegurar o acompanhamento académico e o nível científico do ensino ministrado; 

d) Apresentar propostas relativas à criação, alteração, suspensão ou extinção de unidades 

curriculares e de atividades de ensino; 

e) Apresentar propostas relativas ao processo de avaliação e de melhoria contínua; 

f) Emitir pareceres sobre as matérias de competência científica que lhe sejam submetidas por 

outros órgãos ou entidades da UPM; 

g) Incentivar e dinamizar a participação dos alunos e dos docentes em projetos de investigação, 

desenvolvimento e inovação, bem como na difusão do conhecimento que lhes está associado, 

nomeadamente através da sua publicação, a nível nacional e internacional; 

h) Integrar os júris dos trabalhos de investigação e das dissertações de mestrado; 

i) Participar no que lhe for solicitado no âmbito do respetivo ciclo de estudos, nomeadamente na 

elaboração dos relatórios de análise relativos aos pedidos de equivalências; 

j) Coordenar com os diretores de curso os assuntos e matérias do seu âmbito relevantes para o 

melhor desenvolvimento da atividade. 
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3 — Os coordenadores de ciclos de estudos são docentes habilitados com o grau de doutor ou 

especialistas de reconhecida experiência e competência profissional na área de formação fundamental do 

ciclo, que estejam integrados na UPM em regime de tempo integral, sendo nomeados pelo diretor da UPM. 

 

SECÇÃO II 

Atividades externas 

 

Artigo 34.º 

Atividades externas dos cursos 

 

1 — Os cursos tutelados pela UPM podem prever a realização de atividades externas 

complementares de ensino ou de formação, com o objetivo de consolidar conhecimentos, de desenvolver 

aptidões e de fomentar atitudes associadas às qualificações típicas de cada curso. 

2 — As atividades externas de ensino ou de formação traduzem-se em projetos, estágios, participação 

em seminários ou conferências, em visitas, em trabalhos de campo, em exercícios no estrangeiro e em 

outras formas de aquisição, de desenvolvimento ou de manutenção de qualificações associadas à classe, à 

arma, serviço, ou especialidade do aluno. 

 

SECÇÃO III 

Graus académicos e diplomas 

 

Artigo 35.º 

Graus académicos e diplomas 

 

1 — No âmbito do ensino superior politécnico, o IUM, através da UPM, confere os graus académicos 

de licenciado e de mestre e o DTSP. 

2 — A UPM pode associar -se a outras instituições de ensino superior para a realização de ciclos de 

estudos que não se circunscrevam às áreas de formação e especialidades aprovadas por despacho do 

membro do Governo responsável pela área da defesa nacional. 

 

Artigo 36.º 

Outros cursos, estágios e tirocínios 

 

1 — A UPM desenvolve outras ações de formação de natureza essencialmente militar, não 

conferentes de grau académico, através de cursos de formação complementar, de promoção, de 

especialização, de atualização e de tirocínios e estágios. 

2 — A conclusão com aproveitamento dos cursos, estágios e tirocínios referidos no número anterior 

conduz à atribuição de diploma ou de certificado. 

3 — Os cursos, estágios e tirocínios referidos nos números anteriores podem ser realizados através 

de parcerias com outras instituições de ensino superior ou com outras entidades julgadas de interesse. 

 

Artigo 37.º 

Registos de graus académicos, diplomas, certidões e cartas 

 

1 — O IUM emite uma certidão de registo, designada “diploma de curso”, pela conclusão com 

aproveitamento de curso conferente ou não de grau académico. 

2 — O IUM pode emitir, mediante requerimento do interessado, certidão de registo, designada “carta 

de curso”, para o grau académico de mestre. 

3 — Para os casos referidos nos números anteriores, o IUM emite um suplemento ao diploma, em 

conformidade com o previsto na lei.  

4 — A competência para a emissão dos diplomas, certidões, cartas, suplemento ao diploma e certificados 

referidos nos números anteriores pode ser delegada pelo Comandante do IUM no diretor da UPM. 
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Artigo 38.º 

Certificados 

 

1 — Nos casos em que não há lugar à conclusão do curso com aproveitamento, é emitido um 

certificado com informação relativa às unidades curriculares concluídas com aproveitamento. 

2 — Compete ao diretor da UPM a emissão do certificado a que se refere o número anterior. 

 

Artigo 39.º 

Registo individual 

 

Os registos individuais de avaliação escolar dos alunos, as pautas de classificação final das unidades 

curriculares e os livros de termos de classificação de exames constituem arquivo ativo perpétuo. 

 

CAPÍTULO IV 

Corpo docente 

 

SECÇÃO I 

Constituição 

 

Artigo 40.º 

Constituição do corpo docente 

 

1 — O corpo docente da UPM é composto por todos os docentes, investigadores, militares ou civis 

que, a qualquer título, designadamente através de convénios, protocolos e acordos com universidades, 

institutos politécnicos e outras instituições, neles desenvolvam atividade docente e de investigação 

científica. 

2 — Os docentes da UPM podem ser coadjuvados por instrutores, militares ou civis, ou por outros 

elementos que prestem serviço nos locais onde decorrem as atividades letivas, em aulas práticas e em 

trabalhos de laboratório ou de campo. 

3 — Os docentes da UPM participam nas matérias de natureza científica e pedagógica, através da 

sua representatividade nos órgãos da UPM. 

 

Artigo 41.º 

Docentes e investigadores militares 

 

1 — Os docentes e investigadores militares da UPM são oficiais e Sargentos de reconhecida 

experiência e competência profissional e detentores dos atributos curriculares específicos imprescindíveis 

ao exercício das funções educativas, de formação e de investigação que lhes estão cometidas, designados 

mediante parecer favorável do conselho técnico-científico. 

2 — Aos docentes e investigadores militares compete diretamente a realização dos fins educativos 

da UPM, cabendo-lhes o desempenho dos cargos e o exercício das funções que lhes forem cometidos no 

âmbito da atividade escolar e do funcionamento da UPM, a título transitório ou permanente, nas instalações 

oficiais ou em locais onde decorram atividades externas. 

3 — Os docentes e investigadores militares dos ramos das Forças Armadas e da GNR podem exercer 

funções docentes na UPM em regime de acumulação. 

4 — Os docentes militares têm direito ao uso de distintivo próprio aprovado por despacho do 

CEMGFA. 

 

Artigo 42.º 

Docentes e investigadores civis 

 

1 — Os docentes e investigadores civis da UPM são docentes da carreira do ensino superior 

politécnico ou individualidades, nacionais ou estrangeiras, de reconhecida competência científica, 

pedagógica ou profissional, cuja colaboração se revista de necessidade e interesse comprovado. 
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2 — Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento e do contrato celebrado, aos docentes e 

investigadores civis aplica -se o estatuto das respetivas carreiras docentes do ensino superior. 

3 — Os docentes e investigadores civis têm direito ao uso de traje e insígnias próprias, de acordo 

com a regulamentação do IUM. 

 

Artigo 43.º 

Instrutores 

 

Os instrutores são militares ou civis com comprovada qualificação e competência para o exercício 

de atividades de instrução e treino. 

 

Artigo 44.º 

Enquadramento administrativo 

 

Para efeitos administrativos, os docentes, investigadores e instrutores da UPM podem estar 

integrados nos respetivos ramos das Forças Armadas e GNR. 

 

SECÇÃO II 

Funções, direitos e deveres 

 

Artigo 45.º 

Funções dos docentes 

 

1 — Os docentes desempenham os cargos e exercem as funções que lhes forem atribuídas no âmbito 

da atividade de ensino, da investigação e do funcionamento da UPM, a título transitório ou permanente, 

nas instalações oficiais ou em outros locais onde decorram atividades externas. 

2 — A atribuição de funções ao pessoal docente civil é feita de acordo com a categoria que possui 

na carreira do ensino superior politécnico ou nos termos do contrato celebrado. 

3 — Sem prejuízo do disposto em legislação própria, a especificação das funções e atribuições dos 

docentes pode ser complementada em normativo interno da UPM, a aprovar pelo Comandante do IUM, sob 

proposta do diretor da UPM. 

 

Artigo 46.º 

Funções dos instrutores 

 

Aos instrutores compete coadjuvar os docentes, em especial: 

a) Ministrar sessões de formação militar e de educação física; 

b) Lecionar, sempre que solicitado, em aulas práticas e em trabalhos de laboratório ou de campo. 

 

Artigo 47.º 

Serviço dos docentes 

 

1 — O Comandante do IUM aprova, sob proposta do diretor da UPM, um regulamento de prestação 

de serviço dos docentes civis, o qual deve ter em consideração o seguinte: 

a) Os princípios adotados pela UPM na sua gestão de recursos humanos; 

b) O plano de atividades da UPM; 

c) O desenvolvimento das atividades de ensino e de investigação; 

d) O Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico. 

2 — A distribuição de serviço de docência é aprovada pelo Comandante do IUM, sob proposta do 

diretor da UPM, ouvidos os competentes órgãos de conselho. 

3 — Compete a cada docente propor a metodologia que melhor se adeque ao exercício da 

investigação que deve desenvolver. 
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Artigo 48.º 

Direitos e deveres dos docentes 

 

1 —  Os docentes têm direito a exercer as funções próprias da sua carreira, com autonomia científica 

e pedagógica, de acordo com a habilitação que possuam, devendo, em contrapartida, aceitar as atribuições 

definidas pelos órgãos, normas e regulamentos da UPM. 

2 — Constituem, especialmente, direitos dos docentes as condições adequadas para o exercício do 

ensino e da investigação. 

3 — Constituem, especialmente, deveres dos docentes o zelo e a pontualidade na lecionação e o rigor 

científico e a exigência pedagógica na avaliação de conhecimentos. 

4 — Sem prejuízo do disposto em legislação própria, a especificação dos direitos e dos deveres dos 

docentes pode ainda ser complementada em normativo interno da UPM, a aprovar pelo Comandante do 

IUM, sob proposta do diretor da UPM. 

 

Artigo 49.º 

Avaliação do desempenho dos docentes 

A avaliação do desempenho dos docentes é efetuada pela UPM nos termos estabelecidos na lei e em 

regulamentação própria. 

 

SECÇÃO III 

Recrutamento e seleção de docentes e instrutores 

 

Artigo 50.º 

Recrutamento 

 

1 — Os docentes e instrutores militares necessários ao cumprimento da missão da UPM são 

garantidos pelos ramos das Forças Armadas e pela GNR, de acordo com as necessidades do ensino e 

formação e do regular funcionamento da UPM. 

2 — Os docentes e investigadores militares são recrutados e indigitados pelos ramos das Forças 

Armadas e pela GNR, precedido de convite, concurso ou escolha, e nomeados pelo Comandante do IUM, 

mediante parecer do conselho técnico-científico. 

3 — Excecionalmente, para preenchimento de lugares não ocupados por convite, escolha ou 

concurso, ou ainda em situações inopinadas, podem ser indigitados pelos ramos das Forças Armadas e pela 

GNR, por escolha ou em regime de acumulação, e nomeados pelo Comandante do IUM, mediante parecer 

do conselho técnico-científico. 

 

Artigo 51.º 

Nomeação de docentes militares 

1 — Os militares dos ramos das Forças Armadas e da GNR, em regra, são nomeados para o exercício de 

funções docentes na UPM, no departamento respetivo, pelo período mínimo de três anos, renovável, de acordo 

com as normas de nomeação e colocação dos militares dos respetivos ramos das Forças Armadas e GNR. 

2 — O início e a cessação do exercício de funções de docente e investigador militar têm lugar no fim 

do ano letivo. 

 

Artigo 52.º 

Recrutamento de docentes civis 

1 — O provimento de docentes e investigadores civis de que a UPM carece para o desenvolvimento 

das respetivas atividades é feito através de recrutamento e seleção por concurso, no respeito pelo disposto 

no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP).  

2 — Os concursos para o recrutamento de docentes e investigadores civis podem ser realizados pelos 

ramos das Forças Armadas, GNR ou IUM. 

3 — Sem prejuízo do disposto em legislação própria, as normas de recrutamento, seleção e 

contratação de docentes de carreira constam de normativo interno dos ramos das Forças Armadas, da GNR 

ou do IUM, consoante aplicável. 
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4 — O diretor da UPM propõe ao Comandante do IUM o recrutamento de pessoal docente civil, 

mediante parecer do conselho técnico-científico. 

 

Artigo 53.º 

Recrutamento de instrutores civis 

 

Os instrutores civis são recrutados de entre individualidades comprovadamente qualificadas e de 

competência profissional no âmbito dos programas de formação e treino a ministrar, para os quais não 

existam ou não estejam disponíveis militares com as formações e qualificações adequadas. 

 

CAPÍTULO V 

Corpo discente 

 

Artigo 54.º 

Constituição 

 

1 — O corpo discente da UPM, integrado nos departamentos politécnicos, é composto por todos os 

alunos e formandos admitidos para a frequência de ciclos de estudos, cursos, estágios, tirocínios, unidades 

curriculares ou quaisquer outras atividades de ensino e formação, tutelados pela UPM. 

2 — Os alunos da UPM participam ainda nas matérias de natureza pedagógica, através da sua 

representatividade no conselho pedagógico. 

 

Artigo 55.º 

Enquadramento administrativo e militar 

 

Para efeitos de enquadramento administrativo e militar, os alunos militares dos cursos da UPM estão 

integrados no respetivo ramo das Forças Armadas e da GNR. 

 

Artigo 56.º 

Admissão aos ciclos de estudos 

 

1 — O regime de ingresso nos cursos, conferentes ou não de grau académico, ministrados na UPM é 

desenvolvido em normas regulamentares dos respetivos ciclos de estudos, sem prejuízo do disposto em 

legislação própria. 

2 — As propostas para a abertura dos concursos de admissão de alunos aos cursos da UPM são 

elaboradas pelo diretor da UPM, em coordenação com os ramos das Forças Armadas e a GNR, sem prejuízo 

das competências próprias destas entidades, e submetidas ao Comandante do IUM para efeitos de 

apreciação pelo CDIUM. 

 

Artigo 57.º 

Admissão a outros cursos 

 

1 — A admissão a outros cursos de formação complementar ao longo da carreira, que habilitem para 

o desempenho de cargos e para o exercício de funções nas Forças Armadas, na GNR, em forças conjuntas 

ou combinadas e em organizações internacionais, são regulados pelos normativos dos respetivos cursos, da 

responsabilidade dos ramos das Forças Armadas e da GNR, em articulação com a UPM. 

2 — A definição das condições de admissão e de ingresso a outros cursos de formação complementar 

e a tramitação dos respetivos concursos são da responsabilidade dos ramos das Forças Armadas e da GNR, 

em articulação com a UPM. 
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Artigo 58.º 

Vida interna, direitos e deveres dos alunos 

 

1 — A vida interna dos alunos da UPM é caracterizada pela condição militar e pelas especificidades 

do respetivo ciclo de estudos, curso, estágio ou atividade de ensino, estando sujeitos ao regime fixado no 

presente Regulamento.  

2 — Constituem direitos gerais dos alunos os fixados pelo presente Regulamento, sem prejuízo de 

outros que lhes sejam cometidos por força da legislação e demais regulamentos militares, nomeadamente a 

obtenção de um ensino de qualidade, o acesso a publicações escolares necessárias ao estudo das matérias 

constantes dos planos de estudos, os prémios escolares, as licenças e os períodos de férias aprovados. 

3 —  Constituem deveres gerais dos alunos a obrigação de comparecer com pontualidade e 

devidamente uniformizados às aulas, atividades, provas e trabalhos de natureza escolar, aos atos de serviço 

para que forem escalados e às formaturas, podendo pernoitar nas instalações onde decorrem as atividades 

de ensino. 

4 — Constitui ainda dever dos alunos cooperar com os órgãos da UPM na realização dos seus 

objetivos, em particular nas matérias de natureza pedagógica. 

5 — Para além dos direitos e deveres gerais previstos nos números anteriores, os alunos estão sujeitos 

ao regime disciplinar escolar e aos demais regimentos e regulamentos da UPM. 

6 — Sem prejuízo do disposto em legislação própria e nos números anteriores, a vida interna, os 

direitos e os deveres dos alunos podem ser complementados em normativo interno da UPM, a aprovar pelo 

Comandante do IUM, sob proposta do diretor da UPM, ouvidos os competentes órgãos de conselho. 

 

Artigo 59.º 

Regime de frequência 

 

1 —  As atividades de ensino e formação dos cursos de formação de Sargentos têm caráter presencial 

quaisquer outras atividades de ensino e formação é definido, para cada caso, em normas específicas. 

2 — O regime de frequência dos alunos dos restantes ciclos de estudos, cursos, estágios ou quaisquer 

outras atividades de ensino e formação é definido, para cada caso, em normas específicas. 

3 — Os períodos de férias escolares do Natal, do Carnaval, da Páscoa e das férias de verão são 

fixados anualmente no plano de atividades escolares superiormente aprovado. 

 

Artigo 60.º 

Frequência por discentes estrangeiros 

 

1 — No âmbito da cooperação internacional de segurança e defesa, os cursos ministrados pela UPM 

podem ser frequentados por militares e civis estrangeiros, com requisitos adequados à formação, nos termos 

de protocolos celebrados. 

2 — A frequência dos cursos na UPM por cidadãos estrangeiros é regulada por normas próprias, no 

âmbito da cooperação, a estabelecer entre o Estado Português e os outros Estados signatários de onde sejam 

oriundos os discentes. 

3 — Os discentes estrangeiros que frequentem os cursos na UPM integram o corpo discente. 

 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais 

 

Artigo 61.º 

Regulamento de avaliação de conhecimentos e competências dos discentes 

 

1 — O regulamento geral de avaliação de conhecimentos e competências adquiridos pelos discentes 

no processo ensino -aprendizagem, aplicável em todas as unidades orgânicas na dependência do IUM, é 

aprovado pelo Comandante do IUM, ouvido o CDIUM. 

2 — A UPM pode fixar, em regulamento próprio a aprovar pelo Comandante do IUM, ouvido o 

CDIUM, as regras específicas a aplicar na avaliação de conhecimentos e competências adquiridos no 

âmbito dos cursos que ministra. 
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3 — O regime de avaliação do aproveitamento dos alunos consta das normas regulamentares de cada 

curso. 

 

Artigo 62.º 

Regulamento de atribuição de créditos 

 

1 — O regulamento de atribuição de créditos do IUM, que contém as regras e os procedimentos 

gerais a seguir nos cursos ministrados na UPM, é aprovado pelo Comandante do IUM, ouvido o CDIUM. 

2 — O regulamento a que se refere o número anterior pode ser complementado por normativo 

interno, a aprovar pelo Comandante do IUM, sob proposta do diretor da UPM, ouvido o CDIUM. 

 

Artigo 63.º 

Regulamento de creditação 

 

1 — O regulamento de creditação de formação e experiência profissional com vista ao 

prosseguimento de estudos para obtenção de grau académico ou de diploma é aprovado pelo Comandante 

do IUM, ouvido o CDIUM. 

2 — O regulamento a que se refere o número anterior contém as normas e os procedimentos a 

seguir pela UPM, e deve contemplar a diversidade de realidades e dos contextos que caracterizam o ensino 

politécnico militar, admitindo diferentes vias de creditação. 

 

Artigo 64.º 

Regime disciplinar escolar 

Os alunos admitidos à frequência de cursos ministrados pela UPM estão sujeitos ao regime 

disciplinar escolar aprovado pelo Comandante do IUM, sob proposta do diretor da UPM, ouvido o conselho 

pedagógico da UPM. 

 

Artigo 65.º 

Dúvidas e casos omissos 

As dúvidas de interpretação e as situações omissas do presente Regulamento são resolvidas por 

despacho do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA), ouvido o Conselho de 

Chefes de Estado-Maior (CCEM) e o Comandante-Geral da GNR. 

 (DR, 2.ª Série, n.º 29, 11fev20) 

 

Despacho n.º 2 535/2020 

 

Considerando a proposta de lançamento de procedimento aquisitivo n.º Q0001/2020, que tem por 

objeto a aquisição de um serviço de transporte de militares (escolta técnica), viaturas militares,  carga 

geral (paletizada e não paletizada) e seguro para as mercadorias militares, entre Portugal e a República 

Centro-Africana, que me foi submetida pelo Exército, através do ofício ADJ CEME-2020-000695, de 24 

de janeiro; 

Considerando o conteúdo da Informação I-SGMDN/2020/190, da Secretaria-Geral deste 

Ministério, de 3 de fevereiro de 2020; 

Determino o seguinte: 

1 — Autorizo, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, a realização da despesa no valor máximo de € 2 700 000,00 (isento de IVA), para a aquisição de um 

serviço de transporte de militares (escolta técnica), viaturas militares, carga geral (paletizada e não 

paletizada) e seguro para as mercadorias militares (procedimento aquisitivo n.º Q0001/2020). 

2 — Autorizo o procedimento aquisitivo proposto pelo Exército, nos termos previsto na alínea i) 

do n.º 4 do artigo 5.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

janeiro, na sua redação atual. 
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3 — Aprovo as peças do procedimento aquisitivo n.º Q0001/2020, que me foram submetidas 

pelo Exército, através do ofício ADJ CEME-2020-000695, de 24 de janeiro, devendo ser acolhidas as 

propostas constantes da Informação I-SGMDN/2020/190, da Secretaria-Geral deste Ministério, de 3 de 

fevereiro de 2020. 

4 — Delego, nos termos do disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 

Administrativo, com faculdade de subdelegação, no Chefe do Estado-Maior do Exército, General José 

Nunes da Fonseca, a competência para a prática de todos os atos a realizar no âmbito da condução do 

referido procedimento, bem como a competência para a prática de todos os atos necessários à execução 

contratual. 

5 — O presente despacho produz os seus efeitos a partir da data da sua assinatura, ficando por 

este meio ratificados todos os atos praticados pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, Gen (13753582) 

José Nunes da Fonseca, que se incluam no âmbito desta delegação de competências, desde que verificada 

a sua conformidade legal. 

5 de fevereiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 38, 24 fev20) 

 

Despacho n.º 2 536/2020 

 

Diretiva Ministerial de Planeamento de Defesa Militar — quadriénio 2019-2022 

 

A Diretiva Ministerial Orientadora do Ciclo de Planeamento de Defesa Militar, aprovada pelo 

Despacho n.º 04/MDN/2011, de 31 de janeiro de 2011, estabelece o Ciclo de Planeamento de Defesa Militar 

(CPDM), baseado em capacidades militares, articulado com o ciclo de planeamento da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e com o Processo de Desenvolvimento de Capacidades da União 

Europeia (UE), o que permite a edificação de um Sistema de Forças (SF). 

6 de fevereiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 38, 24 fev20) 

 

Direção-Geral de Política de Defesa Nacional 

 

Despacho n.º 2 712/2020 

 

1 — Ao abrigo do disposto nos artigos 44.º a 49.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 2/2004, de 

15 de janeiro, na sua redação atual, delego no Subdiretor-Geral de Política de Defesa Nacional, BGen 

(15372686) Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, as seguintes competências próprias: 

a) As previstas nos n.os 1 a 4 do artigo 7.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, 

com exceção do disposto nas alíneas e), f) e m) do n.º 1 e na alínea d) e e) do n.º 2 da citada norma legal; 

b) Autorizar despesas com locação e aquisição de bens e serviços dentro dos respetivos limites 

máximos e dos limites previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, repristinada pela Resolução da Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de abril, e autorizar os 

respetivos pagamentos. 

2 — No uso da faculdade que me foi concedida pelo despacho de S. Ex.ª o Ministro da Defesa 

Nacional n.º 334/2020, de 16 de dezembro de 2019, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 7, de 

10 de janeiro de 2020, e nos termos do disposto nos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento  

Administrativo, subdelego no BGen Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, a competência para autorizar 
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deslocações em serviço ao estrangeiro, no estrangeiro e em território nacional, bem como o processamento 

dos correspondentes abonos, tendo em consideração as medidas de contenção de despesa pública. 

3 — No uso da faculdade que me foi concedida pelo despacho de S. Ex.ª o Secretário de Estado 

Adjunto e da Defesa Nacional, de 7 de fevereiro de 2020, e nos termos do disposto nos artigos 44.º e 46.º 

do Código do Procedimento Administrativo, subdelego no BGen Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, 

as seguintes competências: 

a) Autorizar deslocações aos países de língua oficial portuguesa, no âmbito da cooperação no 

domínio da defesa, de militares das Forças Armadas em missão oficial, bem como o processamento dos 

respetivos abonos; 

b) Nomear, no âmbito do Decreto-Lei n.º 238/96, de 13 de dezembro, os militares indigitados 

para ações de cooperação técnico-militar, à exceção dos coordenadores, dos diretores técnicos dos projetos 

e dos militares em situação de reforma; 

c) Prorrogar a comissão dos militares nomeados para ações de cooperação técnico-militar ao 

abrigo da alínea anterior, devendo ser dado conhecimento a S. Ex.ª o Secretário de Estado Adjunto e da 

Defesa Nacional da intenção de prorrogação com a antecedência mínima de 15 dias. 

4 — O presente despacho revoga o Despacho n.º 2 043/2019, de 1 de fevereiro, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 42, de 28 de fevereiro de 2019. 

5 — Na ausência do Subdiretor-Geral de Política de Defesa Nacional, Brigadeiro-General Nuno 

Correia Barrento de Lemos Pires, delego e subdelego as competências supramencionadas no Diretor de 

Serviços de Cooperação no Domínio da Defesa, Dr. João Pedro Saldanha Serra. 

6 — Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo, 

ficam, por este meio, ratificados todos os atos praticados pelo Subdiretor-Geral de Política de Defesa 

Nacional, BGen Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, e pelo Diretor de Serviços de Cooperação no 

Domínio da Defesa, Dr. João Pedro Saldanha Serra, que se incluam no âmbito da presente delegação de 

competências e que tenham sido praticados desde o dia 26 de outubro de 2019. 

7 — O presente despacho de delegação de poderes entra em vigor de imediato. 

12 de fevereiro de 2020. — O Diretor-Geral, Nuno Pinheiro Torres. 

(DR, 2.ª Série, n.º 42, 28fev20) 

 

Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional 

 

Despacho n.º 1 887/2020 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via 

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento 

das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 

presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da 

OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das 

competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

o STANAG 1 457 MAROPS (Edition 2) — Allied Antisubmarine Warfare Manual — Scientific and 

Supporting Data Supplement — ATP-28 Volume II Edition A, com implementação na data da sua publicação 

na Marinha e no Exército. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

13 de novembro de 2019. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 
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Despacho n.º 2 037/2020 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via 

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no cumprimento 

das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças multinacionais, e tendo 

presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de Normalização no quadro da 

OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional, no uso das 

competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no Despacho n.º 2 128/2019, do 

Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, de 04 de março, Portugal ratifica 

o STANAG 2 542 MEDSTD (Edition 02) — Allied Joint Medical Planning Doctrine — AJMedP-1 Edition 

A, com implementação futura na Marinha, com implementação na data da sua publicação no Exército e 

com reservas de implementação na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

16 de outubro de 2019. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 30, 12fev20) 

 

Despacho n.º 2 038/2020 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via 

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças 

multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de 

Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da 

Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no 

Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 

de 04 de março, Portugal ratifica o STANAG 2 461 MEDSTD (Edition 02) — The Medical Management 

of CBRN Casualties — AMedP-7.1 Edition A, com implementação futura na Marinha e com 

implementação na data da sua promulgação no Exército. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

16 de outubro de 2019. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 30, 12fev20) 

 

Despacho n.º 2 039/2020 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via 

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças 

multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de 

Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da 

Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no 

Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 

de 04 de março, Portugal ratifica o STANAG 2 517 MEDSTD (Edition 05) — Development and 
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Implementation of Telemedicine Systems — AMedP-5.3 Edition A, com implementação futura na 

Marinha, no Exército e na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

16 de outubro de 2019. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 30, 12fev20) 

 

Despacho n.º 2 040/2020 

 

A Normalização constitui-se como instrumento decisivo de melhoria da eficácia operacional por via 

da promoção da interoperabilidade das forças, sistemas e equipamentos militares, com decorrente 

incremento de eficiência na utilização dos recursos disponíveis. 

Atento o contributo trazido pela Normalização ao desempenho das Forças Armadas no 

cumprimento das missões de Defesa, designadamente no contexto da sua integração em forças 

multinacionais, e tendo presentes os compromissos a que o país se encontra vinculado em matéria de 

Normalização no quadro da OTAN, por despacho do Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos da 

Defesa Nacional, no uso das competências que lhe foram delegadas, nos termos da alínea i) do n.º 1, no 

Despacho n.º 2 128/2019, do Ministro da Defesa Nacional, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 

de 04 de março, Portugal ratifica o STANAG 2 538 MEDSTD (Edition 03) — Animal Care and Welfare 

and Veterinary Support During All Phases of Military Deployments — AMedP-8.4 Edition B, com 

implementação futura na Marinha, com implementação na data da sua promulgação no Exército e com 

reservas de implementação na Força Aérea. 

Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação. 

23 de outubro de 2019. — O Diretor-Geral, Alberto António Rodrigues Coelho. 

(DR, 2.ª Série, n.º 30, 12fev20) 

 

Comando do Exército 

 

Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

Direção de Educação 

 

Despacho n.º 2 229/2020 

 

Subdelegação de competências no Diretor do Instituto dos Pupilos do Exército 

 

1 — Ao abrigo da autorização que me é conferida pelo n.º 1 do Despacho n.º 5 488/2019, de 4 de 

abril, do Tenente-General Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no Diário da República, 

2.ª Série, n.º 109, de 6 de junho de 2019, subdelego no Diretor do Instituto dos Pupilos do Exército, 

Cor Inf (08976784) João Carlos Sobral dos Santos, a competência prevista no n.º 1 do referido 

Despacho para realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de 

obras públicas, até ao limite de € 50 000,00, bem como a competência para autorizar a realização e 

arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou cedências ou alienação de bens.  

2 — São ratificados todos os atos praticados pelo Diretor do Instituto dos Pupilos do Exército que 

se incluam no âmbito do presente despacho, desde 19 de agosto de 2019 e até à respetiva publicação. 

30 de outubro de 2019. — O Diretor de Educação, Carlos Henrique de Aguiar Santos, Major-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 33, 17fev20) 
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Comando do Pessoal  

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 2 345/2020 

 

Subdelegação de competências no Diretor da  

Direção de Serviços de Pessoal 

 

1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 2 246/2019, de 17 de janeiro de 2019, do General Chefe do 

Estado-Maior do Exército, subdelego no BGen (13081985) Henrique José Pereira dos Santos, Diretor da 

Direção de Serviços de Pessoal, a competência em mim delegada para à prática dos seguintes atos: 

a) Praticar os atos respeitantes a remunerações, suplementos, subsídios e demais abonos e 

descontos do pessoal militar, militarizado e civil do Exército, bem como proferir decisão sobre 

requerimentos e exposições respeitantes às mesmas matérias; 

b) Autorizar o pagamento de remunerações aos militares na situação de reserva e de pensões 

provisórias de invalidez, reforma e aposentação ao pessoal militar e civil do Exército; 

c) Autorizar o abono de alimentação em numerário; 

d) Autorizar a inscrição e renovação de beneficiários da Assistência na Doença aos Militares; 

e) Decidir sobre as atividades da Banda do Exército, Orquestra Ligeira do Exército e Fanfarra do 

Exército, bem como do Serviço de Assistência Religiosa no âmbito do Exército, desde que não implique o 

direito a abono de ajudas de custo; 

f) Decidir sobre processos por acidente ou doença, exceto nos casos em que tenha ocorrido a 

morte ou desaparecimento da vítima e desde que o sinistrado seja dado como curado e apto para o serviço; 

g) Autorizar despesas com a reparação de danos emergentes de acidentes em serviço do pessoal 

militar e civil do Exército, cujos encargos sejam da responsabilidade deste ramo, até ao montante de 10.000 

euros; 

h) Proferir decisão nos processos disciplinares por acidente de viação, a que se referem os §§ 1.º, 

2.º e 3.º do artigo 7.º da Portaria 22 396, de 27 de dezembro de 1966, quando se encontrem abrangidos por 

amnistia ou quando não haja lugar à aplicação de pena, desde que do acidente não resulte qualquer 

dispêndio para a Fazenda Nacional; 

i) Determinar o cancelamento definitivo das cartas de condução militares, nos termos do artigo 

35.º da portaria referida na alínea anterior, exceto nos casos em que o cancelamento estiver conexo com a 

prática de infração disciplinar que deva ser apreciada pelo Chefe do Estado-Maior do Exército; 

j) Determinar a restituição de cartas de condução militares no âmbito de processos disciplinares 

por acidente de viação que forem decididos ao abrigo da competência referida na alínea anterior;  

k) Homologar os pareceres da CPIP/Direção de Saúde sobre a verificação do nexo causal entre o 

serviço e os acidentes ou doenças ocorridas, exceto nos casos em que tenha ocorrido a morte ou o 

desaparecimento da vítima, e determinar o envio dos respetivos processos à entidade competente para 

proferir a decisão final sempre que o interessado tenha requerido a qualificação como deficiente das Forças 

Armadas ou deficiente civil das Forças Armadas; 

l) Autorizar o uso de medalhas e insígnias nacionais não militares; 

m) Conceder e cancelar as condecorações de comportamento exemplar e comemorativas; 

n) Autorizar o uso e o averbamento de distintivos militares e não militares; 

o) Autorizar o averbamento de condecorações coletivas; 

p) Autorizar o averbamento e a junção aos documentos de matrícula de medalhas e louvores 

concedidos por entidades nacionais ou estrangeiras; 
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q) Atos relativos ao funcionamento do Estabelecimento Prisional Militar e decisões relativas à 

aplicação do Código da Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 

2 —  Subdelego ainda na mesma entidade a competência em mim delegada no n.º 2 do referido 

Despacho n.º 2 246/2019, para, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar e realizar despesas com a locação 

e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 12.500,00. 

3 — Ao abrigo do n.º 4 do mesmo Despacho n.º 2 246/2019, as competências referidas no n.º 1 

podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, no Subdiretor da DSP, nos Chefes de Repartição e no 

Comandante do Estabelecimento Prisional Militar (EPM). 

4 — Ao abrigo do n.º 4 do mesmo Despacho n.º 2 246/2019, a competência referida no n.º 2 do 

presente despacho pode ser subdelegada, no todo ou em parte, no Comandante do EPM.  

5 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, ficando por este meio 

ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor da DSP, desde o dia 3 de dezembro de 2019, 

que se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

18 de dezembro de 2019. — O Comandante do Pessoal, José António da Fonseca e Sousa, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 35, 19fev20) 

Despacho n.º 2 415/2020 

 

Subdelegação de competências no Diretor da  

Direção de Formação 

 

1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 2 246/2019, de 17 de janeiro de 2019, do General Chefe do 

Estado-Maior do Exército, subdelego no MGen (10741582) António Joaquim Ramalhôa Cavaleiro, 

Diretor da Direção de Formação, a competência em mim delegada para a prática dos seguintes atos: 

a) Aprovar instruções e normas técnicas nos domínios da formação, do ensino à distância, da 

simulação, da educação física, dos desportos, da equitação e do tiro no Exército; 

b) Planear, coordenar, executar e supervisionar os cursos de formação no Exército, bem como 

controlar e coordenar o tratamento dos dados relativos às atividades de formação das unidades onde se 

realizam os respetivos cursos; 

c) Aprovar a calendarização dos cursos que integram o plano de formação contínuo, depois de 

aprovados pelo Chefe do Estado-Maior do Exército; 

d) Proceder à realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens; 

e) Autorizar deslocações em serviço no território nacional, incluindo com a utilização de 

viatura própria, bem como o processamento das correspondentes despesas com a aquisição de títulos de 

transporte e de ajudas de custo, nos termos legais. 

2 — Subdelego na mesma entidade a competência em mim delegada no n.º 2 do referido Despacho 

n.º 2 246/2019, para, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 109.º do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, autorizar e realizar despesas com a 

locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas de obras públicas, até ao limite de € 49 879,80. 

3 — Ao abrigo do n.º 4 do aludido Despacho n.º 2 246/2019, as competências previstas nos números 

anteriores podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, nos diretores, comandantes ou chefes dos 

estabelecimentos e órgãos que se encontrem na dependência direta do Diretor da DF. 
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4 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, ficando por este meio 

ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor da DF, desde o dia 3 de dezembro de 2019, que 

se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

18 de dezembro de 2019. — O Comandante do Pessoal, José António da Fonseca e Sousa, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 36, 20fev20) 

 

Despacho n.º 2 472/2020 

 

Subdelegação de competências no Diretor da  

Direção de Saúde 

 

1 — Ao abrigo do n.º 4 do Despacho n.º 2 246/2019, de 17 de janeiro de 2019, do General Chefe do 

Estado-Maior do Exército, subdelego no BGen (02105584) João Pedro Ferraz Jácome de Castro, Diretor 

da Direção de Saúde (DS), a competência em mim delegada para: 

a) Autorizar a apresentação à junta médica competente de pessoal militar, militarizado e civil, 

bem como de deficientes, para a atribuição ou modificação da percentagem de incapacidade, e homologar 

os respetivos pareceres;  

b) Proferir decisão nos processos do âmbito do Exército relativos à prevenção e combate à droga 

e ao alcoolismo nas Forças Armadas; 

c) Aprovar medidas de profilaxia e tratamento das doenças dos animais pertencentes ao Exército. 

2 — Ao abrigo do n.º 4 do mesmo Despacho n.º 2 246/2019, as competências referidas no n.º 1 

podem ser subdelegadas, no todo ou em parte, no Subdiretor da DS e nos Chefes de Repartição. 

3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura, ficando por este meio 

ratificados todos os atos entretanto praticados pelo Diretor da DS, desde o dia 3 de dezembro de 2019, que 

se incluam no âmbito desta subdelegação de competências. 

18 de dezembro de 2019. — O Ajudante-General do Exército, José António da Fonseca e Sousa, 

Tenente-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 37, 21fev20) 

 

Comando das Forças Terrestres 

 

Quartel-General da Brigada de Reação Rápida 

 

Comando e Gabinete 

 

Despacho n.º 2 180/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do 

Regimento de Infantaria N.º 10 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 4 735/2019, de 21 de março de 2019, do Comandante das 

Forças Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 90, de 10 de maio de 2019, e nos termos 

dos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3, do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Infantaria N.º 10, Cor Inf 

(04415686) Joaquim Camilo de Sousa Monteiro, as seguintes competências: 
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a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas 

de obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticados pelo Comandante do Regimento de Infantaria N.º 10, desde 18 de novembro de 

2019 e até à publicação deste despacho. 

22 de novembro de 2019. — O Comandante da Brigada de Reação Rápida, José António Coelho 

Rebelo, Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 32, 14fev20) 

 

Despacho n.º 2 230/2020 

 

Subdelegação de competências no Comandante do  

Regimento de Paraquedistas 

 

1 — Ao abrigo do n.º 2 do Despacho n.º 4 735/2019, de 21 de março de 2019, do Comandante das 

Forças Terrestres, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 90, de 10 de maio de 2019, e nos termos 

dos artigos 44.º e 46.º do Código do Procedimento Administrativo, e dos n.º 1 e n.º 3, do artigo 109.º do 

Código dos Contratos Públicos, subdelego no Comandante do Regimento de Paraquedistas, Cor Inf 

(02986886) Paulo António dos Santos Cordeiro, as seguintes competências: 

a) Autorizar e realizar despesas com a locação e aquisição de bens e serviços e com empreitadas 

de obras públicas, até ao limite de € 25 000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Autorizar a realização e arrecadação de receitas provenientes da prestação de serviços ou 

cedência ou alienação de bens. 

2 — Consideram-se ratificados todos os atos que, no âmbito das competências agora subdelegadas, 

tenham sido praticados pelo Comandante do Regimento de Paraquedistas, desde 21 de novembro de 2019 

e até à publicação deste despacho. 

22 de novembro de 2019. — O Comandante da Brigada de Reação Rápida, José António Coelho 

Rebelo, Brigadeiro-General. 

(DR, 2.ª Série, n.º 33, 17fev20) 

 

 

 

 

O Chefe do Estado-Maior do Exército 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 

 



  

 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
2.ª SÉRIE 

N.º 02/29 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 

I — JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 

Condecorações 

 

Por alvará de 27 de janeiro de 2020 foi condecorado com a Ordem Militar de Avis, Grau 

Comendador, o TCor Cav (19066496) Duarte Jorge Heitor Caldeira. 

(Alvará (extrato) n.º 03/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 

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

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

 
 BGen  (18922483) Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão; 

 BGen  (12282483) José António Coelho Rebelo; 

 Cor  Tir Inf (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro. 

(Despacho 05nov19) 

 
 Cor  Tir Cav (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira. 

 (Despacho 17dec19) 

 
 Cor  Tir Tm (08105285) Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro; 

 TCor  Tm (06782391) Rogério Morgado Ferreira. 

(Despacho 10jan20) 

 
 Cor Eng (07978886) Rui Paulo Brazão Martins Costa; 

 TCor Inf (04415686) Joaquim Camilo de Sousa Monteiro; 

 TCor Eng (07096091) Carlos Alberto Rocha Afonso; 

 TCor Cav (11578489) António Augusto Vicente; 

 TCor Cav (24437892) José Pedro Rebola Mataloto. 

(Despacho 16jan20) 

 

03141191
Draft
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 Cor AdMil (10473185) Armando José Rei Soares Ferreira. 

(Despacho 14jan20) 

 
 Cor Inf (10995883) José António Teixeira Leite. 

(Despacho 08jan20) 

 
 TCor Art (01687088) João Manuel dos Prazeres Mota Pereira. 

(Despacho 12nov19) 

 
 TCor Tm (04138589) António Pedro Velez Quaresma Rosa; 

 TCor Farm (09951194) Paulo Fernando Coelho da Cruz. 

(Despacho 22jan20) 

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

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

 
 SMor Tm (11099582) Manuel Ribeiro Machado; 

 SMor Mat (09469582) Alfredo António Gouveia. 

 (Despacho 22jan20) 

 
 SMor Corn/Clar (07177284) Paulo José Gomes Ferreira Coelho. 

(Despacho 08jan20) 

 
 SMor Cav (03402981) José Manuel de Jesus Francisco. 

(Despacho 27dec19) 

 
 SMor Inf (11855983) Octávio Manuel Martins Alves Diz; 

 SCh Art (06398783) Eduardo Higino do Nascimento Moreira. 

(Despacho 16jan20) 

 
 SMor Mat (10483784) Júlio Manuel da Silva Peixoto. 

(Despacho 09jan20) 

 
 SAj Tm (04716388) Mário Luís Paquete Geraldo. 

(Despacho 10jan20) 

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

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

 
 Cor  Tir Inf (04273084) Pedro Manuel Monteiro Sardinha; 

 Cor Inf (05972286) Manuel Paulo da Costa Santos; 
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 Cor Cav (01585486) Henrique José Cabrita Gonçalves Mateus; 
 Cor Inf (08893286) Mário Alexandre de Menezes Patrício Álvares. 

(Despacho 16jan20) 

 
 Cor Art (18565583) Luís Manuel Garcia de Oliveira. 

(Despacho 22jan20) 

 
 Cor Tm (01860184) Fernando Dias de Matos. 

(Despacho 17jan20) 

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

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

 
 TCor Inf (00199093) Marco Paulo Machado Custódio. 

(Despacho 22jan20) 

 
 TCor Vet (06779492) António Eduardo Bruno Lopes João. 

(Despacho 17jan20) 

 
 TCor CBMus (03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira. 

(Despacho 14jan20) 

 
 Maj TPesSecr (14658481) Eugénio Dias de Matos. 

(Despacho 16jan20) 

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

2.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e 
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, os seguintes militares: 

 
 TCor AdMil (16068190) Pedro Manuel Carriço Pinheiro; 
 Maj AdMil (07685399) Carlos Alberto Pires Ferreira de Souto e Castro. 

 (Despacho 23jan20) 

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

3.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e 
das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de 
dezembro, o Cap AdMil (00357204) Fernando António Rodrigues Cardoso. 

(Despacho 23jan20) 

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

3.ª Classe, nos termos do disposto na alínea c) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no artigo 38.º do 
Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea d) do n.º 2 do 
artigo 20.º do mesmo diploma legal, o SMor AdMil (09245683) Manuel Claudino Pinto Machado. 

(Despacho 22jan20) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha de Mérito Militar, 

4.ª Classe, nos termos do disposto na alínea d) do artigo 22.º, no n.º 2 do artigo 23.º e no n.º 2 do artigo 38.º 

do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do n.º 1 e da alínea e) do n.º 2 do 

artigo 20.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares: 

 

 SCh Mus (18039188) Cândido Manuel Leitão Ameixa. 

(Despacho 14jan20) 

 

 SAj Mus (11957795) Simão Pedro Macedo da Silva. 

(Despacho 08jan20) 

 

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

4.ª Classe, por ter sido considerado ao abrigo dos artigos 20.º e 23.º do Regulamento da Medalha Militar e 

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

dezembro, os seguintes militares: 

 

 SCh Tm (09838588) Eurico de Jesus Rebelo; 

 SAj Eng (12053192) Carlos Alberto Beirão dos Santos; 

 SAj Tm (12489493) Carla Alexandra Alves Teixeira Ferreira; 

 SAj Tm (09976995) Vítor Manuel da Silva Pimentel; 

 1Sarg Eng (08709899) Natalina Maria da Silva Ribeiro; 

 1Sarg Mat (18638005) Nuno Miguel Pereira da Silva. 

(Despacho 23jan20) 

 

Considerando que têm revelado, ao longo da suas carreiras, elevada competência técnico-profissional, 

extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, qualidades que legitimamente conduziram à sua 

promoção a Oficial General; 

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

Henriques — Mérito do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea a) do 

n.º 2 do artigo 26.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º, do 

Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo 

diploma legal, os seguintes militares: 

 

 BGen (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira; 

 BGen (15372686) Nuno Correia Barreto de Lemos Pires. 

(Despacho 09jan20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito 

do Exército, 1.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Cor AdMil (05572985) José Carlos Alves Rodrigues; 

 Cor Inf (01091586) Mário João Vaz Alves de Bastos; 

 Cor Inf (04030986) João Alberto Nunes Silva. 

(Despacho 08jan20) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar com a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito 

do Exército, 1.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea a) do n.º 2 do artigo 26.º, 

na alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no n.º 2 do artigo 38.º do Regulamento 

da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma 

legal, o Cor Inf (09615186) Cesário Filipe Barros da Rocha. 

(Despacho 17jan20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito 

do Exército, 2.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 TCor Inf (02533895) Sérgio Alexandre Cascais Martins; 

 TCor Art (01315083) João Guilhermino Madureira Fernandes; 

 Maj Vet (00223000) Wilson David Talhão Antunes; 

 Maj Inf (08510798) Sérgio de Almeida Morais. 

(Despacho 23jan20) 

 

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

do Exército, 2.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e da alínea b) do n.º 2 do artigo 26.º, 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha 

Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 316/02, 

de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, o  

TCor Inf (07427291) Fernando Manuel da Silva Rita. 

(Despacho 26dec19) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito 

do Exército, 3.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Cap Tm (08841905) Frédéric Gonçalves da Mota; 

 Cap AdMil (00250104) Vânia Sofia Silva Santos; 

 Cap AdMil (09633606) Nuno Miguel da Silva Pragana; 

 Cap AdMil (15800511) Fernando Heitor da Silva Borda Dágua; 

 Cap Inf (00625504) Rúben Casimiro Campino; 

 Ten Tm (09607312) Rui David Furtado Ribeiro Gomes; 

 SMor Art (10684983) José Manuel Machado Figueira. 

(Despacho 23jan20) 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército, condecorar a Medalha D. Afonso Henriques — Mérito 

do Exército, 4.ª Classe, nos termos do artigo 25.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º, do Decreto-Lei 

n.º 316/02, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 SCh Eng (03947688) Celso Constâncio Gouveia; 

 SAj AdMil (07321592) Carlos Alberto Botelho Pinto. 

 

(Despacho 08jan20) 

 
 SAj Inf (05112085) Filipe Manuel Ferreira Félix; 
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 SAj AdMil (04612491) José Francisco Estopa Pestana; 

 SAj Mus (12983795) João Paulo Feiteira Paulino; 

 SAj Mus (02041797) Rui Miguel Serangonha Sampaio; 

 SAj Tm (04490599) Bruno Sérgio Gonçalves Pereira; 

 1Sarg Mus (00373702) Ana Sofia Mateus Francisco; 

 1Sarg Mus (01155404) Marco Alexandre Pereira Barbosa; 

 1Sarg Mus (19252202) José Carlos Pereira de Almeida; 

 1Sarg Trans (01382603) Válter Samuel Martins Ivo; 

 1Sarg Tm (03183395) Eustáquio Freitas Nunes; 

 1Sarg Mat (12189704) Filipe Luís Joaquim Correia; 

 1Sarg Mus (01605905) Ivo dos Reis Nascimento; 

 1Sarg AdMil (11761809) Ricardo Jorge Brandão Peixoto; 

 1Sarg Inf (02549110) Paulo Alexandre Dionísio Carvalho; 

 1Sarg Mus (11057506) Paulo Alexandre Graça de Sousa; 

 1Sarg Mus (08464701) Carlos Eduardo Dias Gradíssimo; 

 1Sarg Mus (00263206) Rui Alexandre da Silva Gil; 

 1Sarg Tm (15635806) Tiago Alexandre Cavaleiro Ferreira; 

 1Sarg Mus (18123006) David dos Santos Crispim; 

 2Sarg Mus (04525206) Diogo André Monteiro do Nascimento; 

 2Sarg Mus (05980910) Leandro Filipe Horta Morais da Silva. 

(Despacho 23jan20) 

 

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

do Exército, 4.ª Classe, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, 

na alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º do Regulamento da Medalha 

Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 316/02, 

de 27 de dezembro, por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, os 

seguintes militares: 

 

 SAj Eng (00637392) Carlos Manuel Moutinho Lopes. 

(Despacho 26dec19) 

 

 SAj Inf (08972199) Carlos Manuel Mendes Pereira. 

(Despacho 09jan20) 

 

 SAj Cav (07177602) Jonel Azevedo Ribeiro. 

(Despacho 06jan20) 

 

 1Sarg Inf (02677509) William Gomes. 

(Despacho 16jan20) 

 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Ouro, por despacho, da data que 

se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 BGen  (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro. 

(Despacho 15jan20) 
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 Cor Art (19715986) António José Belchior Serrano; 

 TCor Inf (12827188) José Manuel Tavares Magro; 

 TCor Art (15833191) Vítor Manuel Ferreira Lopes; 

 TCor Inf (15476792) António José Pereira Cancelinha; 

 TCor Inf (14450692) Agostinho Ricarte Machado de Sousa Ribeiro; 

 TCor Tm (06782391) Rogério Morgado Ferreira; 

 SMor Tm (13480183) Carlos Humberto Marques Batista; 

 SCh Inf (09442887) Pedro Manuel Silva Pires; 

 SCh Cav (19845989) Marco Paulo de Freitas Pereira; 

 SCh Mat (04486889) António Manuel Mendes Cotovio; 

 SCh Art (14727488) Edmundo da Conceição Batista; 

 SCh Mat (03194289) Paulo Manuel dos Santos Luís; 

 SCh SGE (02915389) António Manuel Correia dos Santos; 

 SCh Inf (04557989) Belmiro Almeida Bastos; 

 SCh Art (13824289) João Pedro Dias Baptista; 

 SCh Mat (15325990) Vítor José Fanico Branco; 

 SCh AdMil (19983989) Aurélio da Costa Rodrigues; 

 SCh Cav (11276489) Jacinto João da Silva Frutuoso; 

 SCh SGE (17050889) Alberto Pereira do Cabo; 

 SCh SGE (02903391) José Domingos Camilo Maranga; 

 SCh SGE (13131289) José Luís Vicente Adão; 

 SCh PQ (20956790) José António Nunes Cardoso; 

 SCh SGE (16655589) João Carlos Lindão de Sousa Amaral; 

 SCh Tm (02380586) Luís Veiga Maria Loureiro; 

 SAj Inf (07681789) Hélder António Batista Gonçalves; 

 SAj Med (04100088) Mário de Oliveira do Souto. 

(Despacho 08jan20) 
 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Prata, por despacho, da data que 

se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Cap Inf (10075095) Tiago Emanuel Martins Cardoso Ferreira; 

 Cap Inf (10771203) José Pedro Gonçalves Venâncio; 

 Cap Inf (06898403) André Miguel Farinha Bento; 

 Cap Art (13076103) Pedro Miguel Rosa Melo; 

 Cap Inf (14487803) Pedro Cristiano de Jesus Miranda; 

 Cap Inf (12247804) Severo António Marques Monteiro; 

 Cap Inf (19957601) Bruno Daniel de Oliveira Caravana; 

 Cap Med (19183901) Gil Dinis Lopes de Matos Alexandre; 

 Cap Art (19958502) Marco Alexandre Santos Leite; 

 Cap Eng (05790604) André Henrique Patrício Valcarcel Botica; 

 Cap Inf (10861604) Marco André Oliveira Lopes; 

 Cap AdMil (00250104) Vânia Sofia Silva Santos; 

 Cap Art (00586103) Catarina Alexandra Marques Castelão; 

 1Sarg Inf (10841102) Vítor Emanuel Moutinho Rodrigues Moreira; 

 1Sarg Inf (03420502) Domingos Filipe Gonçalves Costa; 

 1Sarg Inf (07806799) Pedro Miguel Barroso; 

 1Sarg PesSecr (01922304) Ana Isabel Frazão Guilherme; 

 1Sarg Eng (01318601) José Maria Mendes Azeitona Serafim; 

 1Sarg Inf (05991201) Bruno Miguel Macedo Rodrigues; 

 1Sarg Mat (07049500) Tiago Filipe Vicente Ferreira; 
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 1Sarg PesSecr (07839704) Nuno Miguel Rua Babo; 

 1Sarg Tm (10913703) Luís Carlos de Jesus Tomásio; 

 1Sarg Cav (17114703) Juliana Isabel Coutinho Pais; 

 1Sarg Inf (10213004) Fábio Daniel Rodrigues Durão; 

 1Sarg Inf (02734004) José Filipe Teixeira Barros; 

 1Sarg Inf (08794503) João Vítor de Medeiros Vieira; 

 1Sarg Inf (17421001) Joaquim Manuel Antunes Gomes Afonso; 

 1Sarg Eng (00229102) Pedro Miguel Morais Rodrigues; 

 1Sarg Tm (13556698) Tiago Mauro da Silva Freitas; 

 1Sarg Tm (12113200) Bruno Miguel Rodrigues Cachucho; 

 1Sarg Trans (02663202) Edgardo José Moniz Lopes; 

 1Sarg AdMil (12743203) Dayara da Silva Santos; 

 1Sarg Cav (03515503) Ricardo Lou Barradas; 

 1Sarg Cav (10676302) Paulo Miguel Vieira da Silva Bértolo; 

 1Sarg Inf (17827602) Clementino Mendes Pedrosa; 

 1Sarg Inf (19998402) José Miguel Graça Rodrigues; 

 1Sarg Inf (03524403) Ana Madalena Bessa da Silva Costa. 

(Despacho 15jan20) 
 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data que 

se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 TCor Inf (12827188) José Manuel Tavares Magro; 

 Ten Tm (13821214) Ivo Fernando Fontes Linhas Guerra; 

 Ten Tm (16291614) André Filipe da Silva Ferreira; 

 2Sarg AdMil (11472112) Carlos Duarte Braga Nunes; 

 2Sarg Inf (11336415) Ricardo Alexandre Pereira Gonçalves; 

 2Sarg Inf (08264413) Marco António Gonçalves Pinho; 

 2Sarg Inf (16226613) Ricardo Jorge Machado Freitas; 

 2Sarg Inf (14908513) Luís Nuno Moreira Figueiredo; 

 2Sarg Cav (06602413) Fábio Daniel Alves Piedade; 

 2Sarg Cav (13490114) João Pedro Rodrigues Filipe; 

 2Sarg Inf (00239011) António Fernando Teves Sousa; 

 2Sarg Inf (13310812) Sérgio Manuel Teixeira Duarte; 

 2Sarg Inf (06931412) Diogo José Silva Fião; 

 2Sarg Inf (19413110) Tiago Daniel da Silva Santos; 

 2Sarg Tm (13769711) André Gomes Seguro Alves; 

 2Sarg Art (05919515) David da Silva Pereira; 

 2Sarg Inf (00079414) Nuno Miguel Santos Gomes. 

(Despacho 28jan20) 
 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho, da 

data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, 

e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

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

seguintes militares: 

 

 TCor Inf (08184588) Joaquim António Sousa Lima Marques da Silva “Somália 2017-18”; 

 TCor Cav (15602989) Luís Miguel Correia Mourato Gonçalves “Somália 2019”; 

 TCor Cav (19397996) Bruno Gonçalo Nunes Carrasqueira “RCA 2018-19”; 

 Maj Cav (18706097) Antero de Aguiar Marques Teixeira “Afeganistão 2018; 
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 Maj Inf (06064200) Válter Luís Gonçalves do Vale “Mali 2019”; 

 Cap Tm (17616502) Tiago Argentino Matos dos Santos “Afeganistão 2013-14”; 

 1Sarg Tm (09517299) Válter José Pires da Silva “Kosovo 2007-08”. 

(Despacho 21jan20) 

 

 Maj Inf (24446793) José Carlos Ferreira Viveiros “Afeganistão 2018-19”; 

 Maj Inf (06350496) António Manuel Matos Coelho Lopes “Iraque 2019”; 

 1Sarg Inf (15154102) Paulo Ricardo Ferreira Torres “Iraque 2019”. 

(Despacho 04fev20) 

 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Afeganistão 2019”, 

por despacho, da data que se indica, do BGen Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação 

de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das 

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

dezembro, os seguintes militares: 

 

 TCor Art (14558392) Paulo Manuel da Encarnação Rosendo; 

 TCor Inf (36740391) Paulo César Pinheiro Roxo; 

 Maj Art (17815499) Nuno Miguel Lopes da Silva; 

 Maj Eng (19527999) Nuno Fernando Ramos Hingá Fernandes; 

 Maj Inf (02419202) Ricardo Manuel Cavadas da Horta; 

 Cap Inf (19833605) Adriano Manuel da Costa Afonso; 

 Cap AdMil (08979604) Rui Alexandre Cerqueira Carneiro; 

 Cap Art (03020909) Afonso Manuel da Silva Peralta; 

 Cap Inf (16158210) Martinho Martins Pinto; 

 1Ten Mar (00241070) Filipe Miguel Torres Corte-Real; 

 Ten Inf (04527012) André Fernandes Ortega; 

 Ten Inf (14971510) Vítor Daniel Machado Oliveira; 

 SCh Art (10471185) Carlos Jorge Caetano Novais; 

 SAj Inf (12542297) Frederico Aquiles Álvaro Monteiro; 

 SAj Mar (09809398) Hugo Jorge Sobral Vila Cova; 

 1Sarg Inf (18284600) Nuno José da Fonseca Lopes; 

 1Sarg Inf (10965902) Carlos Manuel Olaio Teixeira; 

 1Sarg Inf (08041703) Francisco Xavier Freitas Bastos; 

 1Sarg Inf (08751505) Tiago Manuel da Silva; 

 1Sarg Tm (14073302) Roberto José Rolo Varajão; 

 1Sarg Art (09685903) Graciano Fábio Ferreira Mimosa; 

 1Sarg Inf (12784309) Vítor Daniel da Silva Oliveira; 

 1Sarg Mar (09805902) Ricardo Filipe Ramos Fernandes; 

 2Sarg Mar (09801404) Mário Lúcio Pereira Guerreiro. 

(Despacho 04fev20) 

 

 Maj Cav (19771900) Samuel de Freitas Gomes; 

 Maj Inf (09946102) Carlos Ribeiro Nunes; 

 Cap Inf (18093201) João Pedro Serens Rasteiro; 

 Cap Cav (15901203) João Filipe Bento Silva; 

 Cap Cav (07920502) Fábio António Couceiro do Vale; 

 Cap AdMil (15301109) Jorge Nuno Pessoa Silva; 

 Cap Cav (13663305) Diogo José Silva Carrilho; 

 Cap Tm (11887306) Aires Nunes D'Alva de Ceita; 

 Ten Med (08482010) Stefano Dias Pinto; 
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 Ten Art (17525206) José António da Silva Pinto Garcia; 

 Ten Inf (02684705) Luís Miguel Alves Lopes; 

 Ten Cav (09069806) Fábio André Jesus Silva; 

 Ten Inf (05611012) Carlos Válter Fernandes dos Santos; 

 Ten TS (15477391) Luís Manuel dos Santos Castanho; 

 SCh Cav (17227387) Fernando Armandino Montenegro Silva; 

 SAj Inf (16019891) Joaquim de Oliveira Magalhães; 

 SAj Inf (08972199) Carlos Manuel Mendes Pereira; 

 SAj AdMil (04648195) José Albino Trindade Meira Torres; 

 SAj Cav (07177602) Jonel Azevedo Ribeiro; 

 SAj Cav (03992994) Vítor Manuel Sousa da Costa; 

 1Sarg Inf (09310402) Carlos Manuel de Almeida Marques; 

 1Sarg Inf (11483398) Georges Batista Bernardo; 

 1Sarg Inf (09943204) Nuno Filipe Pinto da Mota; 

 1Sarg Inf (05223802) Tiago José Carneiro Fernandes; 

 1Sarg Inf (05018101) Ismael Machado Lopes; 

 1Sarg Mat (09309604) Ricardo Filipe Araújo Peixoto; 

 1Sarg Inf (10692403) Bruno Manuel Ribeiro dos Santos; 

 1Sarg Cav (12536705) Bruno Jorge Barros Rodrigues; 

 1Sarg Cav (02889901) Lígia Cristina Penas; 

 1Sarg Cav (01873606) Mário Cândido Gomes Guerreiro; 

 1Sarg Inf (11799403) Pedro Miguel Curral Reduto; 

 1Sarg Inf (03805704) Carlos André Ferreira da Rocha; 

 1Sarg Tm (06700905) Hélder Manuel da Costa Soares; 

 1Sarg Cav (02618309) Ricardo Manuel Pereira Gonçalves; 

 1Sarg Cav (05407002) Carlos Alexandre Miranda Braga; 

 1Sarg Inf (03422502) Tito Filipe Dias de Almeida; 

 1Sarg Cav (11404304) Simão Pedro Pereira Gonçalves. 

(Despacho 28jan20) 
 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 5/2011, de 02 de março, autorizo as entidades 

abaixo indicadas, a aceitarem as seguintes condecorações: 
 

Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine – RCA 
 

Officier 
 
 Cor Inf (12419387) Sérgio Augusto Valente Marques; 

 Cor Inf (16370385) João Carlos Carvalho e Cunha Godinho; 

 Maj AdMil (18089896) António Marco Sá Machado; 

 Maj Cav (11785695) Fernando Amorim da Cunha; 

 Maj Eng (12774596) Miguel Henrique Domingo Dias Sereno. 
 

Chevalier 
 
 Cap AdMil (07799004) Flávio José Rodrigues Fernandes. 

10 de janeiro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

(Despacho (extrato) n.º 1 264/20, DR, 2.ª Série, n.º 20, 29jan20) 
 
Por despacho do TGen AGE,  proferido no âmbito da delegação de competências, e em conformidade 

com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das Forças 
Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002, de 27 de dezembro, foram autorizados os militares 
indicados a aceitarem as seguintes condecorações: 
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The Army Achievement Medal – EUA 
 

 Cap Art (08645702) Duarte dos Santos Ramos; 
 Ten Inf (18858111) João Paulo Chada Santos Melo. 

(Despacho 11fev20) 

The Army Commendation Medal – EUA 
 

 Cap AdMil (02637801) Pedro Filipe Martins Ferreira; 
 Cap Eng (08560504) Válter António Martins Alves Henriques; 
 Cap Inf (10747105) Amadeu Jorge de Figueiredo Lopes; 
 Cap Art (02627899) Cristóvão José Teixeira Fernandes; 
 Cap Art (06224409) Marisa Figueiredo Cardoso; 
 Cap Inf (09761509) Rui Emanuel Martins Pina; 
 SAj Inf (10690890) Carlos Alberto Marques Calvão; 
 SAj Art (00774191) Duarte Miguel Xavier Gomes; 
 1Sarg Art (11770095) Simão António Fernandes Correia; 
 1Sarg Inf (17397099) Ricardo José Carvalho dos Santos; 
 1Sarg Inf (16296604) Carlos António Pereira Alves; 
 1Sarg Tm (14348500) Vítor José Vieira Santos; 
 1Sarg Cav (03446012) Tiago Alexandre Valente Correia; 
 1Sarg Inf (12801812) João Paulo Freitas Bastos. 

(Despacho 29jan20) 

 
 Cap Inf (05864301) Francisco Sérgio de Oliveira Fernandes; 
 Cap Inf (13436705) Joaquim José Correia da Silva Tavares; 
 Cap Art (01347811) João Gonçalo Curado Nogueira; 
 Cap Inf (16252209) José Décio Jardim da Silva; 
 SAj Inf (31968591) Paulo Duarte Franco de Sousa; 
 SAj Mat (11369192) Diamantino Abel Sousa de Freitas; 
 SAj Inf (09054093) João Manuel Varela dos Santos; 
 SAj Inf (18931193) Rui Manuel Rodrigues Madeira; 
 SAj Art (03920300) José Luís dos Santos de Barros; 
 1Sarg Inf (17397202) António Maurício Ferraz Gomes; 
 1Sarg Inf (10143903) Carlos Manuel Nóbrega Araújo. 

(Despacho 11fev20) 

 
The Meritorious Service Medal – EUA 

 
 TCor Art (39220592) Carlos Manuel Peixoto Prata; 
 Maj Art (14952096) João Miguel de Oliveira Capitulino; 
 SCh Art (09237691) Manuel do Carmo Parreira Agostinho. 

(Despacho 29jan20) 

 
Médaille de la Défense Nationale – França 

 
 TCor Cav (09235394) Pedro Miguel Tavares Cabral. 
 

Étoile du Mérite Militaire – RCA 
 
 SAj Mat (13784894) Luís Guilherme Dionísio Palma. 

(Despacho 11fev20) 
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Medalha ONU 

 

The Minusca Medal – RCA 

 

 TCor Inf (17669994) Rui Manuel Gonçalves de Moura; 

 Maj Inf (03139297) Luís Ricardo Franco Pereira; 

 Maj Inf (03599400) Luís Miguel Rodrigues Gomes; 

 Maj Inf (05054400) Tiago Fonseca Albuquerque; 

 Maj Inf (06700600) Carlos Eduardo Bernardo Oliveira; 

 Cap Inf (02995102) Ricardo Nuno Pires Borges; 

 Cap AdMil (13895301) Nélson Leandro da Silva Guimarães; 

 Cap Mat (01990810) Daniel Filipe Fernandes Marques; 

 Ten Inf (05942511) Tiago Alexandre Brito de Faria; 

 Ten Tm (01019311) Jonathan de Campos Guimarães; 

 Ten Inf (11462510) Ricardo Cifuentes do Amaral; 

 Ten Med (03239112) Diana Raquel Passos Vila-Chã; 

 Ten Med (08888112) Barbara da Silva Abreu; 

 Ten Cav (02991609) Hugo Emanuel Rodrigues de Oliveira; 

 Ten Inf (07661713) Yuri Correia Lourenço; 

 Ten Inf (06850113) Gustavo Emanuel Marques Francisco; 

 Alf TS (09250699) Sandra Maria Fernandes Costa; 

 Alf TS (18814006) Pedro Miguel Barros da Silva; 

 SCh Art (14727488) Edmundo da Conceição Batista; 

 SAj AdMil (05374591) Alexandre Manuel Vieira da Rosa; 

 SAj Tm (09468092) António Augusto Gomes Ferrão Júlio; 

 SAj Inf (06309391) Marco Paulo Rúbio Ferreira; 

 SAj Mat (34088792) João Manuel Roque Monteiro; 

 SAj Inf (33383693) António Avelino Martins de Castro; 

 1Sarg Cav (18721003) Maria Célia Ribeiro Campino; 

 1Sarg Inf (05991201) Bruno Miguel Macedo Rodrigues; 

 1Sarg Inf (17902504) Vítor Manuel Dias Sebastião; 

 1Sarg Inf (19205503) Pedro Alexandre Guedes Coutinho; 

 1Sarg Tm (15465401) Edi Emanuel Valadares Costa; 

 1Sarg Cav (00883306) Celso João Barbosa Gomes; 

 1Sarg Mat (16439202) Joaquim André Henriques Franco; 

 1Sarg Tm (09958805) Filipe Duarte da Costa Cunha; 

 1Sarg Inf (15695503) João Gonçalo Barreto da Silva Alegrete; 

 1Sarg Inf (17724602) Dionísio Pedro Mendes; 

 1Sarg Inf (00209905) Tiago Miguel Lapo Esteves; 

 1Sarg Eng (15351110) Francisco Alexandre Coelho Inácio; 

 1Sarg Eng (03328810) José Miguel Rodrigues Lopes; 

 1Sarg Inf (08145804) Ricardo José Ferreira Coelho; 

 1Sarg Inf (02677509) William Gomes; 

 1Sarg AdMil (08887209) Lisandra Pacheco de Albuquerque; 

 1Sarg Mat (03759911) Nuno Miguel Inverneiro Carvalho; 

 1Sarg Tm (05969206) José Manuel Duarte da Silva; 

 2Sarg Inf (17137111) Gustavo de Almeida Alves Leal; 

 2Sarg Inf (16872412) Rafael Martins Cabeleira; 

 2Sarg Inf (01796809) Ricardo Manuel Henriques Madeira. 

(Despacho 21jan20) 

 

 Cap Inf (13803304) José Barão Vieira; 

 Cap Inf (18748902) Gabriel Íngue Pestana Santos; 

 Cap Inf (17789810) Ricardo Filipe Figueiras Marçal; 
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 SAj Inf (07202090) Nuno Miguel Baião Marques Bexiga; 
 SAj Inf (00316192) Paulo Alexandre Mendes Simão; 
 SAj AdMil (16800692) Victor Sérgio Mendes Patrício Ferreira Ralha; 
 1Sarg Mat (04174402) Bruno Filipe Silva Reis; 
 1Sarg Eng (03956400) Roberto Carlos Carvalho de Vasconcelos; 
 1Sarg Inf (12787502) João Caires Alves Gonçalves; 
 1Sarg Mat (09954004) Ricardo Jorge Mesquita Lavos; 
 1Sarg Inf (09512211) Daniel Filipe Mourão Barrena; 
 1Sarg Inf (11662812) Júlio Freitas da Silva; 
 1Sarg Mat (12216710) José Manuel Moreira da Cruz; 
 1Sarg Mat (06151110) Daniel da Silva Azevedo; 
 1Sarg Mat (04567409) José Carlos Araújo Fernandes. 

(Despacho 22jan20) 

 
Medalha OTAN 

 
Meritorious Service 

 
 TCor Eng (03909289) Pedro Nuno Rego Ferreira. 

(Despacho 11fev20) 

 
Non Article 5 – Afeganistão 

 
 TCor Art (39220592) Carlos Manuel Peixoto Prata; 
 Maj Art (14952096) João Miguel de Oliveira Capitulino; 
 Cap AdMil (02637801) Pedro Filipe Martins Ferreira; 
 Cap Eng (08560504) Válter António Martins Alves Henriques; 
 Cap Art (02627899) Cristóvão José Teixeira Fernandes; 
 Cap Inf (09761509) Rui Emanuel Martins Pina; 
 SCh Art (09237691) Manuel do Carmo Parreira Agostinho; 
 SAj Inf (10690890) Carlos Alberto Marques Calvão; 
 1Sarg Art (11770095) Simão António Fernandes Correia; 
 1Sarg Inf (17397099) Ricardo José Carvalho dos Santos; 
 1Sarg Inf (16296604) Carlos António Pereira Alves; 
 1Sarg Tm (14348500) Vítor José Vieira Santos; 
 1Sarg Cav (03446012) Tiago Alexandre Valente Correia; 
 1Sarg Inf (12801812) João Paulo Freitas Bastos. 

 
Medalha UE 

 
The Common Security and Defense Policy Service Medal – Mali 

 
 TCor Art (18313295) Jorge Jerónimo de Almeida Nascimento. 

(Despacho 29jan20) 

 
The Common Security and Defense Policy Service Medal – RCA 

 
 SAj Mat (13784894) Luís Guilherme Dionísio Palma. 

 (Despacho 11fev20) 

 
The Common Security and Defense Policy Service Medal – Somália 

 
 TCor Cav (15602989) Luís Miguel Correia Mourato Gonçalves. 

(Despacho 29jan20) 
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Louvores 
 
Louvo o BGen (18922483) Eduardo Manuel Braga da Cruz Mendes Ferrão, pela forma altamente 

honrosa e brilhante como exerceu as relevantes funções de Comandante da Brigada Mecanizada (BrigMec), 

durante cerca de dois anos, evidenciando excecionais qualidades e virtudes militares. 

Desde o início do seu mandato cedo identificou áreas determinantes para o futuro da Brigada e para 

cumprimento da sua Missão, promovendo o empenhamento dos vários escalões hierárquicos, 

nomeadamente para a preservação do potencial humano, através de uma rigorosa gestão de especialistas 

onde centrou as suas preocupações no valor individual e coletivo das pessoas e bem como, na excelência 

do treino operacional desenvolvendo e implementando as condições para multiplicar valências, 

incrementando, significativamente, as Capacidades da Brigada. 

Assim, é de destacar a forma como, sob o seu esclarecido comando, foram aprontadas e projetadas 

Forças Nacionais para Diversos Teatros de Operações, destacando-se os 6.º e 10.º Contingentes Nacionais, 

atribuído à Operation Inherent Resolve (OIR), no Iraque, as 2.ª e 4.ª Forças Nacionais Destacadas (FND) 

para Resolute Support Mission (RSM), no Afeganistão, em missão de Quick Reaction Force (QRF) e com 

um National Support Element (NSE), bem como, igualmente, a 3.ª FND para a Branch School Advisory 

Team (BSAT), no Iraque. 

A par destas muito exigentes missões, releva-se a forma como, ainda assim, abraçou, com evidente 

sucesso, o desenvolvimento e implementação do Projeto “BrigMec 3G: Sistema Integrado de Gestão 

Ambiental”, o qual se constituiu como uma referência para as atividades de Defesa, na área ambiental, 

tendo sido, inclusive, culminado com a atribuição do 25.º Prémio da Defesa Nacional e Ambiente. 

Fruto das suas ímpares qualidades de liderança, relevam-se a determinação e eficiência evidenciadas 

enquanto elo da Cadeia de Comando, entre a Brigada e o Comando das Forças Terrestres, congregando sinergias 

e esforços para o eficiente desempenho em Território Nacional e nos diversos Teatros de Operações, contribuindo 

de forma ativa para o reforço do espírito de corpo e de coesão entre todos os militares sob o seu Comando. 

Esta sua ação estende-se, inclusive, no papel altamente preponderante no planeamento, efetivação e 

dinamização da geminação entre a BrigMec e a Brigada de Infantería Mecanizada “Extramadura” XI, do 

Exército de Espanha, cooperação esta que tem alavancado, sobremaneira, as relações bilaterais militares com 

Espanha e reforçando a imagem e o prestígio da BrigMec e do Exército Português junto daquele congénere. 

Soube ainda, o Brigadeiro-General Eduardo Mendes Ferrão, aplicar o seu esforço no sentido de 

potenciar as atividades de Treino Operacional, destacando-se, para além dos apoios prestados, a participação da 

BrigMec nos Exercícios Nacionais, nomeadamente os das Séries “STRONG IMPACT”, “FÉNIX” e “ORION 18 

e 19”, resultando na edição de 2018, deste último, na própria certificação do Comando da BrigMec. 

Mercê da sua elevada experiência e vasta cultura militar, soube interpretar e aplicar com rigor e 

inteligência, as diretivas e orientações superiores, o que lhe permitiu um relevante desempenho de funções, 

evidenciando capacidade de decisão e de iniciativa, esclarecida persistência e abnegado espírito de 

sacrifício, qualidades que permitiram que, ao nível da sua esfera de responsabilidade e ação, a imagem da 

BrigMec e o nome e o prestígio do Exército se afirmassem pela excelência dos objetivos alcançados, sempre 

dentro de elevados padrões de seriedade, rigor e exigência. 

Outro exemplo da sua ação de comando e das suas ímpares capacidades de liderança, fica expresso 

na proximidade que manteve com Quadros e tropas da BrigMec, demonstrando uma preocupação constante 

nas melhorias das condições de vida de várias infraestruturas de alojamento, de confeção e distribuição da 

alimentação, bem como na rentabilização das diversas atividades afetas ao serviço, quer de guarnição quer 

operacionais, o que, ao lhe ser imputada responsabilidade direta, demonstra uma atitude de abnegação impar 

e um exemplo para os seus subordinados, afirmando com constância os seus elevados dotes de caráter e a sua 

inquestionável lealdade, sendo merecedor da maior consideração, admiração e respeito por parte dos mesmos. 

Aliada a esta sua intervenção, a BrigMec revela-se como um exemplo na retenção de Pessoal, dando 

expressão a um dos objetivos estratégicos do Exército: a Retenção, designadamente na Categoria de Praças. 

A forma digna, competente e garbosa, como em inúmeras ocasiões comandou Cerimónias Militares 

públicas, conjugadas com suas diversas intervenções nos mais altos fóruns militares e académicos, fruto da 

sua reconhecida formação académica em assuntos, que aliando a atualidade, se revestem do maior interesse 

militar, creditam o Brigadeiro-General Eduardo Mendes Ferrão, como um comandante e líder de quem os 

militares da BrigMec se podem orgulhar, pela sua postura de elevado profissionalismo, sentido de missão, 

irrepreensível exemplo ético, camaradagem e tónica no relacionamento humano. 
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Estas suas características de sociabilidade e inteligência emocional marcaram, de forma indelével, a 

forma como se ligou com os municípios vizinhos e comunidades locais, reafirmando o contributo e o 

compromisso, do Exército, para o desenvolvimento equilibrado e sustentável na região onde a BrigMec se 

encontra implantada, dando mostra de um Exército presente no território, próximo das pessoas e das 

instituições com que se relaciona, competente nas suas missões e solidário para com os seus concidadãos. 

As suas caraterísticas inatas para a Liderança e de assunção das missões do Exército ao que se somam 

as reconhecidas qualidades de gestor dos recursos colocados à sua disposição, ficaram, igualmente, patentes 

na forma como impulsionou as capacidades associadas às Forças Pesadas do Sistema de Forças do Exército, 

realçando-se os desenvolvimentos feitos no âmbito da Capacidade de Route Clearance, do Batalhão de 

Infantaria Pesado, a adequação do Batalhão de Apoio de Serviços e a modernização dos Carros de Combate 

Leopard 2A6. 

Pelas razões enunciadas, bem como pela manifestação inequívoca de qualidades e virtudes de 

natureza extraordinária, das quais se destacam invulgar competência profissional e apurado sentido de 

responsabilidade e de obediência, é o Brigadeiro-General Eduardo Mendes Ferrão digno de assumir postos 

de maior responsabilidade e risco e merecedor de ver os serviços por si prestados publicamente 

reconhecidos e considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou honra e lustre 

para a Brigada Mecanizada, para o Exército e para Portugal. 

05 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o BGen (12282483) José António Coelho Rebelo, pela forma altamente honrosa e brilhante 

e pelas excecionais qualidades e virtudes militares, demonstradas durante os cerca de dois anos na função 

que desempenhou como Comandante da Brigada de Reação Rápida (BrigRR). 

Desde o início do seu mandato destacou áreas determinantes para o futuro da Brigada e garantiu o 

cumprimento da sua Missão, sempre focado nos recursos humanos, materiais e financeiros.  

Através do seu empenhamento e dos vários escalões hierárquicos, foi possível desenvolver algumas 

daquelas áreas, nomeadamente, a preservação do potencial humano, através de uma rigorosa gestão de 

especialistas onde centrou as suas preocupações no valor individual e coletivo das pessoas e na excelência 

do treino operacional conjunto e combinado onde, sem desperdícios financeiros, soube criar as condições 

para multiplicar valências, incrementando, significativamente, as cooperações com diversos países aliados, 

com a Armada Portuguesa e, muito especialmente, com a Força Aérea Portuguesa. 

Em conformidade com as diretivas superiores difundidas, definiu, sempre, linhas de ação para 

garantir a prontidão operacional da Brigada, relevando, frequentemente, a identidade e as especificidades 

das suas Forças onde, naturalmente, coexistem de forma notável as designadas Tropas Especiais.  

Fruto das suas ímpares qualidades de liderança, relevam-se a determinação e eficiência evidenciadas 

enquanto primeiro elo da cadeia de comando, entre o Comando das Forças Terrestres e os Regimentos e 

demais da Brigada, congregando sinergias e esforços para o eficiente desempenho em Território Nacional 

e nos diversos Teatros de Operações, contribuindo de forma muito digna para o reforço do espírito de corpo 

e de coesão entre todos os militares sob o seu comando. 

Assim, é de destacar a forma como, sob o seu esclarecido comando, foram aprontadas e projetadas 

Forças Nacionais para Diversos Teatros de Operações, destacando-se as 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 7.ª, esta última 

ainda em aprontamento, Forças Nacionais Destacadas (FND) Conjuntas para a Missão Multidimensional 

Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA), os 1.º e 2.º 

Contingentes Nacionais, atribuídos à Operation Inherent Resolve (OIR), no Iraque, bem como, igualmente, 

a 2.ª FND para a Branch School Advisory Team (BSAT), as 1.ª, 2.ª e 3.ª Special Operations Advisory Team 

(SOAT) para a Resolute Support Mission (RSM), estas no Afeganistão. 

Soube ainda o Brigadeiro-General Coelho Rebelo aplicar o seu esforço no sentido de potenciar as 

cooperações bilaterais e as atividades de treino operacional nível Exército ou setorial, conjunto e combinado 

onde se destacou o planeamento e a execução dos exercícios setoriais das séries “APOLO”, “ARRCADE”, 

“HOTBLADE”, “STRONG IMPACT”, “ZEUS”, “ARES”, “GRIFO”, “IRIA”, “ARGOS”, “TROVÃO”, 

“HERCULES”, “HERMES”, “HIDRA”, “VIRIATO”, “ESTIO” e “MACONTENE”, todos em 2018 e 

2019 e os de nível Exército, da série “ORION 18 e 19”. 
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Já no âmbito conjunto destacam-se os das séries “REALTHAW 18 e 19”, “HOT BLADE 18”, “FAST 

EAGLE 18” e “LUSITANO 19”. 

Estando a BrigRR reconhecidamente integrada na comunidade das Forças Ligeiras de outros 

Exércitos aliados ou amigos, foi durante o seu comando que a Brigada participou com forças nos exercícios 

internacionais “SWIFT RESPONSE 18”, “ARRCADE LIONHEART 18”, “ARRCADE FUSION 19”, 

“SPECIAL OPERATIONS FORCES EXERCICE CHALLENGE 19”, “STEADFAST INTEREST 19” e 

“FELINO 19”. 

A sua exemplar ação de comando e de afirmação nas relações com os seus parceiros aliados, foram 

materializados através da participação da BrigRR num conjunto de atividades bilaterais, nomeadamente a 

“10th ANNUAL WARRIOR COMPETITION 18”, “AIRLIFT BLOCK TRAINING 18”, “LONE 

PARATROOPER 18 e 19”, “DOBLE LLAVE 19” e “LONG PRECISION 19”, cuja participação foi 

merecedora dos mais rasgados elogios, tendo resultado significativo prestígio e lustre para o Exército e para 

a Instituição Militar. 

Mercê da sua elevada experiência e vasta cultura militar, soube interpretar e aplicar com rigor e 

inteligência, as diretivas e orientações superiores, o que lhe permitiu um relevante desempenho de funções, 

evidenciando capacidade de decisão e de iniciativa, esclarecida persistência e abnegado espírito de 

sacrifício, qualidades que permitiram que, ao nível da sua esfera de responsabilidade e ação, a imagem da 

BrigRR e o nome e o prestígio do Exército se afirmassem pela excelência dos objetivos alcançados, sempre 

dentro de elevados padrões de seriedade, rigor e exigência. 

Outro exemplo da sua ação de comando e das suas ímpares capacidades de liderança, fica 

expresso na proximidade que manteve com quadros e tropas da BrigRR, através das múltiplas visitas 

de trabalho que efetuou às unidades operacionais e regimentais da Brigada e a forma competent e, 

segura e ponderada como acompanhava todos os exercícios relativos às forças em aprontamento para 

serem destacadas para os exigentes Teatros de Operações da República Centro Africana e do 

Afeganistão, designadamente os da série “BANGUI 181, 182, 191 e 192”, “MOREHEAD 191 e 192” 

e “POLICHARKY 192”, o que demonstrando, sempre, uma atitude de abnegação ímpar e um exemplo 

para os seus subordinados, afirmou, com constância, os seus elevados dotes de caráter e a sua 

inquestionável lealdade, sendo merecedor da maior consideração, admiração, apreço e respeito junto dos 

mesmos. 

A forma digna, competente e garbosa, como em inúmeras ocasiões presidiu a Cerimónias Militares 

públicas, creditam o Brigadeiro-General Coelho Rebelo, como um comandante e líder de quem os militares 

da BrigRR se podem orgulhar, pela sua postura de elevado profissionalismo, sentido de missão, 

irrepreensível exemplo ético, camaradagem e tónica no relacionamento humano. 

Oficial distinto e possuidor de uma notável competência, soube, ao longo dos últimos dois anos, dar 

público testemunho ao relevante empenhamento dos militares e funcionários civis da Brigada, enaltecendo 

sempre a dedicação dos seus antecessores os quais, na generalidade, sempre tomou como referência e 

exemplo.  

Pelas razões enunciadas, bem como pela manifestação inequívoca de qualidades e virtudes de 

natureza extraordinária, das quais se destacam invulgar competência profissional e apurado sentido de 

responsabilidade e de obediência, é o Brigadeiro-General Coelho Rebelo digno de assumir postos de maior 

responsabilidade e risco e merecedor de ver os serviços por si prestados publicamente reconhecidos e 

considerados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou honra e lustre para a Brigada 

de Reação Rápida, para o Exército e para Portugal. 

05 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Tir Inf (03476485) João Pedro Rato Boga de Oliveira Ribeiro, pela forma douta, 

esclarecida e altamente competente como, ao longo dos últimos 3 anos, tem cumprido as suas atribuições 

e sabido dar plena concretização ao amplo, variado e complexo leque de tarefas que lhe têm sido cometidas, 

no exercício do cargo de Chefe da Divisão de Planeamento de Forças (DPF), no Estado-Maior do Exército 

(EME), assim apoiando, de forma deveras eficaz e consistente, a decisão do CEME e concorrendo 

iniludivelmente para o cumprimento da missão do Exército. 
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Oficial de reconhecido mérito na sua Arma e muito considerado dentre os seus pares, que se tem 

afirmado ao longo da sua carreira por inexcedíveis dotes pessoais, mormente, a sua notável 

dedicação, inteligência viva e atuante, raro discernimento e sobriedade, o Coronel Tirocinado Boga 

Ribeiro logrou imprimir, desde cedo e de modo natural, uma forte dinâmica e coesão no seio do seu grupo 

de trabalho, liderando pelo exemplo, direcionando habilmente os esforços individuais e interagindo 

com as restantes Divisões do EME e os diferentes Comandos e Direções do Exército, no intuito de  

incrementar as relações de cooperação e estabelecer as condições indispensáveis à prossecução das 

ações. 

Na área do Planeamento Estratégico, salientam-se as informações e propostas da sua Divisão 

tendentes à implementação e consolidação da Gestão Estratégica e à definição da Estratégia de Médio e 

Longo Prazo do Exército, os trabalhos de preparação da Diretiva do Comandante do Exército 2017-2019 

(DCE 17/19) e da Diretiva Estratégica do Exército 2019-2021 (DEE 19/21), a formulação dos contributos 

do Exército para o NATO Defence Planning Process (NDPP) e para o Ciclo de Planeamento de Defesa 

Militar nacional (CPDM), resultando, este último, na elaboração das Propostas de Forças do Exército e, 

ainda, a concertação da posição do Exército a assumir no decurso do intrincado e laborioso processo de 

revisão da Lei de Programação Militar (LPM), em 2018. Na abordagem dos assuntos, as disposições do 

Coronel Tirocinado Boga Ribeiro, transparecendo uma realística perceção da realidade, um abrangente e 

maturado conhecimento das matérias em apreço e apurada capacidade analítica, a par de uma bem 

fundamentada e assertiva argumentação, foram cruciais para a obtenção de importantes consensos na defesa 

dos superiores interesses do Exército. 

No que concerne à Edificação de Capacidades, sublinha-se a importância e o extremo cuidado que o 

Coronel Tirocinado Boga Ribeiro tem devotado à sincronização, monitorização e controlo da execução dos 

programas da LPM e à tutoria das atividades dos Gestores de Projetos e dos Grupos de Sincronização, 

promovendo uma contínua sensibilização e incentivo para a adoção das boas práticas de gestão, apoiadas, 

essencialmente, em fidedignos indicadores e medidas de eficácia, eficiência e de qualidade, na observância 

das Normas de Gestão de Projetos e na maximização das potencialidades da aplicação informática 

Microsoft Enterprise Project Management (EPM). 

Acresce referir o estreito acompanhamento pela DPF dos processos de aquisição em curso por via da 

NATO Support and Procurement Agency (NSPA), encarados de interesse estratégico para a modernização 

do Exército, como sejam, os programas do Armamento Ligeiro, das Viaturas Táticas Ligeiras Blindadas, e 

dos Unmanned Aerial Vehicles (UAV), cujo desenvolvimento permite que estes se encontrem já em fase de 

receção dos respetivos materiais, bem como do Sistema de Combate do Soldado e dos Sistemas de Armas 

de Artilharia Antiaérea, entre outros. De realçar, ainda, os variados estudos produzidos pela Divisão, 

caraterizados pela sua clareza, objetividade, engenho e pragmatismo, em particular, os relacionados com a 

avaliação das possibilidades e oportunidades de estabelecimento de sinergias e sincronias entre vários 

programas de investimento, designadamente, os projetos da Engenharia de Combate das Forças Pesadas – Route 

Clearance, da Família de Viaturas Táticas (FVT) e do Combat Net Radio. 

No domínio da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI), cabe registar o empenho do Coronel 

Tirocinado Boga Ribeiro nas diversas iniciativas vocacionadas para o desenvolvimento de capacidades 

militares, em colaboração com a Academia Militar e outros parceiros do Sistema Tecnológico e Científico 

Nacional e da Base Tecnológica Industrial de Defesa, apontando-se, a título de exemplo, os bons resultados 

alcançados no campo da conceção e experimentação de equipamentos de Proteção e Sobrevivência e de 

Comunicações e Informação Situacional, integrantes do Sistema de Combate do Soldado e que 

determinaram, recentemente, a atribuição pelo Exército do selo de qualidade “Army Tested”. A proposta da 

DPF subjacente à concessão deste galardão, assim como da marca distintiva “Army Proven” a materiais 

efetivamente testados em operações, além de constituir um excelente meio de promoção da imagem do 

Exército Português, visa ainda impulsionar a produção nacional, na expetativa de que, num futuro próximo, 

tais parcerias, firmadas através de protocolos, possam viabilizar candidaturas de consórcios nacionais a 

projetos internacionais. 

Na vertente da Organização, importa mencionar o exaustivo trabalho realizado pela DPF, sob sua 

supervisão e em estreita coordenação com as Unidades, Estabelecimentos e Órgãos do Exército, no contexto 

da primeira revisão dos Quadros Orgânicos (QO) do Sistema de Forças aprovado (SF 2014), processo de 

enorme sensibilidade e de suma importância para a consolidação organizativa do Exército 
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Face ao que antecede e pelas suas excecionais qualidades e virtudes militares, consubstanciadas no 

culto absoluto da lealdade e obediência, numa irrepreensível formação ética e militar e notável coragem 

moral, solidamente ligados a uma postura de insuperável dedicação, de alto sentido de missão e de total 

apego aos mais sublimes ideais de serviço, considera-se de elementar justiça qualificar os serviços de 

caráter militar do Coronel Tirocinado Boga Ribeiro de relevantes, extraordinários e distintos, dos quais 

resultaram evidente honra e lustre para o Exército e para Portugal. 

05 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Tir Inf (04273084) Pedro Manuel Monteiro Sardinha, pela extraordinária dedicação, 

dinamismo, notória capacidade de liderança e de iniciativa evidenciadas ao longo do último ano no cargo 

de Chefe da Divisão de Cooperação, Operações, Informações e Segurança do Estado-Maior do Exército.  

Oficial de inquestionável integridade e dotado de uma elevada craveira intelectual e de uma invulgar 

capacidade de abordagem pragmática das diferentes situações, comprovou uma vez mais, os serviços 

relevantes que tem desenvolvido ao longo da sua carreira, desta feita através de análise ponderada, 

coordenação eficiente e apresentação oportuna, de soluções para problemas complexos e simultâneos, em 

áreas tão desafiantes e diversificadas, como as operações, as relações bilaterais e as informações e 

segurança. A sua consistente formação e experiência militar, aliada ao assinalável espírito de sacrifício e 

obediência, disponibilidade permanente e lucidez, qualidades que se aliam à sua postura de indubitável 

lealdade, abnegação, esmerada educação e zelo, são o garante da notável qualidade do seu aconselhamento, 

contribuindo relevantemente para o apoio à decisão do Chefe do Estado-Maior do Exército, nas áreas de 

influência da Divisão que chefiou.   

No âmbito destas funções, releva-se a coordenação e staffing no âmbito do processo de geração de 

forças onde, uma vez mais, as suas características pessoais e qualidades de direção, permitiram desenvolver 

um plano sincronizado que integra os compromissos nacionais e internacionais do emprego de forças do 

Exército tendo no âmbito técnico-profissional revelado elevada competência, extraordinário desempenho e 

relevantes qualidades pessoais, contribuindo de forma decisiva para o incremento do produto operacional 

do Exército Português, designadamente ao nível das Forças Nacionais Destacadas. No quadro do Apoio 

Militar de Emergência, destaca-se a sua ação na disseminação de orientações claras e objetivas, na 

sistematização dos contributos do Exército no quadro da revisão da legislação enquadrante, na elaboração 

de Planos e Diretivas Operacionais, no desenvolvimento e emprego de capacidades de uso dual e na 

elaboração de estudos e pareceres que permitiram valorizar e potenciar o emprego de meios do Exército 

nesta missão de apoio à proteção e salvaguarda de pessoas e bens.  

No exigente e complexo ambiente relacionado com as relações bilaterais e ligação aos adidos, 

destaca-se a sua determinação, lucidez, serenidade e insuperável correção e diplomacia que fomentaram e 

consolidaram as relações com os países aliados e amigos, mormente na organização e condução de eventos 

de receção e informação aos Adidos, mas também em eventos específicos no âmbito das relações bilaterais 

com Espanha, França, Brasil e Roménia, bem como com organizações militares como o United States Army 

Europe, que facilitaram a participação do Exército em exercícios e atividades militares, e consequentemente 

para o reconhecimento internacional do Exército Português enquanto uma organização credível e de 

elevada prontidão. 

Na componente das informações e segurança militar, e permanentemente ciente da relevância desta 

área, soube, com permanente visão, sensibilidade e profundidade de conhecimento, promover as necessárias 

coordenações entre as diferentes entidades do Exército que permitiram desenvolver e aprovar importantes 

intervenções, sublinhando-se a elaboração das Medidas de Consolidação da Segurança Militar do Exército. 

Destaca-se ainda, neste âmbito, a coordenação e sincronização dos trabalhos conducentes à elaboração dos 

planos de sensibilização no âmbito da segurança militar, de manuais relacionados com esta área, bem como 

com a implementação do regulamento geral de proteção de dados e a revisão do SEGMIL.  
A diversidade, complexidade e a exigência das funções de chefia da Divisão, encontraram no Coronel 

Tirocinado Sardinha um Oficial de referência, praticando uma liderança baseada no exemplo, dedicação, 

entrega e energia que, associadas às relevantes qualidades pessoais anteriormente elencadas, permitiram, 

para além do elevado nível de qualidade relacionado com a consecução dos objetivos definidos, a geração 

de um singular espírito de equipa, granjeando a consideração e estima dos seus pares e colaboradores, e o 

respeito dos seus superiores hierárquicos.  
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Constituindo desta forma um extraordinário desempenho, é assim de inteira justiça reconhecer 

publicamente o Coronel Tirocinado Pedro Sardinha como um Oficial de exceção, pautando a sua atuação 

pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, devendo, por isso, os serviços por si prestados serem 

considerados relevantes e distintos, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão do Exército. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Tir Cav (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira, pelas excecionais qualidades, 

virtudes militares e relevantes qualidades pessoais que marcaram o seu extraordinário desempenho desde a 

sua colocação no Comando das Forças Terrestres (CFT), em maio de 2018, para o exercício das exigentes 

funções de Chefe do Estado-Maior. 

Como titular da função que constitui o centro de gravidade de toda a Ação de Planeamento e Apoio 

à Ação de Comando do Comandante das Forças Terrestres, afirmou-se como um dos seus principais 

conselheiros na coordenação com as Grandes Unidades Operacionais, com os Órgãos de Comando, 

Administração e Direção do Exército, bem como, de um modo muito estreito, com o Comando Conjunto 

para as Operações Militares – Estado-Maior-General das Forças Armadas e também com os outros Ramos 

das Forças Armadas e Entidades Civis, onde é de realçar entre outras, a Autoridade Nacional de Emergência 

e de Proteção Civil.  

Nesta qualidade de precioso colaborador no Apoio à Decisão do Comandante das Forças Terrestres, 

com lealdade, obediência e abnegação, apresentou sempre propostas concretas, oportunas e fundamentadas, 

tendo concorrido de forma notável para o excelente desempenho da Componente Operacional nas Missões 

de Apoio ao Desenvolvimento e bem-estar das populações, em exercícios conjuntos e combinados e 

sobretudo nas Forças Nacionais Destacadas, nos diferentes Teatros de Operações. 

Num período condicionado pelos recursos disponíveis, designadamente os Humanos, soube, 

também, interpretar de forma rigorosa as superiores orientações e conseguiu através de um apurado 

planeamento e controlo de Estado-Maior da área financeira e orçamental, a par de um relacionamento muito 

ajustado e leal com os comandantes das Unidades, gerir, balancear esforços e obter excelentes resultados.  

Oficial distinto, de absoluta integridade de caráter e dotado de um elevado sentido de 

responsabilidade, demonstrou uma relevante cultura militar, com uma invulgar visão prospetiva a par de 

uma experiência militar nacional e internacional muito vasta e diversificada que muito contribuiu para a 

extraordinária produtividade em quantidade e qualidade que resultou das suas ações de Planeamento, 

Direção, Controlo e Coordenação das várias Repartições do Estado-Maior do CFT, com as quais manteve 

uma Liderança de proximidade, traduzida na presença frequente junto dos seus oficiais, que se refletiu na 

forma distinta, pragmática e eficiente como soube constituir equipas coesas, extremamente motivadas e 

focadas para alcançar os objetivos estabelecidos.  

As excecionais qualidades que lhe são reconhecidas pelos seus superiores, pares e subordinados, 

concorreram para os excelentes resultados na coordenação das diversas cerimónias militares com especial 

relevo para as realizadas no Dia do Exército de 2018 e 2019, onde nas quais soube interpretar de forma 

excecional as intenções e orientações superiores. 

Releva-se, ainda, o cuidado planeamento nos apoios prestados a várias entidades, tanto militares 

como civis e, ainda, no escrupuloso cumprimento e difusão oportuna das Diretivas superiores, neste 

particular com especial relevo para as Diretivas emanadas do Sistema de Aprontamento de Forças do 

Exército, comumente conhecido por SAFE, cuja sistematização dos diferentes estágios de Aprontamento 

de Forças Nacionais Destacadas, nomeadamente para as Quick Reation Force (QRF) da United Nations 

Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) e da 

Resolute Support Mission (RSM) para os Teatros de Operações da República Centro Africana e do 

Afeganistão, respetivamente, se revelou como um instrumento precioso para a monotorização e supervisão 

desta tipologia de Forças, conforme a prioridade estabelecida pelo Comando do Exército. 

Sempre incansável no superior acompanhamento e apoio das Forças em missão nos diferentes 

Teatros de Operações e no alto nível de planeamento das atividades de treino, com especial referência para 

os exercícios “ORION” e “CELULEX”, em 2018 e 2019, são prova da sua permanente disponibilidade e 

cabal compreensão da Missão atribuída. 
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Destaca-se, ainda e sobremaneira, a forma como coordenou a implementação e execução, pela 

primeira vez em 2018, do Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército, mais conhecido por 

PAMEEX, cujos resultados não só resultaram numa criteriosa gestão de recursos humanos e materiais, mas 

também para a visibilidade de uma ação que se revelou como crucial para o reconhecimento do Exército, 

no âmbito do Apoio Militar de Emergência, em prol das populações e do património florestal de Portugal. 

A notável categoria da sua prestação apoiada na sua facilidade de comunicação e apresentação de 

conceitos com qualidade no conteúdo e na forma, sobressaiu também no alto nível dos seus briefings, 

exposições de Estado-Maior, seja a Altas Entidades estrangeiras ou nacionais, onde as suas esclarecidas 

intervenções mereceram os mais elevados encómios por parte dos ilustres visitantes.  

Oficial de confirmada competência profissional e invulgar nobreza de caráter que cultiva nas relações 

interpessoais, primando por uma inquestionável probidade, pela sensatez, equilíbrio emocional e 

maturidade das suas decisões, que refletem não só a sua permanente conduta, como espelham o produto de 

uma carreira distinta, diversificada e exemplar, por todos reconhecida e exaltada, que o apontam como um 

Oficial de elevadíssimo potencial, que prestigia a sua Arma, sendo merecedor de servir em cargos de maior 

responsabilidade e cujos dotes são reconhecidos e apreciados pelo Comandante do Exército. 

Assim, tomando em alta consideração os seus elevados dotes de caráter e virtudes militares de 

natureza extraordinária e a sua excecional conduta moral e profissional posta no cumprimento das suas 

tarefas, devem os altos serviços prestados pelo Coronel Tirocinado Silva Ferreira serem considerados como 

extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando das Forças 

Terrestres e para o Exército. 

17 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Tir Tm (08105285) Carlos Jorge de Oliveira Ribeiro, pela forma extraordinariamente 

competente, devotada e empreendedora como, durante cerca de 17 meses, exerceu a função de Subdiretor 

da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI), a qual acumulou, desde janeiro de 2019, 

com as de Chefe do Gabinete de Planeamento e Coordenação de Projetos (GPCP).  
Militar detentor de um vasto conhecimento profissional, grande experiência e uma extraordinária 

capacidade de trabalho, foi com extrema dedicação, abnegação e louvável espírito de sacrifício que encarou 
todas as tarefas que lhe foram confiadas, merecendo especial destaque o rigor colocado na preparação da 
Diretiva Setorial da DCSI para o triénio 2019-2021, mas também o cuidadoso planeamento e condução das 
Jornadas Técnicas da Arma de Transmissões de 2019, bem como a pormenorizada preparação e execução 
das visitas à DCSI do Diretor da “Jefatura de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia 
Técnica del Ejército de Tierra de España”, e posteriormente do Diretor do “Centro de Desenvolvimento de 
Sistemas do Exército Brasileiro“. Merece também especial referência a criatividade e pragmatismo que 
introduziu no plano de atividades para as comemorações do 50.º Aniversário da Arma de Transmissões, 
bem como o voluntarismo com que sacrificou horas de merecido descanso para coordenar a execução do 
livro "Arma de Transmissões: 50 anos de Engenho e Ciência". Nas já realçadas, como em todas as demais 
atividades, o Coronel Tirocinado Oliveira Ribeiro afirmou-se por um notável espírito de colaboração e 
exemplar lealdade para com o seu Diretor, a quem também apoiou, com a sua ponderada avaliação e 
assertivo juízo, nos assuntos da competência do Presidente do Conselho da Arma de Transmissões. 

Como Chefe do GPCP foi evidente o extraordinário dinamismo que imprimiu à gestão dos diversos 
projetos em curso, destacando-se no âmbito Sistema de Informação e Comunicações Operacional (SIC-Op), a 
expansão do Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército (SICAVE), bem 
como a coordenação do Grupo de Trabalho para a digitalização e desmaterialização de processos. No 
âmbito do Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T), merecem realce pela sua inegável 
importância para o desenvolvimento da Capacidade de Comando e Controlo Terrestre, o acompanhamento 
da execução do Contrato de Aquisição e Instalação de Equipamento Rádio Tático de Comunicações GRC-525 
e de Integrador de Rede Rádio – REDE IP, a coordenação com a “NATO Communications and Information 
Agency “ (NCIA) do projeto para aquisição do SIC-T, a negociação da melhoria do contrato do Combat Net 
Radio (CNR), a coordenação dos pareceres técnicos do concurso para o C4I-Sistemas de Combate do 
Soldado, a operacionalização do Battlefield Management System (BMS), e o acompanhamento do 
desenvolvimento do Dismounted Situation Awareness (DSA/DSS-C2). Em todos estes processos ficou 
patente a sua extraordinária competência profissional e espírito de organização, bem como uma excelente 
capacidade para interagir em fóruns constituídos por elementos com culturas organizacionais distintas, 
sendo determinante a sua ação para garantir a intransigente defesa dos objetivos e interesses do Exército.  
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O Coronel Tirocinado Oliveira Ribeiro liderou também de forma superior a Equipa de Projetos e 

Estudos Técnicos para o projeto SIC-T, através de um permanente acompanhamento e orientação, 

imprimindo método e competência no desenvolvimento das especificações técnicas, rigor na elaboração de 

cadernos de encargos, criteriosa análise técnica das propostas, e eficácia na operacionalização dos sistemas, 

merecendo especial destaque a complexa, mas conseguida, integração da “picture” da componente terrestre, 

no Sistema de Comando e Controlo Conjunto (SC2C). Foi ainda sob a sua superior direção que foram 

concretizadas as demonstrações em diversos eventos, do BMS, e do LTE no Exercício “Fénix 2019”. 

Concorrendo com o seu vasto conhecimento e experiência, o Coronel Tirocinado Ribeiro contribuiu 

também decisivamente para a credibilidade da competência técnica da Equipa de Projetos e Estudos 

Técnicos para o projeto SIC-T, facto que tem ficado atestado no reconhecimento obtido em exercícios 

internacionais,  no âmbito do Federated Mission Networking (FMN), e também pela sua direta participação 

como foi exemplo, a conferência internacional SMI GROUP – Mobile Deployable Communications, 

realizada em 2019, na Polónia, em que realizou uma intervenção dedicada ao tema “Mobile Deployable 

Communications – The Portuguese Approach to Mobile CIS”. 

Oficial de inequívoco valor e dotado de um notável espírito de bem servir, sendo reconhecido por 

pautar todos os seus atos pelos ditames da honra e pela constante afirmação de elevados dotes de caráter, 

de que destacam uma grande coragem moral, indiscutível lealdade, nobreza de atitude e esmerada educação, 

o Coronel Tirocinado Oliveira Ribeiro tem na excecionalidade do trabalho desenvolvido como Subdiretor 

da DCSI e Chefe do GPCP, o maior testemunho das suas extraordinárias qualidades profissionais e virtudes 

militares, sendo como tal de elementar justiça exaltar publicamente as suas qualidades e enaltecer os seus 

serviços, os quais se consideram extraordinários, relevantes e distintos, e dos quais resultou honra e lustre 

para a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação e para o Exército Português. 

10 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Inf (05972286) Manuel Paulo da Costa Santos, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares, elevada competência profissional, extrema lealdade e espírito de missão que tem 

evidenciado no exercício do cargo de Comandante do Regimento de Infantaria N.º 10 (RI10) ao longo dos 

últimos dois anos. Militar possuidor de relevantes qualidades pessoais, consubstanciadas numa notável 

capacidade de planeamento, organização, direção e controlo, iniciou em 2017 a complexa, mas 

simultaneamente muito importante, tarefa de Comandar uma unidade única do sistema de forças nacional 

que ao longo do seu historial teve a singular particularidade de ter pertencido a todos os Ramos das Forças 

Armadas Portuguesas, desde logo na sua génese no primeiro quartel do século XX quando se constituiu 

como base da aviação naval da Marinha, passando à condição de Base Aérea da Força Aérea na década de 

cinquenta, até que por último na década de noventa do século passado se tornou numa Unidade do Exército 

que ostenta no seu desenho organizacional a primeira unidade de combate mobilizada para atuar fora do 

território nacional desde o fim dos conflitos ultramarinos, iniciando um novo paradigma de atuação das 

forças do Exército nas Operações de Apoio à Paz. Da sua insigne ação de comando, merece especial 

saliência, um conjunto de ações resultantes de um estudo por si realizado tendente a identificar 

vulnerabilidades no sentido de as converter em oportunidades, no qual definiu as linhas orientadoras e 

estratégias tendentes a inverter situações menos conseguidas ao nível operacional e administrativo-logístico, e em 

simultâneo aprofundar as ligações com a sociedade civil reforçando a ligação umbilical entre o Exército e 

a população de onde emana. 

De entre um conjunto de atividades desenvolvidas no sentido da promoção do bem-estar dos seus 

subordinados, destacam-se os trabalhos desenvolvidos na melhoria das condições de habitabilidade 

realizadas nos alojamentos destinadas aos Sargentos e Praças, e na apropriação dos refeitórios de Sargentos 

e de Praças, bem como o esforço despendido na intervenção e aquisição de equipamentos para o ginásio da 

Unidade, infraestrutura com caraterísticas bivalentes de instrução/lazer. Ao nível da segurança interna do 

regimento, merece particular relevo a melhoria dos itinerários, bem como as soluções tecnológicas de 

vanguarda introduzidas ao nível da videovigilância do Paiol e do controlo de acessos à Unidade. Na área 

da obtenção e retenção dos recursos humanos, é de assinalar um conjunto de medidas implantadas sob a 

sua égide, consubstanciadas no modelo analítico como foram levadas a efeito as atividades de divulgação, 

bem como na forma como abriu a Unidade a variadas visitas de alunos do Agrupamento de Escolas do 

Distrito de Aveiro, promovendo dessa forma um primeiro contato desta população estudantil com a 
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realidade castrense concorrendo para a sua formação cívica e de cidadania. No âmbito operacional, o 

inexcedível esforço dedicado pelo Regimento na criação das condições administrativo-logísticas e 

operacionais para que o 2.º Batalhão de Infantaria Paraquedista pudesse atingir níveis de prontidão 

operacional consentâneos com as exigentes missões que lhe são atribuídas, nomeadamente quando é 

chamado a cumprir missões no quadro da política de alianças internacionais das quais Portugal é signatário. 

Contudo a sua ação não se circunscreveu às orientações superiormente definidas para o Comando da 

Unidade, a sua indelével capacidade de estabelecer pontes de diálogo e gerar consensos em torno de projetos 

com o propósito de promover a imagem do Exército enquanto pilar institucional, foram responsáveis pelas 

sinergias que obteve ao nível da sociedade civil de que são exemplo as extraordinárias relações que 

estabeleceu com as Autarquias onde o RI10 está implementado, Escola Profissional de Aveiro, Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, Diário de Aveiro e Porto Canal, que culminaram com a inauguração do 

Monumento em Homenagem ao Paraquedista na Cidade de Aveiro e do Monumento Alusivo ao Centenário 

da Presença Militar na Península de São Jacinto junto à porta de armas da Unidade, culminando com a 

atribuição da Medalha de Ouro da Cidade ao RI10.  

Tenaz e leal, com uma total devoção à causa militar demonstra uma permanente disponibilidade para 

o serviço, sentido do dever e abnegação, cativa de forma inequívoca a atenção e o respeito dos seus pares 

bem como de inferiores e superiores hierárquicos, impondo-se à consideração pública pela permanente 

demonstração dos seus elevados dotes de caráter, bem como das suas sublimes qualidades humanas e 

militares forjadas nos mais nobres valores morais. Oficial distinto, possuidor de um elevado espírito de 

sacrifício e de obediência, dinamismo e frontalidade, pautou sempre a sua atuação pela coerência, 

ponderação e férrea determinação, evidenciando uma permanente preocupação com todas as situações 

relacionadas com o RI10, nunca olvidando o seu referencial hierárquico, a Brigada de Reação Rápida, 

facilitando, de um modo notável, a ação do seu Comandante de Brigada. Pelo anteriormente exposto, o 

Coronel Costa Santos uma vez mais se afirmou como um Oficial de elevada estirpe, tendo a sua notável 

Ação de Comando contribuído significativamente para a eficiência e cumprimento da missão da Brigada 

de Reação Rápida e do Exército. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Cav (01585486) Henrique José Cabrita Gonçalves Mateus, pela forma dedicada, 

responsável e muito competente como comandou, em condições extraordinárias, o Regimento de Lanceiros 

N.º 2, durante cerca de dois anos e meio.  

Ao assumir o Comando impunha-se o complexo desafio da consolidação da identidade Regimental 

nas recém ocupadas instalações militares, na Amadora. Acresce, ainda, a tarefa desta unidade regimental 

assumir a responsabilidade de apoio administrativo-logístico ao Comando das Forças Terrestres (CFT), 

incluindo o Centro de Segurança Militar e de Informações do Exército (CSMIE). 

A elevada competência profissional deste distinto Oficial permitiu-lhe coordenar e executar estas 

tarefas, afirmando a sua liderança de uma forma determinada e muito eficaz, no sentido de simultaneamente 

o Regimento manter as missões próprias e à sua responsabilidade, designadamente no que se refere à 

Segurança, Protocolo e Honras militares.  

Acresce que, a estas missões, impunha-se, igualmente, ainda a continuação da apropriação do 

Aquartelamento da Amadora, cujas instalações careciam de uma requalificação profunda dos espaços 

funcionais e sociais, bem como a recuperação de sistemas e equipamentos de Apoio.  

A tudo isto o Coronel Gonçalves Mateus respondeu de forma esclarecida no estabelecer as 

prioridades que se impunham, bem como no dirigir os esforços da sua Unidade de forma a cumprir os 

prazos superiormente estabelecidos e organizar os diferentes serviços acometidos ao Regimento, de forma 

a suprir os constrangimentos colocados, nomeadamente ao nível dos Recursos Humanos disponíveis. 

Perfeitamente ciente das dificuldades, sempre as considerou como desafios na busca de soluções, 

pelo que o seu Comando revelou espírito de sacrifício e de abnegação inerentes a uma atitude de exemplo, 

motivação e resiliência para congregar a vontade e o trabalho dos seus subordinados, a quem muito foi 

pedido para concretizar o cumprimento simultâneo de variadíssimas tarefas em prol do Exército, 

especialmente num período de carência de recursos humanos ao nível deste Ramo, como já referido. 
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Para além das missões próprias, sempre que o Regimento de Lanceiros N.º 2 foi chamado a participar 

de forma ativa em eventos de alta relevância e visibilidade para o Exército Português, as propostas do 

Coronel Henrique Mateus, enquanto Comandante, sempre apresentadas superiormente de forma atempada, 

com a adequabilidade e rigor exigidos, nomeadamente nas Comemorações do Dia de Camões, de Portugal 

e das Comunidades Portuguesas em 2018, nos Açores, e em 2019, em Portalegre, nas Comemorações do 

Dia do Exército em 2018, em Guimarães, e em 2019, em Setúbal, na Cerimónia Comemorativa do 

Centenário do Armistício, em 2018, e na Cerimónia de Apresentação da nova Arma Ligeira do Exército, 

em 2019. 
Revelou, de forma consistente, uma inquestionável lealdade e obediência no cumprimento das 

orientações superiores e na Ação de Comando, procurando sempre contribuir com soluções para 
proporcionar que a vida quotidiana conjunta no novo aquartelamento se proporcionasse em harmonia e 
bem-estar comum, nunca regateando esforços para a melhoria das condições de habitabilidade dos militares 
que prestam serviço no Aquartelamento da Amadora, bem como nos serviços de apoio social. 

Como consequência de todo o trabalho efetuado e da Ação de Comando releva a manutenção da 
identidade do Regimento de Lanceiros N.º 2 na sua nova localização, como Casa Mãe dos Lanceiros e da 
Polícia do Exército junto das suas comunidades tradicionais, o que só foi possível com a transladação de 
todo o património histórico e afetivo, com especial repercussão na Associação de Lanceiros e nas gerações 
mais antigas que serviram nesta unidade, mantendo a união e o espírito de corpo.  

Outras repercussões importantes da Ação de Comando do Coronel Henrique Mateus revelaram-se 
na criação de laços com o município da Amadora, gerando sinergias que em muito contribuíram para 
facilitar atividades de dinamização da imagem e integração do regimento nesta comunidade, bem como em 
apoios significativos na melhoria dos seus espaços interiores.  

Destacam-se a recuperação e requalificação das infraestruturas desportivas que passaram a permitir 
a realização de eventos desportivos com participação de militares e civis, com destaque para os concursos 
de equitação que tiveram uma excelente recetividade. Por último, reitera-se que este regimento continuou 
a prestar todas as suas missões tradicionais no que respeita a guardas de honra a altas entidades e outras 
missões protocolares, com a dignidade que sempre foi seu apanágio, ao aprontamento de forças de Polícia 
do Exército para missões nacionais e internacionais, bem como na participação e apoio em diversos 
exercícios operacionais, com destaque para o “ORION 2018 e 2019”, estes de âmbito Exército. 

Durante o seu Comando, o Regimento de Lanceiros N.º 2 teve relevante expressão no cumprimento 
dos compromissos externos assumidos por Portugal, seja no âmbito das Nações Unidas, da União Europeia, 
das Bilaterais ou da Cooperação Técnico-Militar. 

Assim, destaca-se a participação de uma Close Protection Team, em que o Regimento se constitui 
como Unidade Mobilizadora e Aprontadora, no âmbito da MINUSCA, no Teatro de Operações da República 
Centro Africana, onde foi garantida a proteção do Deputy Force Commander, bem como o aprontamento 
de uma segunda Equipa para o Teatro de Operações do Mali, no caso na EUTM. 

No âmbito da Cooperação Técnico-Militar, promoveu uma ação de Assessoria Temporária à 
Estrutura Superior das Forças Armadas da República de Cabo Verde, na qual o Regimento sob o seu 
Comando se constituiu como Entidade Tecnicamente Responsável, assegurando a presença, naquele país, 
de 01 (um) Oficial e de 01 (um) Sargento. 

Perfeitamente ciente da importância do estabelecimento de relações bilaterais entre Países Amigos, 
foi promotor da realização de um Curso de Proteção Pessoal, que contou com a participação de 01 (um) 
Oficial e de 03 (três) Sargentos da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, atividade, esta, já alvo do justo 
reconhecimento da qualidade formativa ministrada no Regimento. 

Estas ações constituem, sem dúvida, o Coronel Henrique Mateus como um dinamizador do 
Regimento de Lanceiros como um braço forte, mas amigo, do reforço do Exército Português junto dos 
países amigos ou em Teatros de Operações onde o nosso Exército tem destacado papel. 

Também, sob o seu esclarecido Comando, as responsabilidades de Formação foram garantidas ao 
nível dos diferentes cursos ministrados com destaque das forças internacionais no Teatro de Operações do 
KOSOVO, inserida no controlo de tumultos no que se refere a FIRE PHOBIA, e ainda ao nível dos cursos 
de Controlo de Tumultos, Condução Defensiva e Proteção Pessoal. 

De destacar que o Regimento de Lanceiros é face visível e primordial sempre que são realizados 
grandes eventos, sejam Exercícios, Cerimónias Militares, Receções a Altas Entidades nacionais e 
internacionais, para apenas referir alguns, onde é marcada a sua presença, evidenciando a especificidade da 
sua missão, com elevada visibilidade e sempre referidos com grandes elogios pela sua competência, rigor, 
confiança e imagem de profissionalismo que transmitem. 
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Para que tal desiderato acontecesse, releva-se o seu permanente acompanhamento, sempre pugnando, 

de forma contínua, para que o esforço devotado à Formação e Treino de novos Lanceiros para missões de 

segurança, em diferentes Unidades e Órgãos do Exército, bem como do Estado-Maior-General das Forças 

Armadas e Ministério da Defesa Nacional, fosse de acordo com os pergaminhos já de referência e 

produtoras da total confiança do Comando do Exército.  
Por tudo isto, o Coronel Henrique Mateus, durante o seu Comando, revelou possuir excecionais 

qualidades e virtudes militares pela afirmação constante de elevados dotes de caráter que o definem como 
um oficial de exceção, muito determinado no cumprimento da sua missão e com capacidade para o 
desempenho de cargos de nível superior. Os seus serviços prestados ao Regimento de Lanceiros N.º 2 e ao 
Exército merecem este reconhecimento público, sendo considerados como distintos, relevantes e de muito 
elevado mérito. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Eng (07978886) Rui Paulo Brazão Martins Costa, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares e pela forma altamente honrosa e brilhante demonstrada durante cerca de dois anos e três 
meses, no exercício do importante cargo de Comandante do Regimento de Engenharia N.º 3 (RE3). 

Oficial de elevada e reconhecida competência profissional, pautou a sua conduta pelo rigor e 
discrição, revelando singulares qualidades pessoais, uma assinalável lealdade e uma clara e profunda visão 
sobre a missão do seu Regimento e do Exército. A sua sólida determinação, permitiu-lhe adequar os 
recursos às solicitações, onde a sua capacidade para planear, organizar e coordenar atividades foram 
decisivas para apresentar, com oportunidade e sensatez, propostas adequadas e fundamentadas para os 
inúmeros e complexos desafios, sempre em conformidade com as diretivas e orientações superiormente 
estabelecidas, atestando enorme espírito de obediência para bem servir nas diversas e exigentes 
circunstâncias. 

No âmbito da atividade operacional do RE3, a sua atuação foi particularmente relevante no 
aprontamento dos seus encargos operacionais, nomeadamente a Companhia de Engenharia de Combate 
Média e a 2.ª Companhia de Engenharia de Apoio Geral. Para eles orientou a sua ação de comando tendo 
em vista o cumprimento dos ciclos de treino previstos, nomeadamente nos exercícios “LUSITANO 17”, 
“DRAGÃO 17”, “DRAGÃO 18”, “VULCANO 17”, “VULCANO 18”, “MEDULA 17”, “MEDULA 18” 
e “VÉNUS 18”, cujos desempenhos muito se deveram à sua firmeza junto do seu Estado-Maior e junto das 
respetivas subunidades. 

Concomitantemente, é de evidenciar a importância que deu à participação e ao apoio nos exercícios 
de aprontamento das Forças Nacionais Destacadas (FND), como foram o “BESMAYAH 191”, “BAGDAD 
191” e “KABUL 191” e nos exercícios que atestaram a sensibilidade às questões de segurança, como foram 
o “SEGURANÇA 172” e “SEGURANÇA 182”, onde fez sentir a sua postura baseada na correção e na 
disciplina. 

Quanto aos empenhamentos decorrentes das Missões de Apoio ao Desenvolvimento e Bem-Estar é 
de salientar a sua capacidade de ajustar os meios disponíveis na execução de tarefas que prestigiam a 
engenharia militar e a Instituição que serve. Com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, 
enaltecem-se os trabalhos executados nas Matas Nacionais de Leiria, na Reserva Natural de São Jacinto, 
na Região de Viseu, na resposta às solicitações da Câmara Municipal de Sines e nos trabalhos de 
beneficiação e apropriação dos itinerários florestais na região da Serra da Estrela, ou ainda nos diversos 
patrulhamentos dissuasores nas regiões de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Chaves e Montalegre. 
Acresce ainda, que patrocinou o acolhimento dos pedidos das diferentes entidades civis da sua área de 
responsabilidade, associados a atividades de grupos de antigos militares, de solidariedade social e de apoio 
a eventos culturais e desportivos locais.  

No Plano de Atividade Operacional Militar, destacam-se os múltiplos apoios inopinados, que tiveram 
a sua supervisão, e que permitiram a reabilitação de infraestruturas como aqueles que foram realizadas na 
Sé de Bragança, na Escola dos Serviços, no Regimento de Cavalaria N.º 6, no Aquartelamento de Santana, 
em Coimbra, e no próprio RE3, ou ainda, na desmatação e limpeza, designadamente, no Regimento de 
Artilharia Antiaérea N.º 1, no Regimento de Artilharia N.º 5, no Regimento de Infantaria N.º 14, no 
Regimento de Infantaria N.º 10, no Regimento de Transmissões, no Regimento de Infantaria N.º 19, no 
Instituto Universitário Militar e nos Prédios Militares da Responsabilidade do QG/BrigInt. Em simultâneo, 
no âmbito do Plano de Atividade Operacional Civil é meritório destacar os trabalhos de engenharia com as 
Câmaras Municipais de Pedrogão Grande, de Server do Vouga e de Montalegre. 
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A sua ação de comando ficou ainda marcada pelo seu espírito de sacrifício, promovendo, mesmo 
com prejuízo da diminuição temporária de quadros no RE3, a participação dos seus militares em missões 
internacionais, quer em FND, quer como Elementos Nacionais Destacados. Também, no âmbito da 
Cooperação no Domínio da Defesa com a República Democrática de São Tomé e Príncipe, manteve o 
precioso acompanhamento, que em muito contribuiu para a obtenção dos acentuados níveis de excelência. 

Na área da formação profissional, revelou incansável dedicação à colaboração com o Instituto de 
Formação Profissional de Rio Meão, garantido ações formativas relevantes, como são os cursos de operador 
de equipamento pesado de engenharia, de canalizador, de eletricista, de carpinteiro e de mecânico, entre 
outras, cuja valorização e reconhecimento legal, importa assegurar. 

De referir, por último, as intervenções de manutenção e recuperação das infraestruturas que não quis 
deixar de realizar no seu Regimento, nomeadamente, o melhoramento do alojamento das praças e a 
reabilitação do ginásio da sua Unidade.  

Pela significativa atividade desenvolvida, insigne exercício de comando e pela afirmação constante 
de elevados dotes de caráter, abnegação e notável valor militar, o Coronel Martins Costa corrobora as 
ilustres referências a seu respeito, enaltecidas por todos os que consigo tiveram oportunidade de privar, 
pelo que é plenamente merecedor de que os serviços por si prestados sejam considerados extraordinários, 
relevantes e distintos, dos quais resultou honra e lustre para o Exército e para Portugal. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor AdMil (10473185) Armando José Rei Soares Ferreira, pela forma como, durante três 

anos, desempenhou o cargo de Comandante da Escola dos Serviços. 
Oficial dotado de uma extraordinária competência técnico-profissional e de relevantes qualidades 

pessoais, demonstrou no exercício da sua função um excecional espírito de missão e uma invulgar 
capacidade de trabalho, que lhe permitiram garantir elevados padrões de eficiência e eficácia no 
cumprimento da missão da Escola dos Serviços.   

Pautou em permanência a sua ação de comando pela defesa dos valores militares e por uma grande 
exigência no cumprimento das tarefas e atividades atribuídas à Escola, consubstanciada numa visão realista, 
elevada capacidade de planeamento e bom senso.  

Na área da formação, realça-se a sua determinação e empenho em desenvolver a produtividade, 
eficiência e segurança, acompanhando com muita proximidade os indicadores de avaliação e pugnando por 
elevados níveis de satisfação dos formandos e formados, dando exemplo de abnegação e espírito de 
sacrifício. 

Sublinha-se ainda a motivação incutida no âmbito da capacitação pelo incansável estímulo na 
elaboração de referenciais de curso, na organização de Jornadas Temáticas, na participação de militares em 
grupos de trabalho internacionais, em projetos de Investigação e Desenvolvimento e na gestão de projetos 
para o reequipamento do Exército, evidenciando inexcedível espírito de bem servir e disponibilidade. 

No âmbito operacional, a sua clarividente ação de comando, garantiu assinaláveis níveis de prontidão 
da Companhia de Reabastecimento de Serviços, não obstante as dificuldades conhecidas relativas ao efetivo 
das Praças, que possibilitaram o apoio a um número inusitado de exercícios, desde os da componente 
operacional do Sistema de Forças do Exército, à fase de aprontamento de várias Forças Nacionais 
Destacadas, bem como aos exercícios da Academia Militar, da Escola de Sargentos do Exército e dos 
Estabelecimentos Militares de Ensino e à participação no apoio à população da Cidade da Beira em 
Moçambique, devido à destruição provocada pelo ciclone IDAI, patenteando extraordinária capacidade de 
planeamento e organização, a par de exemplar capacidade de liderança. 

No respeitante aos apoios internos e externos, sublinha-se a sua postura de abertura e disponibilidade, 
destacando-se os prestados aos diversos Campeonatos Desportivos Militares, às visitas locais, regionais, 
nacionais e internacionais realizadas à Escola, que muito contribuíram para a promoção da imagem e 
correspondente prestígio do Exército, revelando distinto sentido de bem servir e visão holística da missão 
da Direção de Formação e do Comando do Pessoal, que o creditam como um Oficial de elevada craveira.  

Pelas qualidades e virtudes militares assinaladas, a que acresce o seu elevado sentido de dever, é o 
Coronel Armando Ferreira digno, de os serviços por si prestados, de que resultou honra e lustre para o 
Exército e para o País, sejam publicamente reconhecidos e classificados como extraordinários, relevantes 
e distintos. 

14 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o Cor Inf (09615186) Cesário Filipe Barros da Rocha, pela forma muito competente e 

dedicada como ao longo dos últimos três anos desempenhou o cargo de Chefe da Repartição de Justiça e 

Disciplina da Direção de Serviços de Pessoal. 

Na supervisão e acompanhamento dos assuntos no âmbito do Código de Justiça Militar, 

Regulamento de Disciplina Militar e Regulamento da Avaliação do Mérito dos Militares das Forças  

Armadas no Exército ou do Código Penal, patenteou uma esclarecida e determinante ação de chefia  

caraterizada pelo bom senso e sensibilidade humana procurando as soluções mais corretas, ou o seu 

mais adequado encaminhamento, propondo soluções e procedimentos que, de forma inequívoca,  

concorreram para a tomada de decisões mais esclarecidas, e para que os Militares  do Exército tenham 

o sentimento de que nesta área a Administração os reconhece e trata de forma igualitária, justa e 

isenta. 

Abordou sempre os problemas que se lhe deparavam duma forma sistémica, com arguto sentido 

crítico, ponderação e clarividência, garantindo, que as inúmeras solicitações tivessem um processamento 

atempado e fossem de nível qualitativo prestigiante, fruto do perspicaz restabelecimento da missão e 

sequentes esclarecidas orientações dadas aos seus subordinados, e ainda da cooperação próxima com as 

U/E/O envolvidas, evidenciando extraordinário desempenho, grande camaradagem, liderança e 

profissionalismo. 

Destacou-se também na rigorosa execução das normas e diretivas recebidas dos escalões superiores, 

na diligente ação de coordenação que imprimiu na elaboração de estudos, propostas e diretivas, na profícua 

participação em reuniões de coordenação dos trabalhos para entrada em produtivo de SIG/RHV, no âmbito 

do Macroprocesso 5 – Justiça e Disciplina. 

Igualmente redesenhou a organização e tramitação dos processos de averiguações por acidente 

ou doença, documento enquadrante que se aplica a todos os Militares e Civis do Exército, dando 

desta forma um contributo importante para a simplificação e desmaterialização de processos, contribuindo 

para um Exército mais eficaz e moderno, revelando capacidade de iniciativa e grande competência 

técnico-profissional. 

Congregando vontades e capacidades coordenou e motivou de forma permanente os militares sob a 

sua chefia, garantindo um elevado nível de coesão e de espírito de corpo na Repartição, implementou um 

sistemático, criterioso e atempado processamento de todo o expediente, granjeando o reconhecimento dos 

seus superiores, pares e subordinados. 

Pelas relevantes qualidades pessoais e profissionais reveladas de que se destacam a lealdade, 

abnegação e espírito de camaradagem, é o Coronel Cesário Rocha merecedor de ver considerados os 

serviços por si prestados, como extraordinários e relevantes tendo os mesmos contribuído 

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

17 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Cor Inf (08893286) Mário Alexandre de Menezes Patrício Álvares, pela elevada 

competência profissional e extraordinário desempenho demonstrados, ao longo de cerca de um ano, no 

exercício do cargo de Comandante do Regimento de Apoio Militar de Emergência (RAME). 

Oficial possuidor de invulgar lealdade, espírito de obediência, espírito de iniciativa e assinalável 

sentido do dever, desenvolveu uma ação de comando responsável e criteriosa, suportada numa excelente 

capacidade de planeamento, organização e no cumprimento das diretivas e orientações superiores, 

conseguindo, com bom senso, inteligência e ponderação, superar todas as diferentes e complexas situações 

com que se foi deparando durante o seu período de comando. 

Com a implementação do modelo de Apoio Militar de Emergência (AME), desde logo soube 

identificar quais as prioridades para o incremento da edificação da Capacidade de AME, apresentando as 

propostas consentâneas com os vetores de desenvolvimento pretendidos ao nível do reequipamento, das 

infraestruturas, da formação, do treino e dos exercícios, a par do comando e controlo de uma atividade 

operacional complexa, cuja visibilidade teve lugar na integração e sincronização dos diversos módulos de 

intervenção do Exército, aquando da ativação do Plano de Apoio Militar de Emergência do Exército 

(PAMEEX). 
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Assim, ao organizar e executar o Seminário “APOIO MILITAR DE EMERGÊNCIA: EVOLUÇÃO 
E TENDÊNCIAS”, o qual contou com conferencistas do European Union Civil Protection Mechanism, 
bem como das Forças Armadas de Espanha e de França, ao participar, como palestrante, em inúmeras 
conferências afetas à Proteção Civil (PROCIV) e ao realizar o segundo Exercício Anual de AME, o “FÉNIX 
19”, em Idanha-a-Nova, onde se exercitaram as Capacidades de Comando e Controlo da Unidade de Apoio 
Militar de Emergência (UAME) e de Projeção de Recursos Humanos e Materiais de AME, contribuiu de 
forma inequívoca e de elevada visibilidade para a divulgação e promoção do RAME, no seio do Exército, 
junto da sociedade civil, como também para o treino das capacidades do Ramo, em estreita colaboração 
com os diferentes agentes de PROCIV. 

Dotado de uma singular capacidade de liderança e espírito de missão, extremamente sensato e 
empreendedor, nunca regateou esforços no planeamento, na coordenação, na execução e na supervisão das 
diversas tarefas e missões acometidas ao seu Regimento, no âmbito do PAMEEX19, sendo merecedor da 
plena confiança do Comando do Exército, na responsabilidade de gerir recursos humanos e materiais das 
mais variadas Unidades do Exército. 

Atento aos desafios colocados no que concerne à retenção de Praças, desde logo aplicou os seus 
conhecimentos, promovendo práticas pedagógicas e metodológicas integradoras e potenciadoras que 
garantissem a qualidade de todo um processo formativo a quando da realização dos Cursos de Formação 
Geral Comum de Praças do Exército, no RAME. 

De facto, a sua ação foi notória na forma exemplar como identificou as medidas motivacionais dos 
formandos e colocou em prática um conjunto de procedimentos no sentido de minimizar as taxas de atrição 
durante o percurso formativo e em simultâneo, consciente que o Regimento, sob o seu Comando, é uma 
das portas de entrada no Exército para os jovens ali incorporados, capacitar os futuros militares de forma a 
melhor, compreender e se integrarem nos Valores Militares. 

De destacar, igualmente, que ao nível da Formação, em Apoio Militar de Emergência, a sua ação foi 
determinante, constituindo-se o RAME como responsável por ministrar as instruções aos militares dos 
Pelotões de Rescaldo e Vigilância Ativa pós incêndio, do Exército e da Marinha, dos Destacamentos de 
Engenharia, do Exército e da Força Aérea, dos Oficiais de Ligação das Forças Armadas à ANPC, do, pela 
segunda vez realizado, Estágio de Missões de Proteção Civil, destinado aos Cadetes Alunos do 4.º Ano, do 
Exército e da Guarda Nacional Republicana, da Academia Militar e do, sublinha-se, desenvolvimento de 
sinergias com a Universidade de Coimbra e o Instituto Politécnico de Tomar, com vista a ser criados 
Estágios e Ações de Formação especializados na área do saber relativo ao AME. 

Na área sociocultural, o Coronel Mário Álvares concretizou um vasto e reconhecido trabalho, com a 
abnegação e entrega que o caraterizam, a par de uma sólida cultura geral e militar, que possibilitou ao 
RAME a integração plena na comunidade civil, local e regional. 

Soube, igualmente, rentabilizar as infraestruturas do RAME, ao nível da Equitação, mantendo as 
aulas de Hipo terapia para alunos com necessidades especiais, em apoio aos Agrupamentos de Escolas de 
Abrantes e do Sardoal, o que releva o suprimento de uma necessidade muito específica junto da comunidade 
local e em prol dos que a necessitam. 

Neste plano, já no âmbito desportivo, sempre apoiou a realização dos Concursos Nacionais de 
Combinado, projetando o Regimento a nível nacional, no desporto equestre. 

Tendo sempre presente o Dever de Memória, promoveu a realização de cerimónias militares, 
nomeadamente as de Juramento de Bandeira, em espaços públicos nos Municípios de Abrantes, Constância, 
Nisa, Gavião, Rossio ao Sul do Tejo, nos quais sempre homenageou os antigos Combatentes, 
demonstrando, uma vez mais, que sendo o percursor da mais jovem unidade Regimental do Exército, 
sempre soube honrar e dignificar o legado daqueles que nos antecederam e que se constituem como 
exemplo. 

Em paralelo, nunca regateou esforços nos apoios à Liga dos Combatentes, Núcleo de Abrantes, 
atingindo um nível de apoio à Família Militar digno de registo e alvo dos maiores elogios da comunidade 
militar local e respetivas famílias. 

É de salientar a maneira como, a par de uma gestão rigorosa dos recursos financeiros e materiais à 
sua disposição, organizou as prioridades de intervenção nas instalações da sua Unidade, possibilitando 
inúmeras atividades de manutenção e conservação, designadamente, na contínua melhoria das condições 
de trabalho e de bem-estar dos militares que servem no RAME, destacando-se as relativas ao alojamento 
das Praças, nas de Segurança, através da adequação dos diferentes Planos aos recursos disponíveis, e nas 
de Gestão, pela introdução de novas plataformas colaborativas e o melhoramento das condições para 
acolher as valências essenciais para o Encargo Operacional. 
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Pela significativa atividade desenvolvida e pelo seu evidente valor militar, o Coronel Mário Álvares 
mostrou ser detentor de excecionais qualidades e virtudes militares, alicerçadas na prática, em alto grau, da 
virtude da honra e na afirmação constante de elevados dotes de caráter, tornando-se merecedor deste público 
louvor e digno de que os serviços por si prestados, em prol do Regimento de Apoio Militar de Emergência, 
do Comando das Forças Terrestres e, consequentemente, do Exército, sejam considerados extraordinários, 
extremamente relevantes e de elevadíssimo mérito. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Inf (10995883) José António Teixeira Leite, pela forma extraordinariamente 

competente e dedicada como ao longo de trinta e nove anos serviu o Exército. 
Iniciou a sua carreira militar, como subalterno, no Regimento de Infantaria do Porto, onde no 

exercício de funções de comandante de Companhia de Instrução, demonstrou elevada capacidade de 
comando e grande vocação para transmitir conhecimentos, incentivando e orientando os seus graduados 
para que a formação atingisse níveis elevados de rendimento. 

Promovido a Capitão em 1989, no comando de Companhias Operacionais e de Serviços tanto no 
Regimento de Infantaria de Chaves como no Regimento de Infantaria do Porto, evidenciou assinaláveis 
conhecimentos técnico-profissionais, garantindo que atingissem alto grau técnico-militar, elevados níveis 
de prontidão e que os militares sob o seu comando evidenciassem inexcedível compostura e elevado nível 
de disciplina. 

Colocado em 1993, ainda como Capitão, no Quartel General da Região Militar Norte, no cargo de 
chefe da Secção de Recrutamento e Mobilização da Repartição de Pessoal, desenvolveu um trabalho de 
excelente qualidade, apresentando estudos e propostas bem fundamentadas, nomeadamente relativas aos 
exercícios regionais de convocação, demonstrando elevada competência profissional, lealdade e dedicação 
ao serviço.  

Posteriormente colocado no Estado-Maior do Exército desempenhou funções no Grupo de Trabalho 
“Aviação Ligeira do Exército”, entre setembro de 1994 e agosto de 1995, e foi Chefe da Repartição de 
Planeamento Forças/DPP/EME, entre agosto de 1995 e julho de 1996, tendo patenteado assinalável espírito 
de bem servir e conhecimentos técnico-profissionais que lhe permitiram ser um elemento considerado no 
aspeto do apoio à decisão. 

Com o posto de Major regressou, em 1996, ao Comando da Região Militar do Norte, assumindo 
inicialmente o cargo de adjunto do Chefe da Repartição de Pessoal do Quartel General e, posteriormente, 
o de chefe da Repartição, denotando espírito de sacrifício e uma notável capacidade de organização e 
planeamento designadamente na gestão dos militares, pugnando pela transparência e previsões nos Planos 
de Movimentos Anuais. 

Promovido ao posto de Tenente-Coronel, em 2000, foi colocado na Escola Prática de Serviços de 
Transportes, onde desempenhou as funções de Comandante de Batalhão de Instrução, destacando-se pela 
sua dedicação e empenho, transmitindo sempre de forma correta e pedagógica as diretivas superiores, 
garantindo assim a devida coesão e espírito de corpo do Batalhão, numa altura de profundas mudanças no 
sistema de instrução do Exército com a implementação dos cursos para militares RV/RC. Chamado 
simultaneamente a desempenhar o cargo de 2.º Comandante da Escola, revelou-se um indispensável elo de 
ligação e coordenação entre o Comandante e os escalões subordinados e demonstrou possuir grande 
capacidade de comando, contribuindo de forma decisiva para o sucesso dos mais importantes eventos 
realizados, nomeadamente, das comemorações do dia da Unidade e Encontro Anual de Artistas. 

De regresso à sua guarnição militar, em 2002, foi colocado no Quartel General da Região Militar do 
Norte, assumindo o cargo de chefe da Repartição de Operações, Informações e Segurança, onde, fruto da 
sua grande experiência e capacidade de coordenação, que se destacou pela forma extraordinariamente 
empenhada e eficiente como analisou, planeou e respondeu às várias, complexas e sensíveis situações, 
designadamente a participação das Unidades e Órgãos da Região no “Euro 2004”. Chamado a exercer as 
funções como Sub-CEM/QG/RMN, mais uma vez ficaram bem patentes as suas qualidades de 
planeamento, direção e controlo, nos exercícios das séries de “Alcaide Faria” e “Frente Norte”, nos quais 
exerceu as funções de Chefe do Estado-Maior da Brigada de Defesa Territorial do Norte, evidenciando 
relevantes qualidades pessoais, elevada competência técnico-profissional e espírito de missão. Merece 
ainda especial destaque, o trabalho desenvolvido na organização e preparação das Cerimónias 
comemorativas do dia do Exército, na cidade do Porto em 2004 e na coordenação dos grupos de trabalho 
para a operacionalização do uso da Rede Dados pelas Unidades e Órgãos da Região Militar do Norte e para 
a transformação do RA5 em Centro de Formação Geral. 
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De março de 2006 a junho de 2013 exerceu funções na Autoridade Nacional de Proteção Civil, como 
Comandante Operacional Distrital do Porto, tendo sido promovido a Coronel em 2007. A sua ação foi 
reconhecida como tendo prestigiado o Exército e as Forças Armadas, graças ao excecional nível de 
planeamento operacional e capacidade de articulação, entre os agentes de proteção civil demonstrados, 
designadamente, aquando da realização, no Porto, dos eventos “Red Bull Air Race”, no combate aos 
incêndios florestais, no acompanhamento da execução das obras do Túnel do Marão e na concretização dos 

exercícios de proteção civil no âmbito do Plano Especial de Emergência do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro. 

Colocado em 2015 na Direção de Serviços de Pessoal (DSP), como chefe do Gabinete de Segurança 
e Saúde no Trabalho do Exército, procedeu com poucos meios ao seu levantamento e organização 
manifestando assinalável espírito de bem servir e de abnegação. Assumindo em 2016 o cargo de Subdiretor 
da DSP, demonstrou superiores competências na consolidação da instalação da DSP em Vila Nova de Gaia, 

na coordenação e supervisão da componente Exército nas Peregrinações Militares a Fátima e na promoção 
e renovação da imagem dos Órgãos Musicais. É de realçar ainda, os elevados dotes de caráter manifestados 
no relacionamento com os seus pares e subordinados, que lhe granjearam grande estima e consideração e 
concorreram para um excelente espírito de colaboração e disciplina entre os militares desta Direção. 

Durante o ano de 2018 desempenhou, com uma liderança empenhada, inteligente e eficaz em regime 
de substituição o cargo de Diretor de Serviços de Pessoal. A sua ação fez-se sentir na assistência na doença 

aos militares e respetivas famílias e no apoio aos antigos combatentes e deficientes das Forças Armadas, 
onde agilizou tarefas e desburocratizou procedimentos, bem como no redesenhar da organização e 
tramitação dos processos de averiguações por acidente ou doença. É igualmente de enaltecer a sua ação 
motivadora e orientadora no êxito da entrada em produtivo, a 01 de janeiro de 2019, do modulo de 
vencimentos do SIG/RHV, e implementação das significativas e sucessivas alterações verificadas na 
legislação enquadrante dos vencimentos e abonos e dos normativos aplicáveis. Assumindo novamente o 

cargo de Subdiretor da DSP em 2019, desenvolveu um excelente trabalho na coordenação do emprego dos 
órgãos musicais e na manutenção da sua motivação através de propostas de aquisição de instrumentos e de 
reconhecimento de serviços prestados pelos militares músicos. 

Norteando a sua extensa carreira militar, pela afirmação de excecionais qualidades e virtudes 
militares, o Coronel Teixeira Leite, no momento em que por imperativos legais cessa o serviço ativo, é de 
inteira justiça, considerar os serviços por si prestados como extraordinários, relevantes e distintos. 

08 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Art (18565583) Luís Manuel Garcia de Oliveira, pela forma muito honrosa, 

competente e distinta como exerceu, nos últimos três anos, o cargo de Comandante da Unidade de Apoio 

do Estado-Maior do Exército (UnAp/EME), evidenciando relevantes qualidades pessoais, acentuado 
espírito de missão e apurado sentido de responsabilidade.  

Escolhido para o desempenho do importante e exigente cargo de Comandante da UnAp/EME, 
confirmou possuir uma invulgar capacidade de liderança e acentuada competência profissional, virtudes 
refletidas no modo como interpretou de forma correta, objetiva e esclarecida, a missão da Unidade sob o 
seu Comando e as orientações e diretivas superiores recebidas, revelando sempre comprovado espírito de 

sacrifício e de obediência.  
As suas excecionais qualidades e virtudes militares contribuíram, decisivamente, para que 

procedesse, no âmbito da sua ação de Comando, à apresentação de propostas consistentes, realistas e bem 
fundamentadas, respeitantes ao vasto e complexo conjunto de matérias à sua responsabilidade, 
designadamente, nos domínios orçamental, de gestão das infraestruturas e do apoio administrativo-logístico, 
aos mais de mil e setecentos militares colocados na UnAp/EME, muitos dos quais a prestar serviço fora da 

estrutura orgânica do Exército, em território nacional ou no estrangeiro. Com efeito, as medidas que propôs 
e as que foram por si implementadas, resultaram num reforço significativo da eficiência, eficácia e 
economia global do Estado-Maior do Exército (EME), com reflexos muito positivos para o prestígio da 
Unidade de Apoio e para o cumprimento da sua missão. Merecem destaque, os assinaláveis resultados 
alcançados pelo Coronel Luís Oliveira no processo de recuperação e manutenção das infraestruturas à 
responsabilidade de UnAp/EME, conseguindo articular os meios existentes de forma eficiente e 

minimizando o impacto decorrente de um grande acréscimo das áreas de responsabilidade atribuídas a esta 
Unidade, decorrente da implementação de ações de reestruturação adotadas pelo Exército.  
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A sua carreira militar, com cerca de vinte e nove anos, após o seu ingresso no quadro permanente, 
foi sempre pautada por elevados dotes de profissionalismo, dedicação e espírito de sacrifício. Virtudes 
militares demonstradas de forma permanente nas Unidades, Estabelecimentos e Órgãos onde serviu, 
realçando o Grupo de Artilharia de Campanha da Brigada Mecanizada, algumas Divisões do Estado-Maior 
do Exército e a Academia Militar. Nestes locais, desempenhou um largo espectro de cargos e funções, de 
início de natureza operacional passando, posteriormente, pelos diferentes níveis de planeamento, até à 
docência e funções de Comando. Em todas estas funções, evidenciou, de forma constante, um elevado 
espírito de missão com profundo sentido do dever e de colaboração e um apurado sentido de disciplina 
associado a uma grande responsabilidade e elevada capacidade de organização. Dotes que, reveladores de 
uma acentuada competência e empenho, se traduzem em qualidades de liderança, correção, sobriedade e 
de grande nobreza de caráter, reconhecidos num conjunto assinalável de louvores e condecorações, com 
que foi sendo agraciado ao longo da sua carreira militar.  

Por tudo quanto precede, e no momento em que assume nova etapa da sua vida profissional e pessoal, 
transitando para a situação de Reserva, é naturalmente justo e muito grato ao Comandante do Exército, 
enaltecer e reconhecer as suas excecionais qualidades e virtudes militares, relevando a afirmação constante 
de elevados dotes de caráter, lealdade, abnegação, reconhecida coragem moral, e espírito de sacrifício, 
assim como o contributo que deu ao Exército ao longo da sua carreira militar cujo corolário se materializou 
no Comando da Unidade de Apoio do Estado-Maior do Exército. É, pois, o Coronel Luís Oliveira digno 
deste público louvor e da maior consideração e apreço, relevando os serviços por si prestados, como 
extraordinários, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército. 

22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o Cor Tm (01860184) Fernando Dias de Matos, pela forma extraordinariamente competente 

e altamente prestigiante, como desempenhou ao longo da sua carreira de cerca de 36 anos de serviço efetivo, 
os diferentes cargos que lhe foram atribuídos, tendo revelado em permanência elevada competência profissional, 
abnegação, assinalável espírito de missão, sólida formação militar e humana, e grande sentido de camaradagem. 

Após ter concluído a Academia Militar, iniciou a sua carreira como oficial subalterno no Regimento 
de Transmissões, cedo revelando potencial para vir a constituir-se como um distinto Oficial, pelo zelo e 
aptidão para bem servir desde logo evidenciado, destacando-se no exercício das funções que lhe foram 
cometidas, designadamente como Adjunto da Companhia de Guerra Eletrónica. 

Posteriormente, colocado na Escola Prática de Transmissões, no cargo de Comandante da 
Companhia de Campanha do Batalhão de Transmissões, o qual desempenhou de forma dedicada e eficiente, 
demonstrou grande capacidade de organização e elevada competência técnica, qualidades que lhe 
permitiram alcançar excelentes resultados na formação dos militares dessa subunidade. Na Direção de 
Ensino, como Chefe da Subsecção de Instrução Geral de Tática de Exploração e Segurança de Transmissões, 
fez parte do Grupo de Trabalho interno criado para a elaboração da arquitetura do Sistema de Informação e 
Comunicações Tático na definição dos requisitos operacionais e de sistema, onde com grande determinação, 
soube adaptar-se e integrar-se facilmente, realizando com grande eficácia todas as tarefas que lhe foram atribuídas. 

Colocado no Comando e Quartel-General do Campo Militar de Santa Margarida como Major, 
desempenhou o cargo de chefe do Centro de Telecomunicações Permanentes com muito zelo e aptidão. 

 No regresso à Escola Prática de Transmissões, chefiou a Secção de Pessoal durante cerca de sete 
anos, conseguindo ultrapassar as dificuldades decorrentes da conjuntura de redução de efetivos, permitindo 
com êxito uma gestão de pessoal adequada às necessidades da sua Unidade, constituindo-se num excelente 
colaborador do Comandante, através das informações e propostas que oportunamente produziu, nunca 
deixando durante esse período de ministrar formação, denotando inexcedível dedicação e reconhecida 
coragem moral.  

Como Tenente-Coronel e no cargo de Comandante do Batalhão de Transmissões, subunidade da 
Componente Operacional do Sistema de Forças, que desempenhou durante cerca de quatro anos, destacou-se 
pela elevada capacidade de organização e liderança no planeamento e preparação das atividades de treino 
operacional do apoio de combate em comunicações e sistemas de informação, bem como no apoio de 
combate no contexto do Sistema de Informação e Comunicações Tático (SIC-T), materializados nos 
diversos exercícios, sectoriais, nacionais e internacionais realizados. Salienta-se também o profissionalismo 
e competência técnico-profissional colocados na organização do Seminário “O Apoio de Comunicações e 
Sistemas de Informação às Grandes Unidades (Brigada) do Sistema de Forças Nacional”, e na 
sensibilização e apoio prestados no âmbito da certificação de segurança dos módulos SIC-T em NATO 
SECRET.  
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Em agosto de 2016 foi nomeado por escolha segundo comandante do Regimento de Transmissões, 

cargo que desempenhou num período de fortes constrangimentos no que respeita a recursos humanos, 

sabendo de forma muito competente encontrar soluções adequadas para vencer os desafios quotidianos, 

através de grande capacidade de organização, planeamento, espírito de sacrifício e excelentes relações 

humanas, tornando-se um elemento decisivo na concretização de diversos apoios logísticos de elevada 

responsabilidade solicitados à sua Unidade, nomeadamente as comemorações do Dia da Marinha e do Dia 

de Portugal em 2017, que aliou a uma exímia ponderação e disponibilidade. 

Nomeado para as exigentes funções de Chefe do Gabinete de Apoio, da Direção de Administração 

de Recursos Humanos, confirmou as excelentes qualidades pessoais e profissionais que revelou ao longo 

da sua carreira militar, que lhe permitiu obter excelentes resultados na assessoria que presta à Direção, no 

acompanhamento dos diversos assuntos transversais às suas Repartições, na preparação de estudos, 

brífingues e apresentações, entre outras atividades, denotando uma excelente preparação concetual e uma 

invulgar cultura militar, revelando em todas as situações, bom senso e ponderação, que muito contribuíram 

para a transparência e previsibilidade dos atos praticados. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam os elevados 

dotes de caráter, a lealdade e o elevado sentido de dever, demonstrou o Coronel Fernando Matos ser 

merecedor que os serviços por si prestados, materializados em atos de esclarecido e excecional zelo, no 

cumprimento das missões que lhe foram cometidas, sejam considerados extraordinários, relevantes e de 

muito elevado mérito. 

17 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Cav (19066496) Duarte Jorge Heitor Caldeira, pela forma muito competente como 

exerceu, durante cerca de quatro anos, as funções de Ajudante de Campo de Sua Excelência o 

Presidente da República. 

Oficial distinto, com inequívoco espírito de missão, soube interpretar corretamente as necessidades 

do exigente serviço de apoio direto a Sua Excelência o Presidente da República e Comandante Supremo 

das Forças Armadas, evidenciando a sua capacidade de adaptação, de molde a poder bem servir nas 

diferentes circunstâncias.  

Detentor de uma sólida formação militar, o Tenente-Coronel Caldeira destaca-se pela sua competência 

técnico-profissional e disponibilidade para o serviço, revelando as suas qualidades cívicas e virtudes 

militares, através da temeridade da sua conduta.  

Militar que patenteia um eminente sentido do dever, cumpriu, com desassombro, as tarefas que lhe 

foram confiadas, tendo sabido interagir, de forma eficaz, com as várias assessorias da Presidência da 

República e demais entidades envolvidas na preparação das diversas deslocações de Sua Excelência o 

Presidente da República no País e no estrangeiro.  

O Tenente-Coronel Duarte Jorge Heitor Caldeira demonstrou ser possuidor de elevados atributos 

morais e profissionais, tendo, no desempenho das suas funções, prestado serviços militares altamente 

meritórios e reconhecidamente relevantes e distintos, dignificando assim o Exército e as Forças Armadas 

Portuguesas. 

24 de janeiro de 2020. — O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA. 

(Louvor n.º 47/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 
 
Louvo o TCor Inf (04415686) Joaquim Camilo de Sousa Monteiro, do Centro de Tropas de 

Operações Especiais (CTOE), pelo elevado nível demonstrado no desempenho das várias funções ao longo 

dos últimos quatro anos, nomeadamente como 2.º Comandante, cargo que desempenha desde 03 de 

setembro de 2018. 

No desempenho da função de Chefe da Secção de Formação em acumulação com a função de Chefe 

do Núcleo de Prevenção de Acidentes, cargos que desempenhou por um período de cerca de três anos, 

liderou todo um trabalho profundo de adequação dos referenciais de formação às novas orientações 

emanadas superiormente para a formação e percursos formativos no Exército, garantindo o planeamento e 

a execução da formação com elevados níveis de sucesso, fruto da sua elevada competência profissional, 

caráter firme e grande coragem moral, evidenciados em momentos de maior trabalho, em que a exigência 
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e o esforço para a coordenação e acompanhamento das complexas e arriscadas atividades dos Cursos de 

Operações Especiais lhe exigiram, conseguindo dar pronta e eficaz resposta às necessidades de formação 

neste domínio, evidenciando, uma vez mais, espírito de sacrifício e excecional zelo dignos de nota, cujo 

acerto e superior resultado alcançado, ficaram demonstrados, quer na rápida aprovação de todos os 

referenciais dos Cursos de Operações Especiais, quer na qualidade dos resultados atingidos pela Unidade 

no âmbito da Formação. Oficial distinto, de caráter íntegro, sólida formação ética e militar, e notável apego 

aos mais nobres ideais de serviço, foi inexcedível na disponibilidade e na obediência aos propósitos do 

Comando da Unidade na área da Segurança e Saúde no Trabalho, tendo desenvolvido também aqui um 

trabalho muito meritório, pela dinâmica que impôs, incentivando ao planeamento, direção e supervisão de 

todas as atividades de segurança e prevenção de acidentes, indo desta forma ao encontro dos objetivos do 

Exército nesta matéria.  

Nas funções de 2.º Comandante e Chefe de Estado-Maior do CTOE, confirmou as excecionais 

qualidades de comando e de liderança que já lhe eram sobejamente conhecidas, num quadro de parcos 

recursos humanos, materiais e financeiros, que exigiram da ação de comando grande flexibilidade, superior 

capacidade de controlo num quadro de respostas a tarefas e missões múltiplas e, sobretudo, adesão a novos 

processos internos geradores da economia de meios e recursos, que com iniciativa e qualidade soube propor, 

incentivar e acompanhar na sua execução. No desenvolvimento das inúmeras tarefas que lhe incumbiu 

planear, prever, propor e supervisionar, revelou-se por uma afirmação constante de elevados dotes de 

caráter, com particular ênfase para a sua tenacidade, imaginação e iniciativa, que sempre nortearam a sua 

conduta, quer no relacionamento de trabalho com a estrutura do Exército quer no relacionamento com as 

mais diversas Entidades Civis, para além do inexcedível apoio e disponibilidade para com os oficiais de 

estado-maior e comandantes subordinados. Também no exercício das suas funções, demonstrou invulgar 

capacidade de trabalho e de organização, na forma exemplar como preparou e comandou as tropas em 

Parada Militar nas várias cerimónias de Juramento de Bandeira e encerramento de Cursos que se realizaram 

no CTOE, que em muito contribuíram para valorizar a imagem do Exército Português junto dos familiares 

dos recrutas e formandos. Nos momentos em que substituiu o Comandante foi notável a sua ação de 

liderança, a sua lealdade e obediência, permitindo a continuidade serena e eficaz da ação de comando. 

Oficial de reconhecida craveira, profundo conhecedor da realidade da Unidade e das Operações 

Especiais, em que as diversas áreas funcionais interagem num saudável diálogo transversal, potenciando o 

rendimento do conjunto, numa atitude de franca camaradagem e lealdade, interagiu de modo brilhante, 

dinamizando os grupos de trabalho onde se inseriu, evidenciando dotes de natureza extraordinária, grande 

dinamismo, sólida formação militar, singular proficiência e uma invulgar dedicação, manifestando, em 

permanência, uma elevada competência técnico-profissional e aptidão para bem servir nas diferentes 

circunstâncias, sendo digno de realçar o contributo que deu para o Plano Diretor do CTOE, quer na fase de 

planeamento, quer já na fase de execução, onde revelou a sua inteira dedicação, com sacrifícios pessoais, 

materializadas no prolongamento quase diário da sua atividade, muito para além das horas normais de 

serviço. Salienta-se ainda, o profícuo trabalho que realizou como Gestor do projeto de implementação das 

Forças de Operações Especiais, que se constituiu como um modelo para os demais projetos do Exército e 

que se refletiu no fornecimento de material sofisticado com que a Força de Operações Especiais tem vindo 

a ser equipada.  

Assim, é com inteira justiça que louvo o Tenente-Coronel Joaquim Monteiro pelas suas qualidades 

pessoais, militares e profissionais, bem assim pela forma altamente dedicada, eficaz, competente e meritória 

como desempenhou as funções acima enunciadas, sendo digno de ser apontado à consideração pública e 

merecedor de ocupar postos de maior responsabilidade e cargos de maior risco, devendo os serviços por si 

prestados serem considerados como distintos, relevantes e extraordinários, dos quais resultou honra e lustre 

para a Pátria. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 

Louvo o TCor Art (01687088) João Manuel dos Prazeres Mota Pereira, pela forma 

excecionalmente competente, dedicada e eficiente como vem exercendo, há cerca de dois anos e meio, as 

funções de Comandante do Estabelecimento Prisional Militar (EPM). Oficial de reconhecida coragem 

moral, íntegro e muito determinado, serve com notável devoção o Exército, demonstrando possuir um 

conjunto de qualidades humanas e profissionais de eleição, que tem vindo amplamente a consolidar. 
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Revelando assinalável espírito empreendedor e dinamismo, foi exemplar a dedicação e o entusiasmo 
como integrou o EPM junto da sociedade civil e entidades locais por via de protocolos e acordos de 
cooperação, permitindo aos reclusos efetuarem trabalhos a favor da comunidade, para além das condições 
especiais de acesso às instalações de apoio do Município de Tomar e formação certificada no Agrupamento 
de Escolas aos reclusos, militares e civis do EPM. 

No âmbito da componente penitenciária merece especial relevo a forma ponderada, assinalavelmente 

esclarecida e institucional como se relacionou, particularmente, entre outros, com os Tribunais de Execução 
de Penas, Direcção-Geral dos Serviços Prisionais, Direcção-Geral para Reinserção Social, assegurando, por 
um lado, o estrito cumprimento das penas e medidas privativas de liberdade decretadas pelos órgãos de 
Soberania, e por outro, a progressiva reinserção do militar na Sociedade como cidadão de pleno direito. 

Ainda nesta área salienta-se o intercâmbio com os Estabelecimentos Prisionais Civis (Leiria, Torres 
Novas, Évora, Carregueira e Caxias) potenciando troca de conhecimentos e experiências, aperfeiçoando os 

conhecimentos técnicos, seus e dos seus militares, e em simultâneo projetou a imagem de excelência do 
EPM junto dos seus congéneres civis. 

O Tenente-Coronel Mota Pereira tem demonstrado uma permanente capacidade de analisar a 
situação e redefinir as suas orientações ajustando a sua ação e dos seus subordinados à realidade do EPM, 
que face à particularidade de ser um órgão de apoio aos três ramos das FA e GNR, apresenta uma 
dificuldade acrescida ao seu comandante por ter que lidar com militares com quatro origens distintas. 

Apesar disso sempre soube gerir essas diferentes sensibilidades com uma postura ponderada, de bom senso 
e equilíbrio, transmitindo uma imagem de confiança e determinação à população prisional mantendo-a 
sempre psicologicamente estável. 

De enaltecer também o trabalho de excelência desenvolvido em prol da melhoria das condições de 
vida dos reclusos e de quantos prestam serviço no Estabelecimento Prisional Militar, pelas diligências que 
efetuou no sentido de serem efetuadas obras que permitiram melhorar o conforto dos reclusos sem nunca 

colocar em causa a sua segurança, bem como a instalação de meios eletrónicos de vigilância, tornando o 
EPM num estabelecimento de referência quando comparado com os seus homólogos civis, sendo aqui 
notória a sua vontade de bem servir, de abnegação, elevada competência profissional e extraordinário 
desempenho. 

Militar inexcedivelmente metódico e rigoroso, regeu toda a sua ação de Comando por uma 
permanente preocupação, quer na procura das soluções mais adequadas que respondessem à multiplicidade 

de solicitações de ordem humana e judicial, quer, ainda, na gestão da vertente militar do Estabelecimento 
Prisional, revelando, em todas as circunstâncias, um elevadíssimo sentido de responsabilidade e um apurado 
espírito de missão. 

Pelas relevantes qualidades pessoais e virtudes militares evidenciadas, das quais se destacam, o 
espírito de sacrifício, a lealdade, a camaradagem e o sentido do dever, o Tenente-Coronel Mota Pereira 
creditou-se como um oficial naturalmente apto para ocupar postos de maior responsabilidade, tendo 

contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, sendo 
merecedor que os serviços por si prestados que resultaram honra e lustre para o Comando de Pessoal e 
Exército, sejam classificados como extraordinários, relevantes e distintos. 

12 de novembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 
Louvo o TCor Tm (04138589) António Pedro Velez Quaresma Rosa, pela forma altamente 

honrosa, digna, excecionalmente esclarecida e eficiente, como exerceu, no período de janeiro a setembro 
de 2018, as funções de Chefe da Repartição de Comunicações e Sistemas de Informação (RCSI) da Divisão 
de Planeamento de Forças (DPF) do Estado-Maior Coordenador, no Estado-Maior do Exército, seguindo-se as 
funções de Chefe do Gabinete da Direção e Gestão da Informação (GDGI) e atualmente há mais de oito 

meses, as funções de Chefe do Departamento de Ciberdefesa e Segurança da Informação (DepCiberSI), do 
Centro de Transmissões do Exército (CTE) da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI), 
em que evidenciou excecionais qualidades e virtudes militares, enorme capacidade de trabalho, dinamismo 
e elevada competência profissional. 

Militar de elevada adaptabilidade e disponibilidade para o serviço, rapidamente se integrou nos mais 
variados processos em curso da DPF, enquadrados entre as áreas específicas das Comunicações e Sistemas 

de Informação (CSI) até às áreas transversais de planeamento em curso no Exército tais como a Gestão de 
Projetos e a Gestão Estratégica. 
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No âmbito do DepCiberSI/CTE, participou em diversos grupos de trabalho: sob a égide do EMGFA 

na edificação da capacidade de ciberdefesa das Forças Armadas, sob a tutela do Ministério da Defesa 

Nacional, participou no grupo de trabalho para a elaboração da Estratégia Nacional de Ciberdefesa e, 

participou ainda no grupo de trabalho SCRIPTO, sob a responsabilidade do Gabinete Nacional de 

Segurança (GNS), onde se pretende a definição dos requisitos funcionais e técnicos do sistema de 

informação para a gestão e controlo de matérias cripto. 

No âmbito das CSI, de salientar a abnegação e espírito de sacrifício empreendidos nos valiosos 

contributos que produziu no âmbito das várias representações do Exército nos Grupos de Trabalho (GT), 

tais como nos Sistemas de Apoio à Decisão das Forças Armadas, Sistemas de Comando e Controlo 

Conjunto, no GT do desenvolvimento da Capacidade de Ciberdefesa das Forças Armadas e mais 

recentemente, na participação nas Jornadas Técnicas da Arma de Transmissões, realizadas na DCSI, e ainda 

as palestras de sensibilização sobre Segurança da Informação e Ciberdefesa, ministradas em diferentes 

UEO.  

Os seus sólidos conhecimentos na área das tecnologias da informação, contribuíram de forma 

bastante significativa, a uma assertiva gestão do projeto de implementação do Microsoft Project 

Management (MS EPM) no Exército e no apoio e coordenação de um conjunto de estágios e cursos, 

disponibilizando informação no âmbito da ciberdefesa e segurança de matérias cripto, nomeadamente aos 

Cursos de Segurança e Material Cripto, Promoção a Capitão e Sargento-Chefe e estágios aos Módulos de 

Comunicações das Forças/Elementos Nacionais Destacados. O seu contributo resultou numa melhoria 

substancial da qualidade da informação partilhada aos decisores em diversas áreas do planeamento tais 

como na execução da Lei de Programação Militar (LPM), o Programa de Investimento e Despesas de 

Desenvolvimento da Administração Central (PIDDAC) e da Gestão Estratégica no Exército. 

Para além disso, de observar a forma proactiva, diligente e de obediência com que participou em toda 

a componente do planeamento e execução de formação em Gestão de Projetos, bem como na utilização da 

ferramenta MS EPM, sendo estas atividades materializadas nas várias ações de formação efetuadas, bem 

como na liderança da primeira equipa que representou o Exército no evento de Gestão de Projetos Bright 

Challenge 2018. Participou igualmente nas equipas de planeamento e execução de diversos exercícios de 

ciberdefesa tanto ao nível nacional como das organizações de que Portugal faz parte, como é o caso do 

planeamento das edições de 2018 e 2019 do exercício de ciberdefesa do Exército, “CIBER PERSEU”, a 

participação na equipa nacional de planeamento do exercício de ciberdefesa da NATO, CIBER 

COALITION. Realça-se a sua participação na equipa de resposta estratégica no exercício de ciberdefesa do 

Centro de Excelência Cooperativo de Ciberdefesa (CCD COE), Tallinn, LOCKED SHIELDS e a 

participação como assessor para a área ciber na Célula Nacional de Resposta Militar no âmbito do exercício 

de gestão de crises da NATO, CMX 19. 

Como Custódio de Material Cripto do Exército, salienta-se a garantia do cumprimento dos requisitos 

de segurança e procedimentos de produção, distribuição, gestão, controlo, manutenção das matérias cripto 

produzidas e à guarda do Exército, numa clara manifestação de elevados dotes de caráter. 

Como Chefe de Gabinete da Direção e Gestão da Informação da DCSI, apoiou na coordenação de 

diversos eventos de confraternização de antigos militares da Arma de Transmissões, nomeadamente ao 

nível das comemorações das festividades natalícias, no apoio à ação do Diretor, apoio e participação na 

elaboração de notícias e de artigos relativos à DCSI e às Transmissões. Salienta-se ainda o apoio à IGE 

através da participação num conjunto de Inspeções Técnicas de Segurança Militar, para a área da Segurança 

da Informação e Ciberdefesa. 

De esmerada educação, honesto, praticando em elevado grau a virtude da lealdade e pela notoriedade 

do trabalho desenvolvido e espírito de bem servir de que sempre deu provas, o Tenente-Coronel Quaresma 

Rosa, pautou todos os seus atos pelos ditames da honra e mostrou-se, em todas as ações de que foi 

responsável, sempre digno de ocupar postos de maior responsabilidade, pela afirmação constante de 

elevados dotes de caráter e reconhecida coragem moral, sendo como tal de elementar justiça exaltar 

publicamente as suas qualidades e enaltecer os seus serviços, os quais se consideram extraordinários, 

relevantes e distintos, e dos quais resultaram honra e lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de 

Informação e para o Exército Português. 

22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor Eng (07096091) Carlos Alberto Rocha Afonso, pela forma extremamente 

perseverante, competente e determinada como exerceu as funções de 2.º Comandante do Regimento de 

Engenharia N.º 1 (RE1) ao longo dos últimos 25 meses.  

Oficial possuidor de uma excecional capacidade de planeamento e de organização, experiente e 

cordato, assumiu com naturalidade as suas responsabilidades como segundo na linha de Comando e como 

Chefe do Estado-Maior do RE1, descobrindo soluções adequadas e oportunas num quadro de elevada 

complexidade organizacional, caraterizado pela multiplicidade de missões, em resultado das diversas 

valências do RE1. Ao nível do pessoal, soube promover a melhor adequação das competências, saberes e 

interesses dos militares sob o seu comando, com isso contribuindo para a elevação dos seus índices de 

motivação. Numa outra vertente, soube promover a utilização criteriosa dos recursos financeiros da 

unidade, com isso assegurando a disponibilidade de equipamentos e de materiais críticos para as operações 

em curso. Também ao nível da gestão patrimonial desenvolveu uma ação consistente, definindo requisitos 

de utilizador e garantindo a sua satisfação no âmbito das empreitadas e trabalhos de beneficiação de 

infraestruturas e espaços verdes, com destaque para a reabilitação de áreas de apoio à formação, de 

abastecimento de água e de saneamento, de manutenção do património edificado, de melhoramento da 

eficiência energética e da conformação às regras da higiene e segurança no trabalho. Militar dotado de uma 

criatividade assinalável, chamado à coordenação dos diferentes eventos de representação institucional da 

Engenharia Militar, designadamente das cerimónias do Dia da Arma de Engenharia e do RE1, do dia 

comemorativo do ex-Batalhão de Sapadores de Caminhos-de-Ferro, e do Dia da Continuidade, em 2018 e 

2019. Com o seu inexcedível rigor, profissionalismo e lealdade desenvolveu uma ação criteriosa no 

desenvolvimento dos sistemas de vigilância e de controlo de acessos da Unidade, estabelecendo as devidas 

coordenações com as equipas técnicas e apresentando soluções que permitiram validar o funcionamento do 

sistema. Teve, assim, um papel fundamental na atualização do Plano de Defesa do Aquartelamento e na 

redefinição do controlo de acessos ao aquartelamento. 

Foi com zelo que desempenhou as funções de representante nacional no projeto Joint Deployable 

Exploitation and Analysis Laboratory (JDEAL) no âmbito da iniciativa “Pooling & Sharing” da União 

Europeia, dando contributos concretos e institucionalmente alinhados, fundamentais para que as propostas 

portuguesas estejam em sintonia com os objetivos do grupo de trabalho. Desenvolveu os trabalhos iniciais 

para a execução do primeiro curso internacional de Busca Militar, a decorrer em Portugal em 2020, no RE1.  

Revelando excecionais qualidades e virtudes militares, soube congregar esforços no sentido da 

criação de uma identidade comum e da partilha de valores dos quadros do RE1, tendo em vista a integração 

dos processos de gestão, e desenvolveu ação competente, designadamente no realinhamento das Normas 

de Execução Permanente (NEP) e na adoção de procedimentos financeiros coerentes e estáveis. Chamado, 

em acumulação, ao desempenho de funções como Presidente da Comissão de Gerência das Messes de 

Oficiais e Sargentos e Bar de Praças, foi com abnegação, denodo e competência profissional que acomodou 

este novo desafio no contexto da sua função de 2.º Comandante, trabalhando de forma incansável, muito 

para além do horário normal de trabalho, na coordenação das diversas atividades e na consolidação do 

funcionamento das messes em torno do Rancho Geral do RE1. Soube, em todas as circunstâncias, e com 

atenção constante nas preocupações dos militares e funcionários civis do RE1, atender a uma gestão 

rigorosa e criteriosa dos recursos humanos do RE1. Foi notável o seu apoio na gestão dos recursos materiais, 

com orientações claras e transmitidas de forma arguta, sempre com a preocupação em alcançar os objetivos 

delineados. A sua iniciativa e capacidade de antecipação das questões, permitiram atuar, a todo o instante, 

no melhor emprego dos materiais e otimização dos equipamentos e viaturas do RE1. 

Pela afirmação constante de elevados dotes de caráter e espírito de sacrifício, é de toda a justiça 

reconhecer publicamente as excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais que creditam o Tenente-Coronel 

de Engenharia Rocha Afonso como sendo um militar de elevada craveira, que pautou sempre a sua conduta 

de forma exemplar e sempre digno de ocupar postos de maior risco e responsabilidade, devendo, por isso 

os serviços por si prestados ser considerados como extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou 

honra e lustre para o Regimento de Engenharia N.º 1 onde serviu, para a Engenharia Militar e para o 

Exército Português. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor Cav (11578489) António Augusto Vicente, pela elevada competência profissional e 
abnegação, assim como pela forma altamente honrosa e brilhante como, durante mais de três anos, exerceu 
o cargo de Comandante da Unidade de Apoio do Quartel General da Brigada de Intervenção 
(UnAp/QGBrigInt).  

Oficial dinâmico e possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, manifestou, em 
permanência, níveis de motivação invulgares e uma atitude muito positiva, essenciais à realização de tarefas 
pelas quais foi responsável, como, entre outras, o planeamento e a coordenação do Dia da Defesa Nacional 
em Coimbra, em que o seu bom senso, ponderação e serenidade foram decisivos para ultrapassar 
dificuldades e obstáculos associados aos recursos necessários. 

Provido de uma sólida formação militar, lealdade, espírito de sacrifício e de obediência, cultivou em 
subido grau o sentido do dever e o espírito de missão e pautou a sua ação por uma inexcedível correção, 
total dedicação ao serviço e contínua disponibilidade, evidenciando uma preparação técnica que em muito 
contribuiu para o bom desempenho nas tarefas que lhe foram confiadas. 

Oficial dotado de elevadas qualidades humanas, às quais soube adicionar um pragmático sentido 
militar, tendo, como comandante, granjeado o respeito e a estima dos seus subordinados, assim como, a 
consideração dos seus superiores hierárquicos.  

A capacidade de organização e supervisão demonstrada, assim como o conhecimento e experiência 
militar patenteados, foram determinantes para a consecução dos frequentes e permanentes desafios que 
foram colocados à UnAp/QGBrigInt, dos quais se destacam a execução dos apoios a atividades tão 
diversificadas, tais como: as Mostras de Doçaria Conventual; o Encontro de Artes e as diferentes cerimónias 
militares associadas às comemorações do Dia da Brigada; o Armistício da Grande Guerra; a Evocação e 
Homenagem a D. Afonso Henriques, Patrono do Exército; e visitas de Altas Entidades ao Aquartelamento. 

Transparece, de forma vincada, a sua capacidade de liderança, mantendo os seus subordinados 
naturalmente controlados e alinhados com o conceito que definiu para o seu comando, o que tem permitido 
fomentar significativos níveis de produtividade. 

Imbuído de grande dinamismo, o seu singular desempenho refletiu-se na concretização de 
importantes obras de manutenção e conservação das infraestruturas do Aquartelamento de Santana, 
nomeadamente, a requalificação dos alojamentos dos sargentos, a instalação de casa de banho no ginásio, 
a divisão das casernas das praças masculinas e femininas, o alojamento para o pessoal de serviço, a 
colocação de portas e janelas no refeitório geral e messes, a restauração das colunas dos claustros e a 
implantação do sistema de videovigilância. 

Por tudo o que precede, e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, é o Tenente-Coronel 
António Vicente merecedor deste público louvor, devendo os serviços por si prestados serem considerados 
como distintos, extraordinários e relevantes, dos quais resultou honra e lustre para a Unidade de Apoio do 
Quartel-General, para a Brigada de Intervenção, para o Exército e para a Instituição Militar. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Inf (00199093) Marco Paulo Machado Custódio, da Direção de Comunicações e 

Sistemas de Informação (DCSI), pelas relevantes qualidades pessoais, excecional desempenho e exemplar 
dedicação ao serviço, demonstrado nos dois últimos anos, no exercício da função de chefe do Departamento 
de Desenvolvimento Aplicacional e Business Intelligence (DDABI), a qual acumulou com a docência da 
cadeira de Programação e Computadores na Academia Militar, bem como pelas excecionais qualidades e 
virtudes militares que desde sempre patenteou na execução das mais variadas tarefas que lhe foram 
confiadas. 

Sob a superior chefia do Tenente-Coronel Marco Custódio, o DDABI foi eficiente e eficaz, 
desenvolvendo com grande ritmo soluções aplicacionais para apoio à gestão de processos, recursos e 
informação, a nível dos órgãos de Comando do Exército, das quais se destacam as soluções desenvolvidas 
para apoio à gestão e administração de recursos humanos e para a disponibilização e partilha online de 
informação institucional e pessoal. 

É de inteira justiça ser destacado que o nível de eficiência atingido na manutenção das aplicações 
legadas do Exército, ou no desenvolvimento de novas soluções aplicacionais, muitas das quais da sua 
exclusiva autoria, se deveu à sua extraordinária e reconhecida competência técnico-profissional, 
inexcedível abnegação e grande espírito de sacrifício, o qual ficou patente nas muitas das suas horas de 
lazer e merecido descanso que dedicou para atingir as melhores soluções para que a DCSI, a Academia 
Militar e o Exército pudessem cumprir melhor a sua missão. 
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Ficou patente também que se deveu ao seu louvável espírito de iniciativa, grande criatividade, 

apurado sentido de organização e inexcedível capacidade de trabalho, o facto do departamento por si 

chefiado, nos dois últimos anos, tivesse apresentado excelentes resultados no desenvolvimento e 

manutenção de novos módulos aplicacionais, dos quais se destacam o Sistema de Registo e Controlo de 

Apoios e Entidades Externas – Planos e Protocolos (SIRCAPE-PP), o Sistema de Registo e Controlo do 

Plano de Missões ao Estrangeiro (SIRCPME), o Sistema de Registo e Controlo da Inspeção Geral do 

Exército (SIRCIGE), o Sistema Integrado para o Processo de Aquisições do Exército (SIPA) e o Portal de 

Apoio à Decisão, soluções que vieram permitir uma maior eficácia na gestão de processos e recursos, bem 

como aceder à informação relevante para a tomada de decisão de forma mais fácil e rápida. 

Mas é sobretudo merecedor de relevo, o engenho e ciência, com que continuamente mantinha e 

atualizava inúmeras soluções aplicacionais, ao mesmo tempo que desenvolvia novas soluções para as mais 

diversas áreas, sendo de destacar: o serviço aplicacional para adaptar a estrutura orgânica do Exército ao 

módulo de Recursos Humanos e Vencimentos (RHV), do Sistema de Gestão Integrado da Defesa Nacional 

(SIGDN-RHV), bem como a continuidade da sincronização com as aplicações legadas; o serviço 

aplicacional para operacionalização do Sistema de Avaliação do Mérito dos Militares da Forças Armadas 

(SAMMFA), peça essencial para o órgão gestor dos recursos humanos e para os Conselhos das Armas e 

Serviços; o Portal de Informações Pessoais; o serviço aplicacional desenvolvido para determinação da 

recuperação do tempo de serviço congelado e inerente posição remuneratória, desafio da maior 

complexidade e dificuldade, que resolveu com máxima eficiência e eficácia; o portal da Messe de Lagos e 

Tavira, ou a operacionalização do  Sistema Integrado de Gestão Académica (SIGA),da Academia Militar. 

Com a sua pertinente e constante atitude inovadora, permanente disponibilidade, e inexcedível 

espírito de missão, praticando em elevado grau a virtude da lealdade e obediência, o Tenente-Coronel 

Marco Custódio, pautou todos os seus atos pelos ditames da honra e mostrou-se, em todas as ações de que 

foi responsável, sempre digno de ocupar postos de maior responsabilidade, pela afirmação constante de 

elevados dotes de caráter e competência profissional, sendo da mais elementar justiça, exaltar publicamente 

as suas qualidades e enaltecer os seus serviços que se consideram relevantes e extraordinários, contribuindo 

para um Exército mais moderno, credível e de elevada prontidão e competência. 

22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Tm (06782391) Rogério Morgado Ferreira, da Direção de Comunicações e Sistemas 

de Informação (DCSI), pela extraordinária competência profissional e excecionais qualidades e virtudes 

militares evidenciadas ao longo dos últimos dois anos, no exercício, em acumulação, das funções de chefe 

da Repartição de Comunicações e da Repartição de Sistemas de Informação, da DCSI.  

Oficial detentor de conhecimento e experiência ímpar na sustentação, manutenção e evolução 

tecnológica do Sistema de Informação e Comunicações Operacional (SIC-Op), o Tenente-Coronel Rogério 

Ferreira tem sido um dos elementos mais influentes para o cumprimento da missão da DCSI, sendo de 

reconhecer que o seu louvável espírito de iniciativa, aliado a uma extraordinária organização e rigor, bem 

como extraordinária competência técnica e conhecimento, tem permitido que por maiores e mais complexos 

que tenham sido os desafios, no âmbito do sistema de informação e comunicações, os mesmos tenham sido 

alvo de propostas de soluções, tecnologicamente evoluídas, realistas e ajustadas aos recursos financeiros e 

humanos que o Exército tem à sua disposição. 

Foi imbuído da maior lealdade e com uma atitude de permanente colaboração para com os seus 

superiores, que o Tenente-Coronel Rogério Ferreira com uma total e permanente dedicação ao serviço, 

chefiou superiormente as duas Repartições, as quais com engenho e ciência produziram estudos, projetos, 

pareceres e assessoria técnica, em quantidade e dimensão sem paralelo no passado recente, destacando-se 

pela sua relevância os inúmeros projetos no âmbito da modernização do SIC-Op, da implementação do wi-fi 

welfare, ou da consolidação e expansão do Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do 

Exército (SICAVE), com relevância pela sua dimensão e pioneirismo para o projeto dos Paióis do Campo 

Militar de Santa Margarida. Num mesmo plano merece ainda realce a inédita solução implementada para 

ligação dos paióis de Pelangana à Rede de Dados do Exército, bem como o projeto já em execução para 

implementação de rede classificada no CFT, QG/BrigMec, QG/BrigRR e QG/BrigInt. Numa outra vertente, 

é de enaltecer a acuidade e saber revelado no estudo, avaliação e teste, que conduziram à implementação 

da nova plataforma de videoconferência do Exército, ou à introdução da solução de hiperconvergência no 

Centro de Sistemas Operacionais do Exército e no Centro de Dados Regional de Santa Margarida.  
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A experiência, conhecimento e agudez de espírito do Tenente-Coronel Rogério Ferreira foram 

também fundamentais para que através de uma transparente utilização das contrapartidas das operadoras 

de comunicações, fosse profundamente remodelado e modernizado o Centro de Gestão de Sistemas do 

Centro de Transmissões do Exército. Foi ainda intransigente e lúcido na defesa dos interesses do Exército, 

durante a renegociação do licenciamento Microsoft, e também na definição dos requisitos apresentados pelo 

Exército para o novo acordo quadro da Defesa Nacional, para a contratação de comunicações móveis e 

fixas.  

Militar detentor de excecionais qualidades e virtudes militares, em que pontuam uma extraordinária 

dedicação ao serviço, espírito de sacrifício e abnegação exemplares, o Tenente-Coronel Rogério Ferreira 

tem ainda sido exemplar na coragem e tenacidade com que tem superado a sua situação pessoal, mantendo 

intacta a energia e vontade, para lutar e trabalhar afincadamente por um cada vez melhor e mais capaz 

Sistema de Informação e Comunicações Operacional. Sem margem de dúvida, com a sua ação tem vindo a 

contribuir decisivamente para um Exército mais moderno e credível, sendo como tal de elementar justiça 

exaltar publicamente as suas qualidades e enaltecer os seus serviços, os quais se consideram extraordinários, 

relevantes e distintos, e dos quais resultaram honra e lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de 

Informação e para o Exército Português. 

10 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o TCor Vet (06779492) António Eduardo Bruno Lopes João, pela forma como se tem vindo 

a caracterizar a atividade por si desenvolvida, ao longo dos últimos três anos, na Unidade Militar 

Laboratorial de Defesa Biológica e Química (UMLDBQ). 

No desempenho do cargo de Comandante, tem-se evidenciado um líder exemplar, conduzindo ao 

desempenho rigoroso das atividades da UMLDBQ, tanto laboratoriais como operacionais, bem como 

escoltas e transporte de agentes biológicos de “elevado valor patrimonial genético e de perigosidade 

biológica”, descontaminação de infraestruturas laboratoriais do antigo Laboratório Nacional de 

Investigação Veterinária (LNIV) e apoio a entidades civis do qual se destaca o incidente com suspeita de 

exposição a produtos químicos tóxicos no Edifício Call Center da EDP no Parque das Nações, revelando 

elevada competência técnico-profissional e espírito de sacrifício. 

Igualmente se destaca a sua prestação relativa à resolução e investigação de surtos de toxinfeção 

alimentar e respetiva análise epidemiológica, primordial para a monitorização da Segurança Alimentar, 

sendo revelador do seu extraordinário desempenho e espírito de missão.  

Os exigentes padrões de desempenho técnico-científico patenteados, têm granjeado projetos de 

colaboração entre a UMLDBQ e entidades académicas e científicas no plano nacional, e que muito 

prestigiam a Saúde Militar e o Exército, demonstrando relevantes qualidades pessoais e elevados dotes de 

caráter.  

A sua ação nas áreas da Defesa Biológica e Química, de que se sublinha a participação como 

observador em reuniões relativas à Convenção das Armas Biológicas, a intervenção da UMLDBQ na 

Autoridade Nacional para a Proibição das Armas Químicas, o empenhamento em diversos exercícios e 

incidentes, nomeadamente no “CELULEX17”, “RAILEX17” e “ZARCO17”, colhendo elogios internos, 

externos e internacionais, evidenciado assinalável liderança, espírito de sacrifício e disponibilidade.  

Militar de elevado espírito de abnegação e obediência, culto e ávido de conhecimento, 

acompanhando sempre as evoluções científicas na sua esfera de ação, tem vindo a posicionar a UMLDBQ 

na vanguarda técnica no âmbito da Defesa BQR, sendo paradigmática a recente inauguração da nova 

valência de imagem nano morfológica e espetroscopia de Raio X (LINX) da UMLDBQ.  

Oficial distinto, possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, cultivando em elevado grau 

a virtude da lealdade, com excelente aptidão para bem servir, o Tenente-Coronel Lopes João é merecedor 

que os serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de muito elevado mérito, contribuindo 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Comando do Pessoal e do 

Exército. 

17 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor Cav (24437892) José Pedro Rebola Mataloto, pela forma extraordinariamente 
dedicada, brilhante e muito competente patenteada no extraordinário desempenho das funções de 
Comandante do Grupo de Polícia do Exército, desde a sua colocação no Regimento de Lanceiros N.º 2, em 
junho de 2017. 

Oficial distinto, de fino trato e sólida formação humana, ética e moral, primando a sua conduta por 
uma inquestionável probidade, sensatez e grande serenidade, mesmo nos períodos de maior intensidade 
física e psicológica, marcou a sua ação de comando pela proximidade e lealdade recíprocas, 
consubstanciada numa liderança vigorosa e didática que lhe permitiu desenvolver com assinaláveis 
resultados um trabalho de elevada qualidade em prol do cabal cumprimento da miríade de missões 
atribuídas, reveladora de uma extraordinária competência profissional que o confirma como um Oficial 
habilitado para o desempenho de cargos de maior responsabilidade e complexidade. Atento e perspicaz, 
exibindo uma relevante cultura militar alicerçada em doutos conhecimentos a que associa uma permanente 
iniciativa, constância e invulgar capacidade de trabalho, o Tenente-Coronel Mataloto impôs-se 
incansavelmente, com inteligência, inexcedível dedicação e distinta capacidade de planeamento na 
condução das atividades do seu Grupo, inspirando pelo seu caráter exemplar, os seus subordinados, 
elevando o seu desempenho e compromisso para com a Instituição ao patamar da excelência. 
Consubstanciado na extraordinária produtividade que resultou da sua esclarecida ação e elevada craveira 
intelectual evidenciada na otimização dos recursos existentes, primando pela procura de soluções que 
viabilizassem a resposta aos desafios impostos e formulando, com grande coragem moral, propostas 
oportunas, consistentes, muito válidas e com grande humanidade, revelaram-se vitais para a manutenção 
da motivação e do Moral e Bem-Estar dos Quadros e Tropas e consubstanciaram-se na extraordinária 
produtividade exibida pelo Grupo de Polícia do Exército no cumprimento das missões e tarefas cometidas. 

As excecionais qualidades e virtudes militares que lhe têm vindo a ser reconhecidas no curso da sua 
carreira, concorreram para os excelentes resultados alcançados no planeamento e condução das inúmeras 
missões reais de segurança a cerimónias e efemérides de grande visibilidade, com particular relevo para as 
realizadas no quadro das comemorações do Dia do Exército de 2017, 2018 e 2019, do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades, em 2018, no Açores e nas celebrações do centenário do Armistício, em Lisboa, 
onde foi responsável pela coordenação dos aspetos relativos à segurança das várias atividades, e para o 
maturado e metódico planeamento e execução de inúmeras missões honoríficas e de proteção a altos 
dignitários, nacionais e de países amigos. No contexto do treino operacional e preparação das Forças em 
Prontidão, sobressaiu pelo pragmatismo e extremoso espírito de missão evidenciados no aprontamento dos 
Pelotões PE cometidos às European Union Land Rapid Response Forces e para a Força de Reação Imediata. 
Neste registo, o seu admirável sentido do dever e total entrega à missão foram particularmente notórios no 
aprontamento das Equipas de Proteção Pessoal do Deputy Commander da United Nations Multidimensional 
Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic e do Force Comander da European Union 
Training Mission in the Central African Republic e mais recentemente para o Mission Commander da 
EUTM MALI, cujo desempenho operacional e grande proficiência granjeou o mais profundo respeito e 
admiração por parte das nações congéneres. Ainda nesta qualidade, importa destacar a sua arraigada 
determinação e inesgotável energia demonstrada na superação dos constrangimentos diários, atributos que 
associados à sua vasta experiência profissional e conhecimento do Exército tornaram possível a realização 
do exercício “ARMIGNON” onde, para além das suas raras qualidades de liderança e natural aptidão para 
o Comando, se afirmou pela capacidade de coordenação, deixando um legado e um Grupo inspirado pela 
sua ação e que o confirma como um digno sucessor dos Lanceiros. No pilar da Formação, as relevantes 
qualidades pedagógicas que avultam no Tenente-Coronel Mataloto ficaram indiscutivelmente manifestas 
na forma rigorosa e criteriosa como orientou os elementos destacados para a Europa a fim de ministrar a 
formação e o treino de reação a engenhos incendiários a Forças italianas, norte-americanas e romenas, entre 
outras, e no quadro da Cooperação no Domínio da Defesa com os Países de Língua Oficial Portuguesa, na 
formação e levantamento da Polícia Militar das Repúblicas de Cabo Verde e de São Tomé, contribuindo 
para o reforço da credibilidade do Exército e da Portugalidade. 

Chamado para exercer, em acumulação de funções, o difícil e exigente cargo de Chefe da Secção de 
Operações Segurança e Informações, secção que constitui o centro de gravidade de toda a ação de 
planeamento e apoio à ação de comando do Comandante do Regimento de Lanceiros N.º 2, desde logo se 
afirmou pela sua desenvoltura e domínio das diversas áreas funcionais de Estado-Maior, constituindo-se, 
desde a primeira hora, no principal conselheiro na coordenação das atividades de índole operacional com 
as Unidades e Estabelecimentos do Exército, bem como no modo muito estreito como se ligou com o 
Comando das Forças Terrestres e outras entidades, como é de realçar a edilidade e os agentes de proteção 
civil da Amadora, exibindo grande constância, elevado espírito de sacrifício, obediência, e de rara 
abnegação. 
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Assim, tomando em conta a excelência do seu contributo para o cumprimento da missão do 

Regimento de Lanceiros N.º 2, a sua conduta distinta expressa na afirmação constante de elevados dotes de 

caráter e virtudes militares extraordinárias patenteadas em todos os atos de serviço, é o Tenente-Coronel 

Mataloto um Oficial de elevada craveira que prestigia a Arma de Cavalaria e se afirmou com uma inspiração 

para os que consigo privam, sendo da mais elementar justiça classificar os serviços por si prestados como 

extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Comando das Forças 

Terrestres e para o Exército. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Farm (09951194) Paulo Fernando Coelho da Cruz pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares que demonstrou ao longo dos últimos quatro anos nas funções que desempenhou no 

Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF). 

Oficial possuidor de uma sólida formação moral e humana, de elevada competência técnico-profissional 

que foi revelando na constante motivação do pessoal, na salutar camaradagem, no visível gosto na 

transmissão de conhecimentos e no desempenho das funções de chefia técnica da Sucursal do Porto, do 

Lumiar e do acompanhamento de Estágios de formação tendo, em todas as situações, atingido altos níveis 

de proficiência. 

Militar de conduta irrepreensível e disciplinado, de elevados dotes de caráter reconhecidos no 

respeito por todos os que com ele contatam, é de realçar a sua extraordinária organização e persistência em 

todo o trabalho desenvolvido, sendo disso exemplo a sua celeridade na preparação de 1 tonelada de Artigos 

Classe VIII (medicamentos e dispositivos médicos) para apoio às vítimas do Ciclone IDAI em 

Moçambique, onde o seu sentido do dever ficou bem patente na forma como, num ritmo ininterrupto, 

liderou a sua equipa na prossecução da missão atribuída. 

Militar de relevantes qualidades pessoais, elevada lealdade e integridade de caráter, inspira total 

confiança aos seus pares e subordinados, com reconhecida abnegação ilustrada na constante disponibilidade 

para o serviço, mesmo com prejuízo claro da sua vida pessoal e familiar, consequência da acumulação de 

inúmeras funções no LMPQF e em locais geograficamente distantes o que obrigou a constantes deslocações 

e atividades para além dos horários normais de funcionamento. 

Aliando aos seus conhecimentos técnicos um elevado rigor e sentido de responsabilidade, o 

Tenente-Coronel Farmacêutico Paulo Cruz tornou-se desta forma um importante e valioso colaborador da 

Direção neste recente período de grandes constrangimentos financeiros e de recursos humanos, sabendo 

ultrapassar as dificuldades com acerto e prontidão, ao manter o nível de apoio aos Deficientes das Forças 

Armadas (DFA) nas sucursais do LMPQF e no reabastecimento logístico-sanitário às Unidades, 

Estabelecimentos e Órgãos do Exército (UEO) e às Forças Nacionais Destacadas (FND). 

No âmbito da atividade de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (ID&I) do Laboratório Militar, 

de referir a sua participação no planeamento de Projetos como é o caso do Bio banco de identificação 

genética (BIG) e o Projeto LungShield, ou ainda a sua participação na constituição da lista de medicamentos 

essenciais no âmbito da Reserva Estratégica de Medicamentos. De salientar, ainda, a sua ação como 

elemento do corpo editorial do Boletim Militar Farmacêutico do LMPQF a par das atividades de ensino no 

Instituto Universitário Militar (IUM). 

Oficial dotado de ímpar formação cívica e frontalidade, o Tenente-Coronel Paulo Cruz, ao 

desempenhar as suas funções de forma brilhante e honrosa, tem dado provas evidentes de extraordinária 

aptidão para bem servir nas mais diversas circunstâncias e para desempenhar funções de maior 

responsabilidade e risco. 

Pelo conjunto de qualidades evidenciadas, conduta moral e permanente vontade de bem servir, é o 

Tenente-Coronel Farmacêutico Paulo Cruz merecedor de ser destacado neste público louvor e os serviços 

por si prestados, ao Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, por terem contribuído 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão, serem considerados como 

relevantes e extraordinários, dos quais resultou honra e lustre para o Exército e para a Pátria. 

22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o TCor CBMus (03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira, pela forma 
excecionalmente dedicada e competente como serviu o Exército ao longo de trinta e nove anos de serviço 
efetivo. 

Iniciou a sua carreira militar no Quadro Permanente na categoria de Sargento na Escola Prática de 
Infantaria, começando bem cedo a evidenciar relevantes qualidades e conhecimentos técnico-artísticos na 
área musical, muito contribuindo para o elevado nível da Banda de Música e da Orquestra Ligeira.  

Após frequentar o Instituto Superior Militar, é nomeado Adjunto do Chefe da Banda do Exército e 
posteriormente Chefe da Banda da Zona Militar dos Açores, revelando ser um Oficial muito sensato, 
metódico e de elevada aptidão técnico-profissional. Dirigiu de forma esclarecida e muito competente a 
Banda Militar tendo atingido padrões de execução de notável qualidade, não só em cerimónias militares 
como também em cerimónias civis. Mercê do seu espírito de sacrifício, iniciativa e dinamismo, organizou 
e orientou estágios para jovens músicos civis com resultados de elevado rendimento técnico, prestigiando 
o Exército junto da comunidade civil.  

Em 1997 assume a Chefia da Orquestra Ligeira do Exército, função que exerce durante sete anos de 
forma extraordinariamente competente e dedicada, confirmando uma excecional craveira técnico-profissional, 
sensibilidade artística e excecionais qualidades de chefia. Conseguiu elevar o nível artístico da Orquestra e 
granjear enorme consideração dos militares e da população civil, o que muito contribuiu para a valorização 
da imagem do Exército e das Forças Armadas. 

No ano de 2000, integrando a Assessoria Técnica no âmbito do subprojecto 4B, inscrito no 
programa-quadro da cooperação técnico-militar com a República de Angola, fruto dos seus elevados 
conhecimentos, constitui-se um excelente e precioso Assessor, na formação da Banda e Fanfarra das Forças 
Armadas de Angola, sendo de revelar o elevado sentido do dever. 

Nomeado para Chefiar a Repartição de Bandas e Fanfarras em 2004, salientam-se no seu exercício 
as complexas e sensíveis tarefas de planeamento no empenhamento dos Órgãos Musicais e a estreita 
coordenação com as diferentes U/E/O do Exército e de instituições civis públicas e privadas, tendo revelado 
elevado dinamismo, competência profissional e uma noção correta do sentido do dever. De realçar ainda a 
valiosíssima ação na gestão do emprego dos meios materiais e humanos, conseguindo manter sempre 
funcionais e tendencialmente atualizados os múltiplos instrumentos das Bandas, patenteando muito zelo e 
capacidade de iniciativa. 

Sob a sua esclarecida chefia, desenvolveu inúmeros estudos de que se destacam as propostas para os 
novos currículos dos cursos para Oficiais e Sargentos Músicos e Quadros Orgânicos dos Órgãos Musicais, 
bem como inúmeras inspeções técnicas, apresentando propostas e recomendações que garantiram a 
preservação da elevada qualidade técnica e artística dos órgãos musicais do Exército, revelando aptidão 
para bem servir e espírito de abnegação 

Como Presidente do Conselho de Bandas e Fanfarras do Exército, desde 05 de Dezembro de 2008, 
evidenciou dedicação e sentido do dever, pautando sempre a sua ação por uma total lealdade e camaradagem 
para com os Oficiais e Sargentos do Serviço de Bandas e Fanfarras, tendo para com eles tido sempre um 
gesto de conselho amigo, traduzido numa atitude formativa contribuindo para compatibilizar, a cada 
momento, as necessidades do serviço com as expectativas pessoais e profissionais dos militares na sua 
dependência. 

Pela forma extraordinariamente devotada, responsável, esclarecida e muito eficiente como serviu o 
Exército com total afirmação das excecionais qualidades e virtudes militares de que se destacam os 
inquestionáveis dotes de caráter, o inexcedível zelo, a conduta ética irrepreensível e um grande espírito de 
missão, é o Tenente-Coronel Cosme Moreira, no momento de passagem à situação de reserva, merecedor 
que os serviços por si prestados sejam classificados como relevantes, extraordinários e de elevado mérito. 

14 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o TCor Inf (07427291) Fernando Manuel da Silva Rita, pelo extraordinário desempenho e 

relevantes qualidades pessoais e profissionais evidenciadas ao longo da sua carreira militar de 29 anos de 
serviço ativo no Exército. 

Tendo ingressado na Academia Militar em 1989, teve a sua primeira colocação em 1994 no 
Regimento de Infantaria N.º 3, em Beja, onde desempenhou diversas funções como oficial subalterno, tendo 
sido sempre reconhecida a forma competente como exerceu os cargos e funções que exerceu. Em 1998, 
integrou o Agrupamento ALFA/BLI/SFOR, no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina, tendo os seus 
serviços sido reconhecidos pelo Comandante da Brigada Ligeira de Intervenção. 
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Após o Curso de Promoção a Capitão na EPI, regressa à sua Unidade de origem, onde desempenhou 

as funções de Comandante de Companhia do Batalhão de Instrução, tendo demonstrado uma assinalável 

capacidade de liderança e conhecimentos técnico-táticos na formação de recrutas, revelando ser possuidor 

de um elevado sentido do dever e uma permanente disponibilidade para o serviço. 

Em 2000 frequentou o Curso de Informação Topográfica e o Curso de Cartografia, no então Centro 

Geográfico do Exército, unidade onde se evidenciou como Chefe de Equipa Topográfica, sendo de relevar 

a sua elevada dedicação e notável espírito de missão, na execução dos trabalhos de completagem, em partes 

do território do Continente e na região autónoma da Madeira. 

Posteriormente, colocado no Regimento de Infantaria N.º 8, em Elvas, durante três anos, 

desempenhou as funções de Comandante da Companhia de Comando e Serviços, Chefe da Secção de 

Operações Informações e Segurança da Unidade e Diretor de vários cursos de Condução Auto, funções 

onde cultivou sempre as virtudes militares da lealdade, praticando uma sã camaradagem nas suas relações 

pessoais e de serviço, criando um salutar ambiente de trabalho. 

Colocado, no Instituto Militar dos Pupilos do Exército em 2006, desempenhou as funções de 

Comandante de Companhia de Alunos e, interinamente durante seis meses, as funções de Comandante do 

Corpo de Alunos, tendo demonstrado especial apetência para o exercício de funções de docência e de 

natureza pedagógica, competências que vêm a ser afirmadas na Academia Militar, entre 2008 a 2015, nas 

funções de docente adjunto de várias unidades curriculares, nomeadamente “Elementos de Armamento”, 

“Logística I”, “Tática Geral e Operações Militares”, “Organização Militar II” e principalmente “História 

Militar II”, área do conhecimento que lhe deu especial realização e reconhecimento pela forma rigorosa e 

exigente como ministrou aulas a várias gerações de cadetes, tendo pelo seu profissionalismo e entrega à 

função, granjeado o respeito e admiração, não só dos seus superiores hierárquicos, mas também dos seus 

alunos. 

É de relevar ainda que, a par da sua carreira militar, o Tenente-Coronel Fernando Rita, pautou a sua 

vida pessoal pelo interesse na sua formação cultural e académica, tendo frequentado e realizado com êxito 

duas licenciaturas, uma na área da Investigação Social Aplicada (Universidade Moderna em 2001) e outra 

em História (Universidade Aberta em 2010), obtendo ainda o grau de Mestre em História Regional e Local 

(Universidade de Lisboa, em 2010). Publicou várias obras relacionadas com a História Militar de Portugal, 

de onde se destaca o livro “Na Sombra do Expedicionário”, entre outros livros e artigos publicados. 

Em 2015, foi colocado no Jornal do Exército, para exercer as funções de Subdiretor e de Chefe de 

Redação tendo, mais uma vez, o Tenente-Coronel Fernando Rita demonstrado a sua elevada competência 

técnico-profissional, com uma excelente visão global das situações enquadrantes das capacidades do 

Exército. Exigente consigo próprio, de personalidade forte, desenvolveu uma ação de chefia muito 

responsável e criteriosa, cumprindo exemplarmente e com excecional zelo as diretivas e orientações 

superiores, daí resultando linhas de atuação muito profícuas e meticulosas no planeamento, organização e 

controlo das atividades inerentes à sua função. 

Por tudo o que foi anteriormente expresso é de inteira justiça considerar o Tenente-Coronel Fernando 

Rita como um oficial de referência, que sustentou a carreira numa irrepreensível conduta moral e no culto 

dos princípios e valores castrenses, que em muito contribuiu para a eficiência, prestígio e cumprimento da 

missão do Exército. 

26 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o Maj TPesSecr (14658481) Eugénio Dias de Matos, pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares e pela elevada competência profissional como exerceu todas as funções que lhe foram cometidas 

ao longo de 34 anos ao serviço do Exército Português. 

Após a sua incorporação em 1981, foi colocado no Regimento de Artilharia de Costa, onde foi 

reconhecido pelo seu aprumo, correção e espírito de obediência após o que frequentou com sucesso o Curso 

de Formação de Sargentos. 

Em 1987, foi promovido a 2.º Sargento do Quadro Permanente, tendo sido colocado no Grupo de 

Artilharia de Guarnição N.º 2, onde ministrou de forma exemplar, com abnegação e dedicação, instrução 

na Bataria de Instrução e no Pelotão de Instrução de Condução Auto e onde contribuiu igualmente para o 

treino operacional das especialidades de artilharia. 
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Aquando da reorganização do Exército de 1993, manteve-se na mesma unidade, com a designação 

de Unidade de Apoio do Quartel General da Zona Militar da Madeira, onde desempenhou, de forma muito 

dedicada, as atribuições de Sargento de Logística e mais tarde como responsável pelo Complexo Militar do 

Deão, onde, com a sua capacidade de iniciativa e preocupação, melhorou significativamente as condições 

dos moradores. 

Após a frequência do curso de oficiais na Escola Superior Politécnica do Exército e respetiva 

promoção a Oficial em 1999, iniciou a sua longa fase da carreira, no Centro de Recrutamento do Funchal, 

onde desempenhou diversas funções, nomeadamente, Chefe da Secção de Apoio Geral, Chefe da Secção 

de Recenseamento, Reserva de Recrutamento e Disponibilidade, Chefe da Secção de Voluntariado, 

Subchefe do Centro de Recrutamento, Chefe da Secção de Pessoal do mesmo centro, Chefe do Centro de 

Recrutamento e mais recentemente, resultado da reorganização recente do Exército e Chefe do Gabinete de 

Atendimento ao Público, função que desempenhou, até a passagem à Situação de Reserva. 

Pela sua experiência acumulada, tanto no âmbito da instrução, como nas áreas de recrutamento, o 

Major Eugénio Matos, foi peça fundamental da estrutura de recrutamento da Zona Militar da Madeira 

(ZMM), claramente comprovada pelos níveis de recrutamento passados e atuais, mormente após o fim do 

Serviço Militar Obrigatório, demonstrando sempre pela sua Cadeia de Comando uma grande frontalidade 

e lealdade. 

Perante este novo paradigma, conseguiu através de um trabalho aguçado de divulgação e 

recrutamento e com muito espírito de sacrifício, apurar as necessidades das unidades de forma qualitativa 

e quantitativa, contribuindo para a manutenção dos efetivos, tanto da estrutura base como da estrutura 

operacional da ZMM. 

Considerando o anteriormente exposto e pela afirmação constante de elevados dotes de caráter 

demonstrados em todos os momentos da sua carreira militar, o Major Eugénio Matos é digno de que os 

serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, tendo ao longo de toda a sua 

carreira, contribuído para o prestígio da Zona Militar da Madeira e consequentemente do Exército 

Português. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Tm (11099582) Manuel Ribeiro Machado, pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares, elevada competência profissional, extraordinário desempenho e extrema lealdade, qualidades que 

ficaram evidenciadas nos dois últimos anos, no exercício da função de Adjunto do Diretor da Direção de 

Comunicações e Sistemas de Informação (DCSI). 

Militar detentor de sólida formação militar e vasta experiência profissional, apurado sentido do dever, 

obediência e espírito de equipa, o Sargento-Mor Machado tem-se constituído como um inestimável 

elemento de apoio à Direção da DCSI, facilitando e apoiando a respetiva ação de comando nos aspetos 

relacionados com a administração dos militares e trabalhadores civis que servem na DCSI, constituindo-se 

também como principal conselheiro do seu Diretor, na qualidade de Presidente do Conselho da Arma de 

Transmissões, para as questões relacionadas com a gestão dos Sargentos do Quadro Especial de 

Transmissões. 

Evidenciando virtudes de natureza extraordinária, foi com dinamismo, abnegação e elevada 

determinação, o Sargento-Mor Machado demonstrou no exercício da função de adjunto do Diretor da DCSI 

uma extraordinária capacidade de planeamento e organização, a qual ficou patente na eficaz gestão e 

partilha de informação, bem como no tratamento dos assuntos que lhe foram cometidos, com destaque para 

a área da administração dos recursos humanos, nomeadamente na gestão local do SIAMMFA, na 

preparação de louvores e propostas de condecoração, na administração e permanente atualização da 

situação do Quadro Orgânico de Pessoal, mas também na rigorosa preparação e organização dos verbetes 

para a Ordem de Serviço, ou na cuidadosa preparação da informação para o Anuário da DCSI.  

A sua integridade de caráter e permanente disponibilidade para colaborar nos  assuntos relacionadas 

com a gestão dos militares de Transmissões e da categoria de Sargentos em particular, ficaram também  

patentes nas diversas reuniões da Comissão de Apreciação de Sargentos, do Conselho da Arma de 

Transmissões, realizadas em 2018 e 2019, nas quais com frontalidade, ponderação, bom senso e coragem, 

assegurou que todas as matérias com impacto direto no desenvolvimento da carreira dos Sargentos do 

Quadro Especial de Transmissões, fossem conduzidos com objetividade, rigor, isenção e confidencialidade.  
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Decorrente também da sua já longa, reconhecida e agraciada carreira militar, bem como do vasto 

conhecimento acumulado relativo às especificidades da Arma de Transmissões, o Sargento-Mor Machado 

constitui-se também um ativo fundamental na preservação do espírito, tradições e reforço do espírito de 

coesão dos militares de Transmissões, nomeadamente, a louvável iniciativa e dinamismo que emprestou à 

organização do convívio anual dos militares que serviram no Batalhão de Transmissões 4 (ONUMOZ) e na 

Companhia de Transmissões 5 (UNAVEM/MONUA), o voluntarismo com que apoiou as diversas 

solicitações dos elementos da Comissão de História das Transmissões, o eficaz planeamento e organização 

de diversos eventos, com destaque para as cerimónias de condecoração, de promoção e de despedida de 

militares da DCSI, ou ainda as propostas pertinentes e sensatas que produziu relativas às Comemorações 

do Aniversário da Arma de Transmissões. 

É também relevante e digno de menção, o exemplar espírito de iniciativa e extraordinário dinamismo 

que devotou à preparação das instalações para a reinstalação da Biblioteca da DCSI, atividade que com 

sacrifício das suas horas de descanso o próprio executou, bem como o rearranjo do Salão Nobre e ainda 

muitas outras intervenções que contribuíram significativamente para melhorar e dignificar o espaço da 

Direção da DCSI. Ainda nesta mesma vertente, o Sargento-Mor Machado nunca esmoreceu o esforço para 

sensibilizar e influenciar a cadeia hierárquica, no sentido de melhorar as condições de alojamento dos 

militares da DCSI, pugnando assim para incrementar a moral e o bem-estar dos que em permanência ou de 

passagem são alojados no Prédio Militar 42 demonstrando assim, o mais elevado sentido de camaradagem 

para com os seus superiores, pares e subordinados. 

Pelos elevados dotes de caráter, determinação e perseverança, a par das relevantes qualidades 

pessoais, inexcedível espírito de missão, abnegação sem limites, reconhecida coragem moral e espírito de 

sacrifício e de obediência exemplares, o Sargento-Mor Manuel Machado, pautou a sua ação pelos ditames 

da honra e culto das virtudes militares, em prol do prestígio da Instituição Militar que devotamente serve. 

É assim de inteira justiça exaltar publicamente as suas qualidades e enaltecer o elevadíssimo apreço pelos 

seus serviços, que se classificam como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou honra e 

lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação, para a Arma de Transmissões e para o 

Exército Português. 

22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Corn/Clarim (07177284) Paulo José Gomes Ferreira Coelho, pela forma dedicada, 

responsável e competente como ao longo da sua carreira exerceu as funções e desempenhou os cargos que 

lhe foram atribuídos. 

Iniciou a sua carreira como Sargento Clarim no extinto CIAAC, no ano de 1986, com o posto de 

Segundo-Sargento, começando desde logo a salientar-se ao ser escolhido para ministrar formação no Centro 

de Formação de Praças Clarins, na Fanfarra do RALIS, onde viria a ser definitivamente colocado passando 

a exercer as funções de Adjunto do Chefe da Fanfarra. Aqui mostrou ser um ótimo condutor de homens, 

muito organizado, conseguindo assim tirar o máximo rendimento do pessoal às suas ordens. 

Com o posto de Primeiro-Sargento, em 1990, na qualidade de Chefe da Fanfarra do Governo Militar 

de Lisboa, fruto da versatilidade das suas capacidades e competências, conseguiu que o elevado nível das 

atuações deste Órgão musical continuasse a ser reconhecido e elogiado por diversas Entidades, 

evidenciando um extraordinário desempenho e sentido do dever. 

Como responsável pela concretização da transferência da Fanfarra do RALIS para o RI1, na 

Carregueira, continuou a desempenhar um papel preponderante, agora como Adjunto do Chefe, pautando 

a sua conduta por uma ação metódica, colaborante, disciplinada e exigente, contribuído para o cabal 

cumprimento da missão deste Órgão.  

Como Sargento-Ajudante, em 1996, assumiu novamente a sua Chefia, revelando elevada 

competência técnico-profissional, demonstrando em todos os momentos total disponibilidade e inexcedível 

zelo pelo serviço, possibilitando que as várias atuações mantivessem um elevado nível técnico-artístico, 

apesar das dificuldades então sentidas a nível da redução de efetivos.  

De realçar ainda o seu desempenho durante um ano na Assessoria ao Projeto de Cooperação Técnico 

Militar Luso-Angolano “Levantamento da Banda e Fanfarra das Forças Armadas Angolanas”, cuja 

prestação foi alvo de louvor e rasgados elogios por parte das autoridades Angolanas.  
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Colocado na extinta Chefia de Bandas e Fanfarras, atual Repartição, foi promovido ao posto de 
Sargento-Chefe, em 2003, onde desenvolveu um excelente trabalho no âmbito burocrático, atento ao 
interesse dos vários assuntos de pessoal, nomeadamente, os registos de louvores e condecorações, de 
logística, no controle de instrumentos musicais e requisições diversas.  

Promovido ao posto de Sargento-Mor, em 2010, foi chamado a desempenhar, em acumulação, o 
cargo de Adjunto do Diretor da Direção de Serviços de Pessoal, mais uma vez mostrando as suas qualidades 
profissionais a elevada capacidade de organização e exemplar espírito de obediência, o que lhe permitiu 
granjear a estima e consideração de todos os que com ele privaram. Posteriormente no exercício das funções 
de Adjunto do Chefe da Repartição de Bandas e Fanfarras do Exército, assumiu um papel preponderante 
no âmbito técnico-profissional das Bandas e Fanfarras, sempre na defesa de propostas de reconhecido valor 
para o seu bom desempenho, revelando-se um excelente colaborador. 

Norteando a sua extensa carreira militar, de quase trinta e seis anos de serviço, pela afirmação de 
relevantes qualidades pessoais e profissionais, o Sargento-Mor Paulo Coelho, no momento em que deixa a 
efetividade de serviço, é merecedor que os serviços por si prestados sejam considerados como relevantes, 
extraordinários e distintos, tendo contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento 
da missão, do Comando do Pessoal e do Exército. 

08 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o SMor Mat (09469582) Alfredo António Gouveia, pela forma excecionalmente dedicada, 

esclarecida e muito eficiente como serviu o Exército durante cerca de trinta e sete anos de serviço efetivo, 
demonstrando, ao longo de uma brilhante carreira, excecionais qualidades e virtudes militares, exímia 
correção profissional e inexcedível sentido do dever. 

Sargento de trato irrepreensível, distinguiu-se sempre pela sua inabalável lealdade, frontalidade de 
atitudes e afirmação constante de elevados dotes de caráter, pela sua excecional dedicação ao serviço,  
elevada competência profissional e permanente camaradagem. Este singular conjunto de qualidades 
alicerçou a excelência dos serviços por si prestados à Instituição Militar durante toda uma carreira 
que culminou na distinta função de Adjunto do Tenente-General Comandante da Logística do 
Exército. 

No início da sua carreira militar, como Sargento do Quadro Permanente, foi colocado, em dezembro 
de 1987, no então Depósito Geral de Material de Guerra (DGMG). Nesta unidade permaneceu cerca de 22 
anos, tendo acompanhado de perto as alterações que resultaram na sua denominação como Depósito Geral 
de Material do Exército (DGME), entre 2003 e 2017, e Unidade de Apoio Geral de Material do Exército 
(UAGME) desde 2017 até ao presente. 

Ficando desde logo colocado em diligência na Delegação da Direção do Serviço de Material 
da Região Militar de Lisboa (RML) e em simultâneo responsável pela Secretaria de 
Reabastecimentos do Local de Reabastecimento desta região militar, na Ajuda, executou as tarefas 
destas funções com elevado sentido de responsabilidade, grande competência técnica e invulgar 
capacidade e eficiência. Mercê do seu valor e mérito, muitos problemas de armamento e munições 
foram, na altura, imediatamente resolvidos aquando das visitas de apoio técnico que efetuou às Unidades 
da RML. 

Nas instalações do DGMG em Moscavide, e já Primeiro-Sargento, cumpriu com exemplar 
profissionalismo e determinação as tarefas que lhe foram cometidas na Secção de Processamento e Análise 
do Grupo de Reabastecimento. Como Sargento-Ajudante, a sua proficiência, entrega, empenhamento e 
hábil organização voltam a estar patentes no desempenho de funções na Secção de Inventário do Grupo de 
Reabastecimento, desta feita já nas novas instalações em Benavente. Durante o largo período em que serviu 
nesta secção, salienta-se a forma competente, atenta e rigorosa como executou o processamento do 
Reabastecimento dos artigos da Classe IX (sobressalentes), com reflexo nos excelentes resultados no 
reabastecimento às diversas Unidades do Exército e na satisfação oportuna das necessidades de manutenção 
imediatas, e até por vezes de caráter muito urgente, às Forças Nacionais Destacadas. 

Mais tarde, em funções na Secção de Identificação e Dados, do Centro de Reabastecimento, o seu 
admirável trabalho na conversão de todas as referências existentes sob a forma de NAPEX ou de fabricante 
em NNA e NAPMD dos extintos Depósitos Gerais, em coordenação com a Secção de Catalogação do 
Comando da Logística, bem como na criação e formação de composições/completos dos equipamentos, 
registando-os na aplicação informática GRW (Sistema de Reabastecimento para o Windows), veio 
proporcionar uma maior celeridade no processo logístico e facultar uma ferramenta essencial às Unidades 
utilizadoras para a identificação correta do pedido de satisfação das suas necessidades. 
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Promovido ao posto de Sargento-Chefe, assumiu o cargo de Chefe da Secretaria de Comando, o qual 
desempenhou com alta noção do dever e assinalável conduta de rigor e profissionalismo, assegurando aos 
seus superiores total confiança no trabalho por si desenvolvido em ações de índole administrativa. 

Colocado na Direção de Material e Transportes (DMT), em setembro de 2009, exerceu, de forma 
entusiástica, com elevado espírito de sacrifício, de obediência, e grande disponibilidade, o cargo de Auxiliar 
da Seção de Controlo de Inventário. 

Afirmando-se pelo exemplo e pela camaradagem, por uma extraordinária conduta de relacionamento 
humano e institucional, assente na mais primorosa educação e simplicidade, uma vez promovido ao posto 
de Sargento-Mor, é com naturalidade que é nomeado por escolha para a importante função de Adjunto do 
Major-General Diretor da DMT, cargo onde se manteve durante cinco anos, em acumulação com a Chefia 
da Seção de Apoio Geral do Gabinete de Apoio. A sua postura corretíssima e o seu esclarecido e excecional 
zelo, aliados à sua aptidão, particular sensibilidade para os assuntos desta função e abnegação com que a 
desempenhou, foram determinantes para, em março do corrente ano, ter sido novamente nomeado por 
escolha para a prestigiante função de Adjunto do Tenente-General Quartel-Mestre-General, na qual 
justificou de forma clara a razão de ter sido o escolhido. 

Assim, sendo reconhecido como um Sargento de elevada craveira, e no momento em que o 
Sargento-Mor António Gouveia deixa o serviço ativo, é da mais elementar justiça realçar publicamente as 
suas excecionais e relevantes qualidades pessoais e profissionais patenteadas no decurso da sua insigne 
carreira e sublinhar a forma exemplar e pedagógica como sempre primou pela dignificação da categoria 
dos Sargentos, devendo os serviços por si prestados ao Exército ser classificados como relevantes, 
extraordinários e distintos, dos quais resultaram honra e lustre para o Exército e para a Pátria. 

22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o SMor Cav (03402981) José Manuel de Jesus Francisco pela forma extraordinariamente 

devotada, esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o Exército durante os 37 anos de serviço efetivo, 
com total afirmação das suas reconhecidas qualidades morais e militares ao longo de uma brilhante carreira 
militar em que estiveram sempre presentes um insuperável aprumo profissional e um inexcedível apego ao 
Exército e à Instituição Militar. 

Militar extremamente inteligente, vivo e culto, são-lhe reconhecidos invulgares dotes de caráter, de 
que se destacam uma inquestionável lealdade, a frontalidade de atitudes, uma conduta ética irrepreensível 
e um grande espírito de camaradagem. Este singular conjunto de qualidades constituiu o cerne da excelência 
dos seus serviços durante toda a carreira, pautada em permanência por desempenhos de elevado 
pragmatismo e de manifesta dignidade. 

Desde muito cedo, como Primeiro-Cabo Comando, no desempenho das funções de instrutor da 
Companhia de Instrução (CI) e na Companhia Operacional 122 “Os Linces”, no Regimento de Comandos, 
evidenciou notável desembaraço, elevado aprumo moral e grande competência profissional, que lhe 
permitiram obter grande rendimento dos militares sob as suas ordens. 

Já como Primeiro-Sargento, sendo-lhe reconhecida uma natural vocação para o comando de tropas e 
as suas qualidades de relacionamento humano, consubstanciados pelo seu constante exemplo e atuação, 
aliados às excelentes capacidades pedagógicas, desempenhou por várias vezes as funções de Sargento 
Instrutor, na Secção de Educação Física Militar, no, então, Regimento de Lanceiros de Lisboa (RLL), onde 
o especial zelo que dedicou e os profundos conhecimentos técnicos de Educação Física Militar de que é 
possuidor, se refletiram sobremaneira na preparação dos formandos à sua responsabilidade, nas várias 
Escolas Preparatórias de Quadros dos Cursos de Formação de Praças, bem como na manutenção, controlo 
e gestão dos materiais e infraestruturas da sua Secção. 

Como Sargento-Ajudante, no desempenho de “Security NCO”, no Estado-Maior do Comandante-Chefe 
da Área Ibero Atlântica, deu, novamente, mostras inequívocas da sua capacidade de trabalho e de espírito 
de sacrifício, distinguindo-se ao desempenhar as funções de “Security Non-Commissioned Officer” da 
“CINCUSNAVEUR Commanders´s Conference” e no SACLANT SEMINAR, durantes os quais a sua visão, 
atenção aos pormenores e empreendedorismo foram alvos dos maiores elogios, granjeando-lhe merecidos 
créditos e reforçando a sua já referenciada reputação profissional. 

A atenção com que colocava em todas as suas tarefas e recomendações foi, igualmente, determinante 
na forma como foi levantado o Gabinete de Segurança do CINCIBERLANT e a sua assistência ao “Staff 
Security Manager”, no que concerne à instrução, treino e orientação do pessoal da Célula de Segurança, os 
quais lhe devotaram o seu respeito, amizade e reconhecimento de um militar possuidor de um porte militar, 
caráter afável e são e um forte sentido de justiça, notoriamente acima da média. 
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Ainda como Sargento-Ajudante, novamente colocado no Regimento de Lanceiros, foi-lhe cometida 
a responsabilidade de reativar um Esquadrão de Instrução, onde na qualidade de Adjunto do Comandante, 
rapidamente se transformou num elemento crucial mercê do seu dinamismo, determinação e perseverança, 
conseguindo, a curto prazo, não só a reativação, mas também um melhoramento nas condições de 
acolhimento dos novos recrutas. 

Também, como Sargento de Mobilização, e apesar dos parcos recursos colocados à disposição, 
distingue-se por, fruto do seu extraordinário empenho e elevadíssima competência técnico-profissional, 
num curto espaço de tempo, recuperar e atualizar todo o tratamento processual das classes de mobilização, 
tendo identificado de forma clara a delicadeza dos documentos inerentes. 

No mesmo Posto e no exercício do cargo de Auxiliar da Secção de Apoio da Missão, na Missão 
Militar junto da NATO e da EU (MMO), em Bruxelas, Bélgica, entre os anos de 2001 e 2005, cedo revelou 
um profundo empenhamento na execução das funções de Encarregado das Secções de Património, de 
Transportes e Pessoal, contribuindo de forma determinante para o muito bom funcionamento da Secretaria 
Administrativa da MMO. 

Regressado a Território Nacional, em 2005, no desempenho de funções de Adjunto do Chefe do 
Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro (SAFF), do Instituto de Ensino Superior Militar (IESM), 
deu, novamente, prova da sua inteligência, capacidade de organização e dedicação, demonstrados na forma 
clara com que assumiu as orientações superiores, tornando-se credor da confiança do seu Chefe direto, bem 
como de todos aqueles de quem o seu brio e competência dependiam, designadamente a situação 
administrativa de todos o Militares e Funcionários Civis, do ou no IESM, fazendo-o merecedor de ocupar 
posto e funções de maior responsabilidade. 

Promovido a Sargento-Chefe, e ainda colocado no IESM, foi nomeado para o cargo de Sargento da 
Secção de Pessoal e de Chefe da Secção de Pessoal. 

Nas funções, sobressai o seu profundo e extenso conhecimento do normativo de interesse 
institucional, o que se materializou na forma criteriosa como continuou a controlar a situação administrativa 
de todas as Categorias, Classes, Especialidades, Armas e Serviços, dos três Ramos da Forças Armadas 
Portuguesas, de Oficiais Estrangeiros e do Pessoal Civil de diversas carreiras gerais. Desta forma, é de 
inteira justiça afirmar que, também aqui, se constituiu como um importante colaborador e um elemento 
incontornável na coordenação e execução dos requisitos funcionais de Pessoal.  

Já como Sargento-Mor, as suas exemplares condutas militares e profissionais têm, novamente, 
expressão na forma como abraçou o desafio de ser nomeado como Sargento-Mor da Direção de Finanças 
do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) e na Secção de Aquisições, da Repartição de 
Contratos e Aquisições do Serviço Administrativo e Financeiro daquela Direção. 

O facto de ser uma função distinta da sua formação base e de uma elevada exigência de qualificações 
técnicas não impediram o Sargento-Mor José Francisco de mais uma notável materialização do seu 
empenho e determinação invulgar, que o remetem para altíssimos níveis de proficiência técnico-militar, 
relevando a forma plena de maturidade e sensata como, de forma sempre humilde e de extrema cordialidade, 
se mostrou como um militar de extrema coragem perante os desafios e de permanente disponibilidade para 
o bem servir. 

Como Sargento-Mor e no âmbito do apoio ao Comando, em funções que, porventura, se revelaram 
os traços mais vincados do excecional caráter do Sargento-Mor José Francisco, são de relevar os seus 
desempenhos como Adjunto do Regimento de Cavalaria N.º 3, de 2017 a 2018, e de Adjunto do 
Comandante das Forças Terrestres, desde então. 

No exercício destas funções de elevada exigência e responsabilidade, desde logo confirmou todo um 
percurso militar sob o farol da classe e rigor militar que, aliados à sua forte e vincada personalidade, à sua 
discrição na generosidade, lealdade incondicional aos seus Comandantes, aos quais nunca regateou esforços 
na resolução dos mais variados desafios que a eles foram colocados, o constituem como uma referência 
para a Categoria de Sargentos e um militar exemplar para todos aqueles que com quem colabora. 

Com a sua nomeação, por escolha, para o relevante cargo de Adjunto do Comandante das Forças 
Terrestres, que exerceu com a elevação e competência que foram apanágio da sua vida militar, culminou 
uma carreira intensamente vivida, norteada pelo culto das virtudes militares, por uma indefetível lealdade 
e frontalidade, por uma inesgotável energia e capacidade de trabalho, prestigiando-se e prestigiando uma 
carreira que deve constituir grande motivo de orgulho para si, para a Categoria de Sargentos e para a 
Instituição Militar, que devotadamente serviu, seja no Território Nacional, seja no estrangeiro nas missões 
já referidas.  
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O General Chefe do Estado-Maior do Exército, no momento em que o Sargento-Mor José Francisco, 

por imperativos legais deixa o serviço ativo, realça publicamente a sua capacidade multifacetada e as suas 
qualidades humanas e virtudes militares patenteadas no decurso da sua extensa e notável carreira, e enaltece 
o elevadíssimo apreço pelos seus serviços, que classifica como extraordinários, relevantes e distintíssimos, 
de que resultou honra e lustre para o Exército, para a Instituição Militar e para Portugal. 

27 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 

Louvo o SMor AdMil (09245683) Manuel Claudino Pinto Machado pelo extraordinário zelo, 
exemplar conduta moral e disciplinar e notável espírito de obediência, patenteados em todos os atos de 
serviço e atestados na forma devotada, esclarecida, dinâmica e eficiente como serviu o Exército, as Forças 
Armadas e o País ao longo de 36 anos de serviço, culminando, assim, uma carreira militar repleta de 
dignidade e dedicação, ao longo da qual revelou excecionais qualidades e virtudes militares que lhe 
permitiram alcançar assinaláveis níveis de proficiência e que encontram apropriada tradução na sua 

excelente folha de serviços. 
Ao longo da sua carreira desenvolveu as mais diversas atividades, inicialmente colocado na Escola 

Prática de Administração Militar, entre agosto de 1985 e fevereiro de 1998, como Segundo-Sargento, 
desempenhou funções na área da formação militar, merecendo especial destaque o período em que 
ministrou instrução ao CGM/Especial da Academia Militar, durante o qual evidenciou acentuado sentido 
do dever, lealdade e grande profissionalismo. De seguida, como Primeiro-Sargento, exerceu, o cargo de 

Adjunto Administrativo da Companhia Operacional de Apoio à Instrução, Comandante da Secção de 
Panificação, Chefe da Sala Didática de Culinária e Chefe da Secção de Alimentação, demonstrando ser um 
militar com notável espírito de sacrifício, enorme capacidade de trabalho e grande ponderação, qualidades 
que muito contribuíram para o seu distinto e profícuo desempenho. 

Mais tarde, já como Sargento-Ajudante, no ano de 1995, cumpriu com inquestionável abnegação, 
competência e rigor as funções de Tesoureiro na Companhia de Logística N.º 6 da MONUA, em Angola, 

que acumulou, inicialmente, com a Chefia da Secção de Alimentação, destacando-se pela sua inexcedível 
disponibilidade, bom senso e assinalável capacidade de organização, não se regateando a esforços para o 
cumprimento das suas missões. 

Posteriormente, no período de 1998 a 2004, ao prestar serviço no Centro de Finanças Geral, 
desempenhou os cargos de Chefe da Secção de Apoio Geral, Tesoureiro e Sargento de Materiais, 
executando análises corretas e eficazes dos múltiplos e variados problemas que fluíram nas diversas tarefas, 

atuando com honestidade intelectual e vincado espírito de bem servir, revelando em permanência um forte 
sentido das responsabilidades. 

Depois, durante a sua colocação na Manutenção Militar, entre os anos de 2004 a 2015, como 

Sargento-Ajudante e, também, como Sargento-Chefe, cumpriu as funções de Adjunto do Chefe da Divisão 

de Armazéns dos Serviços Comerciais, Chefe do Supermercado, Tesoureiro da Comissão de Tesouraria 

dos Serviços de Contabilidade e Finanças, Chefe da Secretaria Geral, Gerente da Messe de Sargentos de 

Lisboa e do HMP/HMB, formador do cargo de Operador de Reabastecimento de Viveres e Adjunto do 

Gerente da Messe de Oficiais de Lisboa, manifestando de modo contínuo capacidade de adaptação, espírito 

de iniciativa, caráter integro e educação esmerada, qualidades que lhe permitiram atingir um desempenho 

de elevado nível. 

Mais recentemente, no ano de 2015, por ocasião da extinção da Manutenção Militar e da criação da 

MM-Gestão Partilhada, E.P.E., como Sargento-Mor, executou o cargo de Gerente das Messes de Lisboa, 

revelando, uma vez mais, ser um militar generoso e disponível, inteiramente devotado e possuidor de uma 

elevada competência profissional, tendo contribuído de uma forma exemplar para a alteração do sistema de 

confeção e fornecimento de alimentação para as UEO da região de Lisboa e revelado possuir aptidão para 

o exercício de funções de maior responsabilidade. 

Finalmente, em setembro de 2017, após ser colocado no Comando da Logística, foi nomeado Adjunto 

do Diretor de Aquisições, apresentando a esta Direção sugestões e propostas ajustadas às circunstâncias 

próprias da vida interna desta Direção Logística. Em julho de 2018 foi indigitado para o Cargo 

“GBN.PAL.01 - Responsável do Polo Administrativo-Logístico/Residência de Santa Luzia”, na República 

da Guiné Bissau, onde teve uma ação à altura das mais variadas exigências, intervindo atempadamente, de 

forma correta e eficaz. 
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Militar de conduta irrepreensível, reconhecido sentido crítico e franca frontalidade, o Sargento-Mor 

Machado demonstrou, pela afirmação constante de elevados dotes de caráter, dignos de registo, possuir 

relevantes qualidades pessoais e profissionais, que lhe permitiram, em todas as ocasiões, desempenhar de 

forma dedicada e competente as diversas funções que, ao longo da carreira, lhe foram confiadas tornando-se, 

desta forma, merecedor de que os serviços por si prestados, sejam considerados como relevantes e 

extraordinários, tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão 

do Exército. 

22 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Inf (11855983) Octávio Manuel Martins Alves Diz, pelo seu extraordinário 

desempenho, enorme competência profissional, inexcedível dedicação ao serviço e elevado sentido de 

responsabilidade que revelou durante os quatro anos em que exerceu funções no Regimento de Guarnição 

N º 3 (RG3). 

Como Adjunto do Comandante do RG3 revelou ser um pilar basilar no acompanhamento dos 

assuntos relacionados com a vida interna da unidade, nomeadamente no que respeita à administração do 

pessoal, à formação dos sargentos e aos aspetos administrativos e logísticos da Unidade. Nas missões de 

representação e acompanhando do comandante nas diversas efemérides e eventos, fez valer a sua postura 

reta, a sua discrição e pública capacidade de relacionamento, junto das forças vivas da Região Autónoma 

da Madeira, sabendo sempre ser um digno representante do RG3 e do Exército.  

É de realçar o seu empenhamento no auxílio à sua cadeia hierárquica, nos assuntos que dizem 

diretamente respeito à categoria de Sargentos. Na procura deste desiderato, garantiu com enorme 

profissionalismo e mestria o elo de ligação entre estes e o seu comandante. 

Sargento mais antigo da Unidade, e do vasto leque de atividades em que foi responsável, releva-se o 

seu notável contributo na organização da parada da guarda onde chamou a si a responsabilidade de 

supervisão do atavio, apresentação, conduta e disciplina dos sargentos e praças, de acordo com as instruções 

do comandante, o que se tornou decisivo para o normal funcionamento da Unidade. 

Entusiasta, trabalhador, disciplinado e disciplinador e de uma frontalidade aberta e leal, o Sargento-Mor 

Diz procurou permanentemente a dignificação e bem-estar da classe de Sargentos, de uma forma exemplar 

e pedagógica, numa afirmação constante de um nível de excecional integridade de caráter, coragem moral, 

lealdade, abnegação e exigência pessoal, sendo por isso jus apresentá-lo como um digno representante da 

classe de sargentos perante os seus pares. 

O seu relevante desempenho ficou ainda bem patente na forma como auxiliou, quando necessário, o 

estado-maior da unidade nos assuntos relativos à administração do pessoal, e contribuindo 

indubitavelmente para o enriquecimento e evolução do RG3. 

Sargento com uma carreira de quase quarenta anos ao serviço de Portugal, dotado de uma sólida 

vocação empreendedora, de um perspicaz método participativo, de abordagem inclusiva e com uma 

invulgar diplomacia ao nível das relações humanas, soube imprimir valor acrescentado e contribuiu de 

forma determinante para o processo de tomada de decisão das chefias e para o sucesso das missões 

atribuídas ao RG3. 

Para tal contribuiu o seu forte sentido de disciplina, prontidão, aprumo e uma atitude de incondicional 

disponibilidade para o serviço, que fez apanágio ao longo da sua carreira, sabendo conciliar exigência, 

frontalidade e abnegação, com camaradagem, franca amizade e fino trato, granjeando naturalmente estima, 

consideração e admiração de todos os que com ele privaram. 

Tendo atingido o topo de carreira na classe de sargentos como adjunto do Comandante do RG3, e 

sendo previsivelmente esta a sua última colocação no ativo, é de toda a justiça enaltecer a sua brilhante 

carreira, que iniciou no Batalhão de Infantaria Mecanizado de Santa Margarida, unidade onde prestou 

serviço em inúmeras funções até ao posto de Sargento-Ajudante, onde o denominador comum é a forma 

unânime como todos os seus chefes evidenciaram as suas qualidades pessoais e o seu desempenho 

respaldado na sua aptidão técnico-profissional. 

O seu percurso de dedicação e competência, passou ainda pelo Regimento de Manutenção e pelo 

Regimento de Guarnição N.º 1 onde mais uma vez o seu trabalho contribuiu significativamente para a 

eficiência, prestígio e cumprimento da missão destas unidades. 
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Subjacente a este vasto conjunto de predicados e qualidades que distinguem a forma altamente 

profissional, dedicada e competente como sempre cumpriu as suas funções o seu empenhamento pessoal 

ficou bem patenteado aquando chamado a integrar Forças Nacionais Destacadas, caraterizadas por um 

elevado risco e exigência, no Teatro de Operações da Bósnia-Herzegovina, na Força Nacional Destacada 

no Teatro de Operações de Timor-Leste e no TO do KOSOVO, onde evidenciou extraordinária 

competência profissional. 

Face ao exposto é de toda a justiça reconhecer publicamente este percurso, as excelentes qualidades, 

as virtudes militares e pessoais, a vontade de bem servir, o caráter empreendedor, a lealdade, e a 

disponibilidade inexcedível do Sargento-Mor Diz, devendo os serviços por si prestados ser creditados como 

extraordinários, relevantes e distintos, de que resultou honra e lustre para o Exército, para as Forças 

Armadas e para Portugal. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Mat (10483784) Júlio Manuel da Silva Peixoto, pela forma dedicada e esclarecida 

como desempenhou os diversos cargos e exerceu as múltiplas funções que lhe foram cometidas, ao longo 

de 35 anos ao serviço do Exército. Sargento dotado de sólida formação militar e humana, de reconhecida 

lealdade, honestidade, permanente disponibilidade, grande sentido de camaradagem e relevantes qualidades 

pessoais, confirmou ser detentor de um profundo respeito pelos valores da Instituição Militar. 

Exerceu vários cargos e funções como Sargento do Serviço de Material, tendo terminado a sua 

carreira militar como Adjunto do Diretor do Centro de Informação Geoespacial do Exército 

(CIGeoE), sempre denotando determinação, elevada competência técnico-profissional e aptidão para 

bem-servir nas diferentes circunstâncias, qualidades que lhe permitiram alcançar assinaláveis níveis de 

proficiência. 

Incorporado em setembro de 1984 na Escola Prática do Serviço de Material (EPSM) e tendo 

ingressado como Sargento do QP em agosto de 1987, começou por prestar serviço no Depósito Geral 

Material de Guerra (DGMG), onde assumiu o cargo de Chefe da Secção de Manutenção, desde logo 

revelando um extraordinário empenho e dedicação pelo serviço, demonstrando invulgar capacidade de 

trabalho, organização e controlo, traduzido numa grande eficiência e uma constante preocupação pelo 

cumprimento das missões atribuídas. No exercício das suas funções como Adjunto do Chefe das Classes 

VII e II do Grupo de Reabastecimento, demonstrou um elevado espírito de missão e de obediência, rigor e 

exigência que colocou aquando dos vários aprontamentos de viaturas, equipamentos e materiais a fornecer 

às Forças Nacionais Destacadas (FND). No âmbito dos projetos de Cooperação Técnico-Militar na Guiné-Bissau, 

realizou a recuperação de infraestruturas e equipamentos da Companhia de Manutenção em Brá, 

necessários à missão do Serviço Material das Forças Armadas da Guiné-Bissau, prosseguindo assim a 

Cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, com dignidade e lustre para o Exército 

e Portugal. 

Na qualidade de Adjunto do Comandante da Companhia de Comando e Serviços do Depósito Geral 

Material do Exército (DGME), evidenciou raras qualidades de abnegação e de sacrifício, tornando-se numa 

referência para todos os que com ele tiveram a oportunidade de trabalhar, devido aos seus elevados dotes 

de caráter, bom senso e ponderação. Colocado em 2007 nas Oficinas Gerais de Material de Engenharia 

(OGME), como Chefe do Setor de Reparação de Viaturas da Divisão de Produção dos Serviços Industriais, 

evidenciou possuir excecionais qualidades e virtudes militares, explícita aptidão na forma como pautou a 

sua ação, garantindo altos níveis de execução nas tarefas desenvolvidas no seu Setor de chefia, bem como 

nas atividades de controlo da qualidade e inspeção finais, desenvolvidas pelo Gabinete da Qualidade das OGME. 

Nos últimos três anos, desempenhou, por escolha, a prestigiosa função de Adjunto do Diretor do 

CIGeoE, tendo voltado a revelar as excecionais qualidades que o caraterizaram ao longo da sua honrosa 

carreira militar. Militar disciplinado e disciplinador, com um notável espírito de liderança, dotado de uma 

forte personalidade e de uma esmerada educação, discreto, aprumado, altamente eficiente e perspicaz, 

soube sempre com objetividade e proficuidade granjear a estima e consideração dos militares e civis que 

com ele privaram, constituindo-se como uma permanente referência para os quadros da sua categoria e 

como um profissional credor do mais elevado apreço, respeito e admiração dos seus superiores hierárquicos. 

Sempre soube, de forma clara, simples e objetiva auxiliar a tomada de decisão da Direção, apresentando os 

problemas existentes com possíveis modalidades de resolução dos mesmos, constituindo-se num elemento 

fundamental e preponderante da Direção do CIGeoE. 
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Por tudo o que precede, é de inteira justiça destacar de forma inequívoca a notável qualidade do 

desempenho do Sargento-Mor de Material Júlio Manuel da Silva Peixoto no exercício das funções 

atribuídas ao longo da sua brilhante carreira militar, classificando os serviços por si prestados como 

extraordinários, relevantes e distintos, deles tendo resultado honra e lustre para o Exército. 

09 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SMor Cav (09521386) António Maria Batista Nascimento, pelo extraordinário 

desempenho, dedicação, elevada competência e profissionalismo que vem demonstrando ao longo da sua 

vasta, prestigiante e distinta carreira, dedicada ao Exército e à Polícia Judiciária Militar, tendo sempre 

evidenciado um elevado sentido de responsabilidade e aptidão para bem servir nas mais diversas 

circunstâncias.  

Militar de profunda e muito relevante experiência no âmbito da investigação criminal, demonstrou 

permanente e exemplar dedicação no desempenho das suas funções, pela forma altamente dinâmica, 

inteligente e eficiente como sempre assumiu não só as desafiantes responsabilidades da investigação, mas 

também o muito relevante compromisso de prestar assessoria jurídica às demais equipas que integram a 

Unidade de Investigação Criminal no polo da Polícia Judiciária Militar no Porto. Merece especial destaque 

nesta particular incumbência, a forma imensamente esclarecida, séria, equilibrada, zelosa e altruísta com 

que, constantemente, transmitiu os vastíssimos e magnânimos conhecimentos de que é detentor na área 

específica do Direito, contribuindo para um aperfeiçoamento do trabalho produzido, repercutindo-se ainda 

numa mais sólida formação e célere integração organizacional de novos investigadores.  

De realçar o excelente e brilhante percurso militar, contando com 36 anos de serviço efetivo, o 

Sargento-Mor António Nascimento patenteou a sua conduta, pela afirmação constante de elevados dotes de 

caráter, lealdade, abnegação, espírito de sacrifício e de obediência, constituindo-se como um elemento de 

extraordinário e indelével valor para as equipas de investigação que integrou e, consequentemente, para a 

Polícia Judiciária Militar. A sua indubitável competência profissional materializou-se num irrefutável 

acréscimo de valor para a organização, sendo evidenciada através da imaculada folha de serviço e registo 

disciplinar de que é portador, permitindo-lhe, a par das suas muito relevantes características pessoais, 

granjear a mais elevada consideração e estima de todos os militares e civis que constituem este particular 

Órgão Superior de Polícia.  

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares e pessoais demonstradas, o Sargento-Mor António 

Nascimento honrou e engrandeceu a classe de Sargentos a que pertence, tendo contribuindo 

inequivocamente para a altíssima imagem de competência e profissionalismo da organização que tão 

brilhantemente integrou, contribuindo assim significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento 

da missão do Exército, da Polícia Judiciária Militar e do Ministério da Defesa Nacional, devendo os serviços 

por si prestados serem considerados de elevado mérito.  

20 de dezembro de 2019. — O Diretor-Geral da Polícia Judiciária Militar, Paulo Manuel José Isabel, 

Comodoro. 

(Louvor n.º 42/20, DR, 2.ª Série, n.º 20, 29jan20) 
 

Louvo o SCh Mus (18039188) Cândido Manuel Leitão Ameixa, pela forma extraordinariamente 

competente, responsável e dedicada, como, ao longo dos últimos quatro anos, exerceu a função de chefe, 

em regime de suplência, da Orquestra Ligeira do Exército (OLE).   

Dotado de elevados dotes de caráter e grande sentido de responsabilidade, afirmou-se através de uma 

liderança esclarecida, serena e próxima, dando o exemplo e cultivando o espírito de corpo, promovendo 

excelentes relações humanas e forte coesão na OLE, e proporcionando um salutar ambiente de trabalho, 

que garantiu uma elevada qualidade das prestações, sempre publicamente elogiadas. 

Militar disciplinado e disciplinador, conseguiu incutir nos seus subordinados, qualidades de 

abnegação e de espírito de sacrifício, conseguindo ultrapassar as dificuldades inerentes à intensa 

programação de atuação, com assinalável resiliência, correção e ponderação, praticando a virtude da 

lealdade em elevado grau, esmerada educação e agradável relacionamento com todos que consigo privam, 

estabelecendo e mantendo sempre um bom ambiente de trabalho.  
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Releva-se também a acumulação de funções de executante da Guitarra Clássica e de Piano, 
demonstrando uma competência técnica e acústica de alto nível. 

Sublinha-se ainda o espírito de iniciativa e o claro sentido do dever, que aliados à sólida competência 
profissional, o creditaram como um excelente colaborador da Chefia de Bandas e Fanfarras. 

Pelas excecionais qualidades e virtudes militares, de que se destacam a camaradagem, a 
disponibilidade e espírito de sacrifício, e pelo brilhante trabalho desenvolvido, o Sargento-Chefe Cândido 
Ameixa prestigiou a música, o Comando de Pessoal e o Exército, pelo que os serviços por si prestados 
devem ser considerados como extraordinários, relevantes e de elevado mérito. 

14 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o SCh Art (06398783) Eduardo Higino do Nascimento Moreira, Sargento Adjunto da 

Repartição de Operações do Comando das Forças Terrestres, desde setembro de 2015, pela elevada 
competência profissional, extrema abnegação e extraordinária disponibilidade evidenciadas, ao longo de 
cerca de 17 anos de Serviço, no desempenho dos cargos de Sargento de Pessoal, na Repartição de Pessoal 
no antigo Comando Operacional das Forças Terrestres, de Auxiliar do Chefe de Secretaria e de Auxiliar do 
Chefe da Repartição de Planos no Antigo Comando Operacional e de Sargento Adjunto da Repartição de 
Operações, na Área de Operações do Comando das Forças Terrestres(CFT). 

De acordo com a organização interna da Repartição de Operações do CFT, o Sargento-Chefe 
Eduardo Moreira foi o responsável executivo pelas ações relativas à gestão da segregação do apoio aéreo 
para as atividades de treino do Exército, pelo registo e arquivo de correspondência, pelo processamento dos 
pedidos de apoio geral e pela coordenação de pequenas cerimónias. Em todas estas atividades ficaram bem 
patentes as suas valorosas qualidades técnico-profissionais e seus distintos atributos pessoais. 

No âmbito da gestão da segregação do espaço aéreo para as atividades de treino do Exército, 
destacou-se, inequivocamente, na preparação das reuniões de coordenação mensal, bem como na precisão 
da contabilização das horas de voo, para efeitos de posterior ressarcimento à Força Aérea Portuguesa das 
importâncias indexadas a esses períodos de operação. 

Relativamente à coordenação dos pedidos de apoio geral, é de destacar todo o trabalho 
meticulosamente desenvolvido por forma a dar provimento às mais diversas solicitações, nomeadamente 
no âmbito das escoltas de segurança, uso de infraestruturas de treino, atribuição de capacidades 
operacionais e distribuição de tarefas a equipas EOD e K7, entre outras. 

No que a coordenação de pequenas cerimónias militares diz respeito, o Sargento-Chefe Eduardo 
Moreira destacou-se pela forma extremamente eficiente como, de uma forma equilibrada, soube fazer face 
aos enormes desafios colocados, tendo em vista a execução de inúmeros pedidos de apoio solicitados em 
momentos em que os recursos se apresentaram escassos, bem como na coordenação de pormenor das 
inerentes atividades honoríficas.  

É ainda inteiramente justo reconhecer que o Sargento-Chefe Moreira manifestou, quotidianamente, 
excecionais qualidades militares e humanas, bem patentes na forma cordata, serena, lógica e assertiva como 
apresentou propostas e discutiu pontos de vista relativos às diferentes matérias que foram sendo colocadas 
à Repartição de Operações, não sendo igualmente despiciendo referir tratar-se de um militar que, 
cumulativamente com o recurso à sua determinação, perseverança e competência próprias, foi responsável 
por manter e atualizar, de uma forma metódica e regular, os diversos arquivos da Repartição de Operações, 
quer em formato digital, quer em suporte físico. 

No desempenho das suas funções, o Sargento-Chefe Eduardo Moreira destacou-se ainda pela sua 
camaradagem, iniciativa, perseverança e cordialidade, sendo que estas qualidades pessoais e profissionais 
merecem público destaque, porquanto foram sendo testemunhadas pelos militares que integraram a 
Repartição de Operações e o CFT, com quem contatou diariamente, e foram vastas vezes manifestadas por 
inúmeras entidades externas a este Comando.  

Pela sua conduta como profissional ao longo de mais de 17 anos de serviço neste Comando das 
Forças Terrestres, que muito contribuíram para a implementação de boas práticas e agilização de processos 
tendentes a uma maior eficiência nas rotinas da Componente Operacional do Exército, o Sargento-Chefe 
Eduardo Moreira é merecedor deste reconhecimento público e que os serviços por si prestados sejam 
considerados relevantes e extraordinários, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e 
cumprimento da missão do Comando das Forças Terrestres, resultando em honra e lustre para o Exército. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o SCh Art Res (02380885) Paulo Renato Evangelista Matos, pela forma dedicada e 

competente como tem desempenhado as missões e tarefas de que foi incumbido ao longo dos últimos dois 

anos. 

O Sargento-Chefe Evangelista Matos, apesar de já se encontrar na situação de Reserva, aceitou de 

bom grado a sua colocação na Comissão Portuguesa de História Militar assumindo a responsabilidade pelas 

áreas administrativas, de arquivo e biblioteca, colmatando uma lacuna, de cerca de um ano, resultante da 

passagem à situação de Reserva do anterior responsável. 

De forma discreta, mas eficaz, em tempo útil inteirou-se das áreas da sua responsabilidade e, 

revelando o desembaraço necessário, deu bom curso aos diversos assuntos que por ausência de quem deles 

se ocupasse, aguardavam oportunidade. Retomou e incrementou a divulgação de obras de interesse para a 

História Militar por um maior número de destinatários, contribuindo assim de modo assinalável para o 

cumprimento da missão da Comissão Portuguesa de História Militar. Igualmente, é digno de menção o 

cuidado e a dinâmica que introduziu na gestão do acervo bibliográfico da CPHM. 

O Sargento-Chefe Evangelista Matos é um militar competente e interessado, formulou propostas 

avisadas e oportunas e a sua conduta foi apreciada por todos quantos com ele serviram e lidaram sendo, 

portanto, de elementar justiça reconhecê-lo e apontá-lo como exemplo e merecedor do respeito e 

consideração públicos. 

09 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SAj Tm (04716388) Mário Luís Paquete Geraldo, pelo excecional zelo, inexcedível 

empenho, espírito de missão e manifesta competência profissional comprovada nos últimos dois anos, em 

que tem vindo a desempenhar as funções de Sargento Adjunto da Secção de Comutação e Redes IP da 

Repartição de Comunicações, da Direção de Comunicações e Sistemas de Informação. 

No cumprimento das suas funções, tem executado as múltiplas missões que diariamente lhe são 

atribuídas, com total dedicação e permanente disponibilidade, realçando-se na sua formação o curso de 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores do Instituto Politécnico de Setúbal que frequentou com 

sucesso, a expensas próprias, e cujo conhecimento coloca à disposição da Instituição Militar. Evidencia-se 

também a valiosíssima ação no apoio ao levantamento dos requisitos técnicos operacionais e desenho 

técnico dos projetos de Redes de acesso à internet wi-fi welfare do Exército, nomeadamente nas diversas 

UEO pertencentes à Zona Militar dos Açores localizadas nas ilhas de São Miguel e Terceira, do Regimento 

de Comandos, Regimento de Paraquedistas, Regimento de Infantaria N.º 15, Direção de Formação, 

Regimento de Cavalaria N.º 6, Escola de Serviços e Regimento de Engenharia N.º 1. É de realçar ainda, o 

notável contributo prestado no levantamento dos requisitos operacionais e técnicos em múltiplas UEO, na 

componente de rede adstrita ao Sistema Integrado de Controlo de Acessos e Videovigilância do Exército 

(SICAVE), na implementação da rede do domínio Classificado e na implementação das Medidas 

Complementares de Segurança Militar do Exército (MCSME). 

Militar muito brioso e diligente, tem o Sargento-Ajudante Geraldo manifestado no âmbito 

técnico-profissional, a capacidade de analisar as situações que se lhe deparam de forma perspicaz e 

objetiva, o que lhe permite aconselhar os seus superiores de uma forma clara, propondo soluções sempre 

equilibradas e que bem refletem o seu espírito metódico e ponderado, revelando elevada competência. 

Mercê da sua experiência profissional e profundos conhecimentos técnicos, espírito de sacrifício, 

interesse e entusiasmo é de relevar os trabalhos de elevada qualidade produzidos, por vezes fora da área 

técnica que lhe está atribuída, como sendo o seu vital contributo na definição dos requisitos técnicos e 

funcionais da alarmística de cada um dos sites de feixes pertencentes à Rede de Transmissão do Exército 

(RTE) e a sua estreita colaboração com o Departamento de Operações de Comunicações e Sistemas de 

Informação (DOCSI) na sustentação e resolução de avarias ao nível da RTE. 

Todos estes trabalhos foram sempre desenvolvidos em tempo oportuno, com análises aprofundadas 

e consubstanciados em propostas muito bem fundamentadas, demostrando em todas as circunstâncias ser 

um militar de conduta irrepreensível, possuidor de elevados dotes de caráter, lealdade e honestidade 

intelectual, denota igualmente fino trato, generosidade, obediência e abnegação, relevantes qualidades 

pessoais que lhe permitiram granjear o respeito, a estima e a consideração de todos os que consigo lidaram, 

constituindo-se como um exemplo e uma referência no campo profissional, como no relacionamento humano. 



   

126    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020                                                             2.ª Série 

 
 

 

 

Transversal a todas as suas atividades, o Sargento-Ajudante Geraldo tem cultivado diariamente um 

ambiente de extrema camaradagem emanando sistematicamente uma contagiante e salutar boa disposição, 

mas mantendo em todas as circunstâncias uma postura rigorosa, como homem e como militar. Em termos 

globais é reconhecida por todos os seus superiores a excelência do seu trabalho e aceite pelos seus pares e 

inferiores a superioridade da capacidade técnica do Sargento-Ajudante Geraldo. 

Perante todas as referências evidenciadas, determinação e perseverança, a par das excecionais 

qualidades e virtudes militares, sentido do dever e notável desempenho profissional, é de inteira justiça 

exaltar publicamente as qualidades do Sargento-Ajudante Geraldo, e enaltecer o elevadíssimo apreço pelos 

serviços prestados, devendo ser classificados como extraordinários, relevantes e distintos, dos quais resultou 

honra e lustre para a Direção de Comunicações e Sistemas de Informação e para o Exército Português. 

10 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SAj Eng (00637392) Carlos Manuel Moutinho Lopes, pela forma extraordinariamente 

competente e profissional como desempenhou, ao longo de três anos, as funções de Sargento Adjunto da 

Secção de Comunicação e Relações Públicas e de Sargento Adjunto do Centro de Situação, da Repartição 

de Comunicação, Relações Públicas e Protocolo, do Gabinete do Chefe do Estado-Maior do Exército.  

Militar possuidor de excecionais qualidades e virtudes militares, revelou no desempenho das funções 

que lhe foram confiadas, um elevado espírito de sacrifício e uma indiscutível flexibilidade funcional, 

adaptando-se com facilidade a novas realidades, características que em muito contribuíram para os 

excelentes resultados alcançados. No âmbito técnico-profissional, destacou-se pela elevada competência, 

permanente e inquestionável lealdade, grande imaginação e espírito meticuloso, factos que se traduziram 

na qualidade dos diversos trabalhos e propostas que apresentou, com permanente preocupação no 

cumprimento das determinações e diretivas superiores.  

Na Secção de Comunicação e Relações Públicas demonstrou ser um militar responsável, dedicado 

ao serviço e organizado, distinguindo-se pelo assinalável espírito de cooperação, forte sentido crítico 

construtivo e por uma grande objetividade, sendo de realçar a importante ação que teve na elaboração e 

publicação de notícias do Exército, nas plataformas de comunicação interna e externas, bem como a forma 

irrepreensível como acompanhou os órgãos de comunicação social nos diversos eventos, bem patentes no 

rigor colocado na sua responsabilidade específica de pesquisar notícias relativas ao Exército. 

No desempenho de funções no Centro de Situação evidenciou elevados dotes de caráter, tendo 

pautado a sua conduta pelo dinamismo, pela eficiência com que aplicou os recursos à sua disposição e eficácia, 

conseguida na realização das tarefas que lhe foram atribuídas. É de registar o modo como assegurou a gestão das 

páginas da internet e da intranet do Exército, a permanente monitorização dos conteúdos disponíveis nas 

plataformas, a regulação de permissões aos administradores das unidades, estabelecimentos e órgãos, a revisão 

das newsletters das unidades militares e a atualização de conteúdos nas páginas na direta dependência do Gabinete 

do Chefe do Estado-Maior do Exército, designadamente, ao nível dos eventos, notícias e comunicados. 

Pelas relevantes qualidades pessoais e profissionais evidenciadas e pelo extraordinário desempenho 

conseguido o Sargento-Ajudante de Engenharia, Carlos Manuel Moutinho Lopes é merecedor de ver 

reconhecidos e referenciados os seus serviços como tendo contribuindo significativamente para a eficiência, 

prestígio e cumprimento da missão do Exército. 

26 de dezembro de 2019. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

Louvo o SAj Mus (11957795) Simão Pedro Macedo da Silva, pelas excecionais qualidades e 

virtudes militares e pela forma altamente competente, eficiente e dedicada como, ao longo dos últimos três 

anos, exerceu as funções que lhe foram cometidas na Orquestra Ligeira do Exército (OLE). 

Como chefe de naipe dos trombones, destacou-se pela elevada competência profissional e por uma 

capacidade de liderança que influenciou os seus instrumentistas na procura de melhoria constante. Como 

executante, as suas intervenções a solo em inúmeros concertos efetuados de norte a sul do País, foram 

referenciadas por várias entidades civis e militares como de excelência, destacando-se os efetuados no 

âmbito das Comemorações do Dia de Portugal no Porto (2017), Ponta Delgada (2018) e Portalegre (2019), 

e também nos que tiveram a participação especial da fadista Cuca Roseta no largo de São Carlos em Lisboa 

(2017) e Lagos (2019).  
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Enquanto responsável pela área da logística na Secção de Apoio da OLE, revelou extraordinário 

desempenho, abnegação e espírito de sacrifício ao nível da gestão dos instrumentos musicais, fardamentos, 

materiais diversos e infraestruturas, garantindo um apoio de serviços eficaz. Ainda nesta área, é de realçar 

a sua ação na função movimento e transporte em que demonstrou uma enorme capacidade de lidar com a 

adversidade, propondo, de forma ponderada e lúcida, sempre as melhores soluções, para a resolução dos 

vários constrangimentos.   
Militar disciplinado e disciplinador, afirmou-se como um dos principais colaboradores da chefia da 

Orquestra, pelo modo exemplar como promoveu a coesão, a disciplina e o espírito de grupo e como 
inspirava os outros nas atuações. 

Pelas qualidades pessoais e profissionais evidenciadas, de que se destacam a lealdade, a obediência 
e a coragem moral, devem os serviços prestados pelo Sargento-Ajudante Simão Silva ser considerados 
extraordinários, de elevado mérito e como tendo contribuído significativamente para a eficiência, prestígio 
e cumprimento da missão do Exército. 

08 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo o SAj Inf (08972199) Carlos Manuel Mendes Pereira, pelo seu extraordinário desempenho 

evidenciado no desempenho das funções de Sargento de Pessoal do Módulo de Recursos do National 
Support Element (NSE), da Terceira Força Nacional Destacada no Teatro de Operações (TO) do 
Afeganistão no contexto da Resolute Support Mission (3FND/NSE/RSM), cargo exercido, tanto durante a 
fase de aprontamento como em missão, entre novembro de 2018 e novembro de 2019. 

Militar muito metódico e extremamente dinâmico, possuidor de uma excelente capacidade de 
organização e de sólidos conhecimentos evidenciou, durante a exigente fase de aprontamento e projeção, 
permanente disponibilidade para o serviço, sentido de responsabilidade e revelantes qualidades pessoais, o 
que ficou bem patente na forma célere e zelosa como conduziu o processo de obtenção dos Passaportes 
Especiais e dos Certificados de Credenciação de todos os militares da “3.ª Quick Reaction Force” e do 
“3.º National Support Element”, completando a tarefa, de acentuada exigência e complexidade burocrática, 
dentro dos prazos definidos pelo seu Comandante, demonstrando uma postura ativa, versátil e autónoma 
face às dificuldades encontradas. 

Já no exigente TO do Afeganistão, o Sargento-Ajudante Mendes Pereira, corroborou a nobreza da 
sua conduta e vontade de bem servir anteriormente provadas, através da concretização de uma gama muito 
diversificada de tarefas, quer no âmbito dos assuntos de Pessoal, quer na área das atividades de moral e bem-estar, 
promovendo nesta última área, a realização de várias provas desportivas, para militares nacionais e 
estrangeiros, onde se destacam o “Strong Force” e o “Portuguese Army Challenge”, atestando uma vez 
mais, a sua pro-atividade e espírito de sacrifício. 

No cumprimento das tarefas que lhe são inerentes estabeleceu procedimentos eficientes, assertivos e 
de acordo com as especificidades da “3.ª Quick Reaction Force”, da “3.ª Branch School Advisory Team”, e 
da “1.ª Special Operations Advisory Team”, a fim de manter atualizada a situação administrativa dos 
militares, logrando, em tempo oportuno, elaborar os documentos necessários às alterações de situação e os 
respetivos artigos para a Ordem de Serviço, revelando elevada competência no âmbito técnico-profissional 
e um conhecimento profundo nos assuntos de recursos humanos. 

Em resultado das adaptações funcionais dos Módulos do NSE face às entidades de apoio existentes 
no Hamid Karzai International Airport, foi atribuída ao Sargento de Pessoal a responsabilidade de efetuar 
todas as coordenações inerentes ao alojamento dos militares portugueses junto do Billeting, tarefa que 
abraçou com grande espírito de missão e determinação, tendo sido o principal responsável pela atribuição 
de alojamentos condignos às Praças do Contingente Português, com as condições necessárias para garantir 
o repouso e privacidade dos militares. 

Pelas qualidades comprovadas no cumprimento das missões que lhe foram cometidas, por colocar 
sempre os interesses do serviço acima dos ganhos pessoais e pelas suas ações terem consequências 
significativas no fortalecimento da camaradagem e coesão dos militares portugueses ao serviço da Resolut 
Support Mission, é de inteira justiça reconhecer publicamente o notável sentido do dever, retidão e lealdade 
que creditam o Sargento-Ajudante Mendes Pereira como sendo um militar de enorme craveira, devendo os 
serviços por si prestados serem considerados meritórios, contribuindo significativamente para a eficiência, 
prestígio e cumprimento da missão da 3FND/NSE/RSM, da Brigada de Intervenção e do Exército Português. 

09 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o SAj Cav (07177602) Jonel Azevedo Ribeiro, pela dedicação e extraordinário desempenho, 
demonstrados entre novembro de 2018 e novembro de 2019, no exercício das funções de Sargento de 
Recursos da Companhia Quick Reaction Force, da 3.ª Força Nacional Destacada, no quadro da NATO 
Resolute Support Mission, no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão (3FND/QRF/RSM). 

Ainda durante o aprontamento evidenciou ser um militar altamente metódico, possuidor de relevantes 
qualidades pessoais, apresentando de forma atempada soluções de grande propriedade, tanto na área de 
pessoal como da logística, enfrentando o desafio que lhe foi colocado com ânimo, determinação e eficácia, 
centrando o seu esforço na gestão criteriosa e rigorosa dos recursos materiais e humanos à sua disposição. 

O seu inestimável contributo, ficou bem patente na elaboração e organização de toda a documentação 
individual dos militares da Força e nas tarefas relacionadas com a sustentação, em estreita coordenação 
com o National Support Element, sobretudo nos exercícios “KANDAHAR”, “KAIA”, “KABUL START 
191” e “KABUL 191”. 

Após a chegada ao TO, revelou elevada competência no âmbito técnico-profissional, uma invulgar 
capacidade de trabalho e sentido prático, desenvolvendo uma eficaz relação de apoio logístico, com os 
Pelotões e o Comando da Companhia, participando num ambiente exigente e perigoso, de forma pró-ativa, 
na melhoria do desempenho operacional da QRF. 

Militar humilde e com espírito de bem servir, cumpriu as suas funções com inexcedível correção e 
enorme disponibilidade, criando um ótimo ambiente de trabalho com os seus subordinados, pares e 
superiores hierárquicos, incluindo na ligação e no apoio, que manteve com os militares de nacionalidade 
Turca, da Secção de Logística do Force Protection Battalion, reforçando a imagem de notoriedade, em 
ambiente multinacional, dos militares Portugueses. 

Face ao anteriormente exposto, é de toda a justiça reconhecer publicamente as virtudes pessoais e 
militares que creditam o Sargento-Ajudante Azevedo Ribeiro como um exemplo a seguir, devendo os 
serviços por si prestados, serem considerados de elevado mérito, contribuindo significativamente para a 
eficiência, prestígio e cumprimento da missão da 3FND/QRF/RSM, da Brigada de Intervenção e do 
Exército. 

06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
 
Louvo a 1Sarg Cav (02889901) Lígia Cristina Penas, pelas excecionais qualidades e virtudes 

militares, demonstradas entre novembro de 2018 e novembro de 2019, no cumprimento das suas funções 
de Sargento Adjunto da Companhia Quick Reaction Force, da 3.ª Força Nacional Destacada, no quadro da 
NATO Resolute Support Mission, no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão (3FND/QRF/RSM). 

Durante a fase de aprontamento, evidenciou afirmação constante de elevados dotes de caráter e 
competência profissional sendo responsável pelos meios materiais imprescindíveis ao treino dos Pelotões, 
dos quais fez uma gestão eficaz, contribuindo para a prontidão operacional da QRF. Destaca-se a sua 
enorme disponibilidade e singular dedicação, na organização da Arrecadação de Material de Guerra e 
controlo do armamento e equipamento à sua carga, de forma atenta e zelosa de acordo com os normativos 
de segurança em vigor. 

Durante a permanência no TO, no Hamid Karzai International Airport (HIGA), revelou vontade de 
bem servir de maneira entusiástica e com eminente abnegação, constituindo-se num prestimoso apoio do 
Comando, sobretudo na área das Operações. 

Salienta-se a ligação e coordenação, com o Estado-Maior do Force Protection Battalion, de 
nacionalidade Turca, na elaboração diária das escalas de serviço da QRF, a compilação dos respetivos 
relatórios e preparação das apresentações semanais para o Command Group – Commanders Update 
Briefing Meeting. 

Possuidora de relevantes qualidades pessoais, muito educada e com uma sólida formação militar, 
fomentou sempre uma sã e sincera relação de camaradagem, através da qual soube conquistar a confiança, 
admiração e a estima de todos. 

Face ao anteriormente exposto e pela exemplar conduta, em que a lealdade, espírito de sacrifício e 
de obediência são publicamente reconhecidos, a Primeiro-Sargento Cristina Penas constituiu-se um 
exemplo a seguir merecendo que os serviços por si prestados, sejam considerados importantes e de elevado 
mérito, contribuindo significativamente para o prestígio e cumprimento da missão da 3FND/QRF/RSM, da 
Brigada de Intervenção e do Exército. 

06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 
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Louvo o 1Sarg Inf (02677509) William Gomes, pela forma altamente honrosa e abnegada como 

desempenhou, desde setembro de 2018 até setembro de 2019, o cargo de Comandante da 12.ª Equipa do 

1.º Pelotão da 5.ª Força Nacional Destacada no Teatro de Operações (TO) da República Centro Africana, 

integrada na Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). 

Durante o aprontamento, o Primeiro-Sargento Gomes mostrou-se presente e disponível relevando 

elevada competência no treino da sua equipa contribuindo significativamente para os elevados padrões 

operacionais do 1.º Pelotão nos exercícios “BAMBARI 182” e “BANGUI 191”. De destacar que no âmbito 

técnico-profissional revelou elevada competência em todas as formações de tiro de combate que ministrou 

ao Destacamento de apoio e ao Comando e Estado-Maior da força.  

Já no TO da República Centro Africana, assumiu-se como elemento preponderante na formação e treino da 

técnica de combate devido à sua dedicação, iniciativa, empenho e extraordinário desempenho. Enquanto 

Comandante, empenha-se decisivamente com os seus homens, procurando sempre saber como estes estão, seja a 

nível pessoal ou profissional, promovendo sempre o aperfeiçoamento das técnicas de combate e o atavio e 

manutenção do material de guerra, sem nunca também, deixar de formar os seus homens como pessoas de caráter e 

militares de respeito. Não obstante, coloca máxima prontidão no cumprimento de todas as tarefas, destacando-se a 

frieza e capacidade de decisão nas que acarretaram maior risco salvaguardando sempre a integridade dos seus homens. 

Contribuiu significativamente para o cumprimento das missões do pelotão na região de BOUCA e BOCARANGA 

com principal destaque nas operações “ZAU”, “N’GOYE” e “TANGO” onde esteve em contacto com os grupos 

armados e soube avaliar a situação e garantir proteção dos militares e meios à sua responsabilidade. 

O Primeiro-Sargento Gomes, destaca-se dos demais pelas relevantes qualidades pessoais, que se 

traduzem numa empatia sentida por todos aqueles que com ele trabalham. Militar extremamente correto, 

humilde e amigo do amigo, cria laços de camaradagem fortes com os que o rodeiam, sendo um elemento 

decisivo na consolidação do espírito de grupo. Tecnicamente exímio, é exemplo não só para os homens sob 

o seu comando, mas também para os pares e superiores hierárquicos.  

Pela sua elevada capacidade de trabalho, é o Primeiro-Sargento William Gomes digno de que os 

serviços por si prestados sejam considerados relevantes e de elevado mérito, contribuindo 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Exército, sendo de inteira justiça 

reconhecê-lo através deste público louvor. 

16 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

 

 

II — MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

 

Adidos, Quadro e Supranumerários 

 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de 

ativo, transitem, nos termos do artigo 172.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, para a situação administrativa que para cada um se 

indica, na correspondente data: 

 
Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde  

 Anterior  Atual  

 
Cor Tm (00849886) José Carlos da Costa Quadro art.º 173 Adido alínea a) 04-11-19 

 Guilherme  n.º 2 do art.º 174.º 

 
Cor Cav (01585486) Henrique José Cabrita Quadro art.º 173 Adido alínea a) 11-11-19 

 Gonçalves Mateus  n.º 2 do art.º 174.º 

(Despacho 29nov19) 
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Posto  A/S  NIM  Nome  Situação de Ativo  Desde  

 Anterior  Atual  
 

TCor Cav (26888593) Paulo Agostinho Rodrigues Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 31-12-19 
   Pires  do art.º 174.º  

(Despacho 31dec19) 
 

Maj Vet (09790498) Gonçalo José Carmona Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 01-11-19 
   Santana Paixão  do art.º 174.º  

 
Maj Med  (16549101) Tiago Manuel de Sousa Supranumerário Quadro art.º 173.º 01-11-19 
   Esteves Dias alínea c) n.º 2   
    do art.º 175.º   

 
Maj TS (08015690) Joaquim Paulo Guimarães Quadro art.º 173.º Supranumerário 01-11-19 
   Osório  alínea c) n.º 2  
     do art.º 175.º  

 
Maj TS (08015690) Joaquim Paulo Guimarães Supranumerário Quadro art.º 173.º 04-11-19 
   Osório alínea c) n.º 2   
    do art.º 175.º   

 
Maj  TS (29211191) José Pedro da Rocha Adido alínea a) Quadro art.º 173.º 05-11-19 
   Resende n.º 2 do art.º 174.º   

(Despacho 29nov19) 
 
Maj Inf (13987997) João Carlos Fonseca Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 29-11-19 
   Tomás  n.º 2 do art.º 174.º  
 
Maj Cav (05759798) Elisabete Maria Rodrigues Quadro art.º 173.º Adido alínea a) 05-12-19 
   da Silva  n.º 2 do art.º 174.º  

(Despacho 31dec19) 
 

Cap AdMil  (18994403) Rodrigo Garcia Gonçalves Supranumerário Quadro art.º 173.º 01-11-19 
   Brito alínea d) n.º 2   
    do art.º 175.º   

 
Cap AdMil (12497103) André Miguel Maroco Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 05-11-19 
   Carvalho  do art.º 174.º  

 
Cap Cav (10540304) Pedro Miguel Gonçalves Quadro art.º 173.º Adido n.º 1 12-11-19 
   da Silva  do art.º 174.º  

(Despacho 29nov19) 
 

Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo designados, na situação de 
ativo, transitem desde 01 de novembro de 2019, nos termos do artigo 172.º, da situação de Supranumerário 
nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 175.º, para a situação de Quadro nos termos do artigo 173.º, todos 
do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de 
maio: 
 
 Posto  A/S  NIM  Nome 
 
 Ten Med (13418209) Sara Isabel da Silva Monteiro 
 Ten Eng (14868514) João Manuel Leal Tavares 
 Ten Med (03023214) Miguel António de Carvalho Veríssimo 
 Ten Eng (16105514) José André Ricardo Pinto 
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 Posto  A/S  NIM  Nome 
 
 Ten Med (10355213) Ana Rui Grilo de Sousa Pinto 
 Ten Med (13566814) Beatriz de Carvalho Santos Soares Mendonça 
 Ten Eng (16854914) Álvaro Teixeira Rodrigues 
 Ten Eng (04715210) Tiago Nuno Barbosa de Azevedo Barros Zão 
 Ten Med (18514714) Filipe Miguel Borbinha da Fonseca 
 Ten Tm (13821214) Ivo Fernando Fontes Linhas Guerra 
 Ten Mat (12426113) Pedro Miguel Bento Pinheiro 
 Ten Tm (16291614) André Filipe da Silva Ferreira 
 Ten Tm (14540514) Hélder Figueiredo Reia 
 Ten Tm (14035614) João Miguel Nobre Pinto 
 Ten Tm (12067613) João Gabriel Vieira Félix 
 Ten Mat (10527613) Francisco de Brito Rações Franco Frazão 
 Ten Eng (08844313) Paulo Renato Carvalho Barbosa 
 Ten Eng (16666212) Romeu da Costa Carvalho 
 Ten Dent (04671513) Rui Miguel Neto Martins 
 Ten Med (02433312) Joana Gil Martins Viana 
 Alf Inf (08138614) Daniel Gomes Correia 
 Alf AdMil (18648715) Alexandre António Gonçalves de Campos 
 Alf Cav (07310116) Davide Miguel Sá da Silva 
 Alf AdMil (18329315) Luciano Dantas Araújo 
 Alf Art (16311415) Adriano Miguel Faísca Méndez 
 Alf Inf (06516012) Tony da Silva 
 Alf Inf (01116313) Ricardo Miguel Nunes Francisco 
 Alf Inf (05972015) João Pedro Gomes Pereira 
 Alf Art (06429015) André Luís Pascoal Rodrigues 
 Alf Inf (07077414) David Frade Silva 
 Alf Inf (12961416) Pedro Nuno Fernandes Pereira de Melo Matias 
 Alf Inf (03242416) Bruno Marques dos Reis 
 Alf Cav (18644016) Igor Balan 
 Alf Cav (16121215) João Pedro Alfaiate Rodrigues 
 Alf Inf (02548516) Tiago Teixeira Domingos Mendes Lomba 
 Alf Cav (02582413) Tiago Filipe Simões Ramos 
 Alf Art (18728115) Herculano Alexandre dos Reis Sanguinete Costa 
 Alf Art (00647516) Rafael João da Rocha Ferreira 
 Alf Cav (05247013) Joana Isabel Ribeiro Granja 
 Alf Inf (00383814) João Pedro Duarte Dias 
 Alf Art (14078514) João Portela Albano 
 Alf Art (12886913) Nuno Miguel Ferreira Rodrigues da Silva 
 Alf Inf (09981014) Stephane Louro Ferreira 
 Alf Art (00306015) Samuel Romão Pereira 
 Alf Inf (09339814) Luís Augusto Gonçalves Ribeiro 
 Alf AdMil (14476411) João Carlos Cardoso Ribeiro 

(Despacho 29nov19) 
 
Passagem à Situação de Reforma 

 
Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que o MGen (02007474) Luís Jorge Almeida Duarte, 

transite para a situação de reforma, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado 
com o n.º 3 do artigo 9.º aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, devendo ser considerado 
nesta situação desde 02 de dezembro de 2019. 

Por subdelegação do Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior 
do Exército, 

06 de janeiro de 2020. — O Diretor da Direção de Administração de Recursos Humanos, Rui Manuel 

Rodrigues Lopes, Major-General. 

(Despacho n.º 1 724/20, DR, 2.ª Série, n.º 26, 06fev20) 
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Manda o Chefe do Estado-Maior do Exército que os militares abaixo mencionados, transitem para a 

situação de reforma, nas datas que a cada um se indica:  

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reforma 

 
 Cor Inf  (00624685)  Nuno Álvaro Pereira Bastos Rocha 05-12-19 
 Cor Cav  (12601578)  José Carlos Cordeiro Augusto 17-12-19 
 Cor Art  (13199482)  Álvaro José Estrela Soares 19-12-19 
 Cor AdMil  (06299979)  Manuel Maximino Carvalho Teixeira 22-12-19 
 Cor Inf (19888079)  Elias Lopes Inácio 30-12-19 
 Cor Inf (02054282)  João Otílio Passos Gonçalves 30-12-19 
 Cor Cav (14614686)  Jaime Joaquim Picado Nogueiro 30-12-19 
 Cor Tm  (16711881)  Alexandre Manuel Macareno Laço Jeca 30-12-19 
 Cor Inf (06967586)  José Alberto dos Santos Marcos 31-12-19 
 TCor Inf (16739889)  Filipe Augusto Martins Ferreira Vieira 19-12-19 
 TCor SGPQ  (02840884)  José Carlos Marques Cordeiro 29-12-19 
 TCor Inf (14536387)  Jorge Augusto do Carmo Matos 29-12-19 
 TCor Inf (01200185)  José Luís Patrício Rêgo Baptista 29-12-19 
 TCor Inf (01672587)  Fernando Paulo Monteiro Lúcio Gonçalves 30-12-19 
 TCor Art (03469389)  João Manuel da Cruz Seatra 30-12-19 
 TCor Inf (03708089)  João Miguel Martins Branco 30-12-19 
 TCor Tm (03783188)  Paulo Jorge Rodrigues Corado 30-12-19 
 TCor Inf (04773588)  António Jorge dos Santos Ferreira Pires 30-12-19 
 TCor Art (04839188) David José da Rocha Alves 30-12-19 
 TCor Inf (05020487)  Brás Paulo Caetano Ferreira 30-12-19 
 TCor Inf (07240487)  Abílio Augusto Pires Lousada 30-12-19 
 TCor Tm (07391282)  Jorge de Seixas Azevedo 30-12-19 
 TCor Mat  (07459487)  Rui Manuel Piteira Natário 30-12-19 
 TCor Inf (09185485)  Augusto Cerdeira 30-12-19 
 TCor Tm (11963387)  Carlos Manuel Tavares Simões 30-12-19 
 TCor TManMat  (12486780)  Alexandre Francisco Salsa Arranhado 30-12-19 
 TCor Med  (12667584)  José Nicolau Almeida e Sá Ferreira de Andrade 30-12-19 
 TCor AdMil (12816886)  Fernando Jorge Cachado Farinha 30-12-19 
 TCor Mat  (13291484)  António da Rocha Ferraz Neves 30-12-19 
 TCor Cav (14591488)  António Manuel Batista Lopes 30-12-19 
 TCor Med (14615784)  António Leonel Almeida e Sá Ferreira de Andrade 30-12-19 
 TCor Inf (14772089)  Marco António Abrantes Cardoso 30-12-19 
 TCor Art  (15821390)  Eugénio António Ferrão Correia Gil 30-12-19 
 TCor Inf (17172988)  Paulo Jorge Pereira da Silva de Castro Ferreira 30-12-19 
 TCor Inf (17385789)  Pedro Filipe Leal Marques Pires da Silva 30-12-19 
 TCor TManMat  (17562578)  José Manuel Sampaio Ribeiro Castro 30-12-19 
 TCor Eng  (18398787)  Carlos Manuel Mendes Fernandes 30-12-19 
 TCor Inf (19656689)  João Carlos Afonso Ribeiro Fernandes 30-12-19 
 TCor Eng (19873684)  José Augusto Cardoso Almeida 30-12-19 
 TCor Mat  (10014285)  José Eduardo Chantre Nunes de Sousa 31-12-19 
 TCor Art (05047687)  Mário Rui Pinto da Silva 31-12-19 
 TCor Inf (08729589)  Paulo Jorge dos Santos Martins 31-12-19 
 Maj TManMat  (05427082)  Rogério Manuel São Pedro Ramalhete 22-12-19 
 Maj TS  (05684180)  Aurélio Manuel Guedes Mendes 22-12-19 
 Maj TS  (13636780)  José Júlio Sousa Fernandes 22-12-19 
 Maj TPesSecr  (18291383)  Carlos Manuel Magro Anunciação 29-12-19 

 Maj TS  (09754480)  Ilídio Inês Fernandes 29-12-19 

 Maj TEDT  (12719381)  Nelson Antunes Rodrigues dos Santos 29-12-19 

 Maj CBMus  (00665083)  João Maurílio de Caires Basílio 30-12-19 
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 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reforma 

 
 Maj Mat (06290685)  João Carlos Farinha de Figueiredo 30-12-19 
 Maj Tm (07618387)  Rui Manuel Farinha Freire Rodrigues 30-12-19 
 Maj Eng (09679188)  João Francisco Lopes Ferreira 30-12-19 
 Maj TManMat  (09701983)  Manuel Fernando Teixeira Machado 30-12-19 
 Maj TPesSecr  (10908784)  António Jorge Branquinho Pereira 30-12-19 
 Maj TTrans  (12408181)  António Valentim Barros da Silva 30-12-19 
 Maj TPesSecr  (13319184)  Amorim dos Santos Piteira 30-12-19 
 Maj TPesSecr  (18222382)  António José Ribeiro Martins 30-12-19 
 Maj TPesSecr  (18814984)  José Francisco Colaço Lopes Martinho 30-12-19 
 Maj TTrans  (19168585)  Vítor Manuel de Menezes Tavares Pinto 30-12-19 
 Maj TManMat  (19871182)  Carlos Manuel Silva Rodrigues 30-12-19 
 Maj TManMat  (05294681)  Jorge Rodrigues Ribeiro Cid 31-12-19 
 Maj Tm (00314987)  António Jorge de Sousa Narra 31-12-19 
 Maj Tm (10669681)  António Alfredo Moutinho 31-12-19 
 Cap TS  (08048390)  José Henrique de Jesus Pereira 27-12-19 
 SMor Art (01366480)  Lino Manuel Fernandes Neto 01-12-19 
 SMor Tm (15338381)  José Vaz Afonso 17-12-19 
 SMor Mus  (06321182)  Manuel José dos Reis Inácio 20-12-19 
 SMor Mat (15337681)  Álvaro da Costa Pereira 27-12-19 
 SMor Tm (09431283)  Arlindo Jordão de Oliveira 29-12-19 
 SMor Art (16290381)  Nelson Luís Rogeiro Lima de Bragança 29-12-19 
 SMor Art (01964883)  Joaquim José Delgadinho Simões 29-12-19 
 SMor Eng (10447682)  Joaquim Farias 29-12-19 
 SMor Art (09028083)  Francisco Manuel Janeiro Rita 30-12-19 
 SMor Inf (00696583)  António Manuel de Magalhães Vieira 30-12-19 
 SMor Tm (01005283)  Eduardo António dos Santos Cardoso 30-12-19 
 SMor Vet  (04638682)  António Fernando Pereira Casaca 30-12-19 
 SMor Inf (05835182)  João Manuel das Chagas da Silva 30-12-19 
 SMor AdMil (06231781)  Carlos Manuel da Silva Almeida 30-12-19 
 SMor Inf (13038681)  José Alves Martins Rodrigues 30-12-19 
 SMor Art (14640183)  Amadeu José Neves Martins 30-12-19 
 SMor Corn/Clar (14863184)  Rui Manuel de Oliveira Direitinho 30-12-19 
 SMor Inf (19817283)  João Carlos Andrade Madeira de Morais 30-12-19 
 SMor Art (02122479)  José António Raposo Sousa 31-12-19 
 SMor Art (09258883)  Lúcio Robalo Pereira 31-12-19 
 SMor Art (14772781)  Rui Manuel Mourão Pessanha de Sousa 31-12-19 
 SMor Tm (17216080)  Manuel de Lemos Soares 31-12-19 
 SCh Inf (05840684)  Jorge Manuel Vieira Elias 01-12-19 
 SCh Tm (08487482)  Carlos Manuel Jerónimo Ferreira 19-12-19 
 SCh Art (03948284)  Floriano Manuel da Silva Neto 28-12-19 
 SCh Inf (06860284)  Octávio Fernandes Mestre 29-12-19 
 SCh Art (02286385)  Telmo Jorge Marques da Silva Félix 29-12-19 
 SCh Mat (04786085)  José Manuel Duarte Pinto 29-12-19 
 SCh Mus (05522686)  José Manuel Novo Leandro Miranda 29-12-19 
 SCh Mus (06726487)  José Manuel Barbosa Maciel 29-12-19 
 SCh Mus (09932887)  Dulcínio Toni Pereira de Matos 29-12-19 
 SCh Mat (11451585)  Francisco José dos Santos Agostinho 29-12-19 
 SCh Mat (19458386)  Celestino Manuel dos Santos Ganilha 29-12-19 
 SCh Mat (16667683)  João Manuel da Silva 30-12-19 
 SCh Inf (01452983)  José Joaquim da Silva Cardoso 30-12-19 
 SCh Mat (01560985)  António Manuel Geraldes Botelho 30-12-19 

 SCh Mat (02410085)  Rui Manuel de Sousa Alves 30-12-19 

 SCh Tm (02742785)  Jorge Manuel Cortes dos Santos 30-12-19 

 SCh Inf (03403985)  Manuel Marchante Vicente 30-12-19 

 SCh Inf (03673783)  Fernando Graça Pereira 30-12-19 
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 SCh Mus (03961385)  Francisco José Pires Paixão 30-12-19 

 SCh Tm (04129085)  António Manuel Soares Moço 30-12-19 

 SCh Mat (05777283)  Manuel José dos Santos Ferreira Pauleta 30-12-19 

 SCh Inf (05787384)  Paulo Fernando Pereira Fernandes Lopes 30-12-19 

 SCh Art (05827382)  António Domingos dos Santos Alves 30-12-19 

 SCh Med (06213785)  António Manuel Ferreira da Costa 30-12-19 

 SCh Art (06262484)  António Agostinho Cabedal Pacheco 30-12-19 

 SCh Inf (06366983)  Francisco Cabral Gabriel 30-12-19 

 SCh Inf (07376186)  Luís Filipe Mendes Gonçalves 30-12-19 

 SCh Tm (07853482)  José Luís da Cunha Pereira 30-12-19 

 SCh Cav (08152786)  Dinário Manuel da Silva Seromenho  30-12-19 

 SCh Art (09004182)  Francisco Falé da Silva Capucho 30-12-19 

 SCh Tm (09251986)  Ângelo Francisco Moreira Duarte 30-12-19 

 SCh Med (09410585)  Armando Adelino Cepeda Moreno 30-12-19 

 SCh Med (09863885)  Cassiano Henriques Cardoso 30-12-19 

 SCh Eng (11500585)  Fernando Duarte Portela Martins 30-12-19 

 SCh Inf (11725285)  Carlos António da Costa Veloso 30-12-19 

 SCh Inf (13211182)  Mário Jorge Rodrigues Moita Ferreira 30-12-19 

 SCh Cav (13498583)  Alfredo Eusébio da Costa Novo da Silva 30-12-19 

 SCh Mat (13869284)  Victor Manuel de Jesus Pires Diz 30-12-19 

 SCh Eng (14645085)  José Carlos Marques Dias 30-12-19 

 SCh Inf (15886784)  Luís Alexandre Marques Reguengos 30-12-19 

 SCh Tm (16304385)  Armando Coelho Duarte 30-12-19 

 SCh Inf (17234682)  Sebastião Pereira Fraústo 30-12-19 

 SCh Inf (17954086)  António Luís Pereira Pinto 30-12-19 

 SCh SGE  (18149086)  Fernando Manuel Lourenço Nisa 30-12-19 

 SCh Inf (18407285)  Humberto dos Ramos Vara 30-12-19 

 SCh Tm (19236085)  Ernesto Manuel Rodrigues da Silva 30-12-19 

 SCh Inf (19947986)  José Domingos Gomes Machado 30-12-19 

 SCh PQ  (09169286)  Jorge Manuel da Gama Araújo 30-12-19 

 SCh Inf (14389783)  João Paulo Tomaz Borrega 31-12-19 

 SCh Inf (08096686)  José António Duarte Rebelo da Cruz 31-12-19 

 SCh Tm (14821383)  Rui José de Oliveira 31-12-19 

 SCh Mat (12674085)  Hélder Manuel Coelho Marinho 31-12-19 

 SCh AdMil (13933184)  José Carlos Afonso Lopes 31-12-19 

 SCh AdMil (16886985)  Jorge Manuel Fernandes Ventura 31-12-19 

 SCh Tm (16947785)  Eduardo José Alves Rodrigues de Moura 31-12-19 

 SCh Inf (17582684)  Carlos dos Santos Morais 31-12-19 

 SAj Inf (16887983)  Joaquim António Madureira Oliveira 15-12-19 

 SAj Inf (03956283)  Vítor Manuel de Almeida 17-12-19 

 SAj Art (17227484)  João Carlos Ventura Barbas 19-12-19 

 SAj Corn/Clar (17323382)  Fernando do Nascimento Morgado 26-12-19 

 SAj Corn/Clar (11537088)  Luís Manuel Correia Laia 28-12-19 

 SAj Mus (02673688)  Manuel da Rocha Alves 28-12-19 

 SAj Art (10886186)  Joaquim Alfredo Pereira Capela 29-12-19 

 SAj Mus (00471989)  António Manuel Moreira Ventura 29-12-19 

 SAj Mat  (07532990)  José Pedro Henrique Fraga 29-12-19 

 SAj Mus (08622791)  Hermínio Teixeira da Fonseca 29-12-19 

 SAj Mus (03770388)  Jorge Manuel de Oliveira Lopes 30-12-19 

 SAj Mus (11049486)  Júlio dos Santos Moreira 30-12-19 

 SAj Art (00032986)  Carlos Alberto Pereira 30-12-19 
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 SAj Mat (03670687)  João Vitor Coelho Gomes 30-12-19 

 SAj Inf (14907386)  Armando de Deus Mourato de Andrade 30-12-19 

 SAj Corn/Clar  (08596688)  Aquilino Geraldes da Silva Pereira 30-12-19 

 SAj Mat (00043887)  Pedro Manuel Dias Domingos 30-12-19 

 SAj SGE  (00641586)  Manuel da Cruz Marzia 30-12-19 

 SAj SGE  (00960486)  José Manuel Borges Teixeira Dias 30-12-19 

 SAj Inf (01615788)  José Nunes 30-12-19 

 SAj SGE  (01952386)  João Maria Alves Vaz 30-12-19 

 SAj Tm (02145586)  Hilário da Silva Duarte 30-12-19 

 SAj Art (02960985)  Rogério Paulo de Brito Cunha 30-12-19 

 SAj Mat (03033185)  Luís Filipe Gonçalves Gavazzi 30-12-19 

 SAj PQ  (03933291)  Carlos Manuel Pereira Mouro 30-12-19 

 SAj Inf (04157488)  António João Figueiredo Teixeira 30-12-19 

 SAj Mat (05042288)  Domingos Alves Pedreira Rodrigues 30-12-19 

 SAj Eng (06845290)  Mário Jorge da Costa Bernardino 30-12-19 

 SAj Mat (07433888)  Fernando Manuel Coelho Paixão 30-12-19 

 SAj Mus (07556492)  João Carlos Teixeira Coca 30-12-19 

 SAj Mat (07649287)  João António Lucas Esteves 30-12-19 

 SAj Cav  (07700189)  José Emanuel Martins Fernandes 30-12-19 

 SAj Mus (07880488)  Avelino José de Oliveira 30-12-19 

 SAj Mus (09419888)  Carlos Manuel Fernandes Gonçalves 30-12-19 

 SAj Art (09860988)  João Carlos da Costa Fatela Lopes Curto 30-12-19 

 SAj Inf (10246790)  João Paulo Ferreira de Almeida 30-12-19 

 SAj Med  (11618886)  Fernando José Matos Belo 30-12-19 

 SAj Inf (13826386)  José Carlos Lourenço Roseiro 30-12-19 

 SAj Cav (14520888)  Rui Manuel Mendes Vilhais 30-12-19 

 SAj Inf (14627189)  António José da Conceição Amaral Vinagre 30-12-19 

 SAj Inf (15101387)  Carlos Alberto da Costa Filipe 30-12-19 

 SAj Inf (16253888)  António José Martins Reis 30-12-19 

 SAj Mat (16732887)  Victor Manuel dos Anjos Lemos 30-12-19 

 SAj Vet  (17147286)  António Luís Martins 30-12-19 

 SAj Inf (17258589)  Paulo Jorge Martins Dâmaso 30-12-19 

 SAj Mat (17391787)  José Manuel Madureira da Silva 30-12-19 

 SAj Inf (18499889)  José Paulo do Carmo Pires 30-12-19 

 SAj PQ  (10580889)  Humberto José Morais Teixeira 30-12-19 

 SAj PQ  (14586390)  Luís Miguel Furtado Ferreira 30-12-19 

 SAj Inf (00094487)  João Paulo Nora Pepê 31-12-19 

 SAj Inf (16750687)  Armindo José Afonso Trindade 31-12-19 

 SAj Mat (09094986)  Célio Marques da Silva 31-12-19 

 SAj Vet  (06814386)  Jorge Fernandes Soares Ribeiro 31-12-19 

 SAj Mat (07741586)  Silvino Mendes Couto 31-12-19 

 SAj Farm  (08686287)  Augusto Manuel Teixeira do Carmo Lobo 31-12-19 

 SAj Inf (08966487)  José Manuel de Sousa Carreira Mendes 31-12-19 

 SAj Tm (14219184)  Américo Emílio Ferreira Caldas de Araújo 31-12-19 

 SAj Inf (15439888)  Aurélio Jorge Rodrigues Soares 31-12-19 

 1Sarg Aman  (13820286)  Rui Manuel de Carvalho Maria 29-12-19 

 1Sarg Aman (10147686)  Francisco do Carmo Teixeira 30-12-19 

 1Sarg Aman (18331284)  Emanuel Carlos de Mendonça Tito Fontes 30-12-19 

 1Sarg Aman (08683682)  Júlio da Cruz Jorge 31-12-19 

 1Sarg Aman (03898182)  Alfredo Manuel dos Santos Chita 31-12-19 

 1Sarg Aman (12022283)  João Manuel Contente Palhoça 31-12-19 
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Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reforma 

 

 1Sarg Aman  (08182776)  José António da Silva Rodrigues 30-12-19 

 

Nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 161.º do EMFAR, conjugado com o n.º 3 do artigo 9.º 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reforma 

 

 SCh Cav  (05762688)  Paulo Manuel Ferreira de Gouveia 30-07-19 

 

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 161.º do EMFAR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 

de 29 de maio: 

 

 Posto  A/S  NIM  Nome  Data Reforma 

 

 Cor Inf  (07496887)  Francisco José dos Santos Martins 23-12-19 

 

Por subdelegação do Diretor de Administração de Recursos Humanos, após subdelegação do 

Comandante do Pessoal do Exército, após delegação do Chefe do Estado-Maior do Exército, 

06 de janeiro de 2020. — O Chefe da Repartição de Pessoal Fora da Efetividade de Serviço, 
José Carlos dos Santos Leal Teixeira, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 725/20, DR, 2.ª Série, n.º 26, 06fev20) 

 

 

 

III — PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Promoções 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019, 

promover ao posto de Coronel, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 183.º, alínea a) do artigo 198.º e 

alínea e) do artigo 199.º, todos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, alterado pela Lei n.º 10/2018, de 2 de março, por satisfazerem as 

condições gerais e especiais de promoção, estabelecidas nos artigos 58.º e 63.º do EMFAR, os seguintes 

Oficiais: 

 

Quadro Especial de Infantaria 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 TCor  (14223887)  Gualdino Lopes Antão 17-12-19  Quadro 

 TCor  (01563987)  Gilberto Rodrigues Vilela dos Santos 17-12-19  Quadro 

 TCor  (09591888)  Luís Alexandre Pereira Leite Basto 17-12-19  Quadro 
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Ficam posicionados na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 
esquerda do Cor Inf (00869687) Rui Gabriel Ramos Cleto, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 TCor  (11233188)  Vítor Manuel Correia Mendes 17-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Transmissões 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 TCor  (03179286)  Francisco António Veiga 17-12-19  Adido ao Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do Cor Tm 
(16216989) Joaquim Fernando de Sousa Ferreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto 
no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica, 

nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual. 
4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 17 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 494/20, DR, 2.ª Série, n.º 10, 15jan20) 
 

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

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 Maj  (04908095)  João Paulo Pata Serpa 17-12-19  Quadro 
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Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Art 

(13782296) Artur Jorge Mendes Ribeiro de Sousa Alves, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 

disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Transmissões 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 Maj  (17491694)  Pedro Miguel Ramires Gil dos Santos 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor Tm 

(11866594) Paulo Jorge da Silva Carvalho, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Administração Militar 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 Maj  (06820195)  João Miguel Correia da Silva Tavares 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial à esquerda do TCor AdMil 

(14093195) Nuno Miguel Cardoso Dias, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Técnicos de Manutenção de Material 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 Maj  (09709486)  Jorge Paulo Vieira Silvestre 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TManMat 

(17848587) Manuel José Moura Dias, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Técnicos de Transportes 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 Maj  (06479885)  Rui Manuel Fonseca Seixas 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidades do seu quadro especial, à esquerda do TCor TTrans 

(15300487) Fernando Manuel Freitas Lopes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 

artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos Oficiais contam a antiguidade no novo posto, conforme a cada um se lhe indica, 

nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro, na sua redação atual. 

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 17 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 493/20, DR, 2.ª Série, n.º 10, 15jan20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 16 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do 
n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por 
satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o 
Sargento a seguir mencionado: 

 
Quadro Especial de Material 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 
 

 SCh  (05000884)  Luís Francisco Mendes de Unhão Pimentel 16-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Mat 
(06883285) Armindo José Teixeira Martins, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — O referido militar conta a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 970/20, DR, 2.ª Série, n.º 16, 23jan20) 

 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019, 

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

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (06031585)  Luís Filipe Ferreira Lopes de Sousa 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Art 

(11851884) José Carlos Antunes Abreu, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Administração Militar 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (12209285)  Rui Manuel Costa Henriques 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor AdMil 

(12175184) Paulo Alexandre Veloso Gonçalves, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 

artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 

setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 726/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 18 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do 

n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por 

satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o 

Sargento a seguir mencionado: 

 

Quadro Especial de Serviço Geral do Exército 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (05020885)  Joaquim José dos Santos Caeiro 18-12-19  Quadro 
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor SGE 

(09552485) Armando dos Santos Sousa, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 

172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — O referido militar conta a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

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

5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 

Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 

de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 

setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 

n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 971/20, DR, 2.ª Série, n.º 16, 23jan20) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 20 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do 

n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por 

satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, 

os Sargentos a seguir mencionados: 
 

Quadro Especial de Infantaria 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (18879386)  José Carlos Lopes Osório Lima 20-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Inf 

(04273486) José David Monteiro Morgado, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Cavalaria 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (17755785)  José Manuel Fonseca Miguéns 20-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Cav 

(00422684) Jorge Manuel Baptista Pires, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
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3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 
n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 
previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 969/20, DR, 2.ª Série, n.º 16, 23jan20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019, 

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

 
Quadro Especial de Infantaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SCh  (02401284)  Luís Filipe Lopes Homem 23-12-19  Quadro 
 SCh  (02946785)  Carlos Manuel Lopes da Silva 23-12-19  Quadro 
 SCh  (13577887)  Eliseu dos Santos Leitão 23-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SCh  (12253785)  António Augusto Prates Rosado 23-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Cavalaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 

 SCh  (11027185)  Manuel Jesus Vitorino Neves 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Cav 

(17755785) José Manuel Fonseca Miguéns, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 
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Quadro Especial de Engenharia 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (08784084)  Manuel João Ramalho Rolhas 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Eng 

(10301386) Paulo Jorge Barata Mendes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Transmissões 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (17722386)  Jorge Manuel Pereira de Almeida 23-12-19  Quadro 

 SCh  (10553185)  Ernesto do Rosário Heitor Figueiredo 23-12-19  Quadro 

Ficam posicionados na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vão ordenados, à 

esquerda do SMor Tm (16539083) Fernando Lourenço de Castro, na situação relativa ao Quadro, nos 

termos do disposto no artigo 172.º do EMFAR, que a cada um se indica. 
 
 

Quadro Especial de Material 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 
 
 SCh  (12381885)  António Óscar Cardoso de Oliveira 23-12-19  Quadro 

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

Quadro Especial de Medicina 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 
 
 SCh  (08396085)  João António Gaspar da Silva 23-12-19  Quadro 

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

Quadro Especial de Serviço Geral do Exército 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 
 
 SCh  (19276685)  Rui Manuel Silva Lopes 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor SGE 
(05020885) Joaquim José dos Santos Caeiro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 
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2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 

setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 1 903/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 27 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Mor, nos termos do 

n.º 1 do artigo 183.º, da alínea a) do artigo 229.º e da alínea e) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por 

satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, 

os Sargentos a seguir mencionados: 

 

Quadro Especial de Infantaria 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (08509385)  Jorge Manuel Mendes Ribeiro 27-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Inf 

(13577887) Eliseu dos Santos Leitão, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Administração Militar 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SCh  (10798386)  António da Conceição Guerreiro Pinto 27-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor AdMil 

(12209285) Rui Manuel Costa Henriques, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 

172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 27 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
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5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 1 796/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 30 de dezembro de 2019, 

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

 
Quadro Especial de Infantaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SCh  (07716085)  Francisco Fernando Borralho Morgado 30-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SCh  (04370785)  Luís Alberto da Silva Ferreira dos Santos 30-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Cavalaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SCh  (19153986)  Paulo António Valentim Balsa 30-12-19  Quadro 

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

 

Quadro Especial de Material 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 

 SCh  (03181186)  Manuel Gervásio Poejo Churra 30-12-19  Quadro 
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SMor Mat 

(12381885) António Óscar Cardoso de Oliveira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 

artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, nos termos do disposto na alínea b) 

do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 30 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 

setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 1 795/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 19 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos 

do n.º 3 do artigo 67.º conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e 

alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção 

estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir mencionado, que se encontrava na 

situação de demorado na promoção ao posto imediato, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 67.º 

conjugado com o n.º 3 do artigo 79.º, ambos do EMFAR: 

 

Quadro Especial de Administração Militar 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SAj  (14355791)  Domingos Fernandes Nunes 01-01-18  Supranumerário 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh AdMil 

(19983989) Aurélio da Costa Rodrigues e à direita do SCh AdMil (05662787) António Janeiro Fialho, na 

situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º do EMFAR, que 

se lhe indica. 

 

2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos da alínea d) do 

n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 19 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

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

5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 

Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 
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de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 

setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 

n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 1 908/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 19 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos 

do n.º 3 do artigo 67.º conjugado com o disposto no n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e 

alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção 

estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir mencionado, que se encontrava na 

situação de demorado na promoção ao posto imediato, nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 67.º 

conjugado com o n.º 3 do artigo 79.º, ambos do EMFAR: 

 

Quadro Especial de Infantaria 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SAj  (11476391)  Carlos Alberto da Silva Barry 30-11-18  Supranumerário 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Inf 

(06052390) António da Costa Oliveira e à direita do SCh Inf (14124087) Júlio Almeida Baptista dos Santos, 

na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º do EMFAR, que 

se lhe indica. 

 

2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 19 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

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

5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 

Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 

de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 

setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 

n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 1 797/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 16 de dezembro de 2019, 

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

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SAj  (03787990)  Reinaldo Alexandre Martins dos  
   Santos Pires 16-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Músicos 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SAj  (01802992)  Óscar Humberto Pereira Viana 16-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Corneteiros e Clarins 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SAj  (00161893)  Marco Paulo Teixeira Correia 16-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Corn/Clar 
(06705989) Luís José Domingues Fernandes, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 797/20, DR, 2.ª Série, n.º 14, 21jan20) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos 

do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por 

satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, 

os Sargentos a seguir mencionados: 
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Quadro Especial de Infantaria 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 
 

 SAj  (20096594)  Nuno Miguel Almeida dos Santos 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Inf 

(14020990) Paulo Luís Pires Cordeiro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Serviço Geral do Exército 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 

 SAj  (02923191)  José Manuel Falé da Silva 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh SGE 

(16655589) João Carlos Lindão de Sousa Amaral, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto 

no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 

setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 727/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 18 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos 

do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por 

satisfazer as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o 

Sargento a seguir mencionado: 

 

Quadro Especial de Engenharia 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 SAj  (07270390)  Vítor Manuel Silva Serras 18-12-19  Quadro 
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh Eng 
(08792490) José de Matos Oliveira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 
do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 18 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 1 798/20, DR, 2.ª Série, n.º 27, 07fev20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019, 

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

 
Quadro Especial de Administração Militar 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SAj  (15903092)  Humberto Patrício Esteves 21-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SCh AdMil 
(02393590) António Jorge Leal Gonçalinho Ruivo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto 
no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 
4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 1 906/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 
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1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019, 
ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Chefe, nos termos 
do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea b) do artigo 229.º e da alínea d) do artigo 230.º, todos do EMFAR, por 
satisfazerem as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, 
os Sargentos a seguir mencionados: 

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SAj  (32708291)  Pedro Miguel Soares Fernandes 23-12-19  Quadro 
 SAj  (06727591)  Rui Pedro Grades Sobral 23-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Material 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 SAj  (11685690)  Jorge Paz Pires 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, tal como vai ordenado, à 
esquerda do SCh Mat (18443590) João Pedro Ramos Grilo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 
disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 
4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 1 907/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 04 de dezembro de 2019, 

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

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 1Sarg (04492798)  José Marco Teixeira da Silva 01-01-19  Supranumerário 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Inf 

(00316596) Paulo Alexandre Ferreira da Silva e à direita do SAj Inf (35461193) Fernando Jorge Gonçalves 

Barra, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 175.º do 

EMFAR, que se lhe indica. 
 
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 176.º 

do EMFAR. 

3 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 04 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 do 

artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

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

5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 

Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 

de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 

setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 

n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

05 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 722/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 16 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos 

do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei 

n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazerem 

as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, os Sargentos a 

seguir mencionados: 

Quadro Especial de Infantaria 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 1Sarg  (04287796)  Fernando Paulo Moura Vieira 16-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Inf 

(03657792) José Filipe Dias de Castro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 
 

Quadro Especial de Engenharia 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 1Sarg  (19367491)  Juvenal Francisco Ribeiro Silva 16-12-19  Quadro 
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Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Eng 

(09045395) Paulo José Coelho Ribeiro, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 
 
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 
5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 
Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 
Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 
Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 
Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 
Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 725/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 
 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 17 de dezembro de 2019, 

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

 
Quadro Especial de Infantaria 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 1Sarg  (02954499)  Ricardo Jorge Ferreira Carreira 17-12-19  Quadro 

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

 
Quadro Especial de Artilharia 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 1Sarg  (11770095)  Simão António Fernandes Correia 17-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Art 
(08663501) João Vítor Figueiredo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 
do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
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4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde a data do presente Despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 

setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 728/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 
 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 19 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos 

do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei 

n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazerem 

as condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, os Sargentos a 

seguir mencionados: 

 

Quadro Especial de Cavalaria 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 1Sarg  (10801200)  Lara Mónica Simões da Rocha Felgueiras 19-12-19  Quadro 

Fica posicionada na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda do SAj Cav 

(16746199) João Manuel Ribeiro Cardoso, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

Quadro Especial de Corneteiros e Clarins 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 1Sarg  (12070500)  Marco Filipe Apolinário de Araújo 19-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Corn/Clar 

(35638691) Américo Henrique Pereira de Brito Leitão, na situação relativa ao Quadro, nos termos do 

disposto no artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — Os referidos Sargentos contam a antiguidade no novo posto, que a cada um se indica, nos termos 

do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 19 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o 

Ministro da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no 

Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de 
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setembro de 2019, do Gabinete de Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do 

Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da 

Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua 

Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 1 905/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos 

do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei 

n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazer as 

condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir 

mencionado: 

 

Quadro Especial de Administração Militar 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 

 ao Quadro 

 

 1Sarg  (10157800)  Luís Carlos Pinto Fajardo 21-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj AdMil 

(04076301) Filipe Caetano Bernardo, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no artigo 172.º 

do EMFAR, que se lhe indica. 

 

2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 

3 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

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

4 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 

5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 

Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 

de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 

Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 

setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 

n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 

Cor Art. 

(Despacho n.º 1 909/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 

 

1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 23 de dezembro de 2019, 

ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Sargento-Ajudante, nos termos 

do n.º 1 do artigo 183.º, da alínea c) do artigo 229.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 263.º do Decreto-Lei 

n.º 236/99, de 25 de junho por remissão do artigo 14.º do preâmbulo, todos do EMFAR, por satisfazer as 

condições gerais e especiais de promoção estabelecidas no artigo 58.º e 63.º do EMFAR, o Sargento a seguir 

mencionado: 
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Quadro Especial de Infantaria 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Situação relativa 
 ao Quadro 

 
 1Sarg  (15092199)  Roberto José Martins Mota 23-12-19  Quadro 

Fica posicionado na lista geral de antiguidade do seu quadro especial, à esquerda da SAj Inf 
(02954499) Ricardo Jorge Ferreira Carreira, na situação relativa ao Quadro, nos termos do disposto no 
artigo 172.º do EMFAR, que se lhe indica. 

 
2 — O referido Sargento conta a antiguidade no novo posto, que se lhe indica, nos termos do disposto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 176.º do EMFAR. 
3 — Fica integrado na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme previsto 

no n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 
4 — Tem direito ao vencimento pelo novo posto desde 23 de dezembro de 2019, nos termos do n.º 3 

do artigo 72.º do EMFAR. 
5 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de Sua Excelência o Ministro da Defesa 
Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, 
de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de 
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de 
setembro, de Sua Excelência a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de Sua Excelência o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da Repartição de Pessoal Militar, Rui Manuel Costa Ribeiro, 
Cor Art. 

(Despacho n.º 1 910/20, DR, 2.ª Série, n.º 28, 10fev20) 
 

 

 
IV — COLOCAÇÕES, NOMEAÇÕES E EXONERAÇÕES 

 
Nomeações 

 
 
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 135.º do Regulamento de Disciplina Militar, aprovado pela 

Lei Orgânica n.º 2/2009, de 22 de julho, nomeio para os cargos de Presidente e Vogal do Conselho Superior 
de Disciplina do Exército, no ano de 2020, em acumulação com as funções que desempenham, os seguintes 
Oficiais Generais:  

 
 TGen  Res  (18794480)  Fernando Joaquim Alves Cóias Ferreira — Presidente; 
 MGen  Res  (02498480)  Isidro de Morais Pereira — Vogal; 
 MGen  Res  (09170481)  António José Fernandes Marques Tavares — Vogal;  
 MGen  Res (02078479)  Carlos Alberto Baía Afonso — Vogal; 
 MGen  Res  (07276678)  João Manuel de Castro Jorge Ramalhete — Vogal.  

 (Despacho CEME n.º 07/20, 06jan20) 

 
1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei 
Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o MGen (00371884) Paulo Emanuel Maia Pereira para 
o cargo de Diretor-Coordenador do Estado-Maior do Exército.  

2 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de janeiro de 2020. 

(Despacho CEME n.º 16/20, 17jan20) 
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Nos termos disposto na alínea e) do n.º 4 do artigo 24.º da Lei Orgânica de Bases da Organização 

das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 07 de julho, alterada e republicada pela 

Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, determino, sob proposta do Chefe do Estado-Maior-General 

das Forças Armadas, ouvido o Conselho de Chefes de Estado-Maior: 

1 — A exoneração do Contra-Almirante Médico Naval José Manuel Jesus Silva do cargo de Diretor 

de Saúde Militar, em virtude da conclusão da sua comissão de serviço. 

2 — A nomeação do BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de Castro para o cargo 

de Diretor de Saúde Militar. 

3 — O presente despacho produz efeitos na data da tomada de posse do ora nomeado. 

08 de janeiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Despacho n.º 848/20, DR, 2.ª Série, n.º 15, 22jan20) 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei 

Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio para o cargo de Vogal da Junta Médica de Recurso do 

Exército o BGen (14347681) Nuno António Martins Canas Mendes, na situação de Reserva. 

2 — O presente despacho produz efeitos desde 22 de novembro de 2019. 

(Despacho CEME n.º 20/20, 10fev20) 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei 

Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Mat Res (14312080) João António Fonseca 

Salvado Alves para prestar serviço na Inspeção-Geral do Exército. 

2 — O presente despacho produz efeitos a partir de 13 de fevereiro de 2020. 

(Despacho CEME n.º 23/20, 10fev20) 

 

Nomeações/Exonerações 

 

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

das Forças Armadas, aprovada pela Lei Orgânica n.º 1-A/2009, de 07 de julho, alterada e republicada pela 

Lei Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, determino, sob proposta do Chefe do Estado-Maior do 

Exército: 

1 — A exoneração do TGen (03071382) Rui Davide Guerra Pereira do cargo de Comandante das 

Forças Terrestres. 

2 — A nomeação do TGen (11063282) António Martins Pereira para o cargo de Comandante das 

Forças Terrestres. 

3 — O presente despacho produz efeitos na data de tomada de posse do nomeado. 

09 de janeiro de 2020. — O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. 

(Despacho n.º 1 361/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20) 

 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/93 de 03 de junho, nomeio 

para o cargo de Presidente do Conselho da Arma Paraquedista e de Presidente do Conselho do Serviço 

Geral Paraquedista o BGen (13081985) Henrique José Pereira dos Santos.  

2 — É exonerado do referido cargo, com efeitos desde 04 de novembro de 2019, o MGen (01346681) 

Carlos Alberto Grincho Cardoso Prestelo, por ter transitado para a situação de reserva. 

(Despacho CEME n.º 22/20, 10fev20) 
 

http://cpes-wise2/Unidades/FichaPorNIMsnap.asp?NIM=02105584&DataRef=&FormaSvc=


   

158    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020                                                             2.ª Série 

 
 

 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei 

Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Cav (01266186) António Manuel de Almeida 

Domingues Varregoso para o cargo de Chefe do Estado-Maior do Comando das Forças Terrestres, com 

efeitos desde 20 de janeiro de 2020.  

2 — É exonerado do referido cargo o BGen (11898185) Rui Manuel da Silva Ferreira, com efeitos 

desde 09 de janeiro de 2020, por ter sido promovido e ir desempenhar outras funções. 

 (Despacho CEME n.º 14/20, 15jan20) 

 

1 — Ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica n.º 1-A/2009 (Lei 

Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas), de 07 de julho, alterada e republicada pela Lei 

Orgânica n.º 6/2014, de 01 de setembro, nomeio o Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando Gonçalves 

Teixeira de Sousa para o cargo de Diretor da Direção de Saúde do Comando do Pessoal.  

2 — É exonerado do referido cargo o BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de 

Castro, por ir exercer outras funções. 

3 — O presente despacho produz efeitos a partir de 08 de janeiro de 2020. 

(Despacho CEME n.º 04/20, 06jan20) 
 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/93 de 03 de junho, nomeio 

para o cargo de Presidente do Conselho do Serviço de Saúde o Cor Tir Med (14015883) Rui Fernando 

Gonçalves Teixeira de Sousa.  

2 — É exonerado do referido cargo o BGen (02105584) João Pedro Ivens Ferraz Jácome de 

Castro, por ter sido nomeado para desempenhar funções fora do Exército. 

3 — O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura. 

 (Despacho CEME n.º 21/20, 10fev20) 

 

1 — Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200/93 de 03 de junho, nomeio 

para o cargo de Presidente do Conselho do Serviço de Bandas e Fanfarras o Maj CBMus (15746191) 

Alexandre Lopes Coelho  
2 — É exonerado do referido cargo, com efeitos desde 29 de Dezembro de 2019, o TCor CBMus 

(03177083) Fernando Manuel Cosme Moreira, por ter transitado para a situação de reserva. 

(Despacho CEME n.º 24/20, 10fev20) 

 

 

 

V — DECLARAÇÕES 

 

Colocações e desempenho de funções na Situação da Reserva 

 
Início de funções 

 
Os militares abaixo indicados, passaram a prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O 

e datas que a cada um se indica: 

 

Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  

 

Cor  Farm  (02334384)  Mário João Gonçalves Roque  DS  16-12-19 

Cor  Inf  (02965384)  António Martins Gomes Leitão DGRDN/MDN 31-12-19 

Cor  AdMil  (11110985)  António Manuel Lebre Falcão DE 01-01-20 

Cor  Art  (19720484)  Vítor Fernando dos Santos Borlinhas DGRDN/MDN 03-01-20 
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Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  
 

Cor  Inf  (02274679)  Carlos Fernando Nunes Faria DHCM 01-02-20 

TCor  TPesSecr  (09155985)  Paulo José Belo Furtado RevMil/DHCM 17-12-19 

 

Fim de funções 

 

Os militares abaixo indicados deixaram de prestar serviço efetivo, na situação de reserva, nas U/E/O 

e datas que a cada um se indica: 

 

Posto  A/S  NIM  Nome  UEO  Data  

 

Cor  Inf  (00842881)  Agostinho Reinaldo Teixeira Paiva da Cunha  DHCM  13-01-20 

TCor  Inf  (12255288) Paulo Alexandre das Neves Rodrigues Dias  JALLC/EMGFA  31-01-20 

 

 

 
VI — OBITUÁRIO 

 
Faleceram os militares abaixo mencionados da SMat/RPFES: 

 
2020 

  
 janeiro  30 1Sarg  Inf (52011711) Manuel Caldeira Maia; 

 fevereiro 01 SAj  SGE (52732711) João António Fernandes Cordas; 

 fevereiro  02 Cap  SGE (50979911) José Dias da Conceição Marques; 

 fevereiro  06 1Sarg  Inf (50469111) Armando Cardoso Coelho; 

 fevereiro  07 SMor  Inf (50287911) José Maria Ventura da Silva Balonas; 

 fevereiro  08 Cor  Inf (50993211) Henrique Victor Guimarães Pérez Brandão; 

 fevereiro  12 1Sarg  SGE (50150211) José da Anunciação Neves; 

 fevereiro  16 SAj  Inf (61092457) Manuel Pires Moreda; 

 fevereiro  19 TCor  Tm (50978511) José Arnaldo da Ascensão Santos; 

 fevereiro  25 SCh  Art (51357111) Salvador Nunes Pinto. 
 
 
   
    

O Chefe do Estado-Maior do Exército 
 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 

 



  

 

  
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL 

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ORDEM DO EXÉRCITO 
3.ª SÉRIE 

N.º 02/29 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

Publica-se ao Exército o seguinte: 

 
 

 

I – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

 
Condecorações 

 

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, 

4.ª Classe, o militar em Regime de Contrato, na data abaixo indicada: 

 

 1Cb  (05987112)  André Filipe Ribeiro Rodrigues 06-11-19. 

(Despacho n.º 11 529/19, DR, 2.ª Série, n.º 235, 06dec19) 

 

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

do Exército, que a cada um se indica, nos termos do artigo 25.º e alínea d) do n.º 1 do artigo 26.º do 

Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro de 2002, os seguintes militares em Regime de Contrato: 

 

Terceira Classe: 

 

 Ten  (12901409)  Filipa Cristina Teles Gonçalves; 

 Alf  (03398211)  Luís Filipe Saragoça Laço. 

(Despacho 23jan20) 

Quarta Classe: 

 

 CbAdj  (10365910)  Petru Balatel; 

 CbAdj  (18933811)  André Manuel Comba Timpeira; 

 1Cb  (01563910)  Alexei Lotoshinskiy; 

 Sold  (18320812)  Diogo Marinho da Silva; 

 Sold  (17154616)  Tiago Rafael da Cunha Ferreira; 

 Sold  (10923614)  Luís Carlos Rocha Gonçalves; 

 Sold  (13829317)  Eduardo João Ferreira Caldeira; 

 Sold  (17839012)  Sofia Sousa Cimbron. 

(Despacho 23jan20) 

03141191
Draft
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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, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 do artigo 26.º, na 

alínea d) do n.º 1 do artigo 27.º, no n.º 3 do artigo 34.º e no artigo 38.º, do Regulamento da Medalha Militar e 

das Medalhas Comemorativas das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 316/02, de 27 de dezembro, 

por ter sido considerado ao abrigo do artigo 25.º do mesmo diploma legal, os seguintes militares em Regime 

de Contrato: 

 

 1Cb  (11159313)  Delfim Abílio Fernandes Gomes; 

 Sold  (04234506)  Bruno Miguel Fernandes Pereira Marques. 

(Despacho 06jan20) 

 

Condecorados com a Medalha de Comportamento Exemplar, Grau Cobre, por despacho, da data 

que se indica, do Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas 

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

militares em Regime de Contrato: 

 
 Ten  (04182405)  David Sá e Silva; 

 Ten  (05542806)  Daniel Filipe Isidoro Pereira; 

 Ten  (14652704)  Tiago Jorge Alves Maravilha Rodrigues Gonçalves; 

 Ten  (06816104)  Daniel Filipe Pereira Castanheira; 

 Ten  (05440904)  Ana Rita Correia da Silva; 

 Ten  (18222204)  Paulo Jorge Barracho Ferreira; 

 Ten  (08896203)  Catarina Filipa Correia Oliveira; 

 Ten  (12994610)  Sara Ribeiro Guedes; 

 Ten  (19368205)  Hugo José Ribeiro Gonçalves; 

 2Sarg  (15571510)  Nuno André Meneses Santos Monteiro; 

 2Sarg  (12839502)  Victor Hugo Moreira Camara; 

 2Sarg  (14474906)  André Filipe Ascensão Gonçalves; 

 2Sarg  (10017310)  Paulo Jorge André dos Santos; 

 2Sarg  (15666503)  Eduarda Maria de Melo Magalhães; 

 2Sarg  (18294203)  João Pedro Martins Braz; 

 2Sarg  (09972814)  Bruno Poeira Simões; 

 2Sarg  (04031705)  Mónica Sofia Furtado Pinguinha; 

 Furr  (16398714)  Débora Alexandra Guerreiro Pinheiro; 

 Furr  (07824014)  Frederico Miguel Pontes Medeiros; 

 CbAdj  (05530312)  Michael de Araújo Guedes; 

 CbAdj  (15136613)  António José Alves Dias; 

 CbAdj  (17806611)  Renato Miguel Filipe Cruz; 

 CbAdj  (03170911)  Bohdan Kaminskyy; 

 CbAdj  (01655514)  Francisco José Coelho da Cunha; 

 CbAdj  (00517214)  Daniel Filipe Campelo Gomes; 

 CbAdj  (18933811)  André Manuel Comba Timpeira; 

 CbAdj  (17166714)  Carlos Manuel Lazaro Ascenso; 

 CbAdj  (13076611)  David Ricardo Mendes Duarte Costa Pereira; 

 CbAdj  (03206813)  Fábio José Lopes Campos; 

 CbAdj  (08190510)  Mickael Anselmo de Bastos; 

 CbAdj  (00351513)  Miguel Ângelo Mesquita Ribeiro; 

 CbAdj  (05617515)  Bruno José Ferreira Pereira; 

 CbAdj  (13769514)  André Filipe Domingues Gomes da Silva; 

 CbAdj  (09570312)  Pedro Adão Oliveira Policarpo; 

 CbAdj  (13345209)  Ricardo José Mendonça Lopes; 
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 CbAdj  (18132914)  Filipe Daniel Sousa Cimbron; 
 CbAdj  (10194311)  Manuel Francisco Freitas Machado; 
 CbAdj  (04371113)  Tiago José Roque; 
 CbAdj  (12662715)  Rodrigo Aguiar Sousa; 
 CbAdj  (16651112)  Paulo Jorge Ferreira Gaipo; 
 CbAdj  (00170911)  Carlos Diogo de Sousa Pestana; 

 CbAdj  (06829411)  José Nuno Rocha Gonçalves; 
 CbAdj  (05346511)  Sérgio Valério Gonçalves Pedro; 
 CbAdj  (16631614)  Rui Manuel Baía Monteiro; 
 CbAdj  (15262315)  Luís Miguel Marques de Jesus; 
 CbAdj  (17120711)  Pedro Miguel Gomes Machado; 
 CbAdj  (10963011)  Tiago Miguel Alves Teles; 

 CbAdj  (00120515)  Marco Patrão Ribeiro; 
 CbAdj  (19824713)  Pedro Luís Varandas Nunes; 
 1Cb  (15976913)  Rui Miguel Sousa da Costa; 
 1Cb  (07807612)  Telmo Roberto Santos Oliveira; 
 1Cb  (04613015)  Yoann Brandão; 
 1Cb  (18851115)  Ângelo Daniel Batista Pinto Ribeiro; 

 1Cb  (07300613)  Eugeniu Gravriliuc; 
 1Cb  (16700413)  Rúben Miguel Pereira Oliveira; 
 1Cb  (08020914)  Miguel Ângelo Lourenço Gaspar; 
 1Cb  (12683015)  David Lopes Calhau; 
 1Cb  (15080710)  Guilherme Rodrigues Gonçalves; 
 1Cb  (00916914)  Catarina Lourenço Correa; 

 1Cb  (00012711)  Vítor Manuel Vieira Grilo; 
 1Cb  (16144413)  André Marcelo Perdigão Beato; 
 1Cb  (01831914)  João Carlos Ferreira Monteiro; 
 1Cb  (00599214)  Paulo Jorge Lopes Antão; 
 1Cb  (07202913)  Diogo Filipe Marcelino da Mata; 
 1Cb  (04230513)  Bruno Manuel Carvalho de Sousa; 

 1Cb  (00618010)  Hélder Silva Carvalho; 
 1Cb  (07142011)  Ricardo Jorge Peixoto; 
 1Cb  (08853714)  Sérgio Paulo Lopes Calixto; 
 1Cb  (13994013)  Marco António Andrade Costa; 
 1Cb  (00232512)  Diogo Marcelo Pereira Monte; 
 1Cb  (10569815)  Sócrates Pamplona Medeiros da Costa Varão; 

 1Cb  (08031713)  Hugo Miguel Botelho Garrafa Medeiros; 
 1Cb  (01137114)  Daniel Pacheco Costa; 
 1Cb  (03024112)  Rúben Duarte Vicente Marques; 
 1Cb  (02465313)  Andres Noé Diniz Pestana; 
 1Cb  (11444811)  Tiago André Aguiar Andrade; 
 1Cb  (02923215)  Miguel Ângelo Fernandes Gouveia; 

 1Cb  (10385810)  Luís Filipe Antunes Pereira; 
 1Cb  (02734713)  Pedro Ezequiel Rocha Miguel; 
 1Cb  (12048614)  Rogério Manuel Caçador Gonçalves; 
 1Cb  (03784313)  Rafael Barbosa Raposo; 
 1Cb  (12850009)  Márcio Francisco Ferreira Pereira Calonda; 
 1Cb  (07113515)  Marco André Rebocho Carmo; 

 1Cb  (18036415)  Durval Arruda Carvalho; 
 1Cb  (01701211)  Rui Miguel de Oliveira Ribeiro; 
 1Cb  (03647610)  Tiago Manuel Costa Martins; 
 1Cb  (18871606)  Clemente do Carmo Vieira Carmo; 
 Sold  (04581613)  Pedro José da Silva Fonseca; 
 Sold  (19423812)  Miguel Fernando Guimarães Morgado; 



   

40    ORDEM DO EXÉRCITO N.º 02/2020                                                             3.ª Série 

 
 

 

 

 Sold  (12248405)  Hugo Miguel de Oliveira Barroso; 

 Sold  (10906914)  Diogo Alexandre Gonçalves Morais; 
 Sold  (16154010)  Felisberto Cabral da Veiga; 
 Sold  (09826215)  Tiago João da Mata Lima; 
 Sold  (17865615)  António Miguel Guimarães Luís; 
 Sold  (15173113)  Fábio Corvelo Pacheco; 
 Sold  (01834013)  Bruno Emanuel de Carvalho Gonçalves; 

 Sold  (06411215)  Joel Ribeiro Figueiredo; 
 Sold  (13238314)  Teddy Barnabé Carreira Balula; 
 Sold  (04838714)  Paulo Ricardo Paiva Gomes; 
 Sold  (00890714)  André Filipe Fernandes Cardoso; 
 Sold  (12745915)  Marco Paulo Pereira Domingues; 
 Sold  (13354814)  Rafael dos Santos Oliveira; 

 Sold  (04234506)  Bruno Miguel Fernandes Pereira Marques; 
 Sold  (06900514)  Rui Filipe Magalhães Arcas; 
 Sold  (16566106)  Bruno Ricardo Martins Vilela dos Santos; 
 Sold  (02340013)  Hugo Alexandre Oliveira da Silva; 
 Sold  (02913610)  Hélder Manuel Oliveira Araújo; 
 Sold  (11600911)  Patrício Oliveira; 

 Sold  (11868206)  João António Cordeiro Martins; 
 Sold  (10748514)  Júlio Miguel Valadão Vieira; 
 Sold  (06395511)  Carlos Roberto Sousa Almeida; 
 Sold  (10489112)  Eugénia Rubina Abreu de Sá; 
 Sold  (10245513)  Luís Filipe Freitas Pestana; 
 Sold  (02704115)  Cláudio Beto Melim Silva; 

 Sold  (14639811)  David Miguel Carminhos Soares; 
 Sold  (18109413)  Isabel Iride Padrini Rodrigues Correia; 
 Sold  (06710113)  Micael André Fernandes Teixeira; 
 Sold  (08152011)  Nélson Alexandre da Veiga Semedo; 
 Sold  (00492512)  Tiago Miguel Costa Monteiro; 
 Sold  (03563414)  Rui Filipe Sousa Aguiar; 

 Sold  (04681511)  Cátia Sofia Sousa Teixeira; 
 Sold  (02450111)  Daniel Andrade Mendes; 
 Sold  (14030106)  Hugo Mário Simão de Carvalho Melo. 

(Despacho 28jan20) 

 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “Afeganistão – 2019”, 

por despacho da data que se indica, do Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da subdelegação de 

competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas 

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

seguintes militares em Regime de Contrato: 

 

 CbAdj (02337714) Bruno Serafim Rodrigues Pires; 

 CbAdj (04077114) Vítor Manuel Silva Teixeira; 

 CbAdj (13173509) Pedro Alexandre Pinto Teixeira; 

 1Cb (11159313) Delfim Abílio Fernandes Gomes; 

 1Cb (00962710) Ivo Duarte Marques Ferreira; 

 1Cb (00762114) Sérgio Manuel Lima Simões; 

 1Cb (16998916) Silvano Freitas Oliveira; 

 1Cb (01499516) Bruno Emanuel Loureiro Paradela; 

 1Cb (11131514) Ângelo Daniel de Sousa Meireles; 

 1Cb (13481017) José Rafael Pires Martins; 

 1Cb (00335315) João Pedro Silva Campos; 
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 1Cb (06953516) Rafael Viana Figueiredo; 

 1Cb (18151915) Luís Miguel Lopes Matos; 

 1Cb (04134513) Nelson de Jesus dos Santos Frederico; 

 1Cb (01145715) Marta Sofia Fernandes Dias; 

 1Cb (15677816) Luís Vasco Teixeira da Costa Cunha; 

 1Cb (16200515) Anastásia Grubleac; 

 1Cb (11292715) Tiago Gomes Ferreira; 

 1Cb (07854616) João Manuel Fernandes Gonçalves; 

 1Cb (16294316) Marco Rafael Pinto Xavier; 

 1Cb (07228613) Danilo Filipe de Sousa Rodrigues Monteiro Pinto; 

 1Cb (15096716) Rui Pedro de Sousa Fileno; 

 1Cb (11618915) Paulo António Morais Aguiar; 

 1Cb (10646315) Gustavo José da Costa Figueiredo; 

 1Cb (11870313) João Marcelo da Silva Pereira; 

 1Cb (15567813) Gonçalo Filipe Rodrigues Sousa; 

 1Cb (08880312) Maria de Fátima Teixeira Trindade; 

 1Cb (14872317) João Nuno de Aguiar Martins; 

 1Cb (01461615) Alcino Figueiredo Marques; 

 1Cb (11316511) Nuno Filipe Gonçalves Bernardo; 

 1Cb (13774613) Vítor Emanuel da Silva Coimbra; 

 1Cb (19169714) Pedro Daniel de Oliveira Lopes; 

 1Cb (04422513) João Filipe do Vale Sá; 

 1Cb (07513315) José Alexandre Carvalho e Sousa; 

 1Cb (03097813) Rui Alberto Teixeira Coelho; 

 1Cb (14549414) Ricardo António Correia Batista; 

 1Cb (10841916) João Diogo Loução Moreno; 

 1Cb (15625315) João André Neiva Silva; 

 1Cb (14886613) Tiago André Gonçalves Ferreira; 

 1Cb (16117714) Hugo Micael Leite Cunha; 

 1Cb (03551213) João Pedro Ferreira Mota; 

 1Cb (05062814) Harley Davidson Tavares Monteiro; 

 2Cb (16962509) Daniel Filipe Correia Sobreira; 

 2Cb (18783016) Tiago Daniel Nicolau Ferreira; 

 2Cb (12056314) Tânia Isabel Martins Marques; 

 2Cb (10429815) Bruno Miguel Pinto Martins Clara; 

 Sold (02625614) Luísa Maria Cunha de Freitas; 

 Sold (10400117) Ana Raquel dos Santos Oliveira; 

 Sold (02994915) André Faria Lopes; 

 Sold (05580413) Vítor Alexandre da Silva Oliveira; 

 Sold (14587116) Gustavo Alheiro Silva; 

 Sold (12536815) Rui Pedro Silva Nogueira; 

 Sold (16525318) Rúben Emanuel Gonçalves Torres; 

 Sold (06367518) Xavier Faustino Valente; 

 Sold (18542219) José Pedro Meireles de Sousa; 

 Sold (07538717) Leonardo Filipe Alves da Silva; 

 Sold (15742518) Rui Pedro Silva Azevedo; 

 Sold (05580517) Rui Filipe Duarte Caetano; 

 Sold (08178917) André Gomes Ferreira; 

 Sold (15691316) Sérgio Manuel da Silva Mendes; 

 Sold (04889416) António Pedro Pinheiro Dias; 

 Sold (06833213) Miguel Alexandre Esteves Santos; 

 Sold (12878717) Ivan Silva Oliveira; 

 Sold (15933814) Bruno Miguel Sousa Monteiro; 
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 Sold (13577118) Carlos Manuel Marques Monteiro; 

 Sold (14147118) Egor Egorushkin; 

 Sold (19550317) Pedro Daniel Gonçalves Antunes; 

 Sold (01122314) Ricardo Jorge Ferreira de Almeida; 

 Sold (06634011) Ivan Emanuel Pacheco Soares Monteiro; 

 Sold (19065319) David João Coelho da Silva; 

 Sold (07808119) André Filipe Trigo Martins; 

 Sold (13644719) Luís André Gomes Teixeira; 

 Sold (12712916) Luís Fernando Coelho de Oliveira; 

 Sold (17806018) José Nuno Araújo Coelho; 

 Sold (09107917) Joel Filipe Oliveira Pimenta; 

 Sold (03452417) João Pedro Dias Azenha; 

 Sold (04022613) Fábio Tomás Ferraz Bessa; 

 Sold (01412713) Alexandre César Alves Vieira; 

 Sold (08016617) Rúben Filipe da Silva Pereira; 

 Sold (11468914) Daniel José Carvalho Costa Gomes; 

 Sold (19727515) Jorge Daniel Rodrigues Martins; 

 Sold (19572814) Ricardo Jorge Coroas Rodrigues; 

 Sold (00517717) Mário Alexandre Santos Pais; 

 Sold (12172414) Óscar de Espírito Santo de Sousa; 

 Sold (08913010) Marco Túlio Lopes de Fontoura; 

 Sold (16487916) Rúben Rocha Oliveira; 

 Sold (08604914) Fábio Cordeiro Vilela; 

 Sold (10591117) Pedro Miguel Pereira Moreira; 

 Sold (15656117) Pedro Manuel Ferreira Guedes; 

 Sold (12132709) Pedro Manuel Antunes; 

 Sold (09458716) Leandro Jorge Pinto Soares; 

 Sold (19974416) Luís Miguel Jorge Fernandes; 

 Sold (05321519) Gonçalo José Moutinho Moreira; 

 Sold (17483418) Inês da Silva Fernandes; 

 Sold (09759416) Ana Maria Barrosa Fonseca; 

 Sold (16284813) Wilson João Esteves Faustino; 

 Sold (17173517) António Manuel Arcanjo da Graça Carvalho; 

 Sold (09527416) Daniela Pinto Ribeiro; 

 Sold (05836913) Hugo Miguel Monteiro e Monteiro; 

 Sold (12878816) Bruno Filipe Fernandes Portela; 

 Sold (11465315) Pedro Miguel Almeida Santos Morais Carvalho; 

 Sold (14145318) André Fernandes Ferreira; 

 Sold (03989314) Tiago Alexandre Gonçalves Silva; 

 Sold (07806015) Samuel Filipe Lopes Lameira; 

 Sold (07872814) Paulo Jorge de Pinho Soares; 

 Sold (06353219) Horácio Óscar Gonçalves Freitas; 

 Sold (04385014) Marco Xavier Silva Pereira; 

 Sold (18956113) Francisco André Amial Pessoa; 

 Sold (07438617) Cristiano Domingos Ribeiro Matos; 

 Sold (13163217) João Pedro Caetano de Magalhães; 

 Sold (05420013) Rafael Alexandre Ferreira Gonçalves; 

 Sold (16166515) João Manuel Sebes Guardão; 

 Sold (02125214) Vítor Emanuel Mendes Albuquerque; 

 Sold (16705514) Hélder Rodrigo Costa Abreu; 

 Sold (16775713) Fábio Tadeu Moreira de Sousa; 

 Sold (10041117) David Micael Monteiro Ceifão; 

 Sold (18180415) Filipe Manuel Ferreira Ribeiro; 
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 Sold (19060119) Edgar Gonçalves Almeida; 

 Sold (00290416) Carlos Jorge Pereira Ramalho; 

 Sold (16402715) Fábio Alexandre Costa Correia; 

 Sold (14979018) António Manuel Abreu Silva; 

 Sold (15781616) Vítor Hugo Castro Roriz; 

 Sold (08990514) Pedro Jorge Barbosa Alves; 

 Sold (08206612) Flávio Miguel Azevedo Pereira; 

 Sold (01893815) Rafael Alexandre Cerejo Pereira; 

 Sold (13354814) Rafael dos Santos Oliveira; 

 Sold (18081715) Andreia Filipa Fonseca Andrade; 

 Sold (06411215) Joel Ribeiro Figueiredo; 

 Sold (06712613) Joel da Silva Santos; 

 Sold (04838714) Paulo Ricardo Paiva Gomes; 

 Sold (14781816) Ricardo Filipe Moreira Guedes; 

 Sold (06451015) Filipe Simões Azevedo; 

 Sold (04234506) Bruno Miguel Fernandes Pereira Marques. 

(Despacho 28jan20) 

 

 Furr (09945213) André Marcelino Dantas Torres; 

 1Cb (11096817) Diogo Manuel Fernandes Alves; 

 1Cb (03202113) Mirco Éder Gomes Cabral; 

 1Cb (04210414) Pedro Filipe Moreira Ferreira; 

 1Cb (19081215) Domingos Rafael Marques Miguel; 

 1Cb (01350316) Miguel Morais Magalhães; 

 1Cb (05492718) Tiago Miguel da Cunha Antunes; 

 1Cb (06066517) Gary Renard da Silva Prazeres; 

 1Cb (17124215) Vlad Bejan; 

 1Cb (10384518) Leandro Rodrigues Pereira. 

(Despacho 04fev20) 

 

Condecorado com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, “República Centro 

Africana 2019”, por despacho da data que se indica, do Diretor de Serviços de Pessoal, no âmbito da 

subdelegação de competências, e em conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar 

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

dezembro, o 1Cb RC (12422216) Bruno Miguel Oliveira Seco. 

(Despacho 21jan20) 

 

Condecorados com a Medalha Comemorativa de Comissões de Serviço Especiais, por despacho da 

data que se indica, do Diretor de Serviços de Pessoal no âmbito da subdelegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas das 

Forças Armadas, promulgado pelo Decreto-Lei n.º 316/2002 de 27 de dezembro, os seguintes militares: 

 

 Ex-1Cb (05648373) João Tomás dos Santos Roque “Angola 1974-75”; 

 Ex- Sold  (07991574) Domingos de Magalhães Teixeira “Angola 1975”; 

 Ex- Sold  (00648273) João Manuel Furtado D'Oliveira “Angola 1974-75”. 

(Despacho 15jan20) 
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Por despacho do Tenente-General AGE, proferido no âmbito da delegação de competências, e em 

conformidade com as disposições do Regulamento da Medalha Militar e das Medalhas Comemorativas 

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

os militares  em Regime de Contrato, a seguir indicados, a  aceitarem as seguintes  condecorações: 

 

The Army Achievement Medal – EUA 

 

 CbAdj (00170911) Carlos Diogo de Sousa Pestana; 

 CbAdj (03241410) Joni Micael de Freitas Faria. 

(Despacho 11fev20) 

 

 1Cb  (18235518)  Hugo Filipe Amaral Resende; 

 1Cb  (14105216)  Denys Napriyenko; 

 1Cb  (11955414)  João Carlos Pinto Pais; 

 1Cb  (16952515)  Juarez de Campos Ferreira Júnior; 

 1Cb  (01828718)  Luís Carlos Ferreira Tavares; 

 1Cb  (10433014)  Vítor Emanuel Gouveia Costa; 

 1Cb  (00872617)  Diogo Filipe da Silva Moreira; 

 2Cb  (16712815)  Gonçalo Ribeiro Azevedo Mendes Gomes. 

(Despacho 29jan20) 

 

The Army Commendation Medal – EUA 

 

 Ten  (14652704)  Tiago Jorge Alves Maravilha Rodrigues Gonçalves. 

(Despacho 29jan20) 

 

"Étoile du Mérite Militaire" - RCA 

 

 1Cb  (12422216)  Bruno Miguel Oliveira Seco. 

(Despacho 29jan20) 

 

The Common Security and Defense Policy Service Medal - RCA 

 

 1Cb  (12422216)  Bruno Miguel Oliveira Seco. 

(Despacho 29jan20) 

 

Medalha ONU 

The Minusca Medal - RCA 

 

 2Sarg (13224706) Gisela Diana Rodrigues Marques; 

 Furr (15859816) Tomás Garcia Ferreira; 

 CbAdj (10963011) Tiago Miguel Alves Teles; 

 CbAdj (03170911) Bohdan Kaminskyy; 

 CbAdj (08709706) Piotr Botan; 

 1Cb (16529816) Nélson Diamantino Pereira da Mota; 

 1Cb (14253817) Bruno Daniel Teixeira Manso; 

 1Cb (16093217) Catarina da Cunha Silva; 
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 1Cb (19405714) Marco Rodrigues Lopes; 

 1Cb (01847314) Ricardo Ribeiro Godinho; 

 1Cb (14333617) Micael Festa Roque; 

 1Cb (06950014) Bernardo Emanuel Torres Gomes; 

 1Cb (01701211) Rui Miguel de Oliveira Ribeiro; 

 1Cb (04615310) Robert Andrade da Costa Stein; 

 1Cb (13561109) Luís Miguel Oliveira Matos; 

 1Cb (11689916) Francisco José Bicho Pereira Coelho; 

 1Cb (02102915) Alexandre José Ferreira Rebelo; 

 1Cb (01160217) Luís Miguel Nunes Martins; 

 1Cb (11703718) Rafael Silva Matos; 

 1Cb (07694318) Rafael José Jesus Abrunheiro; 

 1Cb (07418010) César David Figueira Garcia; 

 1Cb (14610113) Fábio Marcelo Ferreira Fernandes; 

 2Cb (11164716) Ricardo José Faria Senra; 

 2Cb (06388715) Paulo Filipe Fernandes Mendes; 

 2Cb (00015218) Tiago Manuel Marinho de Magalhães; 

 2Cb (04591716) Diogo Albano Vilaça Pinto; 

 2Cb (03261312) Gabriel Filipe Correia Freitas; 

 2Cb (10024517) Pedro Gutierres Caldeira; 

 2Cb (19118214) Leonardo Coelho Serrazina; 

 Sold (11025616) Joilton Santos de Pina; 

 Sold (06145915) Bruno Daniel Neves Miranda; 

 Sold (00181717) Paulo César Moita dos Santos Rodrigues; 

 Sold (00221114) José Pedro da Silva Gonçalves; 

 Sold (01468814) Alexandre de Souza Graciano; 

 Sold (18789218 Bruno Miguel da Silva Pereira; 

 Sold (16934718) João Marcelo Martins; 

 Sold (02008917) João Pedro Pinho Santos; 

 Sold (01777917) João Filipe Maduro Gomes; 

 Sold (05339918) David Cordeiro Fernandes; 

 Sold (10996617) Pedro Manuel Gonçalves Pereira; 

 Sold (01636414) Diogo Alexandre Florindo Gomes; 

 Sold (13044817) Rui Filipe Brandão da Silva; 

 Sold (11124813) Ruben Gonçalves da Silva; 

 Sold (05390015) Pedro Artur Batista; 

 Sold (03883917) João Carlos Rocha Soares; 

 Sold (06567016) Maksym Horlov; 

 Sold (05374016) Ibraima João Cassama da Silva; 

 Sold (10705114) Herdeir Lopes Fernandes; 

 Sold (15867516) Rúben Pereira Carvalho; 

 Sold (01364716) Roberto Filipe Ferreira Souto; 

 Sold (12352417) Luiz Felipe Freitas Pimentel Assis; 

 Sold (03674715) João Pedro da Silva Duarte; 

 Sold (03127018) João Paulo Martins Ferreira dos Santos Ferreira; 

 Sold (15062613) Ivo José Pina de Oliveira; 

 Sold (11897312) Carlos Marcelo da Silva e Mota; 

 Sold (18109413) Isabel Iride Padrini Rodrigues Correia; 

 Sold (06710113) Micael André Fernandes Teixeira; 

 Sold (06646409) Andreia da Conceição Cardoso Lourenço; 

 Sold (13381611) Nuno Miguel da Silva Rainho; 

 Sold (02707213) Vítor Hugo da Silva Ferreira; 
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 Sold (04363112) André Manuel Pereira Barbosa; 

 Sold (01026216) Francisco José da Cunha Rocha Viana Marques; 

 Sold (13195815) Iúri Manuel Candeias Fernandes; 

 Sold (10738117) Diogo Miguel Gouveia Cruz; 

 Sold (13834017) Joaquim Cerqueira Vilas Boas; 

 Sold (05379718) Rui Filipe Rodrigues Pereira. 

(Despacho 21jan20) 

 
 CbAdj (13651314) André Filipe Dias dos Santos; 
 CbAdj (17120711) Pedro Miguel Gomes Machado; 
 1Cb (11066611) Bruno Emanuel de Jesus Barreto; 
 1Cb (05299811) Hugo Miguel Tavares Dias Costa; 
 1Cb (19644215) Nélson Antunes Mendes; 
 1Cb (07113515) Marco André Rebocho Carmo; 
 1Cb (05407513) Ricardo Jorge Mendes; 
 1Cb (19043515) Leonel Fernando Mendes; 
 1Cb (17809115) Luís Carlos Cardoso da Silva António; 
 1Cb (11787414) Luís Paulo Romão Cachapa; 
 1Cb (13625516) Fábio Daniel Pinto Rodrigues; 
 1Cb (19127215) Rúben dos Santos Almeida Ribeiro; 
 1Cb (12604513) Adérito Emanuel Garcez de Oliveira; 
 1Cb (13262615) Daniel Alexandre Barros Pestana Conceição; 
 1Cb (08561515) José António Nunes Teixeira Gouveia; 
 1Cb (16884517) Marco Paulo Roque Brizida; 
 1Cb (18036415) Durval Arruda Carvalho; 
 1Cb (00551710) Diogo Filipe da Silva Alves; 
 1Cb (05025612) Gonçalo Filipe Sousa Ferreira; 
 1Cb (07301616) Pedro Miguel Ramires Clara; 
 1Cb (17713909) Aristides Celso Garcia de Meneses; 
 1Cb (03576813) Herlander Mirrado de Almeida; 
 2Cb (14748210) Eliseu Andrade Moreira; 
 2Cb (17131112) Marcelo Barão Nunes; 
 2Cb (04647216) Daniel Fernando Poças Pinto; 
 2Cb (00915316) Daniel Fernandes Miranda; 
 2Cb (11214916) Luís Filipe dos Santos Moreira; 
 2Cb (16125715) João Filipe do Carmo Henriques; 
 2Cb (10262618) Nazar Stashko; 
 2Cb (14596915) Michel Henri Sousa Pitois; 
 2Cb (17489617) Ricardo Figueira Batista; 
 Sold (07817713) Vadym Zaloznyi; 
 Sold (00901316) Fernando Marcelo Lago Narciso; 
 Sold (08152011) Nélson Alexandre da Veiga Semedo; 
 Sold (06708814) Pedro Manuel Gonçalves Moreira; 
 Sold (08362314) Luís Rafael Santos Barbosa; 
 Sold (11498017) David Alexandre Carvalho Luís; 
 Sold (01634014) Wilson de Brito Tavares Monteiro; 
 Sold (19528615) David José Teixeira Gonçalves Ventura; 
 Sold (00492512) Tiago Miguel Costa Monteiro; 
 Sold (15939315) Márcio António da Silva Duarte; 
 Sold (05245516) Aliu Camará; 
 Sold (10217516) Corentin da Silva; 
 Sold (16654815) Cláudio Alexandre Barrela dos Santos; 
 Sold (06101314) Aramis Macedo Varela Tavares; 
 Sold (09555717) David Miguel Cavaco Rodrigues; 
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 Sold (01037517) Miguel Valdemar Pereira Rodrigues; 
 Sold (18291015) Rui Óscar Cunha Vieira; 
 Sold (17829416) Rúben Manuel Moura Rocha; 
 Sold (16624414) Edson Felisberto Monteiro Semedo. 

(Despacho 22jan20) 

 
Medalha OTAN 

Non Article 5 – Afeganistão 

 
 Ten (03334004)  Ana Sofia do Carmo Brito; 
 Ten (14652704)  Tiago Jorge Alves Maravilha Rodrigues Gonçalves; 
 1Cb (18235518)  Hugo Filipe Amaral Resende; 
 1Cb (14105216)  Denys Napriyenko; 
 1Cb (11955414)  João Carlos Pinto Pais; 
 1Cb (16952515)  Juarez de Campos Ferreira Júnior; 
 1Cb (01828718)  Luís Carlos Ferreira Tavares; 
 1Cb (10433014)  Vítor Emanuel Gouveia Costa; 
 1Cb (00872617)  Diogo Filipe da Silva Moreira; 
 2Cb (16712815)  Gonçalo Ribeiro Azevedo Mendes Gomes. 

(Despacho 29jan20) 

 

Louvores 

 

Louvo o 1Cb RC (11159313) Delfim Abílio Fernandes Gomes, pela elevada competência no 

âmbito técnico-profissional demonstrada na execução das diversas tarefas que lhe foram cometidas ao 

serviço do Regimento de Cavalaria N.º 6 (RC6). 

Como Condutor de Viatura Pesada da Secção de Transportes, do Pelotão de Reabastecimento e 

Transporte, do Esquadrão de Comando e Serviços (ECS), do Grupo de Reconhecimento da Brigada de 

Intervenção (GRec/BrigInt), cargo que exerceu desde 30 de janeiro de 2017 até 18 de novembro de 2018, 

revelou sentido do dever e um conhecimento vasto dos diferentes tipos de viaturas à responsabilidade da 

sua área funcional. É de enfatizar o facto de que devido ao enorme e constante empenhamento dos meios 

da sua Secção e à escassez de recursos humanos, foi com frequência solicitado para serviços em 

momentos de atividade reduzida, atuando com elevada voluntariedade, abnegação, espírito de sacrifício e 

de grande camaradagem. 

Chamado a exercer funções de Condutor e Operador Rádio do Módulo de Comando no National 

Support Element da Terceira Força Nacional Destacada no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão, no 

contexto da Resolute Support Mission (3FND/NSE/RSM), de novembro de 2018 a novembro de 2019, 

atestou, no período de aprontamento, disponibilidade e sentido de responsabilidade, confirmados nos 

inúmeros serviços de condução que efetuou nesta fase, tanto para transporte de pessoal como de material 

em diversas tipologias de viaturas, demonstrando assaz segurança, sensatez e prudência, cumprindo 

escrupulosamente o Código da Estrada e outras disposições legais que regulamentam a circulação 

rodoviária, sem qualquer descuido dos seus deveres ao nível da limpeza e manutenção preventiva das 

várias viaturas atribuídas. 

Já no TO do Afeganistão, o Primeiro-Cabo Delfim Gomes corroborou o seu extraordinário 

desempenho e vontade de bem servir, patenteando dinamismo e invulgar capacidade de adaptação a 

diferentes situações, cooperando espontaneamente, na execução de tarefas não diretamente ligadas às suas 

funções, como foram: as atividades comuns de Moral e Bem-Estar, cerimónias e visitas de Altas 

Entidades, mas também, no âmbito da manutenção programada do armamento, constituiu-se um precioso 

colaborador do Sargento de Manutenção, promovendo deste modo, notáveis relações laborais, 

fomentando o trabalho em equipa e a amizade no seio do NSE, aptidões que lhe permitiram granjear a 

admiração, o respeito e a estima de todos os que com ele privaram. 
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Pelas relevantes qualidades pessoais e excecionais virtudes militares evidenciadas, o Primeiro-Cabo 

Delfim Gomes nobilitou a categoria de Praças, pelo que é digno de ser apontado como um exemplo a seguir, 

devendo os serviços por si prestados serem considerados importantes e de muito mérito, contribuindo 

significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do RC6, da 3FND/NSE/RSM, da 

Brigada de Intervenção e do Exército. 

06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 
Louvo o Sold RC (04234506) Bruno Miguel Fernandes Pereira Marques, pelo extraordinário 

desempenho, demonstrado entre novembro de 2018 e novembro de 2019, no cumprimento das suas 

funções de Condutor de Viatura Blindada de Rodas da 3.ª Secção de Atiradores do Pelotão Flight Line 

Security (FLS) da Companhia Quick Reaction Force, da 3.ª Força Nacional Destacada, no quadro da 

NATO Resolute Support Mission, no Teatro de Operações (TO) do Afeganistão (3FND/QRF/RSM). 

Na fase de aprontamento evidenciou uma sólida formação militar e relevantes qualidades pessoais, 

para além de uma absoluta dedicação ao serviço, granjeando a maior estima e consideração por parte de 

todos. Através de uma incansável entrega e inabalável vontade de bem servir, devotou todas as suas 

faculdades, contribuindo para um desempenho global operacional muito positivo nos exercícios 

“KANDAHAR”, “KAIA”, “KABUL START” e “KABUL 191”.  

Provou ser um prestimoso colaborador do seu Comandante de Secção, através de uma inegável 

frontalidade, apurado sentido do dever e acérrima obediência, cultivando de igual modo, a coesão e a 

promoção de excelentes relações humanas. 

Durante a sua permanência no TO, no Hamid Karzai International Airport (HKIA), notabilizou-se 

uma vez mais, por ter revelado elevada competência no âmbito técnico-profissional, sobretudo na 

execução das tarefas diárias de segurança e controlo de acessos, no CATO Gate e no Passenger Reception 

Center, do Apron 8. Cumpriu escrupulosamente o definido nas Standard Operating Procedures (SOP) em 

vigor, demonstrando uma consistente formação moral e capacidade de adaptação às mais diversas 

circunstâncias, recebendo os mais rasgados elogios por parte do Comando, de nacionalidade Turca, do 

Force Protection Battalion. 

Militar de enorme responsabilidade, denotou genuína preocupação e zelo pela viatura Mine 

Resistant Ambush Protected que lhe estava atribuída, mostrando conhecimentos técnicos acima da média, 

acatando todas as normas de segurança implementadas na zona da linha de voo de HKIA, reforçando 

deste modo, a imagem de prestígio, em ambiente multinacional, dos militares Portugueses. 

Face ao anteriormente exposto, o Soldado Bruno Marques tornou-se justo merecedor de ser 

considerado um exemplo a seguir, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e 

cumprimento da missão da 3FND/QRF/RSM, da Brigada de Intervenção e do Exército. 

06 de janeiro de 2020. — O Chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, General. 

 

 

 

II – MUDANÇAS DE SITUAÇÃO 

 

Ingressos em Regime de Contrato  

 

1 — Ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados pelo Exmo. Major-General DARH, após 

subdelegação do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, neste delegado por S. Exa. o 

General Chefe do Estado-Maior do Exército, ingressou na categoria de Sargentos, em Regime de 

Contrato, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea b) do n.º 1 artigo 269.º, ambos do 

Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de 

maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, com o posto de Segundo-Furriel, o 2Furr Grad 

(18937017) Filipe Manuel Rocha de Castro, com a Especialidade “609 AM — Alimentação”, Antiguidade a 

04-06-2019 e Classificação de 15,02 Valores. 
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2 — O supracitado militar concluiu com aproveitamento o 1.º Curso de Formação de Sargentos 2019. 

3 — O referido militar conta a antiguidade no posto de Segundo-Furriel à data que se indica, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do EMFAR, mantendo a atual situação remuneratória. 

4 — Fica inscrito na lista de antiguidade, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do EMFAR. 

10 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 541/20, DR, 2.ª Série, n.º 23, 03fev20) 

 

1 — Ao abrigo dos poderes que me foram subdelegados pelo Exmo. Major-General DARH, após 

subdelegação do Exmo. Tenente-General Ajudante-General do Exército, neste delegado por S. Exa. o 

General Chefe do Estado-Maior do Exército, ingressam na categoria de Sargentos, em Regime de Contrato, 

nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea b) do n.º 1 artigo 269.º, ambos do Estatuto dos 

Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado 

pela Lei n.º 10/2018 de 2 de março, com o posto de Segundo-Furriel, os militares a seguir indicados: 

 

104 A — AA Sistemas Míssil 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Classificação 

 

 2Furr Grad  (18296320)  Fernando Martins Evangelista  04-06-19  16,29 

 2Furr Grad  (01438818)  Vasco Manuel Neves da Costa Roque  29-07-19  14,54 

 2Furr Grad  (19643814)  Bruno Alexandre Cotrim Simões Dias  29-07-19  14,37 

 

423 TM — Transmissões (UU TM) 

 

 2Furr Grad  (18204517)  Inês Maria Ramalho Rodrigues  04-06-19  17,15 

 2Furr Grad  (15446915)  Rui Mário Coelho Teixeira  04-06-19  16,50 

 2Furr Grad  (01211312)  José Miguel Soutulho Rodrigues  04-06-19  16,23 

 2Furr Grad  (10405112)  Nazaré Ramalho Rodrigues  29-07-19  15,50 

 2Furr Grad  (03099420)  Miguel José Lamas dos Santos Lopes  29-07-19  15,39 

 

427 TM — Transmissões (TM das armas) 

 

 2Furr Grad  (16834420)  Cristiano Costa Moreira  29-07-19  15,77 

 2Furr Grad  (02615016)  Diana Filipa Cordeiro dos Santos  29-07-19  15,49 

 2Furr Grad  (09251120)  Tiago Rodrigo Monteiro Silva  29-07-19  15,04 

 2Furr Grad  (02573719)  João Filipe Salgado Duarte  29-07-19  14,18 

 

609 AM — Alimentação 

 

 2Furr Grad  (04952820)  Jorge Manuel Pinto Oliveira Tavares  04-06-19  16,03 

 2Furr Grad  (01905419)  Pedro Emanuel Fernandes Alexandre  29-07-19  15,87 

 2Furr Grad  (03801717)  Álvaro Barreira Fernandes  29-07-19  15,72 

 2Furr Grad  (15489517)  Carina João Ferreira Carneiro  29-07-19  15,52 

 2Furr Grad  (10631015)  André Filipe Cardoso dos Santos  04-06-19  15,37 

 2Furr Grad  (16624720)  Bruno Filipe Monteiro Morais  04-06-19  15,33 

 2Furr Grad  (10037619)  André Miguel Fernandes Guerreiro  29-07-19  15,00 

 2Furr Grad  (17341917)  David Leandro da Silva Jesus Jardim  29-07-19  14,50 

 2Furr Grad  (08994715)  Beatriz Teixeira da Cunha  29-07-19  14,39 

 2Furr Grad  (08869013)  Hélio Marcelo Aquino Júnior  29-07-19  14,17 

 2Furr Grad  (18805717)  Pedro Emanuel Barbosa e Branco  29-07-19  13,80 

 2Furr Grad  (14027818)  Simão Pedro Semedo da Silva  29-07-19  13,78 

 2Furr Grad  (06572018)  Diogo Simões Morim Serpa Fonseca  02-09-19  13,11 
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669 TP — Op Transportes 

  

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade  Classificação 

 

 2Furr Grad  (17136118)  Ricardo José Ramos Filipe  29-07-19  15,16 

 2Furr Grad  (10845315)  Bruno Ricardo dos Santos Fonseca  29-07-19  15,14 

 2Furr Gard  (18113118)  Diogo Belo Melim  29-07-19  14,55 

 

2 — Os supracitados militares concluíram com aproveitamento o 1.º Curso de Formação de Sargentos 

2019. 

3 — Os referidos militares contam a antiguidade no posto de Segundo-Furriel à data que cada um 

se indica, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do EMFAR, mantendo a atual situação 

remuneratória. 

4 — Ficam inscritos na lista de antiguidade, nos termos do n.º 4 do artigo 259.º do EMFAR. 

13 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 724/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 

 

1 — Por despacho de 09 de janeiro de 2020 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da 

subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio 

de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª serie, n.º 106, de 03 

de junho de 2019 (pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação de 

competências conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 de 

março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2019 (pág. 12 659), nele delegadas 

pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no 

DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março de 2019, ingressam na categoria de Praças, nos termos da alínea c) 

do n.º 1 do artigo 259.º e da alínea c) do n.º 1 do artigo 269.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças 

Armadas (EMFAR), aprovado, em anexo, ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei 

n.º 10/2018, de 02 de março e no cumprimento do Despacho do Exmo. TGen AGE, de 30 de novembro de 2018, 

que aprova o “Plano de Formação Inicial e Progressão na Carreira para Oficiais/Sargentos/Praças — RV/RC” 

para o ano 2019, com o posto de Soldado, os seguintes Soldados Graduados: 

 

 NIM  Nome  Classificação 

 

 (12782720)  Bina Beatriz Coelho de Jesus  17,44 

 (14591819)  Pedro Ricardo dos Anjos Carvalho  17,32 

 (17360220)  Tiago Samuel da Costa Amorim  17,18 

 (03117921)  Luís Manuel Mendes da Silva  17,11 

 (07471820)  Nuno Fernando Pereira Mota  17,03 

 (15074620)  João Dias Lopes  17,03 

 (12673920)  Samuel Magalhães Azevedo  16,76 

 (08568320)  Rogério Bernardo Rodrigues  16,75 

 (17559120)  Fábio Ferreira Gaipo  16,75 

 (12938120)  Carlos Filipe Lourenço de Carvalho  16,75 

 (06955819)  Laurin Raffael Diedrich  16,58 

 (03448016)  Paulo Jorge Guimarães Alves  16,57 

 (19721317)  Pedro Miguel Guimarães Araújo  16,57 

 (19711820)  Hugo Manuel Pereira Ribeiro  16,49 

 (16743121)  João Eduardo da Ponte Figueiredo  16,40 

 (04763919)  Tiago Correia Faustino  16,36 

 (19459616)  Catarina Miranda Simões  16,34 

 (09907821)  Diana Jacinta Couto Ferreira  16,26 

 (10056520)  José Samuel Fernandes Abrantes  16,20 

 (10460520)  Rúben Emanuel Esperanço Teixeira  16,19 
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 NIM  Nome  Classificação 

 

 (05940718)  Vasco Diogo da Rocha Melo  16,17 

 (09954221)  Rafael Tavares Eleutério  16,17 

 (01755817)  Pedro Filipe Lemos Alves  16,16 

 (04784217)  Tiago Alexandre Neves Roque  16,15 

 (15474520)  Miguel Paiva Fernandes  16,15 

 (05305920)  Rúben Daniel Cardoso Teixeira  16,13 

 (14004819)  José Leandro Vieira Rabeca  16,04 

 (07319720)  Duarte Filipe Rebelo Ramalho  15,96 

 (02560019)  José Fradique Casais da Silva  15,92 

  (11153519)  Bruno Miguel Devesa Vieira  15,92 

 (02599421)  Gonçalo Espiridião Pinheiro Faria Santos  15,90 

 (03470120)  Manuel José Caulino Monteiro  15,88 

 (17694421)  Tadeu Mões Pereira  15,87 

 (10118217)  Ângelo Manuel Cenrada Figueira  15,87 

 (17050521)  Maria João Baptista Moniz Ribeiro  15,85 

 (14776717)  Adriano Rafael Carvalho Faria  15,85 

 (09952121)  Daniel Gonçalves Caridade  15,83 

 (17207816)  Fábio José Neves Martinho  15,82 

 (07736421)  Dalila Filipa Rodrigues de Matos  15,73 

 (17514217)  Igor Miguel Pereira Goulart  15,71 

 (09693719)  Leonardo Alexandre Araújo Melo  15,70 

 (10363521)  Nuno José Teixeira Pereira  15,67 

 (12272317)  Rúben da Silva Rodrigues  15,66 

 (08768521)  Rodrigo Rego Varão  15,59 

 (14869521)  Simão Pedro Rodrigues Botelho  15,59 

 (01910218)  Joana Cristina Nobre Silva  15,58 

 (00299518)  Hugo Rafael Pereira Peixoto  15,58 

 (06701820)  Fábio Miguel Vedoria Carvalho  15,56 

 (19080521)  Leandro Filipe da Cruz Silva  15,55 

 (01186520)  António da Silva Bento Rodrigues  15,53 

 (02871120)  José Manuel Furtado Pereira  15,53 

 (08856220)  Jorge Gonçalves Santos  15,51 

 (06921821)  João Tomás Correia Pereira  15,51 

 (15494220)  David Prazeres Rosado  15,51 

 (03741319)  Ana Isabel Sampaio Macedo  15,50 

 (06674020)  Airton Tomás Monteiro dos Santos  15,49 

 (12571821)  Kaleb Fontes Alves da Silva  15,45 

 (01972619)  José Fernando Mota Alves  15,44 

 (19139321)  Rita da Conceição Martins Ferreira Moscatel Lopes  15,43 

 (07117521)  Ricardo Daniel Ribeiro Francisco  15,40 

 (07176320)  João Miguel Silva Leal  15,40 

 (17506120)  Rodrigo Freitas Melo  15,40 

 (11282219)  João Lucas de Oliveira Pinto  15,37 

 (04199720)  Jorge Filipe Ribeiro Faria  15,36 

 (11940321)  Gonçalo Soares Guerreiro  15,34 

 (11533118)  Tiago José Batista Tomas  15,33 

 (16273221)  Gonçalo Duarte Teixeira Gil  15,31 

 (14022820)  João Pedro Borges Raposo  15,30 

 (05672120)  André Filipe Veríssimo Milho  15,29 

 (05982920)  Nélson André Rodrigues Casquinha  15,28 
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 NIM  Nome  Classificação 

 

 (07339120)  Jéssica Marisa Neves Vieira  15,27 

 (01737520)  José Luís da Silva Cária  15,26 

 (05607116)  Pedro Miguel de Almeida Ferreira  15,22 

 (06648320)  Tomás Afonso de Albuquerque Barata Abreu  15,22 

 (09411317)  João de Medeiros Terra  15,22 

 (05527016)  Pedro Frederico Rebelo Martins Singeis Lopes  15,19 

 (06644719)  João Miguel do Vale Guerra  15,18 

 (06773921)  Hernâni Filipe Ribeiro Lopes  15,10 

 (09565320)  Sara Pinheiro Araújo  15,09 

 (11728817)  Marcos António Neto Gomes  15,09 

 (09906820)  Eduardo Alexandre dos Santos Delgado  15,09 

 (18236619)  Luís Filipe Santos Correia  15,08 

 (01810719)  Iúri Cristiano de Sousa Valcorba Pacheco  15,07 

 (18139519)  Miguel Gonçalo Morais Refoios  15,04 

 (09889618) Mónica Arieira Parente  15,03 

 (01982217)  André Filipe Caetano de Jesus  15,02 

 (12370920)  Hélder Morgado Gomes  15,02 

 (15619621)  Henrique Miguel Antunes Vaz  15,01 

 (03842920)  Sofia Rozhko Popelych  15,00 

 (15586620)  Jorge Daniel Pinto Briga  15,00 

 (18651420)  Rúben Filipe Martins Fontes  15,00 

 (07783920)  João Arruda Ferreira  14,97 

 (04693219)  Diogo Ricardo Maia Torres  14,94 

 (02186020)  Sérgio Vasco da Silva Oliveira  14,94 

 (15964120)  Cátia Sofia da Silva Rocha  14,92 

 (05021118)  Marcelo Filipe Costa Santos  14,89 

 (03251220)  Jesus Gabriel Junqueira Teixeira  14,82 

 (04426215)  Jorge Manuel de Sousa Carvalho  14,78 

 (00320920)  Jorge Davide Nunes Almeida  14,78 

 (10597620)  João Ricardo Fernandes Barros  14,78 

 (14432715)  Leonardo Alexandre Pacheco Silva  14,78 

 (12471421)  João Pedro Pazeiro Delfino  14,78 

 (15720421)  Ricardo Conceição Moura  14,77 

 (07439315)  Emanuel de Jesus Noia  14,76 

 (11493119)  Bárbara Isabela Hayes  14,76 

 (01411218)  Pedro Rafael Alves Lourenço  14,74 

 (18124520)  Rui Pedro Ferreira Vicente  14,69 

 (02556419)  Marcelo Filipe Teixeira Paredes  14,66 

 (15319818)  Alexandre Filipe Pontes Camara  14,66 

 (06018820)  Diogo António Duarte Graça  14,64 

 (19306820)  Afonso Rosado  14,59 

 (12467820)  Paulo José Menegucci Horschutz  14,59 

 (11381520)  Leandro Miguel Soares Diniz  14,57 

 (13536817)  Ana Patrícia Santos Silva  14,57 

 (12028621)  Jorge Rafael Pinto Martins  14,55 

 (06108420)  João Paulo Ferreira Rodrigues Matos Fernandes  14,53 

 (11946017)  Miguel Almeida Pereira Sequeira  14,52 

 (01377216)  Carlos David Fortes Fonseca  14,50 

 (05470117)  Daniel Gonçalo Quintanilha Pires  14,50 

 (09478517) Rogério Alexandre Santos Pais Mamede  14,49 
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 NIM  Nome  Classificação 

 

 (07854520)  Rui Miguel Cabral Costa  14,48 

 (04455221)  Jéssica Maria Ferreira de Medeiros  14,46 

 (04218515)  Cristian Iutis  14,45 

 (11305921)  José Daniel Cunha Gonçalves  14,43 

 (01887321)  Juliana Gonçalves Correia  14,42 

 (04049220)  André Filipe Guerreiro Faustino  14,41 

 (09550720)  Fábio André Alves Moreira  14,39 

 (15546919)  Tomé Tomás Bregieiro  14,39 

 (08581917)  Aua Filomena de Sousa Djau  14,38 

 (14441020)  Gonçalo Torrão Monteiro Ferreira  14,35 

 (10633920)  José Carlos Ferreira Mateus  14,31 

 (18886216)  Cristiana Patrícia da Silva Moreira  14,30 

 (02176817)  João Pedro Ribeiro de Oliveira  14,28 

 (03383316)  José António Ferreira da Silva  14,28 

 (09217221)  Diana Sofia Pereira Esteves  14,27 

 (16441920)  Hugo Miguel Alves Lapa  14,26 

 (00756318)  Diogo Correia Cabral  14,25 

 (16720119)  Nuno Sérgio Rodrigues Cardoso  14,25 

 (00009521)  Diogo Alves Pereira  14,24 

 (16098919)  João Manuel Colaço Castro  14,24 

 (16599019)  Raquel Maria Limpinho Ricardo  14,23 

 (09286418)  Ricardo Miguel Lapa Tavares  14,22 

 (11158616)  André Filipe Moniz Valério  14,22 

 (11938619)  Diogo Filipe Araújo Soares  14,21 

 (13273915)  Fábio Miguel Vieira Correia  14,17 

 (00998320)  Eduarda Angélica Pango Pina  14,16 

 (14089514)  Mafalda Coutinho Carreto Tavares Rebelo  14,14 

 (06754421)  Nádia Filipa Cabral Bernardo  14,13 

 (00762520)  Eduardo Simão Barata Fernandes  14,13 

 (04508221)  Kevin Varela Carvalho  14,13 

 (06317814)  Pedro Mário Neves Granjeia  14,12 

 (12974717)  Joel David Bento Francisco  14,06 

 (16546221)  Fábio Miguel Monteiro Portal  14,04 

 (04495118)  Rodolfo Medeiros Rodrigues  14,00 

 (16550820)  Jorge Daniel Malta de Sousa  13,99 

 (12018720)  Rafael José Paixão Belo  13,97 

 (15483521)  Bruno Manuel Alves Valente  13,95 

 (08604920)  André Rodrigues Dias  13,94 

 (08931219)  Fernando Manuel Rodrigues Raposo  13,90 

 (10592516)  Fábio Filipe Barbosa Ferreira  13,89 

 (08587420)  Tiago Miguel dos Santos Moleiro  13,83 

 (16884615)  Adelino Alexandre da Rocha Areias  13,82 

 (13430020)  Luís Filipe Medeiros Taveira Ferreira  13,82 

 (06744920)  Henrique Botelho Leocádio  13,77 

 (12002220)  Carlos Daniel Rocha Correia  13,76 

 (00143317)  José António dos Anjos Paulo  13,75 

 (04647818)  Miguel Leandro Gama Martins  13,74 

 (03663121)  Rúben Manuel Bajanca Caetano  13,74 

 (10618221)  Érica Vasconcelos Lopes  13,70 

 (12176619)  Sara Rodrigues Araújo  13,66 
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 NIM  Nome  Classificação 

 

 (18099519)  Luís Miguel Esteves Vicente  13,63 

 (15752919)  Érico Filipe Cordeiro Ribeiro  13,62 

 (02126421)  Rodrigo de Araújo Fernandes  13,60 

 (01190019)  Carlos Miguel Cadilhe Ferreira  13,60 

 (02455217)  Luís Miguel Serra Arcangelo  13,59 

 (05897518)  João Pedro Damião dos Reis Ferreira  13,58 

 (18002818)  Rafaela Filipa Soares Mendonça  13,58 

 (16945919)  Hugo José Fernandes Silva  13,56 

 (15721718)  Sandra Maria Chocalheira Rosa  13,55 

 (09825517)  Luís Filipe Carvalho Medeiros  13,51 

 (02878921)  João Francisco de Castro Rodrigues  13,47 

 (05436718)  Luís Miguel dos Santos Oliveira  13,46 

 (02012820)  Tiago Miguel Marques Timóteo  13,42 

 (07761418)  João Miguel Pereira Hipólito  13,40 

 (11698520)  Luís Francisco Lima Dias  13,38 

 (02870821)  Carlos Duarte Carvalho Coelho  13,31 

 (03656620)  José Eduardo Machado Gonçalves  13,29 

 (14989414)  Emanuel Dias Coutinho  13,27 

 (03773014)  Cláudia Patrícia dos Santos Rodrigues  13,27 

 (05578417)  Gonçalo Almeida Santos  13,27 

 (02576019)  Matheus de Jesus Fernandes  13,26 

 (10282918)  Marta Sofia Machado Fonseca  13,20 

 (15489519)  Luís Henrique Correia Flora  13,14 

 (19696921)  Bernardo Branco Caetano de Matos  13,14 

 (10515920)  Ana Sofia Gomes Morgado  13,14 

 (12813620)  Ana Maria da Silva Gonçalves  13,12 

 (15362419)  Rodrigo Costa Miranda  13,12 

 (11338018)  Fábio Miguel Pereira Nunes Teixeira  13,08 

 (18793720)  Beatriz Pimentel Bilhete  13,06 

 (01035316)  Rúben Filipe Canhão Mirones  13,05 

 (01252719)  Jorge Alexandre Fonseca  13,04 

 (04024718)  Cristiana Filipa Martins dos Santos  13,02 

 (03050219)  Tony Vieira Moura  12,97 

 (12677217)  Carlos Miguel Prates Gazela  12,97 

 (08981519)  Pedro Gabriel Costa Silva  12,96 

 (00197719)  Diogo Filipe Carvalho Mendes  12,96 

 (17287619)  Marta Maria Garcia Almeida  12,92 

 (02238418)  Diogo Miguel Dias Coelho  12,89 

 (04006921)  Pedro Miguel Brum da Rosa  12,85 

 (03146220)  José André da Silva Rego Andrade  12,84 

 (12645318)  Nuno Miguel Gomes Leitão  12,84 

 (07607717)  Leandra Caetano  12,77 

 (09684520)  Sandro Daniel Silva Moreira  12,74 

 (02919320)  Diana Alexandra Moreira Pereira  12,74 

 (10056718)  Francisco António Arrais de Abreu  12,72 

 (17206720)  Tiago Alexandre Matias Ferreira  12,71 

 (03319619)  Duarte Nuno dos Santos Oliveira Belém  12,59 

 (06692416)  Henrique Gomes Maio  12,59 

 (09330319)  Iúri Luís Antunes Correia  12,59 

 (12153216)  Daniel António Ribeiro Morgado  12,59 
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 NIM  Nome  Classificação 

 

 (03585017)  Paulo Albano Ventura de Oliveira Cardoso  12,58 

 (03849720)  António Gonçalo Gomes Ventura  12,58 

 (13679419)  Luís Filipe Coelho Inverno  12,56 

 (17383420)  Gonçalo Abrantes Alves  12,55 

 (07127620)  Dário Miguel Rodrigues Fernandes  12,48 

 (06919720)  Rúben Filipe Fernandes da Silva  12,44 

 (19648120)  Mariana Francisca Loucão de Amorim  12,42 

 (06210520)  Henrique Jorge Dias Borges  12,40 

 (00178418)  Ibrahim Abbas Vicente Syed  12,36 

 (06559919)  Diogo Simas Ponte  12,28 

 (15331718)  Cristiano Alexandre Lourenço de Sousa  12,26 

 (13644716)  Rodrigo Valdemar Oliveira Vieira  12,02 

 (12807019)  Diana Patrícia Ferreira Costa  11,97 

 (12405318)  João Carlos Castro Ribeiro  11,90 

 (11332918)  Sílvia Cristina Ferraz Batista  11,87 

 (06710820)  Leonardo Pacheco Tomé  11,81 

 (17453720)  Nádia Sofia Rodrigues Peixoto  11,75 

 (04422521)  Joana Paula Otero Pinheiro  11,61 

 (18077920)  Ana Clara Oliveira Reis  11,60 

 (12755317)  João Adriano Martins de Sousa  11,55 

 (19248321)  Ana Beatriz Canudo Santos  11,04 

 (19605120)  João Pedro Moniz Fraga  10,83 

 

2 — Estes militares contam a antiguidade no novo posto desde 28 de outubro de 2019, nos termos 

do n.º 5 do artigo 270.º do EMFAR, mantendo a atual situação remuneratória. 

3 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 

31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019) e da aprovação de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional, 

nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 

de junho, comunicado através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de S. Exa. o 

Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de S. Exa. a 

Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de 

setembro, de S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento. 

09 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 496/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 

 

 

 

III – PROMOÇÕES E GRADUAÇÕES 

 

Promoções 

 

1 — Por despacho do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da subdelegação de 
competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio de 2019, do 
Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª serie, n.º 106 de 03 de junho 
(Pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação do Exmo. Tenente-General 

AGE, nele delegadas pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do 
Exército, publicado no DR, 2.ª série, n.º 46 de 06 de março, são promovidos ao posto de Segundo-Sargento, 
nos termos da alínea b) do n.º 1.º do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, por satisfazerem as condições gerais e especiais de 

promoção estabelecidas nos artigos 263.º e 270.º do EMFAR, os Sargentos a seguir mencionados: 
 

186 A — Aquis Objetivos 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade 

 

 Furr  (13934105)  João Diogo Jardim Caldeira Jesus  10-02-19 
 

609 AM — Alimentação 

 
 Furr  (04053105)  Leandro Cacungo Afonso Luvunga  10-02-19 
 Furr  (06296412)  Maria do Carmo Machado Fernandes  10-02-19 

 Furr  (18227709)  André Filipe Saldanha Ferreira  10-02-19 
 Furr  (18376710)  José Carlos Rodrigues Maio Ferreira  08-09-19 

 

677 TP — Condução Auto 

 

 Furr  (00616412)  Susana Rita Ribeiro da Silva  08-09-19 

 
2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, à data a que cada um se indica, nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 270.º EMFAR. 
3 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de S. Exa. o Ministro 
da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando 

n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, 
do Gabinete de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, 
de 20 de setembro, de S. Exa. a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do 
Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento. 

06 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 723/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 

 
1 — Manda o General Chefe do Estado-Maior do Exército, por despacho de 08 de novembro de 

2019, ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 72.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 
(EMFAR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio, promover ao posto de Furriel, nos 
termos do n.º 3 do artigo 67.º conjugado com a alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 270.º ambos do 
EMFAR, por satisfazer as condições gerais e especiais de promoção, o Segundo-Furriel em regime de 

contrato a seguir mencionado, que se encontrava na situação de demorado na promoção ao posto imediato, 
nos termos da alínea c) do n.º 1 do 67.º do EMFAR conjugado com a alínea b) do n.º 1 do Despacho 
n.º 10/CEME/2016 de 26 de janeiro, de S. Exa. o General CEME, por remissão do n.º 2 do artigo 263.º do 
EMFAR o 2Furr (10585017) Pedro Manuel Alves Pereira, com a Especialidade “031 I — Atirador”. 

2 — Conta a antiguidade no novo posto desde 28 de fevereiro de 2018, nos termos do n.º 2 do 
artigo 270.º do EMFAR. 

3 — A presente promoção é efetuada ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, 
de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional, 
nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de 
junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de S. Exa. 
o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de 
S. Exa. a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 

18 de setembro, de S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento. 

04 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 612/20, DR, 2.ª Série, n.º 12, 17jan20) 
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1 — Por despacho do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da subdelegação de 
competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio de 2019, do 
Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106, de 03 de junho 
(pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação do Exmo. TGen AGE, nele 
delegadas pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado 
no DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março, são promovidos ao posto de Furriel, nos termos da alínea b) do n.º 1.º 
do artigo 270.º 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 263.º e 270.º do EMFAR, os Segundos-Furriéis em Regime de Contrato, a seguir mencionados: 

 

104 A — AA Sistemas Míssil 
 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade 
 
 2Furr  (03295014)  Miguel Pedro Ventura  01-01-19 
 2Furr  (04130515)  Diogo Filipe Rocha dos Santos Soares  01-01-19 

 
152 A — Campanha 

 
 Posto  NIM  Nome  Antiguidade 

 
 2Furr  (17948413)  Davide Miguel Amaral Duarte  22-01-19 
 

263 C — PE 

 
 2Furr  (18598412)  Eduardo Alexandre Nascimento Santos  01-01-19 
 2Furr  (18984916)  Amado Fati  22-01-19 
 

290 C — Reconhecimento Rodas 
 
 2Furr  (14749217)  João Pedro Godinho Charrua  22-01-19 
 2Furr  (07027915)  Fábio Micael Serra Guerra 22-01-19 
 2Furr  (04040515)  André Cordeiro da Silva Branco  21-05-19 
 

316 E — Constr Electr 
 
 2Furr  (11916015)  José Pereira Duarte da Rocha  22-01-19 
 2Furr  (16513418)  Daniel Neves Rodrigues  22-01-19 

 
377 E — Sap Engenharia 

 
 2Furr  (08137015)  Inês Vassalo de Oliveira  22-01-19 
 

2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, à data a que cada um se indica, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 270.º EMFAR. 

3 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 
n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de S. Exa. o Ministro 
da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando 
n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, 
do Gabinete de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 
20 de setembro, de S. Exa. a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho 
n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento. 

06 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 613/20, DR, 2.ª Série, n.º 12, 17jan20) 
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1 — Por despacho do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da subdelegação de 

competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio de 2019, do 

Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106, de 3 de junho 

(pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação do Exmo. Tenente-General 

AGE, nele delegadas pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do 

Exército, publicado no DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março, são promovidos ao posto de Furriel, nos 

termos da alínea b) do n.º 1.º do artigo 270.º 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 263.º e 270.º do EMFAR, os Segundos-Furriéis, em Regime de 

Contrato, a seguir mencionados: 

 

028 I — Armas Pesadas/Mort 

  

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade 

 

 2Furr  (00526019)  Nuno Miguel Morim Serra  06-12-19 

 

094 PQ — Paraquedista 

 

 Posto  NIM  Nome  Antiguidade 

 

 2Furr  (00934315)  Tiago Sá Magalhães  06-12-19 

 2Furr  (01375119)  João Filipe Costa Brito  06-12-19 

 2Furr  (10503419)  Fábio Leão Mendes Castro  06-12-19 

 

152 A — Campanha 

 

 2Furr  (04022617)  Jô Mendes Silveira  06-12-19 

 2Furr  (14621518)  Ana Maria Carvalho Martins  06-12-19 

 2Furr  (15361617)  Manuel Maria Canongia Dias  06-12-19 

 2Furr  (19325216)  Joana Manuela Santos Simões 06-12-19 

 

299 C — Morteiros 

 

 2Furr  (09870619)  Alexandre Miguel Pires Pereira  06-12-19 

 2Furr  (11491213)  Duarte Manuel Costa Marques  06-12-19 

 2Furr  (12848519)  Raúl Manuel Eugénio Pinheiro  06-12-19 

 2Furr  (15823519)  Tomás António Mora Carvalheiro  06-12-19  

 

377 E — Sap Engenharia 

 

 2Furr  (09900916)  Isabel Patrícia Ventura da Costa  06-12-19 

 2Furr  (11745417)  Hugo André de Castro Moreira  06-12-19 

 2Furr  (12387415)  Alexandre José da Conceição Moura  06-12-19  

 2Furr  (15923117)  Diogo Manuel Moreira Branco  06-12-19   

 

609 AM — Alimentação 

 

 2Furr  (01483617)  Leandro José Dias Ribeiro  06-12-19 

 2Furr  (09498316)  Tiago Filipe Quintas Chaves  06-12-19 

 2Furr  (11230318)  Duarte Filipe Pereira Pinto  06-12-19 

 2Furr  (11837817)  Helena Isabel Soares da Silva  06-12-19 

 2Furr  (14097014)  Danilo Valério Rodrigues Nóbrega  06-12-19 
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2 — Os referidos militares contam a antiguidade no novo posto, à data a que cada um se indica, nos 

termos do disposto no n.º 2 do artigo 270.º EMFAR. 

3 — Têm direito ao vencimento no novo posto desde a data do presente despacho, nos termos do 

n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

4 — Ficam integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo posto, conforme 

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

5 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei 

n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019), e da aprovação de S. Exa. o Ministro 

da Defesa Nacional, nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando 

n.º 002/CCEM/2019, de 17 de junho, comunicada através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, 

do Gabinete de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, 

de 20 de setembro, de S. Exa. a Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do 

Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de setembro, de S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento. 

06 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 336/20, DR, 2.ª Série, n.º 07, 10jan20) 

 
1 — Por despacho de 30 de dezembro de 2019 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo 

da subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de 
maio de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106, 
de 03 de junho de 2019 (pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação de 
competências, conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 
de março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2019 (pág. 12 659), nele delegadas 
pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no 
DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março de 2019, são promovidos ao posto de Segundo-Cabo, nos termos dos 
n. os 1 e 2 do artigo 270.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 90/2015 de 29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 de 02 de março, por satisfazerem 
as condições gerais e especiais de promoção, os Segundos-Cabos (Graduados) em regime de contrato a 
seguir mencionados: 
 

 NIM  Nome  Classificação 
 
 (07149113)  António Candeias Vilhena  17,94 
 (06199617)  Vasco Manuel Fernandes Duarte  17,76 
 (17492419)  Ricardo José Frade Duarte  17,22 
 (04674415)  Ricardo Daniel Portela Pinto  16,88 
 (00997214)  João Carlos Martins Rosa  16,61 
 (06283216)  Hugo Miguel da Silva  16,54 
 (03628314)  Pedro Miguel Marques Freitas  16,47 
 (03350912)  Tiago Miguel Martins Antunes  16,10 
 (08828119)  Xavier Costa Cabral  16,03 
 (10598318)  Daniel da Cunha Jorge  16,01 
 (01562415)  João Carlos Neves Rodrigues  15,99 
 (17487211)  David Alexandre Rodrigues Afonso  15,90 
 (06861717)  Marcos Rúben Martins Seixas  15,81 
 (07815711)  Edgar Ricardo Caleiro e Silva  15,81 
 (17365416)  Miguel Ângelo de Melo Leão Pacheco  15,76 
 (16938916)  José Diogo Nunes Fernandes Alves  15,75 
 (02332717)  Fernando António Vitorino Aguiar  15,72 
 (06340012)  Oleksandr Samoilov  15,71 
 (01605819)  Rúben Alexandre Marques Gomes  15,71 
 (00350616)  Daniel Alexandre Morais Alegria  15,66 
 (01860915)  Ricardo Alexandre Fernandes Martins  15,58 
 (07860212)  José Batista Moreira da Mata Lavres  15,55 
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 NIM  Nome  Classificação 
 
 (09256518)  Ricardo Filipe Melo Pereira  15,51 
 (12647818)  Rúben Daniel de Sá Reis Monteiro dos Santos  15,48 
 (01550214)  João Rómulo André Costa  15,26 
 (13753320)  Telmo Alves Costa  15,20 
 (18468718)  Diogo Catalão Amiguinho Matias  15,12 
 (17130415)  Glória da Conceição Alves Dias  15,09 
 (03643119)  Daniel Silva Santos  15,03 
 (18664119)  Márcio Rafael Dourado Quintela  14,99 
 (11940611)  Luís Geraldes Miranda  14,98 
 (09217718)  Fábio Miguel da Silva Carvalho  14,98 
 (07671618)  Iara Marisa das Neves Ruivo  14,95 
 (03910219)  Marcelo Duarte Pedro  14,94 
 (18690414)  Mariia Hutik  14,93 
 (08798013)  Rui Filipe Torres Arruda Gonçalves  14,86 
 (00642617)  Eduardo Augusto Alves dos Anjos  14,70 
 (17023920)  João Francisco Lopes  14,64 
 (10290118)  Rodrigo Sebastião Palminha Gomes Pego  14,56 
 (00151814)  Mário Jorge da Costa Gonçalves  14,53 
 (04391417)  Rute Tatiana Varela da Silva  14,53 
 (16703820)  Pedro Miguel Coelho Lopes  14,51 
 (00840918)  Luís Filipe Terra Macedo Inácio Nunes  14,46 
 (08440518)  Ricardo Jorge Perdízio Amaral  14,46 
 (13540419)  Nuno André Reis Moreira  14,41 
 (19479918)  Paulo Francisco Ferreira Esparteiro  14,35 
 (01637817)  João Miguel Godinho Reis  14,30 
 (17526816) Miguel Ângelo do Carmo Simões  14,18 
 (00610415)  Rúben Miguel Lopes Coelho  14,14 
 (19571013)  Adriano Manuel Colaço da Silva  14,10 
 (01307714)  Rodolfo Martins Peixoto  14,04 
 (00783114)  Cristiano António Conceição  14,01 
 (17425217)  André Mendes do Cabo Fragoso  13,98 
 (02085315)  Ricardo Miguel Afonso Miranda  13,97 
 (03271113)  Aldemar Adriano Correia Couto Pinto  13,92 
 (01905320)  João Carlos Barreiras Soeiro  13,91 
 (10926613)  Carla Beatriz Ribeiro Coelho  13,73 
 (13406519) Marina Marques Delgado Laneiro  13,70 
 (00809819)  Iúri Maçarico Antunes  13,69 
 (05539717)  Francisco Católico Silva  13,63 
 (03390420) Ana Carolina Rodrigues Fernandes  13,63 
 (10219513)  André Filipe Sousa Almeida  13,62 
 (17861917)  João Carlos Cruz Cardoso  13,41 
 (15122516) Filipe Boto Martins  13,38 
 (17628714)  Diogo Miguel de Oliveira Ferreira Rodrigues  13,26 
 (18311417)  Luís Henrique Vieira Carvalho  13,24 
 (05044115)  Jorge Filipe Nujo Matias  13,23 
 (16356817)  João Paulo Pinto Pereira  13,19 
 (03425416)  Ana Manuela Costa Inverneiro  13,09 
 (18649818)  João Paulo Ferreira Teixeira  13,07 
 (07505816)  Carlos António Garrido Casal Barbosa  13,06 
 (10308315)  Andreia Sofia Gonçalves Amorim  12,97 
 (10872017)  Joana Inês Domingues dos Santos  12,94 
 (09898413)  Nélson do Vale Teles da Silva  12,90 
 (16466915)  Beatriz Alexandra Recto Nascimento  12,83 
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 NIM  Nome  Classificação 
 

 (18893916)  Sérgio André de Sousa Santos  12,64 

 (00695518)  Pedro Rafael de Sousa Rodrigues  12,56 

 (07502416)  Ana Isabel Magalhães Nunes  12,35 

 (19275118)  Diogo Sebastião Carriço da Silva  12,11 

 (09781518)  Alexandre Manuel Carreira Oliveira  11,59 

 

2 — Estes militares contam a antiguidade no novo posto desde 02 de dezembro de 2019, nos 

termos do n.º 5 e n.º 7 do artigo 270.º do EMFAR, mantendo a atual situação remuneratória. 

3 — As presentes promoções são efetuadas ao abrigo do disposto no artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, 

de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2019) e da aprovação de S. Exa. o Ministro da Defesa Nacional, 

nos termos do seu despacho de 03 de julho de 2019, do proposto no Memorando n.º 002/CCEM/2019, de 17 de 

junho, comunicado através do ofício n.º 3 664/CG, de 23 de setembro de 2019, do Gabinete de S. Exa. o 

Ministro da Defesa Nacional, na sequência do Despacho n.º 861/2019-SEAEP, de 20 de setembro, de S. Exa. a 

Secretária de Estado da Administração e do Emprego Público e do Despacho n.º 1 569/SEO/2019, de 18 de 

setembro, de S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 494/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 

 

Graduações 

 

1 — Por Despacho de 06 de janeiro de 2020 do Exmo. Coronel Chefe RPM, ao abrigo dos poderes que 

lhe foram subdelegados pelo Exmo. Major-General DARH, após subdelegação do Exmo. Tenente-General 

Ajudante-General do Exército, neste delegado por S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, 

são graduados no posto de Segundo-Furriel, nos termos do n.º 2 do artigo 257.º e do n.º 3 do artigo 270.º, 

ambos do Estatuto Militar das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, os 

militares em Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

028 I — Armas Pesadas/Mort 

 

 Posto NIM Nome 

 

 Sold Inst  (14763619)  Telmo Jorge Nascimento Merencio 

 Sold Inst  (18989420)  Juliana Pimenta Simões 

 Sold Inst  (19830417)  Tiago Micael Ferreira Fernandes 

 

031 I — Atirador 

 

 Sold Inst  (14037720)  Francisco Ricardo Pereira Grácio 

 Sold Inst  (15007421)  Tomás Salvador Pereira Coelho de Mendes Cardoso 

 Sold Inst  (13369219)  Leonardo Alberico Rodrigues Garcia 

 Sold Inst  (11636118)  Eduardo Henrique Almeida da Rocha 

 Sold Inst  (15753621)  Daniel Cardoso Marques dos Santos 

 Sold Inst  (05370621)  Nelson José Dias Neto 

 Sold Inst  (10260721)  Ricardo Filipe Pereira de Figueiredo 

 

033 I — Rec Infantaria 

 

 Sold Inst  (19414317)  Jorge da Silva e Sá 

 Sold Inst  (04426820)  Bruno Miguel Sequeira Cavaco 

 Sold Inst  (18754518)  Lucie Teixeira 
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035 I — Armas Pesadas/ACar 

 

 Posto  NIM  Nome 

 

 Sold Inst  (06035821)  Dinis Miguel da Silva 

 Sold Inst  (00151720)  Hugo Rafael Oliveira Pinheiro 

 Sold Inst  (04876718)  Pedro Artur Barbosa Vieira 

 Sold Inst  (08136221)  José Emanuel Castro Sousa 

 

059 I — Comando 

 

 Sold Inst  (13124321) João Pedro Mendes Teixeira 

 Sold Inst  (04686518)  Jorge Alexandre Caldeira Guimarães 

 Sold Inst  (17198121) Francisco da Silva Freitas 

 Sold Inst  (03345720)  Carlos André Pereira Lopes 

 Sold Inst  (11035619)  Francisco Manuel Rodrigues da Cruz Timóteo 

 

061 I — Op Especiais 

 

 Sold Inst  (08602121)  Bruno Raimundo de Almeida 

 Sold Inst  (16928220)  João Francisco Freitas Costa 

 Sold Inst  (12563620)  Cristiano Manuel Almeida Hipólito 

 Sold Inst  (16883318) Fábio Jorge Rodrigues Moreira 

 

094 PQ — Paraquedista 

 

 Sold Inst  (00039420)  Manuel Maria Paulo Vaz Guedes Ferraz 

 Sold Inst  (07273519)  Bohdan Meidych 

 Sold Inst  (00584421)  Bernardo Jorge Faria da Cunha 

 Sold Inst  (12367515)  António Paulo Faria Barradas 

 Sold Inst  (16063316)  Gabriel Quadros Saraiva 

 Sold Inst  (08266820)  José António dos Santos Rodrigues 

 Sold Inst  (05955619)  Bernardo Miguel Dias Artur 

 

104 A — AA Sistemas Míssil 

 

 Sold Inst  (18877021)  Ivo Frederico Gaspar Lavrador Santos 

 Sold Inst  (18988420)  João Guimarães Novais 

 Sold Inst  (16954620)  David Magalhães Borges 

 Sold Inst (04570320)  Tiago Soares Garcia 

 Sold Inst  (08225220)  Miguel Ângelo Pereira Maurício 

 Sold Inst  (10207620)  Gonçalo Azevedo Costa 

 Sold Inst  (06306120)  Porfírio Jorge Garcia Valente 

 Sold Inst  (12863021)  Joel de Jesus Ribeiro 

 Sold Inst  (17464719)  Gonçalo Alexandre da Silva Guedelha 

 Sold Inst  (11002620)  Diogo Miguel Ferreira Garcia 

 Sold Inst  (17047719)  Marco Carrilho Roque 

 

114 A — AA Sistema Canhão 

 

 Sold Inst  (12100821)  Diogo José Oliveira Cardoso 

 Sold Inst (01666517)  Filipe Ferro Mondim 

 Sold Inst  (02047021)  Brian André Nogueira Canepa 
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149 A — Camp Dir Tiro 

 

 Posto  NIM  Nome 

 

 Sold Inst (09475519)  Rita Pinto Fernandes 

 Sold Inst  (01470220)  Eva Luna Ribeiro Guedes 

 Sold Inst (14479021)  André Silva Ferreira 

 

152 A — Campanha 

 

 Sold Inst  (00880319)  João David Gonçalves Ferreira 

 Sold Inst  (04795719)  César Prieto Vilela Machado Neves 

 Sold Inst  (11999220)  Henrique Resende Pereira Graça 

 Sold Inst  (07905320)  Tiago Filipe de Azevedo Barros 

 Sold Inst  (19865020)  João Pedro Araújo Teixeira 

 Sold Inst  (19481421)  João Paulo Vieira Nogueira 

 Sold Inst  (05297220)  Tiago Francisco Alves 

 Sold Inst  (01754321)  Maurício Vaz Sousa 

 

186 A —  Aquis Objetivos 

 

 Sold Inst  (17884619)  Diogo Miguel Feio Esteves 

 Sold Inst  (06273420)  Pedro Henrique Teixeira Alves 

 Sold Inst  (03938420)  Nicolas de Almeida Simões 

 

225 C — CC 

 

 Sold Inst  (02401219)  Rafael Francisco Varino Silva 

 

263 C — PE 

 

 Sold Inst  (04857119)  João Carlos Gaspar Mendes dos Anjos Dias 

 Sold Inst  (18937520)  Diogo Azoia Carmo 

 Sold Inst  (11939815)  Solange Raquel Lemos Vieira 

 Sold Inst  (07859118)  Fernando Miguel de Jesus Basto Pinheiro 

 Sold Inst  (00135920)  José Gama de Figueiredo 

 Sold Inst  (14826719)  Joaquim Carmona dos Santos 

 Sold Inst  (16277320)  Francisco Pedro Silva de Sousa Ferreira 

 Sold Inst  (09545818)  João Pedro Gomes Gonçalves Pereira 

 Sold Inst  (18705919)  José da Costa Braga 

 Sold Inst  (16241620)  Manuel Simão Gonçalves de Matos 

 

288 C — Reconhecimento Lagartas 

 

 Sold Inst  (12122321)  Ricardo Miguel Fialho Marques 

 

290 C — Reconhecimento Rodas 

 

  

 Sold Inst  (02706319)  Anselmo Carlos Marques Teles 

 Sold Inst (05736420)  Igor Pedrosa 
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299 C — Morteiros 

 

 Posto  NIM  Nome 

 

 Sold Inst  (19016016)  André Filipe Ramalho Rebocho 

 Sold Inst  (09910321)  João Miguel Bandeiras Gonçalves 

 

377 E — Sap Engenharia 

 

 Sold Inst  (17823615)  Mike Melo Marques 

 Sold Inst  (01629520)  Luís Miguel Sampaio Félix 

 Sold Inst  (19894220)  Beatriz Esteves Rodrigues 

 Sold Inst  (06140919)  Gonçalo Miguel da Silva Cruz 

 Sold Inst  (03218918)  Miguel Ângelo Antunes Rebocho Pais 

 Sold Inst  (10767820)  Francisco José Rodrigues Almeida 

 

423 TM — Transmissões (UU TM) 

 

 Sold Inst  (06793120)  Carlos Alberto Mendes Reis Nunes 

 Sold Inst  (14201915)  Tiago André Pires Brandão 

 Sold Inst  (05656819)  Eryk Stoilik 

 Sold Inst  (10738921)  Nuno Miguel Pereira de Sousa 

 Sold Inst  (02683920)  Margarida Martins Franquinho 

 Sold Inst  (10748521)  Rodrigo Fernandes Galego 

 

427 TM — Transmissões (TM das armas) 

 

 Sold Inst  (17233319)  Eduardo José Sousa Ferreira 

 

609 AM — Alimentação 

 

 Sold Inst  (07598117)  Carlos Miguel Pereira dos Santos 

 Sold Inst  (06317719)  Diana Alexandre Ribeiro 

 Sold Inst  (05500121)  Afonso António Martins Ferreira 

 Sold Inst  (17576221)  Bruna Francisca Ferreira da Costa 

 

669 TP — Op Transportes 

 

 Sold Inst  (10205519)  Maria João Costa Castro 

 Sold Inst  (12939319)  José Carlos Alves da Cunha 

 

725 M — Mec Viat Rodas 

 

 Sold Inst  (02612219)  Rodrigo Vieira Lopes 

 Sold Inst  (05092718)  Dinis Vicente Rodrigues 

 Sold Inst  (12946520)  João Manuel Batista Nogueira 

 Sold Inst  (19886820)  André Filipe da Silva Nunes 

 Sold Inst (02641221)  Guilherme Filipe Pina Fernandes 

 Sold Inst  (18249920)  Joaquim António Pereira Sousa 

 Sold Inst  (06337821)  Marco António Freitas Borges 

www.dre.pt 

2 — Os supracitados militares iniciaram a Instrução Complementar, no âmbito do 2.º Curso de 

Formação de Sargentos RV/RC — 2019, inserido no Plano de Incorporações para 2019. 
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3 — Contam a antiguidade no novo posto desde 06 de janeiro de 2020, nos termos do n.º 3 do 
artigo 270.º do EMFAR. 

4 — Têm direito ao vencimento pelo novo posto desde 06 de janeiro de 2020, nos termos do n.º 3 
do artigo 72.º do EMFAR, ficando integrados na primeira posição da estrutura remuneratória do novo 
posto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 de outubro. 

06 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 075/20, DR, 2.ª Série, n.º 17, 24jan20) 

 
1 — Por despacho de 28 de outubro de 2019 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo 

da subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de 
maio de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106, 
de 03 de junho de 2019 (Pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação de 
competências conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 de 
março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2019 de 2019 (Pág. 12 659), nele 
delegadas pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado 
no DR, 2.ª série, n.º 46 de 6 de março, é graduado no posto de Soldado, nos termos n.º 1 do artigo 73.º do 
EMFAR e da alínea c) do n.º 2 do artigo 257.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 
(EMFAR), aprovado, em anexo, ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 
de 02 de março e no cumprimento do Despacho do Exmo. TGen AGE, de 30 de novembro de 2018, que 
aprova o “Plano de Formação Inicial e Progressão na Carreira para Oficiais/Sargentos/Praças — RV/RC” 
para o ano 2019, o Sold Rec (19080521) Leandro Filipe da Cruz Silva. 

2 — O militar supracitado iniciou a Instrução Complementar do Curso de Formação Geral Comum 
de Praças do Exército em 28 de outubro de 2019, contando a antiguidade desde essa data. 

3 — Fica integrado na segunda posição da estrutura remuneratória do posto em que é graduado, 
correspondente ao nível remuneratório 4, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, 
de 14 de outubro, na sua redação atual, em conjugação com o disposto no artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º 29/2019, 
de 20 de fevereiro, tendo direito ao vencimento pelo posto de graduação desde 28 de outubro de 2019, nos termos 
do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 377/20, DR, 2.ª Série, n.º 21, 30jan20) 
 
1 — Por despacho de 26 de novembro de 2019 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo 

da subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de 
maio de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª serie, n.º 106 
de 03 de junho (pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. Major-General DARH no âmbito da subdelegação de 
competências conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 de 
março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80 de 24 de abril de 2019 (pág. 12 659), nele delegadas 
pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no 
DR, 2.ª série, n.º 46 de 06 de março, são graduados no posto de Soldado, nos termos n.º 1 do artigo 73.º do 
EMFAR e da alínea c) do n.º 2 do artigo 257.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 
(EMFAR), aprovado, em anexo, ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 
de 02 de março e no cumprimento do Despacho do Exmo. TGen AGE, de 30 de novembro de 2018, que 
aprova o “Plano de Formação Inicial e Progressão na Carreira para Oficiais/Sargentos/Praças — RV/RC” 
para o ano 2019, os Soldados Recrutas a seguir indicados: 
 

 NIM  Nome 

 
 (03372721)  José Eduardo Vieira Oliveira 
 (08553719)  Hugo Filipe de Sousa Gonçalves 
 (12910418)  Rui Manuel Almeida da Cunha 
 (13073817)  Diogo Miguel Machado Pereira 
 (07822319)  Bruno Miguel Pereira Miranda 
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2 — Os supracitados militares iniciaram a Instrução Complementar do Curso de Formação Geral 

Comum de Praças do Exército em 26 de novembro de 2019, contando a antiguidade desde essa data. 

3 — Ficam integrados na segunda posição da estrutura remuneratória do posto em que são graduados, 

correspondente ao nível remuneratório 4, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 

de outubro, na sua redação atual, em conjugação com o disposto no artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º 29/2019, de 

20 de fevereiro, tendo direito ao vencimento pelo posto de graduação desde 26 de novembro de 2019, nos 

termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

15 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 500/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 

 

1 — Por despacho de 26 de novembro de 2019 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo 

da subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de 

maio de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106 

de 03 de junho (Pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação de 

competências conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 de 

março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80 de 24 de abril de 2019 (Pág. 12 659), nele delegadas 

pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no DR, 

2.ª série, n.º 46 de 06 de março, é graduada no posto de Soldado, nos termos n.º 1 do artigo 73.º do EMFAR 

e da alínea c) do n.º 2 do artigo 257.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

aprovado, em anexo, ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 de 2 de 

março e no cumprimento do Despacho do Exmo. TGen AGE, de 30 de novembro de 2018, que aprova o 

“Plano de Formação Inicial e Progressão na Carreira para Oficiais/Sargentos/Praças — RV/RC” para o ano 

2019, a Sold Rec (11356714) Ana Cristina Marcos Pita. 

2 — A supracitada militar iniciou a Instrução Complementar, do Curso de Formação Geral Comum 

de Praças do Exército em 26 de novembro de 2019, contando a antiguidade desde essa data. 

3 — Fica integrada na segunda posição da estrutura remuneratória do posto em que é graduada, 

correspondente ao nível remuneratório 4, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 

de outubro, na sua redação atual, em conjugação com o disposto no artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º 29/2019, de 

20 de fevereiro, tendo direito ao vencimento pelo posto de graduação desde 26 de novembro de 2019, nos 

termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

24 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 2 181/20, DR, 2.ª Série, n.º 32, 14fev20) 

 

1 — Por despacho de 06 de janeiro 2020 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da 

subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de 

maio de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106 

de 03 de junho (pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação de 

competências conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 de 

março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2019 (pág. 12 659), nele delegadas 

pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no 

DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março, são graduados no posto de Soldado, nos termos n.º 1 do artigo 73.º 

do EMFAR e da alínea c) do n.º 2 do artigo 257.º, ambos do Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

(EMFAR), aprovado, em anexo, ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio e alterado pela Lei n.º 10/2018 

de 02 de março e no cumprimento do Despacho do Exmo. TGen AGE, de 30 de novembro de 2018, que 

aprova o “Plano de Formação Inicial e Progressão na Carreira para Oficiais/Sargentos/Praças — RV/RC” 

para o ano 2019, os Soldados Recrutas a seguir indicados: 

 

 NIM  Nome 

 

 (02547720)  David Teixeira Nogueira 

 (06092920)  Adriano Miguel Pereira Silva Peixoto 
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 NIM  Nome 

 

 (11578221)  João Ricardo da Silva Gonçalves 

 (12008520)  Gonçalo da Silva Poças 

 (00880121)  Luís Filipe Silva da Costa 

 (06804820)  César Augusto Sousa Aires Bessa 

 (15891416)  Miguel Ângelo Azevedo 

 (08184218)  João Mário Simões Pereira 

 (12998920)  Lucas Miguel Cruz Fernandes 

 (04253018)  Elsa Cristina Fernandes Marques 

 (11405313)  Ana Cristina Santos Pinto 

 (02198321)  Alexandre Oliveira Rodrigues 

 (09538918)  Rui Wilson Rodrigues Alves 

 (04760218)  Marcos Henrique Correa da Costa 

 (12204121)  Ricardo Filipe Oliveira Félix 

 (19845419)  Guilherme Miguel Silva Ribeiro 

 (01358721)  Vítor Hugo Santos Machado 

 (10677017)  Job Pacheco de Carvalho 

 (08376120)  Cristiano Miguel Martins Cerqueira 

 (14202221)  Gustavo Dário Maia Ferreira Cruz 

 (15557820)  João Carlos Rodrigues Pereira 

 (03900118)  Guilherme Raposo Rebelo do Carmo 

 (19935519)  João Pedro Santos Martins 

 (03380717)  Jorge Miguel Saraiva 

 (05623121)  Márcia Daniela Nascimento Alves 

 (02901119)  João Alexandre Carmo Ceia 

 (12319317)  Nuno Miguel Areias Medeiros 

 (12717721)  Juliana Isabel Trindade Coelho 

 (08612321)  Marta Sofia Martins Pereira 

 (12938020)  João Paulo Castro Coelho. 

 (13983821)  Francisco Faria Araújo 

 (09014717)  João Paulo Martins Mendes 

 (16204621)  André Daniel dos Santos Ferreira 

 (15277320)  Jorge Gabriel Ferreira Nunes 

 (01423916)  Rute Marlene Correia Oliveira 

 (06437719)  Joana Gomes Ferreira 

 (00710820)  Mariana Inácio Mendes 

 (04516119)  Pedro Miguel Peres Pacheco Martinho de Jesus 

 (19168917)  Filipe Daniel Fragoso Martins 

 (14236720)  Glória Catarina Pereira de Sousa 

 (18273219)  Diogo João Monteiro de Carvalho 

 (12411315) Rafael Oliveira Costa 

 (14391621)  Tiago Manuel Antas da Rocha 

 (15769215) Rui Pedro Martins Marques 

 (02521220)  João Miguel Sena Paulino 

 (10122121)  João Pedro Magalhães Pereira 

 (13590221)  José Daniel Cerqueira do Canto 

 (11893321)  Pedro da Gama Freitas 

 (10150318) Daniel Pereira Rocha 

 (19439416)  Eduardo Diogo Marques Correia de Barros 

 (18489218)  Victor Codita 

 (12968717)  Francisco António Ramos Santos 

 (11838019)  Tiago João Carneiro Fernandes 

 (14266015)  André Gonçalo Caetano Gomes 
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 NIM  Nome 

 

 (14455321)  Luís Pedro Alves da Costa 

 (13180719)  Beatriz Almeida e Costa 

 (09077121)  Beatriz Padinha Gomes 

 (08994720)  Sofia Alexandra Ferreira Cardoso 

 (06907419)  Edgar José Gomes de Jesus 

 (11849121)  Rui Manuel Caetano Cabete 

 (14064116)  Romano Gil Barbosa Ferreira 

 (00729620)  Bianca Sofia Ventura Oliveira 

 (05726920)  Fernando José Val de Rás Valério 

 (07657320)  Bruna Alexandra Silveira Estevão 

 (07665319)  Duarte Castro Patatas 

 (13947020)  Pedro Miguel Aguiar Marcos 

 (18510819)  Pedro Miguel Leal Serradeiro 

 (09407818) Joel Alexandre Gonçalves dos Santos 

 (06634417)  Miguel Ângelo da Costa Rodrigues 

 (13789618)  Alexandre Rendeiro Barreira 

 (17941016)  Sara Marisa Neves Capela 

 (18879019)  Rita Santos Coelho 

 (16470520)  Pedro Diogo da Rocha Pinto 

 (08129420)  Rafael Casimiro Costa Céu 

 (00784519)  Cecília Lúcio Coutinho 

 (12142818)  Cristian Mazur 

 (00877419)  Nuno Rafael Ferreira da Rocha 

 (04645119)  João Miguel Cardoso Teixeira 

 (17440621)  Renato Martins Moreira 

 (11930020)  João Miguel Rainha da Silva 

 (15656120)  Diana Rosa Rodrigues Varandas 

 (00513420)  Renato Couto Freitas 

 (12798619)  Alexandre Américo dos Santos Pedrosa Peixoto 

 (10218916)  Pedro Miguel Parreira Gama Barroso 

 (13622221)  Luís Miguel Guerreiro dos Santos 

 (13932918)  André Tiago Batista Ferreira 

 (11294019)  António Carlos Reis Pires de Sousa 

 (17989020)  Diogo Filipe Ferreira Dias 

 (19768921)  Alexandre Miguel da Conceição Cruz dos Santos 

 (03981120)  David Miguel Paulino Matias 

 (12816920)  Ana Carolina Antunes Coutinho 

 (05995918)  Ivan Pedro Matos Gomes Monteiro 

 (02158520)  Rodrigo Miguel Pereira Marques 

 (12570717)  João Paulo Costa Rodrigues 

 (19682117)  José António Soares Gonçalves 

 (14011819)  Paulo Duarte Peixoto Borges 

 (00323020)  Luís Miguel Martins Magalhães 

 (11955320)  Duarte Rosa Figueiredo 

 (18428919)  Gonçalo Jorge Ferreira dos Santos 

 (09717120)  Leonardo Gonçalves Cristina 

 (15787318)  Cristiano Gabriel Cardoso Fernandes 

 (15991420)  Pedro Miguel Fonseca Moreira 

 (01666421)  Paulo Ricardo Marques Pantaleão 

 (16132719)  Leandro Miguel Resende Evaristo 

 (00927219)  Leonardo Daniel Silva Pinto 

 (17402121)  Carlos Daniel Augustinho Branco 
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 NIM  Nome 

 

 (10526019)  Cristiano Filipe Palma Salgueiro 

 (09755421)  Luís Miguel Nunes Coelho 

 (07576920)  João Miguel Rodrigues de Barros 

 (14590521)  Domingos Miguel Almeida Moreira 

 (01211020)  Alberto Fernando da Silva Ferreira Portela 

 (03688820)  Rafaela da Silva Rola 

 (05976817)  André Neuparth de Carvalho 

 (06359716)  Luís Filipe Lourenço de Almeida 

 (09701919)  Severino Santos Alexandre 

 (08230818)  Paulo Jorge dos Santos Gomes 

 (08666320)  David Monteiro Lourenço 

 (18424218)  Ana Rita Barroso de Azevedo 

 (12854521) Rodrigo António Asper Seita 

 (10554221)  Ana Sofia China Simões 

 (14947419)  Rui Filipe Rodrigues Ramilo 

 (02802319)  Miguel Alexandre Martins Terceira Coelho de Oliveira 

 (02861121)  João Pedro Barbosa Gomes 

 (12020415)  Pavel Korneev 

 (18400220)  Hugo Rafael Rebelo Ferreira 

 (01759220)  Alfredo Miguel Pereira Marques 

 (01024317)  Tiago Filipe da Silva Braga 

 (11394720)  Catarina Mateiro Sarabando 

 (14121519)  André José Ferreira 

 (11129820)  Ricardo Jorge Corado 

 (14759519)  Diogo Medeiros Castello 

 (09781620)  Gonçalo Miguel Alves Tavares 

 (15582121)  Guilherme Rodrigues Couceiro 

 (00298120)  Tatiana Bucica 

 (16563021)  Daniel Fernando Costa Batista 

 (18289320)  André Miguel Alves Nunes 

 (08473620)  Wilson Emanuel Rodrigues Pereira 

 (05884217)  Miguel Tiago da Rocha Granja 

 (07422121)  Fábio Santiago Cairrão 

 (15796920)  Rui Jorge Ferreira da Costa 

 (13761317)  Bruno Manuel da Graça Jorge 

 (08593219)  Tiago José Rosa da Fonseca 

 (08963220)  Dinis Araújo Duarte 

 (16676518)  Francisco Tomé Cardoso Dias 

 (08831620)  Luísa Beatriz Vidal da Silva 

 (00290819)  Pedro Miguel Martins Pereira 

 (19886919)  Vítor Manuel dos Santos Bernardino 

 (14607121)  Diogo Alexandre Tavares Palma 

 (15146919)  Daniela Sofia Marques Canárias 

 (12172521)  Francisca Barbosa e Cunha 

 (00020617)  Luís Pedro Moderno da Conceição 

 (11934520)  Miguel Ângelo Lapa Dias 

 (11762318)  Eduardo Carlos Durão de Jesus 

 (07175520)  Erica Fernandes Pinto 

 (13068321)  Telmo Daniel Mendes Lopes 

 (01108919)  Deriodeth Edvania Duarte Gonçalves 

 (18283219)  Liliana Inês Cordeiro 

 (15617621)  Tomás Silva Pinho 
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 NIM  Nome 

 
 (18427719)  Marcos do Vale Miranda 
 (14914119)  Alexandre Miguel Santos Lameiro 
 (18502519)  Fábio Jorge Quental Castro 
 (12335419)  Vera Azinheira Leal Nogueira 
 (18497421)  Maria João Correia Costa 
 (00288218)  Sérgio Alexandre Pires Morais 
 (10088720)  Leandro Daniel de Azevedo Erse 
 (15436318)  Diana Filipa da Conceição Lopes 
 (09224518)  Magda Andreia Anastácio Ferreira 
 (11998719)  Gonçalo Manuel Caeiro Campaniço 
 (04233019)  Wilson Emanuel Pinheiro Reis 
 (06512118) Henrique Manuel Santos da Silva 
 (09944821)  Rodrigo Gil de Brito 
 (09911716)  Mónica Marques da Silva 
 (19642021)  Rafael Cojocaru 
 (04624317)  Francisco Marques Ferreira 
 (07621315)  Lúcia Carvalho Roque 
 (02709620)  Maria Miguel Barão Rodrigues 
 

2 — Os supracitados militares iniciaram a Instrução Complementar, do Curso de Formação Geral 
Comum de Praças do Exército em 06 de janeiro de 2020, contando a antiguidade desde essa data. 

3 — Ficam integradas na segunda posição da estrutura remuneratória do posto em que são graduados, 
correspondente ao nível remuneratório 4, nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 296/2009, de 14 
de outubro, na sua redação atual, em conjugação com o disposto no artigo n.º 2 do Decreto-Lei n.º 29/2019, de 
20 de fevereiro, tendo direito ao vencimento pelo posto de graduação desde 06 de janeiro de 2020, nos 
termos do n.º 3 do artigo 72.º do EMFAR. 

15 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

 (Despacho n.º 1 593/20, DR, 2.ª Série, n.º 24, 04fev20) 

 
Cessação de Graduação 
 

Por despacho do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da subdelegação de 
competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio de 2019, do 
Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106, de 3 de junho 
(pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação do Exmo. Tenente-General 
AGE, nele delegadas pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do 
Exército, publicado no DR, 2.ª série, n.º 46, de 6 de março, é cessada a graduação, nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 74.º, do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, aos militares abaixo indicados, nas 
datas a que cada um se indica: 
 

028 I — Armas Pesadas/Mort 

 
 Posto  NIM  Nome  Cessação da Graduação 

 
 2Furr Grad  (16983615)  Neuza Romana Caldeira Nóbrega  14-06-19 
 2Furr Grad  (10802920)  Martim Luís Abreu  31-07-19 

 

031 I — Atirador 
 

 2Furr Grad  (06953216)  David Rafael Lage Vaz  05-08-19 
 2Furr Grad  (18189917) Bernardo Filipe Raposo Santos  02-10-19 
 2Furr Grad  (03721317)  Sara Raquel Ramadinha Pereira  14-10-19 
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061 I — Op Especiais 
 
 Posto  NIM  Nome  Cessação da Graduação 
 
 2Furr Grad  (16883318)  Fábio Jorge Rodrigues Moreira  18-07-19 
 2Furr Grad  (07322820)  Bruno dos Santos Rodrigues  28-08-19 
 2Furr Grad  (03749219)  Marco António Silva Martins  05-09-19 
 2Furr Grad  (11123416)  Lucas Barbosa Farias  20-09-19 

 
059 I — Comando 

 
 2Furr Grad  (19219915)  Rúben Alexandre Antunes Fortuna  16-09-19 
 2Furr Grad  (05035218)  Leonardo Henrique Martins Correia  19-09-19 
 2Furr Grad  (09941113)  José Carlos da Silva Moreira  10-10-19 
www.dre.pt 

094 PQ — Paraquedista 
 
 2Furr Grad  (04992120)  Rúben Cordeiro Cardoso  02-09-19 

 
263 C — PE 

 
 2Furr Grad  (13836217)  Emanuel José Cardoso Moreira  14-10-19 

 
298 C — VCB Cavalaria 

 
 2Furr Grad  (15027018)  João Miguel Marques Monteiro de Sá  28-08-19 

 
609 AM — Alimentação 

 
 2Furr Grad  (03506714)  João Pedro Azevedo da Taira Pinto  11-11-19 

04 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 721/20, DR, 2.ª Série, n.º 13, 20jan20) 

 
Por despacho do Ex.mo Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da subdelegação de 

competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio de 2019, do 
Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª serie, n.º 106, de 3 de junho 
(pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação do Exmo. Tenente-General 
AGE, nele delegadas pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do 
Exército, publicado no DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março, é cessada a graduação, nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 74.º, do Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, aos militares em Regime de Contrato, 
abaixo indicados, nas datas a que cada um se indica: 

 
031 I — Atirador 

 
 Posto  NIM  Nome  Cessação da Graduação 
 
 2Furr Grad  (11636118)  Eduardo Henrique Almeida da Rocha  09-01-20 

 
061 I — Op Especiais 

 
 2Furr Grad  (16883318)  Fábio Jorge Rodrigues Moreira  08-01-20 

10 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 540/20, DR, 2.ª Série, n.º 23, 03fev20) 
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Por despacho de 30 de dezembro de 2019 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da 

subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio 

de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106, de 03 

de junho de 2019 (pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação de 

competências, conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 

de março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2019 (pág. 12 659), nele delegadas 

pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no 

DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março de 2019, é cessada a graduação no posto de Segundo-Cabo, nos 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 74.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio na sua redação atual, aos Segundos-Cabos 

Graduados abaixo indicados, desde a data a que cada um se indica: 

 

 NIM  Nome  Curso  Data Cessação 

 

 (06758812)  Fábio Daniel Gonçalves Henriques  4.º CPCB19  05-12-19 

 (06523914)  André Pires Simões  4.º CPCB19  17-12-19 

30 de dezembro de 2019. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 495/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 

 

Por despacho de 09 de janeiro de 2020 do Exmo. Coronel Chefe da RPM/DARH, ao abrigo da 

subdelegação de competências conferidas pela alínea b) do n.º 1 do Despacho n.º 5 379/2019, de 13 de maio 

de 2019, do Exmo. Major-General DARH, publicado no Diário da República (DR), 2.ª série, n.º 106, de 03 

de junho de 2019 (pág. 16 852), atribuídas ao Exmo. MGen DARH no âmbito da subdelegação de 

competências, conferidas pelo Exmo. Tenente-General AGE através do Despacho n.º 4 305/2019, de 06 

de março de 2019, publicado no DR, 2.ª série, n.º 80, de 24 de abril de 2019 (pág. 12 659), nele delegadas 

pelo Despacho n.º 2 246/2019, de S. Exa. o General Chefe do Estado-Maior do Exército, publicado no 

DR, 2.ª série, n.º 46, de 06 de março de 2019, é cessada a graduação no posto de Soldado, nos termos da 

alínea d) do n.º 1 do artigo 74.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas (EMFAR), aprovado em 

anexo ao Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio na sua redação atual, aos Soldados Graduados abaixo 

indicados, desde a data a que cada um se indica: 

 

 NIM  Nome  Turno  Data Cessação 

 

 (03639018)  Maria João Silva Martinho  7.º CFGCPE19  06-11-19 

 (14485321)  João Raimundo Fagundes  7.º CFGCPE19  18-11-19 

 (05188517) João Paulo Cordeiro Raposo  7.º CFGCPE19  18-11-19 

 (09075020)  Ana Lúcia Martins de Sousa  7.º CFGCPE19  20-11-19 

 (02865117)  Catarina Vanessa Lopes Oliveira  7.º CFGCPE19  20-11-19 

 (03688820)  Rafaela da Silva Rola  7.º CFGCPE19  20-11-19 

 (09179017)  Adriana Rodrigues Dias  7.º CFGCPE19  20-11-19 

 (18283219)  Liliana Inês Cordeiro  7.º CFGCPE19  20-11-19 

 (19353320)  Maria João da Costa Figueiredo  7.º CFGCPE19  21-11-19 

 (18008220)  Carolina Varandas da Silva  7.º CFGCPE19  29-11-19 

 (16857820)  Afonso Fernando Pereira Moleiro  7.º CFGCPE19  10-12-19 

 (12172521)  Francisca Barbosa e Cunha  7.º CFGCPE19  12-12-19 

 (10353614)  Gerlany Stephany Alves da Silva  7.º CFGCPE19  13-12-19 

09 de janeiro de 2020. — O Chefe da RPM, Rui Manuel Costa Ribeiro, Cor Art. 

(Despacho n.º 1 497/20, DR, 2.ª Série, n.º 22, 31jan20) 
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IV – CONCURSOS, CURSOS E ESTÁGIOS  

 

Cursos 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 11 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “8.º Curso de Adaptação a Viaturas Militares 

Táticas” que decorreu na ES, no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2019, os militares em 

Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 Sold 19 – Saúde (05266719)  Mariana Carneirinho de Oliveira CSTSM 

 Sold 19 – Saúde (03322310)  Ana Margarida Costa Rodrigues CSTSM 

 Sold 19 – Saúde (01301413)  Hernâni Manuel Rocha DS 

 Sold 19 – Saúde (16466915)  Beatriz Alexandra Recto Nascimento DS 

 Sold 19 – Saúde (04429717)  Inês Dias Vagos Nunes EA 

 Sold 14 – CVML (07865316)  Maria Rafaela Mendes dos Santos ES 

 Sold 14 – CVML (16436317)  João Gonçalo da Silva Freitas ES 

 Sold 14 – CVML (01350018)  João Miguel da Silva Alexandre QG/BrigRR 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 07 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Apontador VBR Pandur II 8x8 RWS”, 

que decorreu no RC6, no período de 23 de setembro a 02 de outubro de 2019, os militares do RC6 em 

Regime de Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome Class. 

 

 1Cb 01 – Campanha (02957115)  José Miguel Fonseca Dias 18,83 

 1Cb 15 – CVMP (06934014)  Ronaldo Izidoro Júnior 16,70 

 1Cb 15 – CVMP (06544816)  Serafim Miguel de Castro Fernandes 15,75 

 Sold 15 – CVMP (08692611)  Pedro Miguel Moreira da Costa 18,78 

 Sold 14 – CVML (03769913)  Humberto Miguel Lopes Magalhães  18,78 

 Sold 14 – CVML (19133014)  Filipe Manuel Guimarães da Costa 18,64 

 Sold 14 – CVML (16694615)  Pedro Miguel Pereira Rodrigues Gomes 18,49 

 Sold 01 – Campanha (04146614)  Frederico Augusto Leite Teixeira 17,66 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 02 de outubro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Atirador Especial”, que decorreu no RCmds, 

no período de 09 a 27 de setembro de 2019, os militares do RCmds, com a Especialidade “22 – Comando”, em 

Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome 

 

 Sold (08035619) Diogo Alexandre Martins 

 Sold (17696817) Erik Stephanus Meque Knoef 

 Sold (12536618) Maurício José Pinto Moreiras 

 Sold (16239718) Bruno César Araújo Paulo 

 Sold (08898817) André Ricardo Cerqueira Porto 

 Sold (14926918) Diogo Henrique Magro Caeiro 

 Sold (18480315) Marcelo Costa Ferreira 

 Sold (06310018) Hugo Fernando Sequeira Malta 
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Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 23 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Base de Dados” que decorreu no RG3, no 

período de 07 a 16 de outubro de 2019, os militares em Regime de Contrato abaixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 07 – Serviços (16986420)  Nuno Miguel Abreu Brasão QG/ZMM 18,00 

 Sold 15 – CVMP (07106813)  Vito Vieira de Gouveia RG3 17,75 

 Sold 07 – Serviços (07957313)  Cláudia José Abreu Vieira QG/ZMM 17,50 

 Sold 01 – Campanha  (03024514)  Leonardo Silvestre Santos Silva RG3 15,00 

 Sold 25 – CarpConstr  (07297513)  Celso Dino Ramos Carvalho RG3 14,50 

 Sold 01 – Campanha (16027017)  Pedro Filipe Marcos Pita RG3 13,75 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 15 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor de CC Leopard 2 A6” que 

decorreu na BrigMec, no período de 15 de abril a 22 de maio de 2019, os militares da ERec/BrigMec, em 

regime de Contrato, abaixo indicados e com a classificação a que cada um indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome Class. 

 

 Sold 14 – CVML (19484518)  Francisco José Vieira Boavida 16,39 

 Sold 15 – CVMP (02024415)  Pedro Alexandre Pedrosa 15,55 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 15 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “1.º Curso de Condutor Militar Categoria B” que 

decorreu no RG2, no período de 02 de setembro de 2019 a 11 de outubro de 2019, os militares em 

Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 07 – Serviços  (05103813)  Nuno Miguel Barbosa Oliveira RG1 

 Sold 18 – Música  (13347517) João Pedro Couto Lopes QG/ZMA 

 Sold 01 – Campanha  (16767011)  Vasco Duarte Garcia Goulart RG1 

 Sold 26 – ElectricConstr  (00441614)  João Pedro da Silveira Sioga RG1 

 Sold 30 – Restauração  (08154813)  Álvaro Duarte Machado RG2 

 Sold 01 – Campanha (18429013)  Telmo Pereira Costa RG2 

 Sold 07 – Serviços  (03790916)  Rui Pimentel Vasconcelos RG2 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 10 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “11.º Curso de Condutor Militar Categoria C+E” que 

decorreu na ES, no período de 16 a 27 de setembro de 2019, os militares em Regime de Contrato abaixo 

indicados: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 1Cb 17 – Comunicações (10303916)  Hugo Rafael Soares Pereira  CTm/BrigRR 

 1Cb 15 – CondViatMilPes (03701115)  José Augusto da Costa Pereira ESE 

 1Cb 27 – OpEquipPesEng (10569114)  Vasco Manuel Ferreira Lopes RE1 

 1Cb 15 – CondViatMilPes (17290312)  Rúben Miguel Aguiar Rebelo RG2 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO 

 

 Sold 01 – Campanha (08723117)  Armindo Manuel Allen Couto RC6 

 Sold 27 – OpEquipPesEng (13225117)  Roberto dos Santos Pereira  RE3 

 Sold 15 – CondViatMilPes (01991816)  Rui Filipe Pereira da Silva Mendes RE3 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 22 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “8.º Curso de Operação do Sistema P/525” que 

decorreu no RTm, no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 2019, os militares com a 

Especialidade “17 – Comunicações”, em Regime de Contrato, abaixo indicados: 

 

 Posto NIM Nome UEO 

 

 1Cb (13018917) Gustavo de Bastos Martins RTm 

 Sold (05743118) Salomé Duarte Pires da Fonseca Serrão CTm/BrigRR 

 Sold (02256219) Diogo Alexandre Ferreira Alves CTm/BrigRR 

 Sold (09951417) Vasco Rafael Almeida Oliveira RTm 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 22 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Operador Viatura Auto Pronto Socorro 

M816” que decorreu na BrigMec, no período de 07 a 18 de outubro de 2019, os militares em Regime de 

Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 2Cb 15 – CVMP (10258114)  Rodrigo Alexandre Caetano de Almeida RI14 16,25 

 Sold 02 – Mecânica (19923417)  João Miguel Baltazar Maranga BAS/BrigMec 16,02 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 08 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Polícia do Exército”, que decorreu no 

RL2, no período de 12 de agosto a 24 de setembro de 2019, os militares, em Regime de Contrato, abaixo 

indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 16 – PolíciaEx (16947319) Ivo Alexandre Pereira Mendes RL2 17,25 

 Sold 16 – PolíciaEx (16206919) Sérgio Miguel de Jesus Mendes RL2 16,90 

 Sold 16 – PolíciaEx (01811620) Hugo Daniel Correia Ferreira RL2 16,79 

 Sold 16 – PolíciaEx (02102519) Ruben Miguel Fonseca Ferreira Cmd/ZMA 16,66 

 Sold 16 – PolíciaEx (06348218) Tiago Ferreira Novo Cmd/ZMA 16,63 

 Sold 16 – PolíciaEx (02887218) Duarte Miguel Portela Ferreira Cmd/BrigMec 16,54 

 Sold 16 – PolíciaEx (16144320) João Silva Nabeiro RL2 16,04 

 Sold 16 – PolíciaEx (00471220) Leonardo Miguel Paiva Medeiros Cmd/ZMA 15,93 

 Sold 16 – PolíciaEx (05381217) Ana Margarida Ferreira Bento RL2 15,72 

 Sold 16 – PolíciaEx (13811219) Paulo Ricardo Guedes Rocha EPM 15,72 

 Sold 16 – PolíciaEx (11602316) Bárbara Raquel Rodrigues Pereira RL2 15,71 

 Sold 16 – PolíciaEx (14758017) Ricardo Manuel Pinto Mota Pereira RL2 15,68 

 Sold 16 – PolíciaEx (17824719) Margarida Inês Pinto Nunes EPM 15,67 

 Sold 07 – Serviços (16800017) Hélio José Rato Mateus EME 15,66 

 Sold 16 – PolíciaEx (02489513) Marta Alexandra Gomes de Sousa RL2 15,65 

 Sold 16 – PolíciaEx (17766820) Beatriz Filipe Salvador RL2 15,57 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 16 – PolíciaEx (08040319) José António Pio Paulo Cmd/BrigMec 15,39 

 Sold 16 – PolíciaEx (07800119) Dulce Viviana Ferreira Lopes RL2 15,14 

 Sold 16 – PolíciaEx (10374318) Brandon Vertentes Arruda Cmd/ZMA 14,10 

 Sold 16 – PolíciaEx  (15104820) Ivo António Correia Ferreira Cmd/ZMA 12,25 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 22 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Primeiros Socorros para Profissões de 

Alto Risco (CPSPAR)” que decorreu no UEFISM, no período de 23 de setembro a 01 de outubro de 

2019, os militares em Regime de Contrato do CTOE, com a Especialidade “21 – OE”, abaixo indicados, 

com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 1Cb (05492718)  Tiago Miguel da Cunha Antunes 16,67 

 1Cb (06066517)  Gary Renard da Silva Prazeres 16,02 

 2Cb (03202113)  Mirco Éder Gomes Cabral 16,52 

 2Cb (17124215)  Vlad Bejan 16,42 

 2Cb (10384518)  Leandro Rodrigues Pereira 16,31 

 2Cb (01350316)  Miguel Morais Magalhães 16,17 

 2Cb (10687514)  João Vasco Pereira da Fonseca 16,04 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 08 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida”, que decorreu no 

UEFISM, a 23 de setembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb 27 – OpEPEng (01673614)  André Filipe Macide Saraiva  CECP/BrigMec 19,00 

 2Cb 01 – Campanha (18721916)  Emanuel Valentinov Gadzhev  BtrAAA/BrigMec 20,00 

 2Cb 01 – Campanha (01164017)  Luís Paulo Martins Ferreira BAS/BrigMec 19,00 

 2Cb 01 – Campanha (18863218)  Yannick José Semedo Gonçalves  BAS/BrigMec 17,00 

 Sold 01 – Campanha (02622619)  André Palhares Vieira  BIMecLag 20,00 

 Sold 15 – CVMP (15784314)  Tiago André Fontela Magalhães  BAS/BrigMec 19,00 

 Sold 15 – CVMP (16524718)  João Carlos Rodrigues Carrapo  BIMecLag 19,00 

 Sold 17 – Comun. (06998219)  Diogo Manuel Gomes Santos  CTm/BrigMec 19,00 

 Sold 15 – CVMP (05295214)  Diogo João Peres Fernandes  BAS/BrigMec 18,00 

 Sold 14 – CVML (09477614)  João Tiago Rosa Martins  GAC/BrigMec 18,00 

 Sold 14 – CVML (15692016)  Tiago Francisco Sousa Moreira  GCC/BrigMec 18,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 10 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida” que decorreu no 

UEFISM, a 23 de setembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb 01 – Campanha (10907713)  Tiago Leandro Oliveira Martins BAS/BrigMec 19,00 

 2Cb 14 – CVML (09991518)  Carlos Miguel Marques Santana GAC/BrigMec 19,00 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 
 2Cb 15 – CVMP (11157217)  Alexandre Felgueiras Guedes GAC/BrigMec 18,00 

 Sold 01 – Campanha (03189018)  João Miguel Marto Gonçalves GCC/BrigMec 20,00 

 Sold 15 – CVMP (05706418)  Tiago José Henriques Vaz BIMecLag 20,00 

 Sold 02 – Mecânica (00942417)  Rodrigo de Jesus Silva BS/BrigMec 20,00 

 Sold 15 – CVMP (07974217)  João Marques Gaspar Cabral GAC/BrigMec 20,00 

 Sold 01 – Campanha (09712915)  Bruno da Costa Mesquita CMSM 19,00 

 Sold 01 – Campanha (06481615)  David Duarte Pereira BIMecLag 19,00 

 Sold 01 – Campanha (05274418)  João Carlos Martins Caramelo CMSM 19,00 

 Sold 15 – CVMP (10381219)  Luís Guilherme Pereira Águas ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 15 – CVMP (00064418)  Toni Pereira Coelho GAC/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha (13726216)  Vivaldo Catraio Capita ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 03 – MecAuto  (03111415)  Luís Miguel Rodrigues Mendes BAS/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha  (07564916)  André Filipe Parente Cordeiro GAC/BrigMec 19,00 

 Sold 28 – Metalomec  (08006115)  José Filipe Pinto Pereira BAS/BrigMec 19,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 15 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida” que decorreu na 

UEFISM, a 24 de setembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, com a 

classificação a que cada um indica: 

 
 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 
 1Cb  17 – Comunicações  (18986217) André Filipe Ribeiro CTm/BrigMec 20,00 

 1Cb  01 – Campanha  (14685615)  João Pedro do Carmo Pinto GCC/BrigMec 19,00 

 1Cb  01 – Campanha  (02671111)  José Pedro Moreira Monteiro GAC/BrigMec 18,00 

 Sold  01 – Campanha  (11535320)  Duarte Ferreira Palhavã BIMecLag 20,00 

 Sold  01 – Campanha  (10438820)  Henrique Teixeira Pereira BIMecLag 20,00 

 Sold  01 – Campanha  (19521719)  Hélio João Moreira Silva Gomes BIMecLag 19,00 

 Sold  01 – Campanha  (15045519)  Pedro Daniel da Silva Teixeira CMSM 19,00 

 Sold  14 – CondViatMilLig  (19201019)  António José Rodrigues Gomes ERec/BrigMec 19,00 

 Sold  15 – CondViatMilPes  (08811017)  Nelson José Serrano Correia GCC/BrigMec 19,00 

 Sold  14 – CondViatMilLig  (07587214)  Ivo Jorge Teixeira da Silva Soares BIMecLag 18,00 

 Sold  17 – Comunicações  (10545017)  Daniel dos Santos Marafona CTm/BrigMec 18,00 

 Sold  01 – Campanha  (18428619)  Nelson Carlos Martins Santos Palhas BIMecLag 16,00 

 Sold  03 – MecAuto (17733617)  Pedro Miguel Neves Brissos BApSvc/BrigMec 15,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 08 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida”, que decorreu no 

UEFISM, a 24 de setembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, baixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 
 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 
 Sold 01 – Campanha (00096316)  João Pedro Mendes Marques Almeida  CECP/BrigMec 20,00 

 Sold 14 – CVML  (07722217)  Diogo Fernando Carvalho Ferreira GCC/BrigMec 20,00 

 Sold 01 – Campanha  (08142620)  Marcelo Martins Alves GCC/BrigMec 20,00 

 Sold 15 – CVMP  (01296015)  Miguel Ângelo Mendes Prates BAS/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha  (07492218)  Fábio Miguel Lopes da Silva BIMecLag 19,00 

 Sold 01 – Campanha  (11916120)  Jorge Manuel Moura Pita BIMecLag 19,00 

 Sold 17 – Comunicações  (11233314)  Tiago Miguel Peleira Ribeiro Cmd BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha  (07769516)  Rui Filipe Grade Madeira CMSM 19,00 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 01 – Campanha  (16535414)  Fábio Miguel Quintas da Silva GCC/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha  (00971118)  José Luís Matos Pires Fernandes BIMecLag 18,00 

 Sold 14 – CVML  (14235317)  Tiago Moreira da Costa GCC/BrigMec 17,00 

 Sold 01 – Campanha  (05080915)  Raúl Manuel Janela Moreira GCC/BrigMec 17,00 

 Sold 07 – Serviços  (10686216)  André Filipe Fontes Gomes BS/BrigMec 16,00 

 Sold 01 – Campanha (09633319)  Guilherme Marçal Afonso Fortes Correia BIMecLag 16,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 09 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida” que decorreu no 

UEFISM a 26 de setembro de 2019, os militares abaixo indicados, com a classificação que a cada um se 

indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb 06 – MPintorAuto  (14930215)  Ricardo José Martins Marques BAS/BrigMec 20,00 

 2Cb 15 – CVMP  (16538811)  Fábio Rodrigo Cardoso Martins ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha (06339013)  Carlos Miguel de Brito Maciel GCC/BrigMec 20,00 

 Sold 14 – CVML  (12000819)  Ricardo Santos Viçoso GCC/BrigMec 20,00 

 Sold 01 – Campanha (04958817)  João Pedro da Costa Almeida BIMecLag 20,00 

 Sold 01 – Campanha (05902419)  Nelson Silva Nunes BIMecLag 20,00 

 Sold 02 – Mecânica (18470316)  João Miguel Marques da Silva BAS/BrigMec 20,00 

 Sold 01 – Campanha (01106918)  Diogo Filipe Pires Baleizão CMSM 20,00 

 Sold 01 – Campanha (01022217)  João Miguel Almeida Ramos GCC/BrigMec 19,00 

 Sold 15 – CVMP  (18154918)  Alberto Miguel Gonçalves Saraiva ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha (05864817)  Estefânio Filipe Mendes Silva BIMecLag 19,00 

 Sold 15 – CVMP  (02024415)  Pedro Alexandre Pedrosa ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 14 – CVML  (02590415)  Edson Fernando Delgado Costa ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 15 – CVMP  (14043914)  Bruno Miguel de Campos Flores Basílio BIMecLag 19,00 

 Sold 01 – Campanha (15911116)  Bruno Miguel Afonso da Silva GCC/BrigMec 18,00 

 Sold 01 – Campanha (05051214)  Fábio Miguel Martins Magalhães GCC/BrigMec 17,00 

 Sold 01 – Campanha (00204818)  Iolanda Maria Barroso Fernandes GCC/BrigMec 16,00 

 Sold 15 – CVMP (06867514)  Marta Sofia Leal Cardoso ERec/BrigMec 16,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 15 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida” que decorreu no 

UEFISM, a 26 de setembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 2Cb 01 – Campanha (10856219)  Sílvia Raquel Pereira dos Santos BIMecLag 17,00 

 2Cb 15 – CVMP (07334317)  Samuel dos Santos Norte Cmd/BrigMec 16,00 

 2Cb 15 – CVMP (03708916)  Micael André Pereira Carvalho Cmd/BrigMec 16,00 

 Sold 01 – Campanha (06947517)  Rodrigo Diogo da Cruz Rodrigues CMSM 20,00 

 Sold 01 – Campanha (04371314)  Emanuel da Costa Pinto BIMecLag 19,00 

 Sold 01 – Campanha (07989317)  Bráulio Jorge Mateus da Silva CMSM 19,00 

 Sold 01 – Campanha (18550518)  João Miguel Lopes Grilo CMSM 19,00 

 Sold 01 – Campanha (11313118)  Dany Mendes de Faria CMSM 19,00 
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 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 Sold 01 – Campanha (15732718)  Carla Alexandra Ferreira Magalhães GAC/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha (13223117)  Carolina Silva Rodrigues BIMecLag 18,00 

 Sold 01 – Campanha (08129620)  José Tiago Teixeira Soares BIMecLag 18,00 

 Sold 01 – Campanha (01466617)  Adilson de Jesus Monteiro Fernandes CMSM 18,00 

 Sold 01 – Campanha (13919317)  Diogo Alexandre Guedes Ferreira CMSM 18,00 

 Sold 01 – Campanha (13808618)  Vera Micaela Gonçalves BIMecLag 17,00 

 Sold 01 – Campanha (14419719)  Vítor Ruben Pereira Amorim Cmd/BrigMec 17,00 

 Sold 01 – Campanha (11651116)  Leandro Miguel Silva Moreira CMSM 17,00 

 Sold 15 – CVMP (00729617)  Vânia Andreia Gonçalves Teixeira GCC/BrigMec 16,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho 

de 2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 08 de outubro 

de 2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Suporte Básico de Vida”, que decorreu no 

UEFISM, a 27 de setembro de 2019, os militares em Regime de Contrato, abaixo indicados, com a 

classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 2Cb 03 – MecAuto (07674417)  Daniel dos Santos Simões BAS/BrigMec 20,00 

 2Cb 15 – CVMP (05637318)  Adriano Miguel Teixeira Meireles GCC/BrigMec 20,00 

 2Cb 15 – CVMP (00540518)  Pedro Manuel Silva Leitão BAS/BrigMec 19,00 

 2Cb 16 – PolíciaEx (15233818)  Amaro José Pentieiros Frutuoso Cmd/BrigMec 19,00 

 2Cb 15 – CVMP (19383316)  Vasco Rafael Sousa Miranda BAS/BrigMec 17,00 

 2Cb 01 – Campanha (10538215)  Inês Taveira Antunes Costa Gonçalves ERec/BrigMec 17,00 

 Sold 15 – CVMP (00773918)  José Marcelo Pinto Pereira BAS/BrigMec 20,00 

 Sold 01 – Campanha (08888118)  Inês Sofia Flores Lourenço BIMecLag 20,00 

 Sold 01 – Campanha (05460718)  Ricardo Jorge Garrido Henriques ERec/BrigMec 20,00 

 Sold 01 – Campanha (11469018)  Carina Isabel Lopes Babaroca BIMecLag 19,00 

 Sold 15 – CVMP (06390818)  Márcia Serôdio Graça BIMecLag 19,00 

 Sold 01 – Campanha (02307915)  Diogo Filipe Barros de Matos BtrAAA/BrigMec 19,00 

 Sold 14 – CVML (19484518)  Francisco José Vieira Boavida ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 14 – CVML (17281517)  José Rúben Caixinha Cordeiro ERec/BrigMec 19,00 

 Sold 01 – Campanha (01060818)  Leandro Manuel Dias Machado GAC/BrigMec 18,00 

 Sold 01 – Campanha (19401517)  Fábio Miguel Gonçalves da Costa BtrAAA/BrigMec 17,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho de 

2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 22 de outubro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “3.º Curso de Suporte Básico de Vida c/ Desfibrilhação 

Automática Externa”, que decorreu na UEFISM, a de 07 de outubro de 2019, os militares do RCmds em 

Regime de Contrato, com a Especialidade “22 – Comando”, abaixo indicados, com a classificação que a 

cada um se indica: 

 

 Posto NIM Nome Class. 

 

 Sold (12536618) Maurício José Pinto Moreiras 20,00 

 Sold (16239718) Bruno César Araújo Paulo 20,00 

 Sold (08898817) André Ricardo Cerqueira Porto 20,00 

 Sold (08860216) Helton José Correia Gomes 20,00 

 Sold (19572518) Marcelo Simão Rato Lavado 19,00 

 Sold (12602818) Pedro Emanuel Gonçalves Alves 19,00 

 Sold (04169318) Ricardo Jorge de Jesus Pereira 19,00 

 Sold (01333318) Diogo Filipe Sereno Jorge 19,00 
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 Posto NIM Nome Class. 

 

 Sold (06310018) Hugo Fernando Sequeira Malta 18,00 

 Sold (12871818) João Henrique Rodrigues Esteves 18,00 

 Sold (15955418) Arison Fortunato Fernandes Pinto 18,00 

 

Para efeitos de averbamento nos documentos de matrícula, nos termos do Despacho de 03 de julho de 

2015 do Exmo. Tenente-General AGE, e de acordo com o mapa CI1 (final) validado em 03 de outubro de 

2019 pela DF, concluíram com aproveitamento o “Curso de Técnicas de Emergência Médica – Profissões Alto 

Risco (TEMPAR)”, que decorreu na UEFISM, no período de 09 a 13 de setembro de 2019, os militares em 

Regime de Contrato, abaixo indicados, com a classificação que a cada um se indica: 

 

 Posto Especialidade NIM Nome UEO Class. 

 

 1Cb  01 – Campanha  (09493216)  Bruno Miguel Macedo de 

    Almeida  BtrAAA/BrigMec 17,50 

 1Cb  15 – CViatMilPes (04386515)  Mário Daniel da Silva Santos GCC/BrigMec 17,00 

 1Cb  01 – Campanha  (01903217)  José Luís Barbosa da Silva 

    Lourenço  GCC/BrigMec 15,88 

 2Cb  01 – Campanha  (08318213)  Eduardo Teófilo Maiamona 

    Pedro  GAC 15.5 AP/BrigMec  17,25 

 2Cb  01 – Campanha  (17539215)  José Nuno Lourenço Sousa    

    Teixeira  GAC 15.5 AP/BrigMec  16,50 

 2Cb  14 – CViatMilLig  (05186112)  André Filipe Reis Rento ERec/BrigMec 16,13 

 2Cb  01 – Campanha  (11010216)  André Jorge Inês Capelo GCC/BrigMec 15,38 

 2Cb  04 – MecEqEng  (06287815)  Rúben Miranda Sousa BApSvc/BrigMec 14,75 

 Sold  15 – CViatMilPes  (05261817)  Hélio José de Matos Ezequiel CECPes/BrigMec 16,50 

 Sold  01 – Campanha  (15368018)  Nuno Miguel Quintano Borges BIMecLag 15,88 

 Sold  01 – Campanha  (15130419)  Amílcar Bartolomeu Guimarães 

    da Veiga  GCC/BrigMec 15,38 

 Sold  15 – CViatMilPes  (09622615)  João Filipe de Oliveira Sieiro GCC/BrigMec 14,88 

 

 

 

V – RECTIFICAÇÕES 
 

Que fique sem efeito o publicado na OE, 3.ª Série, n.º 11/19 de 30nov19, páginas n.os 251 a 253, 

relativo à promoção ao Posto de Cabo-Adjunto, apenas referente ao 1Cb (01792711) Renato Francisco 

Barata Dias. 

(Declaração Retificação n.º 97/20, DR, 2.ª Série, n.º 23, 03fev20) 

 

 

 

VI – OBITUÁRIO 
 

Faleceram os militares pensionistas abaixo mencionados da SecMat/RPFES: 

 

2019 

 

 dezembro  13  Sold  DFA (17033870)  José Lopes. 
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 2020 

 

 janeiro  01  Furr  DFA (01503067)  Manuel Ventura Machado Rey Agra; 

 janeiro  15  Sold  DFA (00889468)  Francisco Pereira Brandão; 

 janeiro  17  Sold  DFA (17301969)  José Andrade Lopes; 

 janeiro  26  Sold  DFA (01691971)  Elísio Correia Moreira; 

 fevereiro  10  Sold  DFA (37062461)  Manuel Ferreira dos Santos; 

 fevereiro  16  1Cb  DFA (05070566)  João de Lima Lopes. 

 

  

 

 

 

O Chefe do Estado-Maior do Exército 

 

José Nunes da Fonseca, General. 

 

Está conforme: 

O Ajudante-General do Exército 

 

 

 

José António da Fonseca e Sousa, Tenente-General. 
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